Pharmafilter: schoolvoorbeeld van
People, Planet én Profit

Begin april werd in het Delftse Reinier de Graaf Gasthuis het eerste Pharmafilter officieel in gebruik genomen. STOWA was
nauw betrokken bij dit innovatieve systeem voor inzameling en verwerking van ziekenhuisafval en -afvalwater. Bert Palsma
van STOWA noemt het filter een schoolvoorbeeld van een PPP-oplossing. ‘People, Planet en Profit gaan hier prachtig samen:
effectieve verwijdering van medicijnresten en ziekteverwekkers, hygiënische en betere zorg, meer verpleegplezier, minder
ziekenhuisafval en minder kosten.’
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Een prachtig resultaat.

STOWA TER INFo / 53

pagina

11

