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1. Initiatief: Cel NME&I –
Uitwerking: Centrum Duurzaam Ondernemen - EHSAL
Het initiatief voor het ontwikkelen van de handleiding is ontstaan vanuit de Cel
Natuur- en Milieueducatie & Informatie (Cel NME&I) binnen de Vlaamse
overheid als reactie op het milieubeleidsplan 2003-2007. De cel NME&I wil
blijvend een katalyserende rol vervullen in de ontwikkeling van doelgroepgericht,
participatieve en geïntegreerde natuur- en milieueducatie als bijdrage aan het
Vlaamse milieubeleid en de geleidelijke groei naar duurzame ontwikkeling in
Vlaanderen. Volgens het milieubeleidsplan moeten de dienstensectoren
(waaronder de gezondheidszorg) op hun verantwoordelijkheid aangesproken
worden.
Om
de
doelgroep
gezondheidszorg
te
stimuleren
zelf
verantwoordelijkheid te nemen, is een belangrijke rol weggelegd voor
communicatieve beleidsinstrumenten, zoals natuur- en milieueducatie. Sinds
september 2003 werkt de NME&I-cel naar de deeldoelgroep “hoger onderwijs”
met als strategische doelstelling het zorgen voor extra impulsen om milieuzorg
een structurele plaats te bieden in de organisatie van hogescholen, universiteiten
en hun associaties. Extra stimulansen voor de integratie van natuur- en
milieueducatie in de curricula zoals kant en klare pakketten omtrent milieuzorg
zullen hiertoe bijdragen. Een educatief pakket inzake ‘milieuzorg in de
gezondheidszorg’ dat kan geïmplementeerd worden in de curricula op de
Vlaamse hogescholen kan immers een groot aandeel van het toekomstig
personeel in de gezondheidssector bereiken.
Het ontwikkelen van de handleiding is uitbesteed aan het Centrum voor
Duurzaam Ondernemen, verbonden aan de Europese Hogeschool Brussel
(EHSAL). Het Centrum voor Duurzaam Ondernemen (CEDON) is in april 2005
opgestart. Het is een opleidingsoverschrijdend onderzoekscentrum dat een
wetenschappelijke onderbouw levert aan de bachelor en masteropleidingen
A&G – Milieu- en Preventiemanagement,
Handelsingenieur
en
Handelswetenschappen. Het centrum is ontstaan uit een samensmelting van het
vroegere Centrum voor Integratie van Arbeid, Gezondheid en Milieu (CIAGEM)
en een groep onderzoekers verbonden aan de bovengenoemde opleidingen. Het
centrum richt zich op fundamenteel en toegepast onderzoek waarbij specifieke
arbeidspsychologische onderwerpen en de integratieproblematiek van
milieuzorg, welzijn op het werk en ondernemerschap centraal staan.
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2. Waarom
een
handleiding
gezondheidszorg”?

“milieuzorg

in

de

2.1 Milieu en gezondheid – Verantwoording vanuit de literatuur
De invloed van het vervuilende milieu op de gezondheid van de mens
(environmental health) blijkt, na een beknopte literatuurstudie, een belangrijk
kennisthema te zijn voor gezondheidsprofessionals1.
In 1986 stelde de Internationale Raad van Verpleegkundigen een verklaring op
waarin verklaard werd dat het behoud en de verbetering van de menselijke
omgeving in toenemende mate van belang is voor het voortbestaan van de
mens2. De raad wijst er op dat het de plicht is van ieder individu en van elke
professionele groep om het milieu te vrijwaren en de effecten van milieuvervuiling
op de mens te onderzoeken.
In 1995 publiceerde het Amerikaanse “Institute of Medicine” het rapport ‘Nursing,
Health and Environment’3. Het rapport stelt dat er rekening moet gehouden
worden met de invloed van het milieu op de gezondheid in alle verzorgende
handelingen. Het is niet de bedoeling om van alle verpleegkundigen experts te
maken maar om een bewustzijn te creëren over de invloed van het milieu op de
gezondheid. Dit bewustzijn zou dan geïntegreerd worden in de handelingen van
de verpleegkundigen. Het rapport komt uiteindelijk tot 4 competenties m.b.t.
‘environmental health’ die best aanwezig zijn bij verpleegkundigen: algemene
kennis bezitten over environmental health en de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving, kunnen inschatten en rapporteren van situaties, en verdedigen van
patiënten en risicocommunicatie.
Verpleegkundigen geven echter zelf aan dat er in de basisopleiding te weinig of
geen aandacht is voor Environmental Health4. Het Institute of Medicine stelt een
programma voor om environmental health op te nemen in de opleiding. Het
instituut is voorstander om elk lesonderdeel apart in wisselwerking te laten treden
met het milieu en de implicaties voor de gezondheid. De thema’s die zeker aan
bod moeten komen zijn: verzorging & milieu, regelgeving, herkenning &
controleprincipes en gezondheidsimplicaties5. Om dit te realiseren is het
belangrijk docenten hierin te begeleiden om tot correct en zinvol onderwijs te
komen6.

1

THE NATIONAL ENVIRONMENTAL EDUCATION & TRAINING FOUNDATION. Position
Statement: Health Professionals and Environmental Health Education, 2004.
http://www.neetf.org/Health/PositionStatement2.pdf.
2
INTERNATIONAL COUNCIL OF NURSES, The Nurses role in safequarding the Human
Environment: Position Statement. Geneva, 1986.
http://books.nap.edu/books/030905298X/html/131.html
3
MOOD, L.H., POPE, A.M. & SNYDER, M.A., Nursing, Health and the Environment: Strengthening
The Relationship to Improve Public Health. Washington, DC, National Academy Press, 1995.
4
VAN DONGEN, C.J., ‘Environmental health and nursing practice: a survey of registered nurses.’
Applied Nursing Research, (2002), 15(2), p. 67-73.
5
MOOD, L.H., POPE, A.M. & SNYDER, M.A., Nursing, Health and the Environment: Strengthening
The Relationship to Improve Public Health. Washington, DC, National Academy Press, 1995.
6
BUTTERFIELD, P. & LARSSON, L.S., ‘Mapping the future of environmental health and nursing:
strategies for integrating national competencies into nursing practice.’ Public Health Nursing, 2002,
19(9), p. 301-308.

6

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

In 2004 verklaarde het National Environmental Education & Training Foundation
dat Environmental Health niet enkel een bekommernis is voor verpleegkundigen
maar voor alle gezondheidswerkers.
Ook de Hoge Gezondheidsraad in België wijst in haar ‘Aanbevelingen inzake het
beheer van medisch verzorgingsafval’ op de noodzaak om elke nieuwe
werknemer op de hoogte te brengen van de verschillende afvalstromen, hun
gevaren en risico’s en de behandelingswijze conform de wettelijke en de in het
ziekenhuis vigerende voorschriften.

2.2 De gezondheidszorg: een sector met een complexe en specifieke
milieubelasting
Talloze activiteiten in de gezondheidssector gaan gepaard met het ontstaan van
afval en emissies. De geproduceerde afvalstoffen emissies kunnen risicovol zijn
voor het milieu, de vereiste hygiëne en de veiligheid van de medewerkers, de
patiënten, de bezoekers en de omwonenden. Om deze risico’s zoveel mogelijk te
beperken is een gedetailleerde (afvalstoffen)wetgeving opgesteld. Indien een
verzorgingsinstelling niet in overtreding wil zijn met deze uitgebreide
reglementering is een draagvlak bij het (toekomstig) personeel via kennis en
sensibilisering noodzakelijk.
Naast de wettelijke verplichtingen, zien steeds meer organisaties in dat
milieuverantwoord werken winst oplevert op lange termijn zowel voor de
omgeving (verlaagd gebruik grondstoffen, minder waterverbruik, minder
gezondheidsklachten, …) als voor de onderneming zelf (financiële voordelen,
goede relaties met de belanghebbenden, …). Om een duurzame organisatie te
creëren is eveneens de inzet vereist van alle medewerkers. Milieuzorg kent het
grootste effect als iedereen bereid is om zijn/haar eigen functioneren te
verbeteren en dus zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt.
Voor de verzorgingsinstellingen is het naleven van de milieuwetgeving en het
creëren van een milieuverantwoorde organisatie gemakkelijker gezegd dan
gedaan. Elk jaar komen honderden studenten stage lopen. Zij spelen dus een
belangrijke rol in het welslagen van de organisatie.
’t Is bijgevolg voor verzorgingsinstellingen van cruciaal belang dat de studenten,
vooraleer ze hun stage aanvatten, bewust zijn van de gevolgen van hun
professioneel handelen op het leefmilieu en de gezondheid en een
milieuvriendelijke attitude uitdragen. Voor de verzorgingsinstellingen is het
praktisch zeer moeilijk om aan alle studenten-stagiairs zelf een opleiding
milieuzorg te voorzien o.w.v. ondermeer de continue toeloop van stagiairs.
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2.3 Discrepantie onderwijs - werkveld
In de fase, voorafgaand aan het ontwikkelen van de handleiding, heeft een
grootschalige ondervraging plaats gevonden bij de docenten uit de opleidingen
gezondheidszorg. Tegelijkertijd zijn ook de gezondheidssectoren zelf bevraagd
geworden naar het verwachte milieugedrag en de verwachte milieukennis van
een nieuw personeelslid in de sector. Wanneer de resultaten met elkaar
vergeleken worden, wordt een discrepantie vastgesteld. Zo vermoeden
docenten uit de opleidingen gezondheidszorg waarin milieueducatie reeds vervat
zit, dat ze wel degelijk studenten afleveren die een milieubewuste attitude
hanteren. Uit de interviews met de milieucoördinatoren uit de gezondheidssector
blijkt echter dat de stagiairs meestal niet op de hoogte zijn van de verschillende
afvalstromen in de instelling, en afvalstoffen niet in het juiste recipiënt sorteren.
Een mogelijke oorzaak is dat er een verschillende opvatting heerst over
milieueducatie tussen het werkveld en het onderwijs. Verzorgingsinstellingen
vinden het van groot belang dat de stagiairs een milieubewuste attitude hanteren,
het afval correct kunnen sorteren en het energie- en waterverbruik als een goede
huisvader kunnen beperken. De opleidingen zelf daarentegen besteden meer
aandacht aan de relatie of het effect van het milieu en de verontreiniging daarvan
op de gezondheid van de mensen en ziekenhuishygiëne. Deze handleiding wil
docenten overtuigen om naast ziekenhuishygiëne en milieugezondheidszorg de
aandacht van de studenten ook te vestigen op milieuzorg in de
gezondheidssector. De handleiding moet bijgevolg complementair beschouwd
worden t.a.v. de bestaande cursussen waarin milieugerelateerde thema’s
geïntegreerd zijn zoals ziekenhuishygiëne of milieugezondheidszorg. Op die
manier hoopt de handleiding de huidige discrepantie tussen de
gezondheidssector en het onderwijs te reduceren.

2.4 Discrepantie tussen milieubewustzijn en milieubewust handelen of
milieugedrag
Het “milieu” als sociale waarde is de laatste jaren meer en meer op de voorgrond
komen te staan in onze cultuur. Toch blijkt uit Nederlandse onderzoeken dat een
hoog milieubewustzijn niet automatisch resulteert in een milieuvriendelijk
gedrag of een milieuvriendelijk consumptiepatroon. Uit onderzoek van de
NCRV7 bleek dat jongeren (18 tot 34-jarigen) zich niet méér verantwoordelijk
voelen voor hun leefomgeving. Alhoewel ze zich in vergelijking met 50-plussers
evenveel zorgen maken over het milieu, handelen jongeren er beduidend minder
naar. Zo zegt slechts 30 % van de jongeren er iets van als hun kinderen te lang
douchen (50 % bij 50-plussers), gooit 27 % nooit groenteafval in de GFT-bak
(18 % bij de 50-plussers) en raapt 20 % nooit rommel van de straat (13 % bij de
50-plussers).

7

8

PODIUMONLINE, (http://www.podiumonline.nl/4540), 19-12-2005.

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

Mensen die zich m.a.w. bewust zijn van het milieu en weten dat bepaalde
persoonlijke gedragingen schadelijk zijn voor het milieu, stellen niet
noodzakelijker wijze een milieuvriendelijk gedrag. Er zijn verschillende redenen
te vinden voor deze kloof die bestaat tussen wat de burger weet, denkt en
uiteindelijk doet met betrekking tot het milieu:
•

De burger is niet op de hoogte van het milieuprobleem en de bijdrage die
concreet gedrag levert aan de problematiek.

•

Men kent het milieuprobleem in kwestie en de eigen bijdrage eraan, maar
men ziet geen mogelijkheid om het eigen gedrag te veranderen (gebrek
aan handelingscompetentie).

•

Men is op de hoogte van het milieuprobleem, er zijn
gedragsalternatieven, maar men past ondanks dit het gedrag niet aan.
Dit kan zijn omdat het om gewoontegedrag gaat, omdat men zich niet
verantwoordelijk
voelt
voor
het
milieuprobleem
of
er
belangenconflicten/sociale dilemma’s optreden bij het opnemen van
ecologische verantwoordelijkheid. Een andere mogelijkheid is dat men
andere factoren zwaarder laat wegen dan het milieubelang. De sociale
norm en de visie van de anderen kunnen hier een belangrijke rol spelen.

De grote uitdaging voor natuur- en milieueducatie voor de komende jaren is dat
mensen consequent leren handelen naar hun milieubewustzijn. Het
opvoedingsproces in de schoolomgeving speelt een cruciale rol om deze kloof te
dichten. Deze handleiding wil aan deze doelstelling tegemoet komen. Door het
integreren van deze handleiding in practica of stageopdrachten kunnen de
studenten enerzijds kennis bijgebracht worden over de gevolgen van hun
(professioneel) handelen op het leefmilieu, anderzijds wordt een
milieuverantwoord gedrag aangeleerd. Op langere termijn wordt hopelijk via de
bottum-up participatie van medewerkers een milieuverantwoorde cultuur
gecreëerd in de gezondheidszorg, waardoor mogelijke belangenconflicten die
momenteel een milieugedrag in de weg staan gereduceerd worden.
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3. Doelstellingen & doelgroep
De doelstellingen van de handleiding kunnen gegroepeerd worden in
strategische en operationele doelstellingen:

3.1 Strategische doelstellingen
•

Op middellange termijn hebben alle studenten die afgestudeerd zijn in
een opleiding “gezondheidszorg” kennis over de specifieke milieudruk
van de sector met de mogelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid van hun handelen.

•

Op lange termijn is er meer aandacht en zorg voor het milieu in het
algemeen op de werkplaats in de gezondheidszorgsector.

3.2 Operationele doelstelling
A.d.h.v. praktische doelgroepgerichte en correcte informatie (aanreiken van
uitgewerkte didactische werkvormen, tips, achtergrondinformatie, …) dat
aangeboden wordt aan docenten uit de opleidingen gezondheidszorg, de
docenten aanmoedigen om
•

De studenten bewust te laten worden van de impact van het (toekomstig)
professioneel handelen op het milieu en de gezondheid / de studenten
inzicht laten verwerven in de specifieke milieudruk van de sector

•

De studenten te laten inzien waarom milieuzorg in de sector belangrijk is
(relatie milieu – gezondheid – wetgeving – hygiënische en financiële
aspecten)

•

De studenten via educatie te wijzen op taken en verantwoordelijkheden
t.a.v. het leefmilieu

•

De studenten praktische informatie aanreiken over hoe ze in hun
professioneel leven milieuvriendelijk en conform met de milieuwetgeving
kunnen handelen, m.a.w. aan de studenten milieubewuste vaardigheden
aanleren m.b.t.
o

Correct sorteren van afvalstoffen

o

Handelen als een “milieubewuste” huisvader of –moeder m.b.t.
energie- en waterverbruik

3.3 Doelgroep
De primaire doelgroep van de handleiding zijn de docenten uit de opleidingen
gezondheidszorg van de Vlaamse hogescholen. Uiteraard kan de handleiding
ook gebruikt worden binnen de universitaire opleidingen gezondheidszorg.
Voor milieuverantwoordelijken van gezondheidsinstellingen kan de handleiding
interessant materiaal zijn bij vorming en opleiding van medewerkers.
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4. Opbouw en inhoud van de handleiding
De handleiding heeft niet de doelstelling om een kant-en-klare cursus aan te
reiken. Iedere hogeschool en opleiding heeft immers haar eigen gewoonten en
cultuur. Bovendien geloven we in de creativiteit van de docenten en willen we
hun soevereiniteit zeker niet ontnemen. De handleiding wil wel de docenten
stimuleren en begeleiden bij het introduceren van milieuzorg in de opleiding. De
handleiding verstrekt informatie omtrent de specifieke milieuproblematiek van
de sector, evenals didactische werkvormen aanreiken om de studenten
milieuvriendelijke vaardigheden aan te leren, gebaseerd op de huidige
technische, wettelijke en wetenschappelijke kennis en inzichten. Om
vaardigheden aan te leren, is een praktijk gerichte aanpak, die nauw aansluit bij
het werkveld, noodzakelijk. Het accent wordt gelegd op zelf nadenken (op grond
van het geheel van ecologische, economische, sociaal-ethische, wettelijke,
technische, … aspecten) en zelf doen (actief). De handleiding probeert, waar
mogelijk, een grote variatie aan werkvormen te clusteren omdat het enerzijds
door de studenten als prettig wordt ervaren en anderzijds de mogelijkheid
ontstaat dat regelmatig kan aangesloten worden bij de verschillende leerstijlen
van studenten.
De handleiding is opgebouwd uit twee delen. In het eerste deel ligt het accent op
algemene milieubewustwording- en waardevorming. Deel 1 wordt opgesplitst
in twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de aandacht gevestigd op de
redenen waarom milieuzorg in de gezondheidszorg belangrijk is. Het tweede
hoofdstuk reikt praktische tools aan om de huidige houding van studenten t.a.v.
het milieu in kaart te brengen. In deel 2 “Van milieubewust zijn tot
milieubewust handelen in de gezondheidszorg” worden de belangrijkste
milieuaspecten van een gezondheidsinstelling behandeld. Via kennisoverdracht,
inzichten en actuele statistieken wordt allereerst de betrokkenheid en het nemen
van persoonlijke verantwoordelijkheid ontwikkeld en gestimuleerd (“I Can”).
Vervolgens ligt het accent op het aanleren van milieuvriendelijke vaardigheden
m.b.t. afval, water en energie (“I Do”). Bij de uitwerking van elk milieuaspect
worden de volgende onderdelen behandeld:
•

Waarom studenten stimuleren om …?

•

Kennismaking met het milieuaspect (afval, water, energie)

•

Bewustwording en attitudevorming

•

Het milieuaspect toegepast op de gezondheidszorg

•

Didactische werkvormen

•

Bibliografie en interessante links

•

Bijlagen
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5. Faciliterende voorwaarden
In de enquête, uitgevoerd bij de docenten uit de opleidingen gezondheidszorg,
zijn eveneens een aantal knelpunten aangehaald die de introductie van
milieueducatie in de opleiding belemmeren. Vanuit een positieve invalshoek
kunnen deze ‘knelpunten’ aanzien worden als faciliterende voorwaarden, die,
indien ze aanwezig zijn in de hogeschool, het ‘milieuopvoedings’-proces kunnen
vergemakkelijken of het mee kunnen ondersteunen, zoals een ‘school-internmilieuzorgsysteem’. Dit concept wordt bevestigd door Spaargaren8 die stelt dat
men gemakkelijker cognitieve kennis en vaardigheden kan verwerven als men
uitgaat van de school als normaal onderdeel van de samenleving. Het
ontwikkelen,
onderhouden
en
bewaken
van
een
‘school-internmilieuzorgsysteem’ betekent dat men als het ware de algemeen
maatschappelijke veranderingen binnen de school doet weerspiegelen. De wijze
van functioneren van de eigen organisatie vormt, volgens Spaargaren, het beste
aanknopingspunt voor de overdracht van kennis, voor de socialisatie in
veranderende waardenpatronen via ‘ervarend leren’.
Een voorbeeld: Als studenten reeds in hun schoolomgeving geconfronteerd
worden met een afvalsorteersysteem, of affiches tegen komen die een
milieubewustgedrag aansporen dan zullen ze wellicht deze attitude, inzichten of
vaardigheden meenemen in het werkveld of het huishouden.
Voor het praktisch uitwerken van een milieuzorgsysteem wordt verwezen naar de
volgende interessante links:
•

Milieuzorg op school – Cel NME&I: www.milieuzorgopschool.be

•

Milieuzorg hoger onderwijs – Cel NME&I:
www.milieueducatie.be/milieuzorg-ho/index.htm

•

Duurzaam Hoger Onderwijs: www.dho.nl

•

“Check it out now!”, een nederlandse checklist voor duurzame
ontwikkeling op scholen m.b.t. de thema’s energie, afval, water, groen,
verkeer, kantine en internationaal : www.checkitout-now.nl

•

De “Milieukoopwijzer” is een vlot hanteerbaar instrument waarmee
scholen
milieuvriendelijke
producten
kunnen
vinden:
www.milieukoopwijzer.be

•

De ‘toolbox duurzaam inkopen’ leidt u door de zes fasen van het
inkoopproces, en biedt daarbij praktische ondersteuning om
duurzaamheid bij het inkopen te betrekken. Deze toolbox wordt
aangeboden door Novem, de Nederlandse organisatie voor energie en
milieu: www.novem.nl

•

De campagne “Groen op school” informeert scholen over de
gezondheidseffecten van planten en reikt concrete handvatten aan om
zelf een groenbeleid op te zetten en om de materie te integreren in het
lessenpakket. (www.groeninbedrijf.be)

8
SPAARGAREN, G., ‘Met natuur- en milieu-educatie naar een beschaafder samenleving?’, IN
BERGEIJK, VAN, J., ALBLAS, A.H. & VISSER-REYNEVELD, M.I. (red), Natuur- en milieueducatie:
didactisch beschouwd, Wageningen pers, wageningen, 1995, 160 p.
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•

Eco-schools is een Europees programma voor natuur- en milieueducatie.
De Foundation for Environmental Education ontwikkelde dit programma
in 1994 om jongeren actief te betrekken bij duurzame ontwikkeling van
de schoolgemeenschap. Het programma is ontwikkeld op basis van een
vereenvoudigd
milieuzorgsysteem
en
betrekt
de
hele
schoolgemeenschap in de uitwerking. Samen zorgt iedereen voor een
beter milieu in en rond de school. (www.eco-schools.nl)

Het komende kalenderjaar (2006) zal in opdracht van de Cel NME&I een
handleiding ontwikkeld worden voor het opzetten van een milieuzorgsysteem in
het hoger onderwijs. De handleiding wordt verwacht in het voorjaar van 2007.
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Handleiding milieuzorg in de gezondheidszorg

Deze barrières kunnen ruwweg onderverdeeld worden in vier categorieën:
•

Ideologische barrières. Barrières voortkomend uit verschillende
ideologieën en overtuigingen bij individuen en groepen. Deze maken dat
in een systeem tegen veranderingen verschillend wordt aangekeken.

•

Machtsbarrières. Barrières berustend op gevestigde machtsposities
binnen een systeem.

•

Praktische barrières. Barrières voortkomend uit bijvoorbeeld wanbegrip,
onkunde, onoverzichtelijkheid, … Dit type barrières blijkt in
veranderingsarbeid op het gebied van het onderwijs veelvuldig oorzaak
van vertraging of teleurstellende resultaten.

•

Persoonlijke barrières. Barrières verband houdend met persoonlijke
problemen, gezinsproblemen, werkdruk, gezondheid, werkbeleving, …
problemen die dus in feit niet direct op de waarde van de vernieuwing in
kwestie betrekking hebben.

Elk streven naar vernieuwing binnen educatieve systemen moet met het bestaan
van zulke barrières rekening houden. Hoe belangrijk een goede behartiging van
NME in het onderwijs ook is, de achtergronden van weerstand en traagheid in het
implementatieproces mogen niet onderschat of veronachtzaamd worden.
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6. Andere interessante projecten
6.1 EcoCare: Pilootproject voor een EcoTeam-aanbod naar de
verzorgingssector
A. Inleiding
De aandacht voor duurzame ontwikkeling in het algemeen, en voor duurzaam
produceren en consumeren in het bijzonder, neemt hand over hand toe. Ook in
de verzorgingssector is er toenemende belangstelling voor de ecologische
aspecten van de dienstverlening. In het kader van het Electrabel Fonds van de
Koning Boudewijn Stichting is een aanvraag van Ecolife vzw goedgekeurd om
een pilootproject te lanceren in de verzorgingssector. Concreet worden daarbij
twee modellen uitgetest: de Milieugedragsscan en het EcoTeam op het Werk.
B. De Milieugedragsscan
De Milieugedragsscan is een meetinstrument, waarbij via een vragenlijst bij alle
medewerkers en eventueel ook de patiënten gepolst wordt naar:
• de houding ten opzichte van milieuzorg op het werk;
• het concrete gedrag (rond energie, papiergebruik, water, mobiliteit,
aankoop, afval…);
• concrete suggesties en ideeën om milieuvriendelijker te werken;
• bereidheid om een volgende stap te zetten (het EcoTeam).
Ecolife heeft de Milieugedragsscan op dit ogenblik uitgevoerd in ruim veertig
gemeentes en organisaties. In het kader van het EcoCare project zal de
vragenlijst aangepast worden aan de specifieke omgeving van een
verzorgingsinstelling.
C. Wat is een EcoTeam?
Het EcoTeam Programma is een model ontwikkeld in de schoot van GlobalAction-Plan International en was in eerste instantie een programma om
particulieren te begeleiden in een evolutie naar een milieuvriendelijkere
levensstijl. Elk EcoTeam bestond uit een aantal huishoudens die elkaar
motiveerden om tips rond ecologisch leven toe te passen.
Het EcoTeam op het Werk-model is een methode om medewerkers van een
organisatie zelf keuzes te laten maken voor een duurzamere werkomgeving. Het
programma kan bovendien leiden tot een financiële besparing door een
beperking van het gebruik van materialen en energie. In het EcoTeam op het
Werk-model focust de interne milieuzorg van een bedrijf of organisatie op de
mens, die met zijn gedrag invloed heeft op het verbruik van energie en
materialen. Hierdoor sluit het programma prima aan bij technische maatregelen
die vaak al zijn getroffen vanuit een top-down benadering. Door het EcoTeam op
het Werk-programma krijgen medewerkers meer begrip voor de maatregelen,
waardoor een breder draagvlak ontstaat voor alle aspecten van de interne
milieuzorg.
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Het EcoTeam bestaat uit een groep van 6 tot 10 collega’s. Het programma
bestaat uit 5 bijeenkomsten van twee uur. Met behulp van door Ecolife
aangeboden werkmateriaal worden onder begeleiding van een professionele
coach volgende thema’s behandeld: afval, energie, papier, water, vervoer en
aankoopbeleid. Elk thema wordt door één van de teamleden voorbereid. Wie een
thema voorbereidt, gaat na wat de huidige stand van zaken in het bedrijf/de
organisatie is op het gebied van het specifieke thema.
De bevindingen dienen als basis voor de eigen inzichten en oplossingen van het
EcoTeam. Tijdens de bijeenkomsten stimuleren de teamleden elkaar, wisselen
ideeën uit en maken elkaar enthousiast om zelf stappen te zetten. Door in een
team te werken, worden de effecten van acties beter zichtbaar. De positieve
feedback van het meetsysteem vormt een sterke stimulans om met het
programma door te gaan en nieuwe stappen te zetten. De eerste invalshoek is
steeds de eigen werkplek en de eigen werkstijl. Vervolgens wordt nagegaan
welke maatregelen in de dienst of de afdeling en in het bedrijf/de organisatie als
geheel toegepast kunnen worden.
Specifiek voor EcoCare wordt gewerkt aan een nieuwe variant op het EcoTeam
aanbod, waarbij verder kan gebouwd worden op de ervaringen van de
programma’s voor particulieren en kantoren. Net zoals bij EcoTeam op het Werk
kan het EcoCare project ertoe bijdragen dat de toenemende kosten voor energie,
water en afvalverwerking gereduceerd worden. In het kader van dit project
worden pilootgroepen zowel in ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen, rusthuizen
als bij groepen van begeleid wonen opgezet.
D. Concrete vragen
Dankzij de steun van het Electrabel Fonds is de begeleiding die Ecolife verzorgt
volledig gratis. Ook de afname van de Milieugedragsscan is gratis. Van de
instellingen die zich engageren wordt het volgende verwacht:
Voor de Milieugedragsscan:
• bereidheid om de vragenlijst op voorhand te bekijken en eventueel
suggesties te geven rond specifieke vragen
• bereidheid om de vragenlijst te verspreiden onder het personeel
Voor het EcoTeam:
• 6 tot 8 personeelsleden de ruimte geven om deel te nemen aan 5
samenkomsten van 2 uur.
• voldoende ondersteuning van het management zodat acties van het
EcoTeam ook kans maken op effectieve uitvoering
• het ter beschikking stellen van de interne informatiekanalen om acties en
resultaten van het EcoTeam te verspreiden
Bij het opzetten van een dergelijk proces is het belangrijk dat er een uitgesproken
engagement is van de directie en voldoende draagvlak bij het personeel. Precies
daarom raden we aan eerst een Milieugedragsscan uit te voeren en afhankelijk
van het resultaat over te gaan naar een EcoTeam.

Tina Baert*Projectverantwoordelijke Ecolife vzw* tina.baert@ecolife.be*
Valkerijgang 26* 3000 Leuven*016/22 21 03*www.ecolife.be
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6.2 Demonstratieproject milieucirkels: Het PRESTI-project in de
Vlaamse Rusthuissector9
In het kader van de PRESTI 5-subsidieregeling (PREventie STImuleren) startte
FERUBEL in januari 2004 een milieuproject op in de rusthuissector. Dit project
kan opgesplitst worden in 2 delen. Enerzijds is er een groepsgedeelte (de
Milieucirkel zelf), waarin de rusthuisbeheerders op regelmatige basis
samenkomen en kennis en ervaring uitwisselen rond diverse milieuthema’s
(incontinentiemateriaal, legionella, rationeel energiegebruik, duurzaam bouwen,
beïnvloeding van het milieugedrag van het personeel, ...).
Anderzijds wordt ieder deelnemend rusthuis ook individueel begeleid bij het in
kaart brengen van het milieuprofiel en het formuleren en invoeren van
verbetermaatregelen. De coördinatie van de Milieucirkels en de begeleiding
gebeurt door adviseurs van het adviesbureau BECO Groep.
Zeven rusthuizen waren bereid om deel te nemen aan het project en dus de rol
van demonstratiebedrijf op zich te nemen. De demonstratiegroep bestond zowel
uit openbare als privé rusthuizen, slechts deels ledenbedrijven van Ferubel. De
deelnemers aan het project zijn: Campus Huize St. Jozef (Nieuwerkerken),
Campus Huize O.L. Vrouw van Lourdes (Zoutleeuw), Solidariteit voor het Gezin Home Aline (Gent), Residentie Levensdroom (Asse), Huize Moeremans
(Dilbeek), OCMW Sint-Katelijne-Waver en OCMW Tervuren.
A. Aantrekkelijke subsidiemogelijkheid
Op 13 december 2002 heeft de Vlaamse Regering, op voorstel van toenmalig
Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua, het vijfde
preventiestimulerend programma (PRESTI 5) goedgekeurd. Dit programma
verleent subsidies aan projecten over afval- en emissiepreventie en wil op die
manier bijdragen tot gedragsverandering én een reductie van afvalstoffen en
emissies in Vlaanderen. Het demonstratieproject Milieucirkels werd mede
mogelijk dankzij de financiële steun binnen het PRESTI 5-programma.
B. ‘Milieucirkel’ benadering voor afval- en emissiepreventie
De deelnemende rusthuizen doorlopen met behulp van de bijeenkomsten en
individuele advisering een praktisch verbetertraject (het zogenaamde
preventiestappenplan), dat loopt van doorlichting, verbetermogelijkheden
opsporen en toetsen op haalbaarheid, haalbare maatregelen voorbereiden en
uitvoeren tot resultaten monitoren en aanpak verankeren.

9

FERUBEL, (http://www.femarbel-ferubel.be/dutch/milieu/index.htm), 16-12-2005.
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Resultaat voor de deelnemende bedrijven is in alle gevallen:
•

helder inzicht in concrete afvalpreventie- en besparingsmaatregelen die
binnen het eigen rusthuis mogelijk zijn, inclusief de kosten- en
milieuvoordelen die daarmee te boeken zijn;

•

een praktisch actieplan, waarin alle relevante acties zijn opgenomen die
verband houden met het opvolgen van reeds ingevoerde maatregelen,
het toetsen op haalbaarheid of het voorbereiden van de invoering van
aanvullende verbetermaatregelen, e.d.;

•

een werkend systeem voor monitoring van de resultaten (zowel financieel
als
milieuhygiënisch)
op
het
vlak
van
afvalpreventie
en
water/energiebesparing;

•

de invoering van diverse concrete verbetermaatregelen die zowel
kostenbesparing als milieuvoordeel opleveren en bijdragen aan de
innovatie van het bedrijf.

C. Meer info:
FERUBEL
Daniël Vandermeulen
Vrijheidslaan 80
1080 Brussel
T: 02/412.71.13
E: info@ferubel.be
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Overzicht afkortingen
A&G

Arbeidsorganisatie en Gezondheid

AEEA

afgedankte elektrische & elektronische apparatuur

AMINAL

Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

ARBIS

Algemeen Reglement Bescherming tegen Ioniserende Straling

ATSDR

Agency for Toxic Substances and Disease Registry

BBT

beste beschikbare technieken

BIM

Brussels Instituut voor Milieubeheer

BMK-norm

basismilieukwaliteitsnorm

BTW

Belasting op de Toegevoegde Waarde

BZV

biochemisch zuurstofverbruik

CEDON

Centrum voor Duurzaam Ondernemen

CFK’s

chloorfluorkoolwaterstoffen

CIAGEM

Centrum voor Integratie van Arbeid, Gezondheid en Milieu

CPBW

Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

CT

Computertomografie

CZV

chemisch zuurstofverbuik

DDT

Dichloor-diphenyl-trichloorethaan

DIWB

decreet Integraal Waterbeleid

DNA

Deoxyribo Nucleic Acid - deoxyribonucleïnezuur

DPS

Digital Processing

EHSAL

Europese Hogeschool Brussel

FANC

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

GeDIS

Gemeentelijk Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer

GFT

groenten-, fruit- en tuinafval

GGO’s

Genetisch Gemodificeerde Organismen

HIV

humaan immunodeficiëntie virus

IDPBW

interne dienst voor Preventie & Bescherming op het werk

KGA

Klein Gevaarlijk Afval

LED

Light Emitting Diodes

MINA

Milieubeleidsplan Vlaanderen

MIRA

Milieurapport Vlaanderen

MRI

Magnetic Resonance Imaging

NIRAS

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

NME&I

Natuur- en Milieuedducatie en Informatie

NRMA

niet-risicohoudend medisch afval

OCMW

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

V
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OVAM

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

PACS

Picture Archiving and Communication System

PCB

polychloorbifenyl

pH

zuurtegraad

PIME

Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie vzw

PRESTI

PREventie STImuleren

REG

rationeel energiegebruik

RMA

risicohoudend medisch afval

RWG

Rationeel Watergebruik

RWZI

rioolwaterzuiveringsinstallaties

SOM-TUDelft studiegroep Stadsontwerp en milieu Technische Universiteit Delft
VITO

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek

Vlarea

Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer

VLAREM

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning

VMM

Vlaamse Milieumaatschappij

VOKA

Vlaams Economisch Verbond

VOS

vluchtige organische stoffen

VOV

Vereniging van Openbare Verzorgingsinstellingen

VREG

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

VVI

Verbond der Verzorgingsinstellingen

WIO

Wereldcentrum Internationale Opvoeding

WWF

wereldnatuurfonds
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1. De milieueffecten die voortvloeien uit de activiteiten van
de gezondheidszorg
Vandaag de dag worden de ziekenhuizen geëxploiteerd in een tijd dat overheid
en publiek erg begaan zijn met het leefmilieu. De tijd dat een onderneming kon
worden uitgebaat zonder aandacht voor de milieugevolgen van de
bedrijfsactiviteiten is voorgoed voorbij. Ook de activiteiten in de verzorgingssector
gaan onvermijdelijk gepaard met betekenisvolle milieurisico’s zoals de opslag
van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld radioactief afval).
De belangrijkste activiteit in een ziekenhuis is de verzorging van patiënten. Deze
activiteit bestaat niet op zich, maar wordt ondersteund door o.m. de technische
dienst,
administratie,
aankoop,
preventiedienst,
onderhoud,
voedselvoorziening, … Al deze diensten samen zijn verantwoordelijk voor de
verschillende effecten die een ziekenhuis op het milieu heeft.

IN

UIT

WATERVERBRUIK:
Baden, sterilisatie,
schoonmaak,
afwaskeuken, …

AFVALWATER:
Ontsmetting, schoonmaak,
afwas, sanitair, chemicaliën

ENERGIEVERBRUIK:
Warmte, elektriciteit, …

EMISSIES

VERZORGINGSINSTELLING

Gassen, stof, geluid,
warmte, …

GASSEN:
Zuurstof,
medische gassen, …

PRODUCTEN:

AFVAL:

Voedingswaren,
medische producten,
geneesmiddelen, papier,
schoonmaakproducten,
afwasmiddelen,
onderhoudsproducten,
ontsmettingsproducten,
…

Verzorgingsafval,
etensresten, administratief
afval, verpakkingsafval,
verbouwingsafval, gevaarlijk
afval, …

Figuur 1: De milieueffecten van een ziekenhuis10

10

VVI & VOV, Handboek voor preventie en milieuzorg in een ziekenhuis. Presti-project, OVAM,
Mechelen, 1996, 219 p.

29

D1- H1: Milieuzorg in de gezondheidszorg: wat en waarom?

In het schema op de vorige pagina (figuur 1) worden de belangrijkste inputs,
outputs en milieueffecten weergegeven van een verzorgingsinstelling. Elke
verzorgingsinstelling kan samen met haar medewerkers een positieve bijdrage
leveren om de milieu-impact van hun handelingen zo beperkt mogelijk te houden.
Langs de inputzijde ligt het accent op preventieve milieuzorg, m.n. op het
voorkomen of beperken van het ontstaan van afval en emissies. Het gaat hierbij
om preventie van zowel gewoon afval en gevaarlijk afval als emissies naar water
en lucht. Ook aan energie- en waterbesparing en aan besparing op grondstoffen
wordt aandacht besteed. Steeds weer blijkt dat deze benadering het meeste
voordeel oplevert, zowel op lange als meestal ook op korte termijn.
Indien het gebruik van materialen en grondstoffen niet voorkomen kan worden
zullen er afvalstoffen en emissies ontstaan. Zowel vanuit ecologisch als vanuit
economisch, maatschappelijk en veiligheidsperspectief is het belangrijk om
zorgvuldig met deze afvalstromen om te gaan. Sorteren aan de bron, een goede
waterzuiveringsinstallatie of afzuiginstallatie, … is van cruciaal belang.
Het is vanzelfsprekend dat, om de milieubelasting van een verzorgingsinstelling
zo laag mogelijk te houden, zowel de houding en het bewustzijn van het
personeel als de milieuvriendelijkheid van de gebruikte producten,
processen en installaties een cruciale rol spelen.

1.1 Het gebruik van producten ~ het ontstaan van afval
In een verzorgingsinstelling wordt een uitgebreid aantal afvalstromen
gegenereerd. Met betrekking tot afval, resulteren de vereisten op het vlak van
ziekenhuishygiëne tot een relatief groot verbruik van wegwerpmaterialen, veelal
kunststofafval. Enkele veel toegepaste kunststofproducten zijn: catheters,
scheermesjes,
verbandmaterialen,
onderzoekshand-schoenen,
spuiten,
infuussystemen en maagsondes. Naast het product zelf ontstaat tevens kunststof
verpakkingsafval (sterilisatie). Daarnaast ontstaan in verzorgingsinstellingen
bijzondere afvalstoffen tengevolge van het potentiële infectierisico dat er aan
verbonden is en/of het ethisch geladen karakter van het afval.

1.2 Waterverbruik en afvalwater
Met betrekking tot water is het duidelijk dat er relatief grote hoeveelheden water
verbruikt en geloosd worden, gezien alle verzorgingsinstellingen, uitgezonderd
daghospitalen, een permanent of tijdelijk verblijf van patiënten omvatten. Baden,
wassen, toilet doorspoelen, schoonmaken en afwassen zijn de ‘klassiekers’ die
zeer veel water vragen. Vanwege deze activiteiten is het afvalwater van
ziekenhuizen grote mate vergelijkbaar met klassiek huishoudelijk afvalwater, met
uitzondering van een reeds specifieke polluenten zoals de aanwezigheid van
microbiële pathogenen, farmaceutische stoffen, cytostatica, joodhoudende
contrastvloeistoffen en ontsmettingsmiddelen. De risico’s die verbonden zijn aan
deze polluenten is nog niet precies gekend, maar negatieve gevolgen zijn zeker
niet uit te sluiten.
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1.3 Energieverbruik
Bijna alle afdelingen van een gezondheidsinstelling hebben behoefte aan
verwarming en elektriciteit. Elke afdeling heeft dus te maken met energieverbruik.
Volgens de BBT-studie (Beste Beschikbare technieken) zijn de afdelingen die de
grootste milieu-impact hebben op vlak van energie de verpleegafdelingen, de
afdeling medische beeldvorming en radiodiagnostiek, de linnenkamer/wasserij,
het mortuarium, de centrale sterilisatie, de keuken en de technische dienst.

1.4 Luchtemissies t.g.v. gassen
De belangrijkste milieu-aspecten met betrekking tot het compartiment lucht zijn
gerelateerd met de emissies van verbrandingsgassen. Daarnaast worden een
aantal medisch-technische gassen (o.a. narcosegassen en sterilisatiegassen)
geloosd. Het veelvuldig gebruik van ontsmettingsproducten ter voorkoming van
besmettingen en het gebruik van oplosmiddelen in de laboratoria geeft aanleiding
tot de emissie van vluchtige organische stoffen (VOS).

1.5 Geluid en trillingen
Ondanks het gegeven dat verzorgingsinstellingen zelf stiltebehoevend zijn,
kunnen ze zelf een bron van geluidsoverlast vormen. Mogelijke bronnen zijn het
intensief verkeer dat het patiëntenbezoek met zich brengt, de sirenes van aanen afrijdende ambulances en de aanwezigheid van koelgroepen die meestal op
het dak geplaatst zijn.
In deel 2 van deze handleiding worden de aspecten afval, water en energie
uitgebreid toegelicht.

De tabel op de volgende pagina (tabel 1) geeft per mogelijke afdeling van een
verzorgingsinstelling de belangrijkste milieu-effecten weer. Deze tabel
illustreert dat de activiteiten uit de verzorgingssector vooral afvalstromen en
emissies naar water als gevolg hebben. Met betrekking tot afval, resulteren de
vereisten op het vlak van ziekenhuishygiëne tot een relatief groot verbruik van
wegwerpmaterialen. Daarnaast ontstaan in verzorgingsinstellingen bijzondere
afvalstoffen tengevolge van het potentiële infectierisico dat er aan verbonden is
en/of het ethisch geladen karakter van het afval. Met betrekking tot water is het
duidelijk dat er relatief grote hoeveelheden water verbruikt en geloosd worden,
gezien alle verzorgingsinstellingen, uitgezonderd daghospitalen, een permanent
of tijdelijk verblijf van patiënten omvatten.
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Behandeling

Tabel 1: De belangrijkste milieueffecten van een verzorgingsinstelling per afdeling

11

Afdeling

Belangrijkste
milieuaspect

Ambulante opname (o.m. optometrie – podologie),
daghospitaal en verpleegafdeling

Afval en afvalwater

Geriatrie, pediatrie en neonatologie

Afval

Operatiekwartier, bevallingskwartier

Afval

Hemodialyse

Afvalwater

Oncologie, radiotherapie, chemotherapie
Fysiotherapie,
kinesitherapie,
hydrotherapie en brandwonden

ergotherapie,

Afval & afvalwater
Afvalwater

(Voedings- & dieetkunde)

Ondersteuning

Diagnose

(Logopedie & audiologie)
Mortuarium

Afval, energie

Laboratoria

Afval & afvalwater

Anatome pathologie

Afvalwater

Medische beeldvorming

Afvalwater

Endoscopie

Afvalwater

Centrale sterilisatie

Lucht

Apotheek

Afval

Keuken

Afval & afvalwater

Linnenkamer/wasserij

Afvalwater, energie

Technische diensten

Afval, energie

(Orthopedische technologie)
Andere ondersteunende diensten: administratie,
schoonmaakdienst
Laboratoria onderwijs

Afval
Afval & afvalwater

In deze handleiding wordt, in functie van onze doelgroep, de aandacht gevestigd
op water- en energieverbruik langs de inputzijde en afval (~ consumptie van
producten) en afvalwater langs de outputzijde. Immers, gasemissies, stof, geluid,
trillingen, … ontstaan voornamelijk t.g.v. de ondersteunende technische
activiteiten verbonden aan een ziekenhuis (bv. gasemissies t.g.v.
stookinstallaties of lawaaihinder t.g.v. ventilatoren en compressoren) waardoor
de studenten uit de opleidingen gezondheidszorg hier weinig of geen invloed op
kunnen uitoefenen.

11

VERCAEMST, P., VANDEBROEK, A., HOESSELS, M., WITTERS, H., DIJKMANS, R., Best
Beschikbare Technieken (BBT) voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, Vito, Mol,
2003, p. 60.
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Er dient opgemerkt te worden dat ook de activiteiten bij de extramurale
gezondheidszorg (thuisverpleging, geneesheer- en tandartsenkabinetten, …)
effecten op het leefmilieu met zich meebrengen. Zo zullen ook de
verpleegkundigen uit de thuiszorg medisch afval produceren, waarvoor dezelfde
voorzorgsmaatregelen gelden als in een ziekenhuis. Geneesheren en
thuisverplegenden moeten zelf instaan voor de verwijdering van naalden en
spuiten die ten huize van de patiënt gebruikt worden.
Voor de ziekenhuizen en de extramurale gezondheidszorg komt, net zoals bij de
andere bedrijven, het bedreigend karakter van het milieu op verschillende
manieren tot uitdrukking: milieu-uitgaven (investeringen, heffingen) zijn meestal
omvangrijk, milieuschadeclaims zijn dikwijls moeilijk te verzekeren, de
milieureglementering is complex, sancties zijn streng, … Milieu- en
veiligheidsrisico’s mogen dan ook niet onderschat worden. Het voorbije decennia
zien bedrijven en gezondheidsinstellingen echter ook belangrijke opportuniteiten
in milieuzorg. Hierop gaan we in als we de vraag beantwoorden waarom
milieuzorg in de gezondheidszorg belangrijk is.
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2. Wat is milieuzorg?
Milieuzorg of milieubeheer verwijst naar het geheel van milieumaatregelen die
ongewenste effecten van menselijke activiteiten of handelingen op het externe
milieu trachten te voorkomen of tegen te gaan door middel van zorgvuldigheid,
anticipatie, preventie en integraal ketenbeheer, uitgaande van de erkenning van
de eigen verantwoordelijkheid. Op die manier beoogt men de totale milieulast
van een onderneming maximaal te beperken. Dit houdt in dat er getracht
wordt inzicht te krijgen in de invloed van de bedrijfsactiviteiten op het leefmilieu,
de gevolgen ervan te beheersen en waar mogelijk te verminderen. Milieuzorg is
een continu proces dat geïntegreerd wordt in alle aspecten van de
bedrijfsvoering, in alle departementen, in alle bedrijfsfuncties, … op die manier is
het zorg dragen voor het milieu een onderdeel van het totale bedrijfsgebeuren en
behoort het tot ieders verantwoordelijkheid.
Gasthuisberg Leuven, voorbeeldkliniek op het gebied van milieuzorg

Eén van de voorlopers inzake milieuzorg in ziekenhuizen, is Gasthuisberg in
Leuven. “De universitaire ziekenhuizen in Leuven hebben altijd aan afvalbeheer
gedaan”, vertelt milieucoördinator Herman Devriese. “Maar de grote start kwam
er in 1991. Vanaf toen werd het onderscheid gemaakt tussen risicohoudend en
niet-risicohoudend medisch afval. Voordien hing het afvalbeheer op de werkvloer
voornamelijk af van goodwill, ik denk bijvoorbeeld aan het afzonderlijk inzamelen
van naalden. Een coherent afvalbeheer beperkt problemen zoals kosten door
verkeerde sorteringen, prikongevallen met besmetting, boetes en imagoverlies
ten gevolge van zogezegde onhygiënische omstandigheden”. Het beheer van
meer dan 5.000 ton afval op jaarbasis, bestaande uit meer dan 40 afvalstromen,
vergt een omvangrijke logistieke organisatie. Het invoeren én instandhouden van
dit afvalsysteem verloopt echter niet altijd even gemakkelijk, vervolgt Devriese.
“Het ziekenhuis kent een groot komen en gaan van mensen, met drie
verschillende ‘circuits’: bezoekers, zieken en een goederencircuit. Vele dingen
gebeuren anoniem, bezoekers gooien blikjes en papier in dezelfde vuilbak. We
overwegen bijvoorbeeld de aanschaf van speciale persen om het afval van
frisdrankblikjes te verminderen”.
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Afvalpreventie is in de verzorgingssector geen sinecure, weet de Leuvense
milieucoördinator. “De verzorging en veiligheid van de patiënt primeren steeds
boven iedere andere bekommernis, zelfs het leefmilieu. Bovendien klopt ook hier
het oude spreekwoord dat tijd geld is. We werken met hoog gekwalificeerd
personeel, tijdrovende maatregelen worden zeer snel dure maatregelen. Ook
door de grote diversiteit aan artikelen in een ziekenhuis, is dit niet evident: voor
de UZ-Leuven zijn het er meer dan 10.000. Maar ik zie een gunstige evolutie: de
afvalberg neemt geleidelijk af. Het personeel gebruikt lichter materiaal en springt
daar meer zorgvuldig mee om. Bovendien stijgt de kost van afval, en daarmee
ook de reden om aan preventie te doen. We zoeken ook naar nuttige
toepassingen voor gebruikt afval. Zo worden afgedankte matrassen in mousse,
gebruikt voor patiënten met kans op doorligwonden, aan een fabrikant gegeven
die er isolatiemateriaal van maakt. Een ander voorbeeld is kwik. Jaarlijks
ontstond in het ziekenhuis meer dan 100 kg met kwik vervuild afval, afkomstig
van het opruimen van gebroken kwikthermometers en bloeddrukmeters. Men
mag de negatieve invloed van niet opgeruimd kwik op de gezondheid van de
werknemers niet onderschatten – kwik verdampt immers snel. Daarom werden
via de aankoopdienst verschillende maatregelen getroffen: bloeddrukmeters met
kwikkolom worden systematisch vervangen door mechanische, een gebroken
glazen kwikthermometer wordt vervangen door een digitale, het gebruik van kwik
binnen bepaalde medische toepassingen wordt beperkt en gekoppeld aan
specifieke procedures”.
Milieubeheer is trouwens meer dan afvalbeheer, weet men in Gasthuisberg. Zo
pakte het ziekenhuis uit met een interessant sensibiliseringsproject. Door de
inplanting van een ruime daktuin, wil het UZ Leuven de aanleg van ‘groendaken’
beter bekend maken. Een dergelijk groendak is een daktuin met planten, struiken
en bomen. De aangepaste beplanting zorgt voor lucht- en waterzuivering,
waterbeheersing, enzovoort. Bovendien zijn de daktuinen visueel aantrekkelijk,
en zorgen ze voor nieuwe gebruiksruimte. Groendaken hebben bijgevolg niet
alleen voordelen voor het leefmilieu, maar ook voor de dakeigenaar en de
omwonenden. “Omdat het beplanten van daken echter nog zeldzaam is in
Vlaanderen, willen we dagelijks duizenden mensen de kans geven om zoiets te
leren kennen”, zegt Devriese. Het groendak ligt ter hoogte van de
bezoekersgang.
Praktijkvoorbeeld 1: Gasthuisberg Leuven, voorbeeldkliniek op het gebied van milieuzorg 12

12

BOSMANS, D., ‘Calimero – Gemiddeld ziekenhuis presteert maar matig op milieuzorg “Niet uit
gebrek aan interesse, wel door tekort aan tijd”’. Arbeid & Milieumagazine, (2004), nr. 4.
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3. Evolutie in milieuzorg
Gedurende de jaren ’80 zijn op het vlak van milieutechnologie indrukwekkende
vorderingen gemaakt in Vlaanderen. Door vele investeringen zijn technieken
ontwikkeld voor bestrijding van luchtverontreiniging, schoonmaken van
verontreinigde bodems, beperken van emissies van schadelijke stoffen,
verbranding met energierecuperatie, … Tot halfweg de jaren tachtig heerste de
gedachte dat met het treffen van technische maatregelen het best mogelijke werd
gerealiseerd. Hierbij lag het accent in eerste instantie op ‘end-of-pipe’
technologieën. In een latere fase werd de aandacht gericht op product- en
procesgeïntegreerde voorzieningen.
Een typisch voorbeeld van de evolutie in milieutechnologie in de
gezondheidssector: de evolutie van RX-films
Continu optimaliseren van het natte procédé
Om de milieu-impact van het natte procédé te beperken, werd de techniek
voortdurend verbeterd. Veel aandacht werd besteed aan de reductie van het
gebruik van spoelwater en de verbetering van de kwaliteit van het spoelwater. De
bestaande conventionele ontwikkelingsapparatuur kunnen bijvoorbeeld uitgerust
worden met een regenereertoestel. Dit toestel behandelt het waswater waardoor
de standtijd van fotografische vloeistoffen verlengd wordt. Op die manier wordt
het gebruik van actieve ontwikkelende en fixerende stoffen drastisch verminderd
en ontstaat er minder milieubelastend afval.
Evolutie van een natte naar een droge methode om RX-films af te drukken
De beide afdruktechnieken zijn voor een gedeelte hetzelfde. De digitale
informatie van bijvoorbeeld het röntgenapparaat wordt doorgegeven aan de
printer die op zijn beurt de gegevens overzet op een film met een laserdiode. Na
het beschrijven van de film bevinden de zilverhalidekristallen van de film zich in
een instabiele situatie waardoor het beeld latent aanwezig is. Bij de natte
methode gaat de film vervolgens door ontwikkelaar, fixeer en spoelbad en wordt
hij
tenslotte
gedroogd.
Bij
de
droge
methode
ontbreekt
zo’n
ontwikkelingsmachine. Tijdens het ontwikkelen komt er geen vloeistof aan te pas.
De droge film wordt langs een cilinder geleid die een constante temperatuur
heeft. In dit geval zorgen niet de chemicaliën ervoor dat de zilverhalidekristallen
uit elkaar vallen maar bewerkstelligt de warmte dit ontwikkelingsproces. Het
systeem is dus veel milieuvriendelijker dan de natte laserprinters daar er geen
chemicaliën nodig zijn en ook het spoelwater tot het verleden behoort.
Evolutie naar digitale beeldverwerking
Een totaaloplossing bestaat uit de toepassing van DPS (Digital Processing) en
PACS (Picture Archiving and Communication System). Het betreft een hard- en
softwaresysteem dat toelaat digitale medische beeldopnamen niet enkel weer te
geven op een beeldscherm, maar ook de informatie beschikbaar te stellen voor
meerdere gebruikers op hetzelfde ogenblik. Deze techniek laat toe de milieuimpact van het ganse proces te beperken, zowel naar ontstaan als behandeling
van afval.
Praktijkvoorbeeld 2: Milieutechnologie in de gezondheidszorg: de evolutie van RX-films
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Een goede milieuzorg in bedrijven is echter meer dan alleen maar de toepassing
van technieken. Een analyse van recente grote milieu-incidenten (Tsjernobyl, …)
leert
ons
dat
menselijke
fouten,
onbetrouwbare
informatie
of
communicatieproblemen in belangrijke mate ten grondslag kunnen liggen aan
verontreiniging van het milieu. Milieuzorg in bedrijven blijkt dus niet alleen
technisch een probleem te zijn, maar ook een beheersprobleem, dat met
moderne managementinstrumenten moet worden aangepakt. Milieuzorg wordt
dus mede bepaald door elementen als betrokkenheid van het management en
van de werknemers, de juistheid van informatie, de snelheid waarmee informatie
wordt teruggekoppeld, … De factor mens speelt met betrekking tot milieuzorg
een steeds belangrijkere rol.
Een voorbeeld van de invloed van werknemers uit de gezondheidszorg op
het milieu: RX-films
Foutopnames of onnodige opnamen zijn o.m. te reduceren door oplettendheid en
waakzaamheid.
Praktijkvoorbeeld 3: Milieu-invloed van werknemers uit de gezondheidszorg: RX-films

Voor de huidige organisaties is het van belang dat ze rekening houden met het
dynamisch samenspel tussen innoverende technologieën enerzijds en opleiding,
voorlichting, participatie en medeverantwoordelijkheid van de medewerkers
anderzijds. Slechts als deze synergie aanwezig is, kan milieuzorg op een hoog
niveau gerealiseerd worden.
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4. Waarom? Motieven voor milieuzorg
Het zorg dragen voor het milieu in een onderneming hoeft niet enkel gericht te
zijn op het naleven van overheidsvoorschriften en reglementeringen.
Steeds vaker wordt opgemerkt dat milieuzorg belangrijk wordt in de totale
bedrijfsvoering van de onderneming, bijvoorbeeld in het strategisch management,
de financiering van de onderneming, het succesvol ondernemen in de markt, …

4.1 Milieubeleidsplan van de Vlaamse overheid
Het milieubeleidsplan van de Vlaamse overheid streeft naar een duurzame
ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de
mogelijkheden in gevaar te brengen voor de volgende generaties. Om de
vooropgestelde milieukwaliteit te realiseren is geopteerd voor een
doelgroepenbeleid waarin de nadruk gelegd wordt op een samenwerking tussen
bevolking, bedrijven en overheid. Het is de bedoeling dat de medewerkers van
deze drie partijen worden geresponsabiliseerd zodat een milieubewust gedrag
integraal deel uitmaakt van hun handelen.
De milieueffecten t.g.v. de exploitatie van een ziekenhuis zijn niet gering en de
beperking ervan moet voor al wie verantwoordelijkheid draagt in een ziekenhuis
een doel worden op zich en getuigen van echte burgerzin.

4.2 Anticiperen op (toekomstige) wetten en normen
Om de vooropgestelde milieukwaliteitdoelstellingen te realiseren vaardigt de
Vlaamse overheid steeds strenger wordende wetten, normen, vergunningen,
sancties en controles uit. Wat vandaag nog ongelimiteerd wordt toegestaan,
krijgt morgen wellicht een beperking en is volgende week verboden. Het is
noodzakelijk vroegtijdig op deze tendens in te spelen, zodat vervelende
verrassingen voorkomen worden. Milieuzorg beperkt in belangrijke mate de
risico’s administratiefrechtelijk, burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk te
worden gesteld en zware proceskosten en boetes te moeten betalen voor
milieuschade of hinder aan de omgeving.
Een voorbeeld: de wetgeving rond medisch afval is zeer gedetailleerd uitgewerkt
in het Vlarea13 (Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer). Indien
een verzorgingsinstelling niet in overtreding wil zijn met deze uitgebreide
reglementering is een draagvlak bij het personeel via kennis en sensibilisering
noodzakelijk.

13

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (B.S., 30 april 2004).
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4.3 Economische voordelen
Milieuzorg en preventie kunnen belangrijke besparingen opbrengen door o.a.
•

Het verbruik van grondstoffen, goederen, water en energie te reduceren

•

De hoeveelheid en milieuschadelijkheid van afvalstoffen en afvalwater te
verminderen waardoor:
o

de kosten voor inzameling, opvang, vervoer en opslag van de
afvalstoffen gereduceerd worden,

o

de kosten voor nuttige toepassing of verwijdering verminderen,

o

het
gemakkelijker
wordt
aan
de
milieuvergunningsvoorwaarden te voldoen,

o

minder heffingen op de verwijdering van afvalwater betaald
moeten worden,

o

…

lozingsnormen

en

Daarenboven wordt meer en meer vastgesteld dat investeerders en banken er
voor uit komen dat ze verkiezen om geld te investeren in ‘schone’ bedrijven en
organisaties. Bedrijven die niet milieuvriendelijk produceren of een slechte
reputatie genieten op milieuvlak krijgen het bijgevolg moeilijker om investeerders
te vinden.

4.4 Synergie milieu – gezondheid
Het milieu komt de laatste decennia sterk onder druk te staan door de
toenemende druk van menselijke activiteiten: luchtvervuiling, de accumulatie van
afval,
klimaatveranderingen,
…
Er
is
een
verband
tussen
milieuverontreiniging en onze gezondheid, daar bestaat geen twijfel meer
over. Waar wel onzekerheid over bestaat, is hoe groot de precieze effecten
daadwerkelijk zijn. Verontrustende signalen wijzen in de richting van onze
gezondheid die op het spel staat. Enkele voorbeelden uit de maatschappelijke
beleidsnota ‘milieu en gezondheid (2000-2002):
•

Zowat
15 %
van
alle
paren
heeft
momenteel
een
vruchtbaarheidsprobleem. Dat is tweemaal zoveel als twintig jaar geleden.

•

Op tien jaar tijd is er een duidelijke toename van het aantal gevallen van
het chronisch vermoeidheidssyndroom (van 13 000 in 1990 tot ongeveer
40 000 in 2000). Er zijn ook hot spots die overeenstemmen met plaatsen
met verhoogde verontreiniging (zware metalen, pentachloorfenol, …)

•

75-80 % van de kankers in de geïndustrialiseerde wereld is te wijten aan
externe factoren, waaronder het milieu. Er is een stijgende incidentie van
milieugerelateerde kankers (bloedkanker, longkanker, borstkanker,
prostaatkanker, …).
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Volgens een peiling in de Europese Unie (2002) maakt 89 % van de Europeanen
zich zorgen over de relatie milieu en zijn/haar gezondheid. Niet onterecht, want
de Europese Commissie stelt dat 25 % tot 33 % van de gevallen van ziekte of
sterfte wereldwijd een link met milieu-invloeden hebben. Voor de
geïndustrialiseerde landen zoals de VS en Europa wordt dit op 15 % geraamd. In
Vlaanderen werd in 2002 voor het eerst berekend hoeveel gezonde levensjaren
de Vlaming verliest door een aantal luchtverontreinigende stoffen, m.n. een half
gezond levensjaar.

4.5 Synergie milieu - veiligheid - hygiëne
Op weg naar preventieve milieuzorg kunnen soms bepaalde producten (bv.
Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, …) worden vervangen door andere,
die niet alleen minder schadelijk zijn voor het milieu, maar eveneens minder
schadelijk voor de mensen die ermee werken. Vervanging betekent hier
tegelijkertijd een verbetering van de arbeids- en leefomstandigheden. Op
deze manier kan preventieve milieuzorg eveneens een bijdrage leveren aan een
betere motivatie van de medewerkers.
De afvalthematiek is wellicht het meest verduidelijkende voorbeeld om de
synergie tussen milieu, veiligheid en hygiëne aan te tonen. Ziekenhuisafval kan
bij onjuiste behandeling schadelijk zijn voor de omgeving en het personeel. Door
de aanwezigheid van micro-organismen moeten sommige afvalstromen als
potentieel besmet beschouwd worden. Voorzover het verzamelen en verwijderen
van het besmet afval hygiënisch verloopt, zijn de risico’s te herleiden tot
materiële ongevallen als het openscheuren van zakken. Een ziekenhuis
produceert ook afvalstoffen die op een andere manier gevaar kunnen opleveren
zoals snijden en scherpe afvalstoffen (prikongevallen, kwetsuren en
besmettingen), afval van nucleaire geneeskunde, chemische stoffen in afvalwater
(toxische werking op levende organismen die instaan voor het biologische
zelfreinigingproces van water), …

4.6 Toenemend milieubewustzijn personeel, bezoekers, buren,
patiënten, …
De maatschappelijke controle op elke milieubelastende activiteit door de
omgeving neemt steeds maar toe. Verschillende groepen stakeholders of
belanghebbenden beoordelen bedrijfsinterne milieuaangelegenheden vanuit hun
specifieke belangen. De burger stelt steeds zwaardere kwaliteitseisen aan zijn
leefomgeving. Ze verwachten een minimale milieuhinder en zijn in hoofdzaak
geïnteresseerd in de verbeteringsinspanningen van de organisatie. (∼ “Not in my
backyard – syndroom”).
Wat het personeel van de ziekenhuizen betreft, is het belangrijk dat ze trots
kunnen zijn op de onderneming waar ze werken en loyaliteit tonen. Daarom is
het belangrijk dat een ziekenhuis aan milieuzorg doet en dat het personeel
inspraak krijgt in het milieubeleid. Een goede communicatie met en informatie
van medewerkers over milieu-inspanningen zijn noodzakelijk zodat ze eventuele
beschuldigingen van buitenaf kunnen weerleggen.
Voortvloeiend uit een sterker milieubewustzijn van stakeholders is dat steeds
meer organisaties een eco-imago nastreven waarbij ze absoluut geen
bekendheid willen verwerven als grote vervuiler.
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Bijvoorbeeld, door het niet correct sorteren van het medisch afval wordt
vloeibaar afval gedeponeerd in de plastic zak voor niet risicohoudend medisch
afval. Door het verplaatsen van de zak ontstaat slijtage en kan er een lek
ontstaan. Indien dit niet snel opgemerkt en opgekuist wordt kan een sterke
geurhinder ontstaan. Ook het zorgvuldig afsluiten van vuilniszakken en –vaten is
een must.

4.7 Intrinsieke motivatie
Het “milieu” als sociale waarde is de laatste jaren meer en meer op de voorgrond
komen te staan in onze cultuur. Toch blijkt uit Nederlandse onderzoeken dat een
hoog milieubewustzijn niet automatisch resulteert in een milieuvriendelijk gedrag
of een milieuvriendelijk consumptiepatroon. Uit onderzoek van de NCRV14 bleek
dat jongeren (18 tot 34-jarigen) zich niet méér verantwoordelijk voelen voor hun
leefomgeving. Alhoewel ze zich in vergelijking met 50-plussers evenveel zorgen
maken over het milieu, handelen jongeren er beduidend minder naar. Zo zegt
slechts 30 % van de jongeren er iets van als hun kinderen te lang douchen
(50 % bij 50-plussers), gooit 27 % nooit groenteafval in de GFT-bak (18 % bij de
50-plussers) en raapt 20 % nooit rommel van de straat (13 % bij de 50-plussers).
De grote uitdaging voor de toekomst is dat mensen consequent leren
handelen naar hun milieubewustzijn.

De motieven voor milieuzorg betreffen dus zowel directe en indirecte
financiële voordelen en/of toekomstige financiële profijten als niet-monetair
waardeerbare pluspunten. Het voordeel van milieuzorg en preventieve
maatregelen bestaat vooral uit de synergetische effecten van besparingen op
grondstoffen en energie, verbeterde arbeidsomstandigheden en minder
milieu-effecten.

14

PODIUMONLINE, (http://www.podiumonline.nl/4540), 19-12-2005.
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5. De verschillende actoren betrokken bij milieuzorg
In verzorgingsinstellingen, zijn naast alle personeelsleden – stagiairs en
bezoekers, drie instanties betrokken bij milieuzorg: de dienst ziekenhuishygiëne,
de interne dienst voor Preventie & Bescherming (IDPBW) op het werk en de
milieucoördinator.

5.1 Personeelsleden, stagiairs & bezoekers
Personeelsleden,
stagiairs
en
bezoekers
dragen
allemaal
een
verantwoordelijkheid m.b.t. een milieuvriendelijkere levensstijl. Hun gedrag
beïnvloedt in sterke mate het verbruik van energie, water en materialen.

5.2 Het Comité en de dienst voor Ziekenhuishygiëne15
De resolutie nr. 31 van de Raad van Europa van 19 september 1972 verplicht de
lidstaten dringend maatregelen te treffen om het toenemende aantal
ziekenhuisinfecties tegen te gaan. Als eerste maatregel werd ‘het bevorderen van
de oprichting in de ziekenhuizen van comités ter bestrijding van
ziekenhuisinfecties’ opgelegd. In België is de oprichting van een Comité voor
Ziekenhuishygiëne verplicht geworden als norm voor erkenning van het
ziekenhuis door het KB van 24 april 197416. Op basis van het KB van 7 november
198817 is het Comité voor Ziekenhuishygiëne een adviesorgaan geworden ten
behoeve van de hoofdgeneesheer die verantwoordelijk werd voor het bevorderen
van de ziekenhuishygiëne.
Het Comité voor Ziekenhuishygiëne moet worden beschouwd als een forum
waarbij de verschillende geledingen die in het ziekenhuis werkzaam zijn, de
problemen in verband met hygiëne kunnen voorbrengen en besproken, en er de
nodige oplossingen voor kunnen voorstellen.
De taken waarmee het Comité voor Ziekenhuishygiëne belast wordt, zijn expliciet
in het KB van 7 november 1988 aangegeven. Zij kunnen tot twee grote groepen
herleid worden: het opsporen en voorkomen van specifieke ziekenhuisinfecties
en de meer algemene problematiek van de hygiëne. De eerste reeks opdrachten
houdt meer verband met de epidemiologie van ziekenhuisinfecties, en omvat
o.m. het systematisch opsporen van de bronnen en overdrachtswegen en het
uitvaardigen van maatregelen om het verder verspreiden van ziekenhuisinfecties
tegen te gaan. De algemene opdrachten hebben o.m. betrekking op het opstellen
van richtlijnen voor de isolatie van besmettelijke patiënten, het onderzoeken van
de ontsmettings- en sterilisatietechnieken, de hygiëne bij onderhoud,
schoonmaak, voedselbereiding, afvalverwijdering en –transport, bestrijding van
ongedierte, opleiding en bijscholing personeel, …
15

Gebaseerd op: REYBROUCK, G., SCHUERMANS, A. EN VANDE PUTTE, M.,
Ziekenhuishygiëne, vierde herwerkte uitgave, Acco: Leuven, 2000, p. 137-140.
16
KONINKLIJK BESLUIT houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot
bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd
(B.S., 19 juli 1974).
17
KONINKLIJK BESLUIT houdende wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot
bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd
(B.S., 24 november 1988).
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De goede werking van het Comité worden o.m. bepaald door de inbreng van de
leden van de Dienst voor Ziekenhuishygiëne, die zich op de ziekenhuishygiëne
toeleggen en er zich in bekwaamd hebben. Dit zijn de geneesheer- en de
verpleegkundigen-ziekenhuishygiënist. Zij kunnen het nodige materiaal
aanbrengen aan het Comité voor Ziekenhuishygiëne, de gepaste maatregelen
voorstellen en deze op hun uitvoering controleren. Door het ontstaan van andere
wetgeving zijn een aantal opdrachten, opgesomd in het KB van 7 november 1988
minder belangrijk geworden. Zo is bijvoorbeeld het toezicht op het verzamelen en
verwijderen van ziekenhuisafval grotendeels overgedragen aan de
milieucoördinator.

5.3 De milieucoördinator
Sinds het verschijnen van het Vlaamse decreet betreffende bedrijfsinterne
milieuzorg van 19 april 199518 zijn de meeste verzorgingsinstellingen verplicht om
een milieucoördinator aan te stellen. De milieucoördinator is een belangrijke en
onmisbare schakel voor de implementatie van milieuzorg op bedrijfsniveau. De
taken van de milieucoördinator worden zeer ruim omschreven. De
milieucoördinator heeft een algemene adviserende taak voor alles wat
milieu(zorg) betreft. Krachtens artikel 3.2.2. van het bovengenoemde decreet
heeft de milieucoördinator onder meer als taak:
•

bijdragen tot de ontwikkeling, de invoering, de toepassing en de evaluatie
van milieuvriendelijke productiemethodes en producten;

•

waken over de naleving van de milieuwetgeving door meer bepaald op
regelmatige tijdstippen controle uit te oefenen op de werkplaatsen, de
zuiveringstechnische werken en de afvalstromen; hij rapporteert de
vastgestelde tekortkomingen aan de bedrijfsleiding en doet voorstellen
om deze te verhelpen;

•

waken over of in te staan voor de uitvoering van de voorgeschreven
emissie- en immissiemetingen en de registratie van de resultaten ervan;

•

waken over en bijhouden van het afvalstoffenregister en het naleven van
de meldingsplicht inzake afvalstoffen;

•

voorstellen doen en bijdragen tot de interne en externe communicatie in
verband met de gevolgen voor mens en milieu van de inrichting, van haar
producten, haar afvalstoffen en de voorzieningen en maatregelen om
deze gevolgen te beperken.

18
DECREET van 19 april 1995 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene
bepalingen inzake milieubeleid met een titel betreffende bedrijfsinterne milieuzorg,
(B.S., 4 juli 1995).
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5.4 De Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk19
Arbeidsongevallen verstoren de goede werking van elke organisatie, ook die van
een verzorgingsinstelling. Arbeidsongevallen brengen schade toe aan de
gezondheid van de werknemers. Personeelsleden dienen vervangen te worden
en bezorgen de werkgever zo bijkomende kosten, naast de uitgaven van
medische kosten en herstel van materiële schade. Ongevallen kunnen vaak
vermeden worden door preventieve maatregelen, voortkomend uit een kritische
analyse van de arbeidsomstandigheden. Deze zorg wordt gedragen door de
Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk. Deze dienst gaat na waar
zich risico’s bevinden. Ook de risico’s voor beroepsziekten worden gedetecteerd
en beperkt zoals risico’s voor vergiftiging, risico’s ten gevolge van fysische
agentia, risico’s ten gevolge van parasitaire of besmettelijke agentia, risico’s voor
dermatosen, risico’s voor longaandoeningen, rugproblematiek, fysische
overbelasting, nerveuze vermoeidheid, psychische overbelasting, …
Het verschil tussen de IDPBW en Ziekenhuishygiëne is de doelgroep.
Ziekenhuishygiëne behartigt het voorkomen van ongevallen en ziekten bij de
patiënten, terwijl de IDPBW en het Comité voor Preventie en Bescherming op het
werk (CPBW) zich richten op de medewerkers in de gezondheidsinstelling.
De wettelijke basis voor de organisatorische structuur van de preventie in
ondernemingen bestaat uit de welzijnswet20 (4 augustus 1996) en drie
uitvoeringsbesluiten21 (27 maart 1998).

19

Gebaseerd op: VANDE PUTTE, M., Hygiëne in het ziekenhuis, Handboek infectiepreventie voor
verpleegkundigen. Acco, Leuven, derde herwerkte uitgave, 2004, p. 249-253.
20
WET van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk (B.S., 18 september 1996).
21
KONINKLIJK BESLUIT van 27 maart 1998 betreffende de Externe Diensten voor preventie en
bescherming op het werk (B.S., 31 maart 1998).
KONINKLIJK BESLUIT van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S., 31 maart 1998).
KONINKLIJK BESLUIT van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en
bescherming op het werk(B.S., 31 maart 1998).
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6. Besluit
Zowel bij de overheid als bij profit en non-profit organisaties wint een
milieuverantwoorde manier van werken aan belang. Steeds meer organisaties
zien in dat ecologisch werken winst op de lange termijn oplevert. Financiële en
maatschappelijke continuïteit zijn onmogelijk zonder efficiënt milieubeheer.
Milieuverantwoord werken is niet enkel een aandachtspunt voor de kaderleden,
maar kan slechts tot stand komen met de inzet van alle medewerkers.
Gedragenheid is een belangrijk uitgangspunt. Milieuzorg kent haar grootste effect
als iedereen bereid is om zijn/haar eigen functioneren te verbeteren en dus
zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. ’t Is van groot belang om ook de
toekomstige medewerkers in de gezondheidszorg reeds te stimuleren een
bijdrage te leveren…
De zorg voor het milieu moet niet beschouwd worden als iets apart,
dat min of meer losstaat van de dagelijkse bedrijfsvoering.
Het gaat er juist om, dat milieuzorg een algemeen aanvaard onderdeel
wordt van de dagelijkse gang van zaken…
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1. Historiek
Op de Milieutop van de Verenigde Naties in 1992 (Rio de Janeiro, Brazilië), maar
ook op de daaropvolgende Rio+10 Top over Duurzame Ontwikkeling in 2002
(Johannesburg, Zuid-Afrika), werd steeds duidelijker dat de kloof tussen de
rijke en de arme landen groeit. Deze kloof kan niet los gezien worden van de
achteruitgang van het milieu. De geïndustrialiseerde landen gebruiken teveel
grondstoffen uit het Zuiden waardoor de ontwikkeling van het Zuiden verhinderd
wordt.
De ecologische voetafdruk is een methode die ontwikkeld is door 2 Canadese
onderzoekers van de universiteit van British Columbia, Wiliam Rees en Mathis
Wachernagel. Zij zochten een originele manier om sociale rechtvaardigheid en
respect voor het milieu te meten. Ze noemden hun methode de ‘Ecological
Footprint’. Synoniemen zijn de ecologische of mondiale voetafdruk.
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2. Concept
De ecologische voetafdruk drukt de milieubelasting van een persoon, land of
stad uit in oppervlakte. Voor alles wat geconsumeerd wordt en aan afval
geproduceerd wordt kan de hoeveelheid land berekend worden die nodig is om
dat voort te brengen en te verwerken. Dat verbruik wordt vergeleken met het
vermogen van de natuur om deze rijkdommen te hernieuwen. De ecologische
voetafdruk wordt uitgedrukt in hectaren van het aardoppervlak. De voetafdruk is
bijgevolg de totale oppervlakte die nodig is om
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•

Het voedsel en de vezels te produceren die dit land, deze stad of persoon
verbruikt,

•

Het afval te verwerken dat afkomstig is van het energieverbruik van het
land, de stad of de persoon,

•

Voor de infrastructuur van het land, de stad of de persoon.
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3. De grootte van de voetafdruk
Rekening houdend met de huidige wereldbevolking en de beschikbare reserves
(slechts 1/4de van het aardoppervlak is biologisch productief) is er 1,8 hectaren
beschikbaar per persoon per jaar. Dit is het eerlijk aarde aandeel. Dat wil zeggen
dat als we per persoon niet meer dan 1,8 hectare gebruiken, we dan op een
duurzame manier leven, zonder de aarde verder uit te putten…
In 2001 bedroeg de ecologische voetafdruk 2,2 hectaren aardoppervlak per
persoon. Dat is 21 % meer dan er beschikbaar is. Deze overschrijding betekent
dat het natuurlijke kapitaal sneller wordt uitgegeven dan het zich kan
herstellen.
Op dit ogenblik is het gebruik van de aarde heel ongelijk. De industrielanden
leven op veel te grote voet, waardoor wij de armere landen ruimte ontnemen die
hen eigenlijk toe zou komen mochten we alles eerlijk verdelen. De boodschap is
dus niet enkel om efficiënter met onze planeet om te springen, maar ook om in
solidariteit de rechten van de armeren op een aanvaardbare levensstandaard te
erkennen. De educatieve metafoor van de ecologische voetafdruk toont de
onmogelijkheid aan van een éénzijdige gerichtheid op “steeds meer”, en
suggereert een meer haalbare strategie van “minder en beter”.
Het Living Planet Report 2004 van het wereldnatuurfonds (WWF) toont aan dat
de mens vandaag 20 % meer natuurlijke hulpbronnen verbruikt dan de aarde kan
voortbrengen. De populaties van soorten die op het land, in zoetwater en in de
zee leven, namen bovendien gemiddeld met 40 % af tussen 1970 en 2000. Het
rapport is te downloaden op de website www.wwf.be.

Tabel 2: De nationale ecologische voetafdruk van een aantal landen
Noord-Amerika

9,5 hectare

Australië

7,7 hectare

Finland

7,0 hectare

Canada

6,4 hectare

België

4,9 hectare

Nederland

4,7 hectare

Japan

4,3 hectare

Hongarije

3,5 hectare

Turkije

2,0 hectare

Eerlijk Aarde-aandeel

1,7 hectare

China

1,5 hectare

Kenia

0,9 hectare

India

0,8 hectare

Haïti

0,5 hectare
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4. Hoe groot is jouw voetafdruk? Meetmethoden
Sinds het ontstaan van het voetafdruk-model zijn verschillende scans ontwikkeld
om je eigen voetafdruk te kunnen berekenen en te vergelijken. De meeste scans
geven eveneens oplossingen weer om je voetafdruk te verkleinen zonder
noodzakelijker wijs aan comfort in te boeten.
De ecologische voetafdruk kan aangewend worden om het huidige
milieubewustzijn te visualiseren en de studenten te confronteren met de
grootte van hun voetafdruk, de ongelijke verdeling van het aardoppervlak en de
grenzen van het milieu. Deze methode kan voor studenten de aanleiding geven
om milieubewust te handelen en meer inzicht te krijgen in milieukwesties.
Op onderstaande websites zijn scans uitgewerkt waarmee je je ecologische
voetafdruk kan berekenen:
¬ http://www.ecolife.be/voetafdruk.asp
Ecolife wil bijdragen aan een duurzame wereld door een ecologische
gedragsverandering te bewerkstellen. Het concept van de ecologische voetafdruk
is één van de middelen die Ecolife hanteert om deze doelstelling te
verwezenlijken. Ecolife werkte reeds heel wat voetafdruk-calculators uit. Op hun
website is een eenvoudige online test (15-tal vragen) beschikbaar. Achteraf kan
je je resultaat vergelijken met het Belgische- en het wereldgemiddelde. Een meer
gedetailleerd meetinstrument werd ontwikkeld i.f.v. hun “groenevoeten”campagne.
Naast de ecologische voetafdruk werkt ecolife bij bedrijven en verenigingen met
een milieugedragsscan. De milieugedragsscan maakt het mogelijk het gedrag
van alle medewerkers in kaart te brengen en tegelijk een idee te krijgen van de
houding van het personeel ten opzichte van milieuzorg.
¬ www.voetenbank.nl
Ook via deze website is het mogelijk om via een Quick Scan je mondiale
voetafdruk te berekenen. Voor een nauwkeurige berekening verwijzen ze je door
naar het gratis computerprogramma dat door het Van Hall Instituut in
Leeuwarden is ontwikkeld in 2000. Het computerprogramma geeft eerst een
korte inleiding over de ecologische voetafdruk en daarna verschijnt er een
vragenlijst (20-tal vragen) waarmee iedereen zijn eigen ‘footprint’ kan meten. Het
verbruik wordt uitgedrukt hectares en zichtbaar gemaakt in voetbalvelden. Ook
worden er maatregelen zichtbaar om de individuele voetafdruk te verkleinen. Het
programma is inhoudelijk enigszins achterhaald en rekent bijvoorbeeld nog in
guldens. Het programma bezit echter nog steeds de oorspronkelijke educatieve
waarde over de bewustwording van de persoonlijke duurzame leefstijl en attitude.
Het computerprogramma is rechtstreeks te downloaden via de internetsite:
http://www.pgsim.nl/index.html?pgsimmainFrame=ecoprint.htm
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¬ www.ecofoot.net
Ecological Footprint Network heeft een gestandaardiseerd voetafdruk model
ontwikkeld om te voorkomen dat de populariteit van het model zichzelf
ondergraaft met de variaties die her en der worden ontwikkeld en toegepast.
M.b.v. de ecological footprint quiz wordt je eigen ecologische voetafdruk
berekend. Na het invullen van de quiz kan er eveneens gebruik gemaakt worden
van de ‘take action calculations’, waarmee berekend wordt hoezeer je voetdruk
daalt bij het nemen van bepaalde maatregelen.
¬ Spel Aardige voeten van het Centrum Informatieve spelen:
www.spelinfo.be
Het informatief spel “aardige voeten” wil de deelnemers laten kennismaken met
de ecologische voetafdruk en hun bewust maken van de gevolgen van onze
levenshouding op de aarde. Het spel is gericht op jongeren vanaf 16 jaar en
volwassenen, en kan gespeeld worden van 16 tot 28 deelnemers. De spelers
worden opgesplitst in 8 verschillende gezinnen uit het Noorden en het Zuiden.
Elke familie krijgt een draaiboek waarin hun levenspatroon beschreven staat.
Door het uitvoeren van opdrachten probeert elk gezin te voorzien in haar eigen
levensbehoeften, bv kleding, voeding, verwarming, gebruiksvoorwerpen,
verplaatsingen, … De levensbehoeften zijn afhankelijk van de levensstijl. Het
spel werd ontwikkeld in opdracht van het Antwerpse Provinciaal Instituut voor
Milieu Educatie vzw (PIME) in samenwerking met Wereldcentrum Internationale
Opvoeding (WIO).
¬ Mister Proper: workshop over milieu – www.studioglobo.be
Opwarming van de aarde, grondstoffenroof, kaalkap van regenwouden,
overbevissing, afvaldumping, biopiraterij, … de gevolgen van onbedachtzaam
omspringen met het milieu zijn over de hele wereld voelbaar. Mensen in het
Zuiden zijn vaak de eerste en ergste slachtoffers. De deelnemers berekenen hun
eigen ecologische voetafdruk en er wordt stilgestaan bij de ecologische en
financiële schuld van Noord en Zuid.
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5. Hoe je ecologische voetafdruk verkleinen?
De websites van ecolife, wwf, ecoscore (www.ecoscore.be), … beschrijven
talrijke tips en maatregelen om je ecologische voetafdruk te verkleinen. Om de
studenten aan te tonen dat je met relatief eenvoudige acties je ecologische
voetafdruk kan verkleinen kunnen bijvoorbeeld klassikale of individuele doelen
worden gesteld. Na X maanden worden de studenten gevraagd om opnieuw de
vragenlijsten in te vullen, waarna men kan zien of er inderdaad verbetering is
geboekt.
Tot slot, het concept van de ecologische voetafdruk zou eveneens toegepast
kunnen worden op de gezondheidssector. Ook hier moeten studenten
gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren om de ecologische voetafdruk
zo klein mogelijk te maken zonder aan comfort, hygiëne of veiligheid in te
boeten. In deel 2 worden per milieuaspect verschillende ‘eenvoudige’
maatregelen aangereikt waarmee de medewerkers uit de gezondheidszorg de
milieudruk van de sector kunnen verlagen.
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1. Waarom studenten stimuleren om het afval op de
werkvloer duurzaam te beheren?

In de gezondheidszorg wordt het afval gesorteerd aan de bron, m.n. door de
medewerkers op de verschillende afdelingen of diensten. Het is dan ook logisch
dat het (toekomstig) personeel een cruciale rol speelt in het afvalproces.
Enerzijds oefenen ze een gedeeltelijke invloed uit op het ontstaan van
afvalstoffen (kwantiteit) door o.m. het al dan niet correct gebruiken van
materialen. Anderzijds dienen ze een eigen verantwoordelijkheid te dragen om
de verschillende afvalstoffen correct te sorteren, waarbij ze een invloed hebben
op de kwaliteit van de afvalstoffen. Door hun persoonlijke tussenkomst in het
afvalproces beïnvloeden zij de volgende beleidsparameters:
A. Een hygiënisch verantwoorde en veilige werking realiseren22
Ziekenhuisafval kan bij onjuiste behandeling schadelijk zijn voor de omgeving en
het personeel.
Door de aanwezigheid van micro-organismen moeten sommige afvalstromen als
potentieel besmet beschouwd worden. Het besmettelijke agens situeert zich
vooral ter hoogte van het bloed en de lichaamsvochten, waardoor de
aanwezigheid van deze vloeistoffen de besmettingsgraad aanzienlijk doen
verhogen. Voorzover het verzamelen en verwijderen van het besmet afval
hygiënisch verloopt, zijn de risico’s te herleiden tot materiële ongevallen als het
openscheuren van zakken.
Een ziekenhuis produceert ook snijdende en scherpe afvalstoffen zoals
naalden, snijdende wegwerpinstrumenten, scalpelmesjes, scheermesjes,
ampullen, … Ze kunnen kwetsuren en besmettingen veroorzaken. Een bijzonder
risico vormen de met bloed besmette naalden afkomstig van hepatitis B, hepatitis
C en seropositieve patiënten. Het risico om besmet te worden na een prikongeval
met een naald die gebruikt werd bij een patiënt die met zekerheid drager is van
het hepatitis B, -C of het HIV virus bedraagt respectievelijk 1 op 5, 1 op 3 en 1 op
300.
De gezondheidszorg produceert eveneens chemisch afval. Een bijzondere
groep risicoafval vormt het chemotherapeutisch afval. De mogelijke mutagene,
teratogene en carcinogene effecten eisen bijzondere veiligheidsmaatregelen bij
het verzamelen en verwijderen van cytostatica-afval.
Wegens de biologische effecten die radioactieve stralen veroorzaken, moet het
radioactief afval zorgvuldig afgevoerd worden. Het gebruik van radioactieve
stoffen is aan strenge reglementeringen onderworpen en zal bij correcte
opvolging geen ongevallen veroorzaken. Ook afvalverwerkers gaan een
strengere controle uitoefenen op de aanwezigheid van radioactief afval. Steeds
meer afvalverwerkingsinstallaties zijn uitgerust met detectieapparatuur voor
radioactiviteit.
Indien
radioactiviteit
gedetecteerd
wordt,
zal
de
verzorgingsinstelling aangesproken worden en de mogelijke ecologische en
financiële consequenties moeten dragen.
22

Gebaseerd op: VANDE PUTTE, M., Hygiëne in het ziekenhuis: Handboek infectiepreventie voor
verpleegkundigen, Leuven, Acco, derde herwerkte uitgave, 2004, 263 p.
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Rekening houdend met de bovenstaande risico’s is het van groot belang dat
iedere medewerker in de gezondheidssector zijn/haar verantwoordelijkheid
opneemt om de afvalstoffen correct te sorteren, de afvalrecipiënten zorgvuldig op
te slaan en niet te beschadigen, de afval-opslagplaats ordelijk en proper te
houden, …
B. Milieubeleid en -wetgeving
Aan de basis van de afvalstoffenwetgeving ligt het afvalstoffendecreet van 2
juli 198123. Dit kaderdecreet heeft als hoofddoelstellingen de gezondheid van
mens en milieu vrijwaren tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de
verspilling van grondstoffen en energie tegengaan. Het decreet wordt sinds 1 juni
1998 verder uitgewerkt in het Vlaams Reglement inzake Afvalvoorkoming en
Afvalbeheer (Vlarea24). In hoofdstuk 5, afdeling 5.5.3 is de reglementering
neergeschreven omtrent het beheer van medisch afval. De algemene
beleidslijnen voor medisch afval zijn:
•

Maximale bescherming voor betrokkenen, zowel binnen als buiten de
instelling

•

(milieu)-hygiënisch verantwoorde verwerking

•

Recyclage blijft mogelijk in bepaalde gevallen

De beleidslijnen voor het beheer van het medisch afval zijn gericht op een
maximale scheiding van risicohoudend en niet-risicohoudend medisch
afval en duidelijke verpakkings- & verwerkingsvoorschriften.
Indien een verzorgingsinstelling niet in overtreding wil zijn met deze uitgebreide
reglementering is een draagvlak bij het personeel via kennis en sensibilisering
noodzakelijk.
Daar studenten uit de opleidingen gezondheidszorg praktijkervaring opdoen
tijdens stages, spelen ook zij een cruciale rol in het afvalstoffenbeheerssysteem
van de betrokken gezondheidsinstelling. Het is bijgevolg van cruciaal belang dat
de studenten, vooraleer ze hun aanvatten, inzicht hebben in de verschillende
afvalstromen die ontstaan ten gevolge van hun professionele handelingen en er
op een ecologisch verantwoordelijke wijze mee omgaan. Voor de
verzorgingsinstellingen is het praktisch zeer moeilijk om aan alle studentenstagiairs zelf een cursus afvalstoffenbeheer te voorzien o.w.v. onder meer de
continue toeloop van stagiairs. Anderzijds beseffen de verzorgingsinstellingen
dat ze elk een eigen specifiek afvalbeheersysteem aanwenden. Doch zouden ze
aangenaam verrast zijn als de studenten reeds in hun opleiding de aandacht
gevestigd krijgen op de verschillende afvalstromen uit de afvalstoffenwetgeving
en als de studenten een milieubewuste attitude aannemen met het oog op het
vermijden van afval en het ontstane afval correct kunnen sorteren.

23

DECREET van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen
(B.S., 25 juli 1981).
24
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (B.S., 30 april 2004).
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C. Ecologisch verantwoord ondernemen (~milieubeleid)
¬ De ladder van Lansink
De fundamenten voor het afvalstoffenbeleid van de Vlaamse overheid zijn
gebaseerd op de Ladder van Lansink. Deze ladder stelt een rangorde op voor
onze omgang met afval: hoe hoger op de ladder, des te beter voor het milieu.
Het model werd in 1979 bedacht door de Nederlander Lansink.
Topprioriteit is de productie en schadelijkheid van afvalstoffen te voorkomen of te
verminderen. Op de tweede plaats komt de bevordering van de nuttige
toepassing van afvalstoffen (hergebruik & recyclage). Ten slotte moet de
verwijdering worden georganiseerd van die afvalstoffen die niet kunnen worden
voorkomen of nuttig kunnen worden toegepast (verbranden & storten).

Figuur 2: De ladder van Lansink 25

Iedere medewerker in de gezondheidszorg kan een bijdrage leveren om de
gezondheidsinstelling zo hoog mogelijk op deze ladder te positioneren, zodat de
instelling op haar beurt een zo beperkt mogelijk nadelig effect uitoefent op het
leefmilieu. Enkele praktische voorbeelden: rationeel en zuinig omspringen met
materialen en producten, correct sorteren van afvalstoffen zodat een zo
hoogwaardig mogelijke nuttige toepassing gerealiseerd kan worden.
¬ De Drie-stappenstrategie26
Een andere, eveneens in Nederland ontwikkelde methode die gebruikt kan
worden voor het ecologisch verantwoord ondernemen is de driestappenstrategie. (Drie-Stappen-Strategie: ontwikkeld door BOOM en SOMTUDelft) Deze drie-stappenstrategie, ook wel de heilige drievuldigheid of Trias
ecologica genoemd, werd oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van duurzaam
bouwen. Deze strategie kan echter ook perfect worden toegepast op ecologisch
verantwoord afval-, water- en energiegebruik.

25

MILIEUKOOPWIJZER, (http://www.milieukoopwijzer.be), 13-06-2005.
26 Gebaseerd op DUBO-CENTRUM, (http://www.dubocentrum.nl/infodesk/begrippenlijst.php?letter=T), 15-10-2005.
en op CENTRUM DUURZAAM BOUWEN, powerpointpresentatie, Heusden-Zolder, 2004.
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In de Trias Ecologica staan de in- en uitstroom van een black box
(gebouw/proces) centraal. Het streven is om zo min mogelijk en zo verstandig
mogelijk IN de black box te brengen. Is het eenmaal aangebracht, dan moet
zoveel mogelijk UIT-stroom voorkomen worden en zo verstandig mogelijk met
deze uitstroom (afval) worden omgegaan.
Bij de Drie-Stappen-Strategie worden de stappen achtereenvolgens doorlopen.
Voor afval betekent dit:
IN:

UIT:
1. Voorkom onnodig gebruik

1. Voorkom afval

2. Gebruik duurzame / eindeloze
bronnen

2. Hergebruik/ recycleer afval

3. Gebruik eindige bronnen optimaal

3. Verwerk (overig) afval
verstandig

D. Het bevorderen van de financiële draagkracht – eisen van de verwerkers
Onderstaande tabel geeft een idee van de verbrandingskosten voor het medisch
afval.
Tabel 3: Verbrandingskosten voor medisch afval 27
Aard afval

Gemiddelde afvalverbrandingskost (€/ton)

Risicohoudend medisch afval

371,84 – 488,5

Niet-risicohoudend medisch afval

131,5

Vanuit economisch perspectief kan zorgvuldig sorteren een groot voordeel
opleveren. De kostprijs voor het verbranden van risicohoudend medisch afval ligt
immers drie keer zo hoog als de verbrandingskost voor niet-risicohoudend
medisch afval. Het verwerken, met het oog op hergebruik of recyclage, van apart
ingezameld en zuiver papier & karton, blik, glas, … is financieel voordeliger dan
verbranden. Het is van financieel belang om de risicohoudende medische
afvalberg zo klein mogelijk te houden. De wetgever heeft een strikte regelgeving
gelanceerd waarin duidelijk vermeld staat welke stoffen beschouwd moeten
worden als risicohoudend of niet-risicohoudend medisch afval. Het inzamelen
van de andere afvalstromen zoals glas, papier & karton, gevaarlijk afval, … is
sterk instellingsafhankelijk.

27

VERCAEMST, P., VANDEBROEK, A., HOESSELS, M., WITTERS, H., DIJKMANS, R., Beste
Beschikbare Technieken (BBT) voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, Vito, Mol,
2003, p. 60
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2. Kennismaking met de afvalstoffenproblematiek
2.1 Wat is afval?
Bij de meeste productie- en consumptieprocessen ontstaan onbruikbare
reststoffen. Gedeelten hiervan komen als emissies in de lucht of in het water
terecht. Wat achterblijft zijn de (vaste) afvalstoffen, of kortweg het afval. In de
Europese wetgeving wordt “afval” gedefinieerd als ‘elke stof of elk voorwerp
waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich
moet ontdoen’.
De Europese definitie is in België overgenomen door de verschillende
landsgedeelten (het milieu is vnl. een gewestelijke bevoegdheid), hoewel op
enkele plaatsen lichtjes een verschillende interpretatie en/of praktische invulling
is gegeven.
Binnen de Vlaamse wetgeving onderscheidt het afvalstoffendecreet twee
hoofdcategorieën afval op basis van hun herkomst, nl. huishoudelijk afval en
bedrijfsafvalstoffen:
•

Huishoudelijke afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een
particuliere huishouding. Dit komt overeen met klasse A ‘administratief,
hotel- en logiesafval van ziekenhuizen en gezondheidsactiviteiten’ uit de
Waalse wetgeving of “déchets non spécifiques” of “assimilable aux
déchets ménagers” in het Brussels Gewest.

•

Bedrijfsafvalstoffen ontstaan ten gevolge van een industriële,
ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit. (Alle afvalstoffen die niet
behoren tot de huishoudelijke afvalstoffen)

Alle afvalstoffen in Vlaanderen behoren tot één van beide hoofdcategorieën maar
kunnen eveneens behoren tot één of meer van de volgende bijkomende
categorieën, waarvoor strengere regels gelden:
•

Gevaarlijke afvalstoffen kunnen een bijzonder gevaar opleveren voor de
gezondheid van de mens of voor het leefmilieu. Deze afvalstoffen moeten
verwerkt worden in speciale inrichtingen.

•

Bijzondere afvalstoffen vereisen wegens hun aard, samenstelling,
herkomst of verwijdering een bijzondere regeling.
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2.2 Wat gebeurt er met afval?
De fundamenten voor het afvalstoffenbeleid van de Vlaamse overheid zijn
gebaseerd op de Ladder van Lansink. Prioriteit is het voorkomen,
achtereenvolgens hergebruik, recyclage van producten en materialen, valorisatie
door omzetting in compost, verbranding met energieterugwinning, verbranden
zonder energieterugwinning en tenslotte storten.

Figuur 3: Wat gebeurt er met afval? De ladder van Lansink 28

Preventie voorkomt het ontstaan van afval door maatregelen die grondstoffen (en
energie) besparen onder meer via een nauwgezette bedrijfsvoering, door de
toepassing van schone technieken met weinig en kwalitatief beheerste
afvalvoortbrengst, en door duurzame, herstelbare, herbruikbare producten voort
te brengen.
Zelfs bij een doorgedreven preventieve aanpak ontstaan afvalstoffen. Soms kan
dit afval hergebruikt worden voor hetzelfde doel als waarvoor het product, dat
aanleiding gaf tot de afvalstof, ontworpen is. Hergebruik is mogelijk in de
oorspronkelijke toepassing bij de voortbrenger van het afval of bij een derde, of in
een andere toepassing.

28

SANDERS, A., PUTSEYS, L. & UMANS, L., MIRA, Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen,
Achtergronddocument 2004, Beheer van Afvalstoffen, Vlaamse Milieumaatschappij, januari 2005,
69 p., http://www.milieurapport.be.
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De afvalstoffen die niet hergebruikt kunnen worden zullen aan een behandeling
onderworpen worden. Allereerst gaat de voorkeur uit naar recyclage. Recycleren
is het terug in het productieproces opnieuw verwerken van afval voor het
oorspronkelijke doel of voor andere doeleinden, bedoeld in de strikte zin van
materiaalterugwinning. De mogelijkheden tot recyclage van producten,
materialen en grondstoffen hangen af van veel factoren. Een zuivere aanlevering
bijvoorbeeld van afvalstoffen bevordert de recyclage.
Voor de eindverwerking van
energierecuperatie de voorkeur.

afvalstoffen

geniet

verbranding

met

Enkel als op basis van de best beschikbare technieken geen van bovenstaande
verwerkingswijzen in aanmerking komen, mag worden overgegaan tot het storten
van de afvalstoffen in een daartoe vergunde stortplaats.

2.3 Tot welke problemen leidt afval?29
A. Invloed op het leefmilieu
Productie van afval betekent verlies van grondstoffen en energie. De opslag,
het transport en de verwerking gaan bovendien gepaard met aantasting en
verontreiniging van het milieu. Welke milieuverstoringen optreden, en hoe
groot deze verstoringen zijn, hangt af van de hoeveelheid, de samenstelling en
het beheer van de afvalstof. Grote hoeveelheden ongevaarlijk afval veroorzaken
soms minder milieuproblemen dan kleine hoeveelheden gevaarlijk afval. Langs
de andere kant ontstaan soms gevaarlijke stoffen, bv dioxines, bij verwerking
van ongevaarlijk afval, afhankelijk van de procesvoering. Ook kan de verwerking
van grote hoeveelheden ongevaarlijk afval op bv stortplaatsen aanleiding geven
tot hinder of ongewenst ruimte- en landschapsbeslag.
Globaal gezien komen bij de verbranding de verzurende stoffen SO2 en NOx vrij,
evenals dioxines, zware metalen, stof en CO2. Afhankelijk van de
verbrandingsmethodiek kunnen eveneens vervuilde waterstromen en/of slib
ontstaan. Via een vooruitstrevende rookgas- en waterzuivering in België, wordt
de uitstoot van deze stoffen in België sterk gereduceerd. Het afbraakproces op
stortplaatsen veroorzaakt percolatiewater en stortgas (methaan en CO2).
Recuperatie van methaan als brandstof vervangt steeds meer affakkelen. Bij
affakelen worden de vluchtige organische stoffen via een pijp naar een
afgelegen, meestal hoge, plaats geleid om via een open vlam in open lucht
verbrandt te worden. Door onderafdichting, afvoer van neerslag en opvang en
nabehandeling van het ontstane percolatiewater, voorkomt men vervuiling van
de bodem en het grondwater.
Recuperatie staat hoger op de ladder van Lansink, en is in principe dus een
milieuvriendelijkere verwerkingswijze. Als recyclage van producten echter meer
energie en grondstoffen kost dan een verwerking als afvalstof, betekent
recyclage een milieukundig verlies. Er zijn ook grenzen aan recuperatie. Vele
materialen (papier, kunststof) zijn niet onbeperkt regenereerbaar, en komen
uiteindelijk terecht in de oven en op de stortplaats. Voor sommige afvalstoffen is
recuperatie technisch niet haalbaar.

29

SANDERS, A., PUTSEYS, L. & UMANS, L., MIRA, Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen,
Achtergronddocument 2004, Beheer van Afvalstoffen, Vlaamse Milieumaatschappij, januari 2005,
69 p., http://www.milieurapport.be.
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De exacte impact van het afvalbeheer op natuur- en landschapswaarden is nog
niet voldoende verkend.
B. Invloed op de gezondheid van de mens
Afvalstoffen en het beheer ervan brengen hinder en risico’s mee voor de
mens. Zwerfvuil en sluikstorten tasten het welzijn aan. Verschillende afvalstoffen
zijn gevaarlijk wanneer ze onzorgvuldig behandeld en beheerd worden zoals
kwikdamplampen, scheikundige producten, virussen en bacteriën in biologisch
afval.
Afvalverbranding wordt vaak geassocieerd met gevaren voor de menselijke
gezondheid30. Vooral de potentiële uitstoot van kankerverwekkende stoffen zoals
dioxines verontrusten de omwonenden en hebben in het verleden geleid tot een
tijdelijke sluiting van enkele installaties. In 1998 werd een studie gepubliceerd
die het risico op gezondheidsschade bij kinderen wonende in de Neerlandwijk, in
de buurt van de verbrandingsoven van Wilrijk, onderzocht (Aelvoet, 1998)31. Er
bleken echter geen significante verschillen op te treden tussen de perinatale
gezondheidstoestand, de algemene gezondheidstoestand van schoolgaande
kinderen en eventuele leerachterstand van de schoolgaande kinderen in
vergelijking met elders. Er bleken alleen meer verkoudheden en allergieën
gerapporteerd te worden door ouders van kinderen voor de subpopulatie van
kinderen in de derde kleuterklas.
Tevens rijst er ongerustheid over een verhoogde blootstelling van de mens aan
bacteriën en kiemkrachtige schimmels tengevolge de selectieve inzameling van
GFT. Een Nederlands onderzoek uit 199832 heeft echter aangewezen dat de
risicofactor op effecten op het ademhalingsstelsel verwaarloosbaar zijn in
vergelijking met de aanwezigheid van tapijten in huis. Bij de ophaling van GFTafval treedt wel een duidelijk meetbare blootstelling aan microbiële
componenten, met een significant verhoogde toename van het aantal
ontstekingsreacties in de bovenste luchtwegen bij afvalophalers dan bij de
controlegroep.
Ook de gezondheidseffecten van het storten van afval op stortplaatsen
verontrust vele omwonenden33. Love Canal (USA), Lekkerkerk (Nederland),
Mellery (Wallonië), de Hoge Maey in Antwerpen, zeer recent nog het stort ‘Le
Radar’ op de grens van Flobecq (Vloesberg) en Brakel (grens wallonië &
Vlaanderen) en de kleiputten in Ramsel zijn bekende namen in dit verband. Tal
van wetenschappelijke studies, ook uit België, wijzen inderdaad op het optreden
van gezondheidsschade bij personen die in de buurt van stortplaatsen wonen
waar gevaarlijk chemisch afval (zware metalen, solventen en pesticiden) wordt
gestort34,35.

30

SANDERS, A., PUTSEYS, L. & UMANS, L., MIRA, Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen,
Achtergronddocument 2004, Beheer van Afvalstoffen, Vlaamse Milieumaatschappij, januari 2005,
69 p., http://www.milieurapport.be.
31
AELVOET A., NELEN V., SCHOETERS G., VANOVERLOOP J., WALLIJN E., VLIETICK R.
Risico op gezondheidsschade bij kinderen van de Neerlandwijk te Wilrijk, Studie uitgevoerd in
opdracht van de Vlaamse Minister bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, 1998.
32
ANONIEM. Geen bijzondere gezondheidsrisico’s verbonden aan het apart houden van GFTafval, Vlacovario, 1998, 4, 4.
33
VLAAMSE GEZONDHEIDSRAAD, Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad. Advies over
afvalstortplaatsen. VGR. 2005/1 – WG M&G.
http://www.wvc.vlaanderen.be/vgr/pdf/2005/afvalstorten.pdf
34
HOWARD, C.V. (2000). Geciteerd in Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad.
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Er zijn aanwijzingen dat in de omgeving van sommige stortplaatsen een groter
risico bestaat tot het krijgen van blaas-, lever-, pancreas- en nierkanker en van
leukemie36,37. De Eurohazcon studie vergeleek de effecten op de zwangerschap
bij vrouwen die op een afstand van 0 tot 3 km van een gevaarlijke stortplaats
wonen en diegenen die tussen 3 en 7 km wonen38. Men ontdekt een stijging met
33 % van het risico op een niet-chromosomale congenitale anomalie (gespleten
gehemelte en enkele cardiovasculaire en gastrointestinale aandoeningen) bij
baby’s die binnen een straal van 3 km werden geboren. Ook chromosomale
congenitale geboorteafwijkingen bleken een gelijkaardig verhoogde incidentie te
vertonen, ook wanneer rekening werd gehouden met confounding factoren zoals
leeftijd van de moeder en socio-economische status39.
Als resultaat van studies die de gevaren voor de gezondheid van het leven nabij
stortplaatsen in de Verenigde Staten onderzochten, heeft het ‘Agency for Toxic
Substances and Disease Registry’ (ATSDR) zeven groepen van
gezondheidseffecten geïdentificeerd die meer voorkomen in populaties die in de
nabijheid van stortplaatsen leven: geboortedefecten, kanker, stoornissen van het
immuunsysteem, nier- en leveraandoeningen, aandoeningen van het
ademhalingsstelsel en neurotoxicologische aandoeningen40. Alhoewel een
oorzakelijk verband tussen afvalstorten en gezondheidseffecten niet strikt
bewezen is, lijkt het zeer waarschijnlijk dat afvalstorten inderdaad belangrijke
effecten op de gezondheid kunnen hebben. Daarnaast kunnen geurhinder en
ongerustheid ook bijdragen tot een aantal klachten. Voor meer details wordt
verwezen naar het rapport ‘Gezondheidseffecten nabij stortplaatsen’41.
Om de problemen, de gevolgen en de veronderstellingen die gekoppeld
zijn aan afval te beperken, moet het ontstaan van afval dus zoveel mogelijk
voorkomen worden. Afval dat toch ontstaat moet zo milieuvriendelijk
mogelijk worden ingezameld en verwerkt.

35

DE BONT, R., & VAN LAREBEKE, N. (2002). Geciteerd in Advies van de Vlaamse
Gezondheidsraad.
36
STATE OF NEW YORK DEPARTMENT OF HEALTH. (1998). Geciteerd in Advies van de
Vlaamse Gezondheidsraad.
37
GOLDBERG, M.S., SIEMIATYCK, J., DEWAR, R., DESY, M., & RIBERDY, H. (1999). Geciteerd
in Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad.
38
DOLK, H., VRIJHEID, M., ARMSTRONG, B., ABRAMSKY, L., BIANCHI, F., GARNE, E., ET AL.
(1998). Geciteerd in Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad.
39
VRIJHEID, M., DOLK, H., ARMSTRONG, B., ABRAMSKY, L., BIANCHI, F., FAZARINC, I.,
GARNE, E,, ET AL. (2002). Geciteerd in Advies van de Vlaamse Gezondheidsraad.
40
BUCZYNSKA, A., ROLECKI, R., & TARKOWSKI S. (1999).
41
DE BONT, R., & VAN LAREBEKE, N. (2002). Geciteerd in Advies van de Vlaamse
Gezondheidsraad.
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3. Bewustwording
attitudevorming

van

de

afvalproblematiek

en

3.1 Enkele cijfers m.b.t. afvalstoffenproductie
A. Huishoudelijke afvalstoffen
Huishoudelijk afval vertegenwoordigt ongeveer 10 % van de totale hoeveelheid
afval. Tussen 1991 en 2001 groeide de huishoudelijke afvalberg continu aan.
De toename is toe te schrijven aan de economische groei, de stijgende
koopkracht, de licht stijgende bevolking en de toename van het aantal kleine
gezinnen. Na een stabilisatie in 2001, daalde het totale aanbod huishoudelijk
afval met 0,2 % in 2002 en met 3,4 % (535 kg/inwoner of 1 grote vuilniszak per
inwoner per week) in 2003. Het aanbod per inwoner daalde al vanaf 2001. Deze
daling is vooral te danken aan afvalpreventie en de afsplitsing van vergelijkbaar
bedrijfsafval door aparte inzameling en/of registratie. In vergelijking met de
gemiddelde West-Europeaan (558 kg/inwoner in 2001) biedt de gemiddelde
Vlaming minder afval aan.
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Figuur 4: Evolutie van het opgehaald huishoudelijk afval 42

42 APS, (http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_milieu.htm#Afval), 27-06-2005.
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Daarnaast sorteert de bevolking zeer goed: in 2003 werd 70 % van het
huishoudelijk afval selectief ingezameld. Het grootste deel (97,4 %) van dit
afval werd daadwerkelijk gerecupereerd. Van het restafval werd maar 16,3 %
meer gestort. Dit is heel wat minder dan in 1991: toen ging 52,6 % richting
stortplaats.

Figuur 5: Verwerking huishoudelijk afval 43

B. Bedrijfsafvalstoffen
Bedrijfsafval is goed voor ongeveer 90 % van de totale afvalberg. In 2002 werd
29,4 miljoen ton bedrijfsafval geproduceerd (3.675.000 grote containers!). De
hoeveelheid primair afval steeg van 12,7 miljoen ton in 1992 naar 18,4 miljoen
ton in 1998, en bleef sindsdien vrij stabiel. De belangrijkste redenen voor de
toename van het afval in de jaren ’90 zijn de economische groei, een betere en
volledigere melding van afvalstoffen aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij
voor het Vlaamse Gewest (OVAM) en een goed georganiseerd aanbod van
ophalers en verwerkers.
Zoals bij de verwerking van huishoudelijk afval, richt het beleid zich bij de
verwerking van bedrijfsafval op de ladder van Lansink. Alleen bij een verhoogd
negatief effect op de hygiëne, de veiligheid of de volksgezondheid wordt soms
van deze volgorde afgeweken. In 2002 werd ruim één derde van het
bedrijfsafval geconditioneerd, d.w.z. voorbehandeld, vooraleer het verder werd
verwerkt. Datzelfde jaar werd 44 % gerecycleerd of gebruikt als secundaire
grondstof. Het aandeel van recyclage en secundaire grondstof samen is sinds
1999 continu gedaald. Er moet wel het nodige voorbehoud gemaakt worden bij
de interpretatie van deze percentages, omdat het onderscheid tussen recycleren
en conditioneren in de praktijk niet altijd even duidelijk is.

43

SANDERS, A., PUTSEYS, L. & UMANS, L., MIRA, Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen,
Achtergronddocument 2004, Beheer van Afvalstoffen, Vlaamse Milieumaatschappij, januari 2005,
p. 33, http://www.milieurapport.be.
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Figuur 6: Verwerking bedrijfsafval

44

44

SANDERS, A., PUTSEYS, L. & UMANS, L., MIRA, Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen,
Achtergronddocument 2004, Beheer van Afvalstoffen, Vlaamse Milieumaatschappij, januari 2005,
p. 45, http://www.milieurapport.be.

78

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

*

(

3.2 De afvalstoffenproblematiek in de media en in
bewustwordingscampagnes

'"
$
*

(
"

)
!%

-

!+

!44 5
2
4

"
6

.
!%

$ #

'"
(
1
0
- .

*

/
0

33
2
.

)

$

!

"
#
$

"
&'"
*

!%!
(
!+

)
$ !!,

79

!

'1

*

$

,

'1

D2-H1: Afvalbeheer in de gezondheidszorg

=

>
>

%

)

$
$
6

%

>
$

=

(

*

8 $

!4 4,

8

$

?

7

/

&2

&

$

$

)

$
8

(6 *

7

6

$

.

"
&

*

,

"

#
.
7

99
7
<

:;
$

(
99
*

80

+

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

De affiches aangewend door de Vlaamse overheid om de Vlaamse ambtenaren
te sensibiliseren omtrent duurzaam afvalbeheer lanceren de centrale vraag:
“En hoe bedwing jij de afvalberg?”

Figuur 7: Afvalstoffencampagne Vlaamse overheid 45

FOST Plus is ontstaan vanuit de Interregionale Verpakkingsovereenkomst, om in
samenwerking met alle actoren in het systeem (industrie, consumenten,
gemeenten, intercommunales, recycleurs, …) een globale en duurzame
oplossing te bieden voor het beheer van het huishoudelijke verpakkingsafval. Het
behoort onder meer tot de opdracht van FOST Plus de bevolking te
sensibiliseren voor het sorteren en de recyclage van huishoudelijk
verpakkingsafval.

670 gerecycleerde blikjes
= 1 fiets!

55 gerecycleerde plastic flessen =
1 slaapzak

Figuur 8:
Sensibiliseringscampagne afval 46

45

Milieuzorg in de Vlaamse Overheid,
(http://www.mina.vlaanderen.be/milieuzorg/themacampagne.html), 28-10-2005
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3.3 Algemene principes van kwalitatieve en kwantitatieve
afvalpreventie
A. Inleiding
Een goed beheer van afvalstoffen start met het voorkomen van afvalstoffen.
Afvalpreventie is prioriteit nummer 1 in de Ladder van Lansink en het Vlaamse
milieubeleid en omvat zowel het reduceren van de hoeveelheid (kwantitatief)
als van de schadelijkheid (kwalitatief) van afvalstoffen. Een bewust aankoopen consumeergedrag van producten kan hiervoor de eerste stap zijn…
B. Papier & papierwaren
¬ Gebruik minder papier
Motivering?
Een Belg verbruikt gemiddeld 310 kg papier per jaar. Anders dan verwacht heeft
het computertijdperk niet geleid tot een vermindering van het papierverbruik,
integendeel. Minder papier gebruiken is nochtans hard nodig. De productie van
papier belast het milieu en tast de natuurlijke rijkdom van de aarde aan door de
massale ontginning van bossen. Oerbossen worden gekapt en vervangen door
productiebossen met onherstelbare schade aan het ecosysteem tot gevolg.
Om deze evolutie halt toe te roepen, bestaat er maar één oplossing: minder
papier gebruiken. Want om 1 000 kg wit papier te maken, zijn gemiddeld 15
bomen nodig. Als je het gebruik van 66 kg papier voorkomt door er zuinig mee
om te springen, red je een boom.
Bovenop het probleem van de houtkap is er ook het milieubelastende
productieproces van papier. Dit kost energie en water, vervuilt het water en de
lucht, veroorzaakt afval. Door minder papier te gebruiken, neemt ook de
milieuschade af.
Praktisch?
Bezuinigen op de hoeveelheid papier die je gebruikt kan op vele manieren. Je
kan

46

•

Papier aan beide zijden gebruiken, printen, kopiëren

•

Minder printen, minder kopiëren

•

Kranten, boeken, tijdschriften delen

•

Alle papier dat aan één kant beschreven is een tweede leven gunnen als
kladpapier, boodschappenlijstjes, …

•

‘kladprintpapier’ gebruiken voor het afprinten van een kladversie

FOSTPlus, www.fostplus.be, 28-10-2005.
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¬ Vervang wit papier door kringlooppapier
Motivering?
Kringlooppapier wordt niet gemaakt van hout maar van oud papier. Er is dus
geen houtkap nodig en er moet ook geen pulp meer worden aangemaakt: twee
erg milieubelastende stappen in het productieproces van papier worden meteen
al overgeslagen. Het ontinkten van papier voor het maken van hoogwaardig
kringlooppapier is een proces dat relatief weinig milieubelastend is.
¬ Vermijd reclamedrukwerk door een sticker op je brievenbus
Motivering?
Ongeadresseerd reclamedrukwerk zorgt voor een flinke toename van het
hoeveelheid papier in huis. En al zijn deze bladen gratis, hun productie en
verdeling kost toch energie en grondstoffen.
Praktisch?
• Kleef een sticker met de boodschap ‘geen reclame, wel info- en
advertentiebladen’ op je brievenbus. De stickers kan je opvragen bij je
gemeente.
•

Geef je naam en adres op aan de Robinsonlijst. Deze lijst wordt opgesteld
door het Belgisch Direct Marketing Verbond. De ondernemingen die bij dit
verbond aangesloten zijn, verbinden zich ertoe om mensen die op deze
lijst zijn opgenomen, geen reclamedrukwerk meer te sturen.

C. Afval verminderen
¬ Gun uw spullen een langer leven
Praktisch?
• Koop duurzame en kwalitatief goede spullen. Deze gaan langer mee
zodat u minder vaak nieuwe spullen hoeft te kopen
•

Zorgvuldig onderhoud is behoud van uw spullen

•

Laat kapotte spullen repareren als dat mogelijk is. Zo verlengt u de
gebruiksduur. Onderdelen van oude apparaten zijn vaak nog te krijgen bij
de onderdelenwinkels.

•

Breng nog bruikbare, of makkelijk te repareren spullen naar de
kringloopwinkel. Denk hierbij aan kleding, beddengoed, speelgoed of
meubilair, maar ook aan elektrische apparaten of cd’s.

83

D2-H1: Afvalbeheer in de gezondheidszorg

¬ Let op verpakkingen
Praktisch?
• Neem een eigen boodschappentas mee. Dat bespaart heel wat plastic
tasjes
•

Koop zo mogelijk statiegeldverpakkingen of verpakkingen van materiaal
dat gerecycleerd kan worden

•

Hoe groter de verpakkingseenheid, hoe minder verpakking per kilo
product. Pas echter op met grote voorraden. Producten kunnen bederven,
en dat leidt tot afval en verspilling van de energie die nodig is geweest om
het product te maken.

¬ Kopen naar behoefte
Praktisch?
• Voedsel op maat. Per jaar gooit een huishouden gemiddeld 110 tot 165
kilo voedsel weg. Dat is niet alleen een verspilling van het voedsel zelf,
maar ook van de energie die nodig is geweest voor het telen, bewerken,
verpakken, bewaren en vervoeren van de voedingsmiddelen. Let eens op
hoeveel voedsel u zelf nodeloos weggooit.
•

Bereken, voordat u aan een klus in huis begint, precies uit hoeveel verf,
hout, lijm, behang of ander materiaal u nodig heeft. Zo voorkomt u dat u
teveel inkoopt.

¬ Restafval verminderen
Motivering?
Restafval is de fractie huishoudelijk afval die niet selectief ingezameld wordt. Elke
Vlaming produceert per jaar 560 kg afval waarvan 72 % selectief wordt
ingezameld met het oog op recuperatie. 160 kg is restafval. Van dit gedeelte
wordt ongeveer 85 % verbrand, de rest komt op een stortplaats terecht. Restafval
kan zonder al te veel inspanning verder beperkt worden als we de moeite nemen
nog secuurder afval te sorteren. Er belandt nog altijd heel wat organisch afval en
papier en karton bij het restafval. Verder geldt de boodschap vooral
verpakkingsafval te beperken.
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Praktisch?
• Restafval verminderen kan ook door in de eerste plaats secuur selectief in
te zamelen.
•

Als je plaats hebt voor kippen, is dit een ideale oplossing om je GFT afval
te verminderen. Ook zelf composteren is een goede oplossing om je
restafval drastisch te verminderen.

•

Het vermijden van verpakkingsmateriaal is erg belangrijk. Kies dus voor
producten die zo beperkt mogelijk verpakt zijn (bulkverpakkingen of
hervulbare verpakkingen) en koop onverpakte groenten en fruit.

•

Kies voor duurzame producten in plaats van voor hun wegwerpvariant

•

Koop geen wegwerpproducten:
scheermesjes.

•

Gebruik glazen flessen en/of flessen met statiegeld in plaats van de
wegwerpversie.

geen

wegwerp

camera’s

of

–

D. Logo’s recycleerbaarheid en herbruikbaarheid van producten47
Een aantal logo’s maakt de consument er attent op dat het product recycleerbaar
is. In geen geval betekent een logo een waterdichte garantie dat het product ook
in de praktijk effectief gerecycleerd zal worden. Er dient bovendien opgemerkt te
worden dat de logo’s meestal enkel op de verpakking slaan en niet op het
product zelf.
¬ Het Groene Punt
Het Groene Punt geeft enkel aan dat de verantwoordelijke
voor het in de handel brengen van het verpakte product een
bijdrage levert aan het systeem voor inzameling en sortering
van verpakkingsafval met het oog om dit te valoriseren
(hergebruiken, recycleren of zelfs verbranden). Het Groene
Punt wordt beheerd door Fost Plus vzw in België. In het kader
van een Europese Richtlijn is de producent verplicht om zijn
verpakking terug te nemen. Die terugnameplicht kan hij zelf
op zich nemen (bv. zoals in het geval van statiegeldflessen)
of aan derden overlaten (bv. Fost Plus).
¬ Statiegeld
Deze logo’s geven aan dat u de lege verpakking (meestal flessen) mag
terugbrengen naar de winkel, zodat ze hergebruikt kan worden. De prijs bij
aankoop voor de (lege) fles krijgt u zo in de vorm van statiegeld terugbetaald. De
producten met dit logo zijn aan te bevelen daar de herbruikbaarheid van de
verpakking beantwoordt aan het lovenswaardig principe: voorkom afval.

47

VERHEYE, P., De ge-(eco)labelde jungle. Argus, milieufiche, 2000 – 3.
www.argusmilieu.be/NEO/Middenkrant/Alles/2000_ecolabels.htm
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¬ Ecotaks op verpakking
Enkele jaren geleden speelde de overheid met het idee om een ecotaks op
verpakkingen in te voeren. Met deze extra heffing hoopte de overheid de
consument te bewegen om meer voor producten te kiezen met milieuvriendelijker
of minder verpakking. De ecotaks op verpakking is evenwel in België nooit van
de grond gekomen. Het gros van de verpakkingen is namelijk van ecotaks
vrijgesteld, omdat de fabrikant de overheid belooft om een bepaalde hoeveelheid
afval te recycleren.
Dit symbool duidt aan dat de verpakking met ecotaks belast is, die aan
de consument doorgerekend wordt. Je treft dit in België maar
nauwelijks aan.

Het symbool betekent dat de producent geen ecotaks dient te betalen
omdat de fabrikant de overheid belooft een vastgelegd percentage
van de verpakking te recycleren.

¬ De kringloop
Dit symbool “De möbiuskringloop” kan zowel betekenen: ‘deze
verpakking bestaat uit gerecycleerd materiaal’, als ‘deze verpakking is
recycleerbaar’.

¬ Pijl met percentage
Het percentage wijst op het aandeel gerecycleerd materiaal van de
verpakking.

In Vlaanderen zijn het laatste decennium heel wat initiatieven ontwikkeld om de
consumenten en bedrijven aan te sporen tot milieubewust aankopen en
consumeren. Enkele interessante referenties zijn:
•

www.milieukoopwijzer.be

•

www.ovam.be

•

www.groenevoeten.be

Je kan ook te rade gaan bij de gemeentelijke milieudienst.
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4. Afval uit de gezondheidszorg
4.1 Afval uit de gezondheidszorg: veelzijdig & complex
De OVAM beschrijft in haar brochure “Bedrijfsafvalstoffen”48 cijfers en trends voor
de productie, verwerking, in- & uitvoer van bedrijfsafvalstoffen. De ziekenhuizen,
rust- & verzorgingstehuizen waren volgens de berekeningen van OVAM in 2002
verantwoordelijk voor 121,2 kiloton afvalproductie, waarvan 26,4 ton
verzorgingsafval.

121,2 kiloton afval komt ongeveer overeen met 15.150 grote
magazijncontainers met een inhoud van 40m³ (1m³ restafval weegt
ongeveer 200 kg). M.a.w., de ziekenhuizen en rust &
verzorgingstehuizen van het Vlaamse Gewest produceren dagelijks
41,5 grote containers afval!
Praktijkvoorbeeld 4: Het dagelijkse afval van ziekenhuizen en rust & verzorgingstehuizen
van het Vlaamse Gewest

In 2003 is, volgens het Verbond der Verzorgingsinstellingen (VVI), 3.285 ton
risicohoudend medisch afval (RMA) (~ 0,3 kg/bed/dag) en 17.500 ton nietrisicohoudend medisch afval (NRMA) (~ 1,6 kg/bed/dag) geproduceerd door
de verzorgingsinstellingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het aandeel
van de psychiatrische ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen m.b.t.
risicohoudend medisch afval en niet-risicohoudend medischafval zeer gering is.
Onderstaande figuur geeft een overzicht van het aandeel van de belangrijkste
afvalstromen die in ziekenhuizen en rusthuizen geproduceerd werden in de
periode 2000-2002.

Figuur 9: Belangrijkste afvalstromen van de ziekenhuizen en rusthuizen in 2000-2002 49
48

OVAM, Bedrijfsafvalstoffen. Cijfers en trends voor productie, verwerking, invoer en uitvoer.
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Mechelen, maart 2005, 421 p.
49
OVAM, Bedrijfsafvalstoffen. Cijfers en trends voor productie, verwerking, invoer en uitvoer.
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Mechelen, maart 2005, 421 p.
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In bovenstaande cijfers en figuur wordt duidelijk dat 1/4de van het afval afkomstig
is van de verzorging van patiënten. Door de potentiële aanwezigheid van microorganismen wordt dit afval als mogelijk besmet aanschouwd. Naast
verzorgingsafval is de gezondheidssector eveneens verantwoordelijk voor de
productie van ander bijzonder afval zoals laboratoriumafval, radioactief afval,…
Voor medische documenten geldt dan weer dat de gegevens strikt vertrouwelijk
zijn en niet in handen van onbevoegden mogen komen. Kortom, het afval
geproduceerd door de verzorgingssector is veelzijdig en complex.
Ter illustratie wordt op de volgende pagina’s een overzicht gegeven van de
afvalstromen die geproduceerd worden ten gevolge van de dagindeling van een
verpleegkundige op de verpleegafdeling hematologie – casus ‘morgendienst’ of
‘vroege’.
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Tabel 4: Afvalstromen op een verpleegafdeling hematologie

Algemene dagindeling

Geproduceerde afvalstoffen t.g.v.
de verpleegkundige activiteiten

Mogelijke risico’s voor het
uitvoerend personeel

Afvalstofcategorie

Patiëntentoewijzing / briefing
Gegevensverzameling a.d.h.v.
verpleegdossier
Controle reeds klaargezette
medicatie
Bloedafnames

Eventueel oude of vervallen
geneesmiddelen

Ecotoxisch risico, chemisch-toxisch
risico

Bijzondere afvalstof – terug inleveren
bij de apotheek

- naald,

- Fysisch risico (prikwonde)

-Risicohoudend medisch afval
(naaldcontainer of gele plastic box)

- knelband,
- deppers,

- Geen specifieke risico’s
- Biologisch risico
(infectieus / besmettelijk)
- Geen specifieke risico’s

- Niet-risicohoudend medisch afval
- Afhankelijk van de vochtigheid:
RMA of NRMA
- Medisch glas (RMA of terug naar
apotheek)

- leeg flesje hibitane alcohol
Parametercontrole: bloeddruk, pols,
ademhaling, gewicht, …
Stoelgangfrequentie navragen
Urinedebiet afsluiten en meten

urineopvangzak

Geen specifieke risico’s

Vloeibaar NRMA

Ontbijt

etensresten

Etensresten van een geïsoleerde
patiënt: infectierisico

Vast NRMA, etensresten van een
geïsoleerde patiënt met infectierisico
moet beschouwd worden als RMA.
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Algemene dagindeling

Geproduceerde afvalstoffen t.g.v.
de verpleegkundige activiteiten

Mogelijke risico’s voor het
uitvoerend personeel

Afvalstofcategorie

Briefing met de arts
Medicatie toedienen

infuus, lege spoelflessen/zakken,
catheters, …

Geen specifieke risico’s

NRMA

Hygiënische zorgen

Incontinentiemateriaal,
wegwerpwashandjes,
urineopvangzak

Geen specifieke risico’s

NRMA

Bedden opmaken

onderleggers, celstofmatjes
(incontinentie)

Geen specifieke risico’s

NRMA

Wondzorg

steriele handdoekjes, kompressen,
steriele en afdekdoeken

Geen specifieke risico’s

NRMA

Schriftelijke rapportering

medische dossiers (papier)

Risico op schending van het recht op
privacy

Of eerst versnipperd, of afzonderlijk
en in speciale omstandigheden
inzamelen en afvoeren.

Middagmaal

etensresten

Biologisch (infectieus / besmettelijk)

Vast NRMA

Mondzorg uitvoeren
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4.2 Specifieke risico’s verbonden met verzorgingsafval 50
A. Radioactieve risico’s
De twee voornaamste risico’s verbonden aan het gebruik van radioactieve
stoffen en het daardoor gegenereerde radioactief afval zijn straling en
besmetting. Afhankelijk van de vorm waarin het afval voorkomt, kunnen andere
bestaande gevaren en bijhorende risico’s aangetroffen worden (bv.
verwondingen).
B. Fysische risico’s
Onder fysisch risico worden alle vormen ondergebracht die fysisch van
oorsprong zijn en de integriteit van de mens kunnen aantasten, met uitzondering
van radioactieve en niet-ioniserende stralen. In de gezondheidssector komt in de
praktijk het fysisch risico overeen met de mogelijke aantasting van de integriteit
van de huid of de slijmvliezen door snijden of prikken en in uitzonderlijke
gevallen door (fysische) brandwonden bij verbranding of bevriezing.
C. Biologisch risico (infectieus / besmettelijk)
Onder biologisch of infectieus risico wordt verstaan de kans op (bacteriële /
virale) besmetting van de werknemers als gevolg van contact met afval
afkomstig van een geïnfecteerde patiënt.
D. Chemisch-toxisch risico
Onder chemisch-toxisch risico wordt verstaan de mogelijke nefaste gevolgen
voor de werknemers verbonden aan het gebruik van chemische stoffen met
chemisch afval. De gevolgen zijn zeer verscheiden gaande van milde en
voorbijgaande problemen zoals lichte irritaties ter hoogte van huid, ogen of
longen tot zeer ernstige problemen zoals carcinogeniteit.
E. Ecotoxisch risico
Onder ecotoxisch risico verstaat men het risico op vernietiging van (delen van
de) fauna en flora als gevolg van de ecotoxiciteit van bv. geneesmiddelen en
chemische stoffen.
F. Risico op schending van het recht op privacy
Hieronder wordt verstaan het risico dat persoonlijke gegevens van patiënt of
werknemer door ondoordachte handelingen publiek worden gesteld.
In Tabel 4 “Afvalstromen op de verpleegafdeling hematologie” is reeds een
overzicht opgenomen van geproduceerde afvalstoffen t.g.v. verpleegkundige
activiteiten en de mogelijke risico’s die hiermee gepaard gaan voor het
personeel.
50

HOGE GEZONDHEIDSRAAD, ‘Aanbevelingen inzake het beheer van medisch verzorgingsafval’,
HGR, (2005), maart nr. 5109.
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4.3 Classificatie van afvalstoffen in gezondheidsinstellingen
Alle afvalstoffen die in de gezondheidszorg ontstaan kunnen ingedeeld worden
volgens de in Vlarem beschreven hoofdcategorie ‘bedrijfsafvalstoffen’.
Afhankelijk van hun eigenschappen kunnen sommige afvalstoffen eveneens
behoren tot één of meer van de in Vlarem gedefinieerde nevencategorieën:
gevaarlijke- en/of bijzondere afvalstromen. Specifiek voor het verzorgingsafval
wordt in Vlaanderen een bijkomend onderscheid gemaakt tussen
risicohoudend- en niet-risicohoudend medisch afval. Voor elke categorie
heeft de wetgeving specifieke eisen beschreven omtrent manipulatie, verpakking,
opslag, transport en verwerking. Een basiskennis over deze classificatie en het
correct kunnen onderbrengen van afvalstoffen in een bepaalde categorie is van
groot belang voor een organisatie, wil ze een goede naleving van de
afvalstoffenreglementering waarborgen.
De handleiding “Afvalstoffenbeheer binnen de verzorgingssector”51 heeft als
fundamenteel hulpmiddel een stroomschema ontwikkeld dat toelaat de
verschillende afvalstoffen in te delen:

Ziekenhuisafval
Radioactief afval?
neen

Bedrijfsafvalstoffen
uit de
gezondheidszorg

Medisch afval?
neen

Risicohoudend medisch afval?
Niet-risicohoudend medisch afval?

Bijzonder afval?
neen

Gevaarlijk afval?
neen

Overig bedrijfsafval?
Figuur 10: Stroomschema voor de indeling van afvalstoffen 52

In bijlage 1 van de handleiding is een alfabetische afvalstoffenlijst toegevoegd
waarin een zo goed mogelijk overzicht gegeven wordt van de mogelijke
afvalstromen die geproduceerd worden in een instelling voor geneeskunde,
gekoppeld aan de indeling van dit afval. Bovendien wordt aangeduid of de
afvalstof al dan niet in aanmerking komt voor recyclage.
Op de volgende pagina’s wordt naast de algemene afvalproblematiek in de
gezondheidssector, voornamelijk het accent gelegd op de afvalstromen waarmee
studenten uit de opleidingen gezondheidszorg in hun toekomstig werkveld mee in
aanraking kunnen komen.
51

OVAM, Afvalstoffenbeheer binnen de verzorgingssector – handleiding. Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Mechelen, juni 1998, 124 p.
52
OVAM, Afvalstoffenbeheer binnen de verzorgingssector – handleiding. Openbare
Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Mechelen, juni 1998, 124 p.
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A. Vaste Radioactieve afvalstoffen
Ioniserende stralingen worden in de gezondheidszorg gebruikt voor diagnose
(röntgendiagnose en nucleaire geneeskunde), therapie (radiotherapie) en
analyse (labo’s). Wil een gezondheidsinstelling één van deze activiteiten
vervullen dan zal het een passende nucleaire vergunning moeten bezitten en
voldoen aan alle daarbij horende voorwaarden met betrekking tot o.m. de
veiligheid van de gebruikers en het publiek en de selectieve inzameling van
radioactief afval.
De reglementering van radioactief afval is uitgewerkt in het Algemeen Reglement
Bescherming tegen Ioniserende Straling53 (ARBIS) van 20 juli 2001. Deze
federale wetgeving regelt de bescherming van de bevolking, de werknemers en
het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling.
Volgens de federale wetgeving is radioactief afval alle radioactieve stoffen,
afkomstig van een vergunde handeling of van een beroepsactiviteit waarvoor
binnen de inrichting geen verder gebruik is voorzien.
De twee voornaamste risico’s verbonden aan het gebruik van radioactieve stoffen
en het daardoor gegenereerde radioactief afval zijn straling en besmetting.
Afhankelijk van de vorm waarin het afval voorkomt, kunnen andere bestaande
gevaren en bijhorende risico’s aangetroffen worden zoals bv. de fysische
gevaren (voorwerpen waarmee men kan snijden of prikken), de chemische
gevaren (scheikundige laboratoriumproducten) of de biologische gevaren (bloed
en andere lichaamsvochten).
Het gebruik van ioniserende straling en het verwijderen van radioactieve stoffen
gebeurt in gezondheidsinstellingen onder de supervisie van de dienst voor
Fysische Controle.
De verwijderingstrategie van radioactief afval is afhankelijk van de
halveringstijd (T1/2) van het gebruikte isotoop. (De halveringstijd of halfwaardetijd
van een radioactief element is de tijdsduur die nodig is alvorens het de helft van
zijn activiteit heeft verloren.) Radioactief afval in de gezondheidszorg komt
hoofdzakelijk voor onder vloeibare of vaste vorm. Het vloeibaar afval is dikwijls
afkomstig van de laboratoria en is vaak een oplossing van een radioactief
product in een geschikt oplosmiddel. De lozing van vloeibaar radioactief afval in
de oppervlaktewateren of in de rioolstelsels is verboden wanneer de concentratie
in radionucleïden de waarden overschrijdt die het Besluit bepaalt. Het vast
radioactief afval wordt ingezameld in lekvrije, hermetisch gesloten recipiënten die
door de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen
(NIRAS) worden beheerd en vernietigd, in de praktijk meestal de verzameldozen
voor het risicohoudend medisch afval.
Medische radioactieve afvalstoffen met een gering risico kunnen eveneens in de
gezondheidsinstelling zelf opgeslagen worden voor vervalstockage in lekvrije,
hermetisch afgesloten recipiënten, in de praktijk meestal de verzameldozen voor
het risicohoudend medisch afval. Na controle door een erkend controleorganisme
mag het afval vrijgegeven en verwerkt worden volgens de voorschriften van
risicohoudend of niet-risicohoudend medisch afval i.f.v. haar overige
eigenschappen.

53
KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (B.S., 30 augustus
2001).
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Tabel 5: Verzameling en verwerking van de verschillende categorieën van radioactief afval

Afvalverzameling & -verwerking
Cat. 1: radioactief afval
met gering risico:
afval met lage
stralingscapaciteit en
met lange (tritium,
koolstof) of korte
halveringstijden
(technetium)

Vast medisch afval dat een gering radioactief risico bevat,
moet voor vervalstockage worden opgeslagen in lekvrije,
hermetisch afsluitbare recipiënten (in de praktijk meestal de
verzameldozen voor het risicohoudend medisch afval), in een
speciale ruimte van het ziekenhuis. Na controle door een
erkend controleorganisame mag het afval vrijgegeven en
verwerkt worden volgens de voorschriften van risicohoudend
of niet-risicohoudend medisch afval i.f.v. haar overige
eigenschappen.
Opm.: opzettelijke vermenging met niet-radioactief materiaal
is verboden.
Opm.: bij gebruik van kortlevende isotopen moeten voor de
verwijdering van de excreta geen bijzondere
voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

Cat. 2: radioactief afval
met matig risico:

Keuze voor procedure kort- of langlevende isotopen,
afhankelijk van de visie van de dienst voor Fysische Controle.

Half-langlevende
isotopen met hogere
stralingscapaciteit:
T1/2 tussen 12u en 14d
(bv. 131 I)

Opm.: de excreta van therapeutisch behandelde patiënten
wordt best opgevangen in een diepvriestoilet. Ze
kunnen daarna in een diepvriezer bewaard worden tot
de
radioactiviteit
gedaald
is
beneden
het
aanvaardbare niveau.

Cat. 3: radioactief afval
met hoog risico:

Alle afvalstoffen dienen verzameld te worden volgens de
richtlijnen van de NIRAS en in een daartoe bestemd lokaal
bewaard te worden in afwachting van de afvoer naar de
NIRAS.

Lang-levende isotopen
met lange
halfwaardetijden:
T1/2 meer dan 14d
(bv. 137 Cs)

Er dient opgemerkt te worden dat patiënten die radioactieve stoffen toegediend
kregen en die een ziekenhuisinstelling verlaten, niet meer onderworpen zijn aan
de voorschriften m.b.t. radioactief afval.
Tot slot nog enkele tips voor elke gezondheidsmedewerker die in aanraking
komt met radioactieve afvalstoffen:
• Indien afval verschillende eigenschappen vertoont (bv. gevaarlijk en
radioactief), moet het afval steeds als radioactief afval worden behandeld.
• Het afval dient aan de bron gesorteerd te worden in functie van de
halveringstijd (minder of meer dan 6 maanden) en het type straling.
• Bij het sorteren moet rekening gehouden worden met de aanwezige
vloeistoffen.
• Vast radioactieve afvalstoffen moeten zeker apart ingezameld worden.
• Het afval moet worden overgebracht van de productieplaats naar de
opslagplaats d.m.v. een hermetisch gesloten afvoerrecipiënt met
afvoersysteem, eventueel met pantserbescherming en voorzien van de
nodige stickers, labels, …
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¬ Meer informatie?
•

FANC – Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle: www.fanc.be

•

NIRAS: www.nirond.be

•

De dienst voor Fysische Controle van een gezondheidsinstelling

B. Medisch afval
Als medisch afval worden de reststoffen aanzien die afkomstig zijn van
geneeskundige of diergeneeskundige behandelingen in de ruime zin van het
woord. Zo wordt ook restafval van medisch onderzoek in laboratoria en elke
behandeling in mortuaria, onderzoeksinrichtingen en bloedtransfusiecentra
aanzien als medisch afval.
Gezien het specifieke karakter ervan wordt de problematiek van medisch afval in
een afzonderlijk hoofdstuk behandeld in het Vlaams Reglement voor
Afvalvoorkoming en –beheer. Het Vlarea definieert specifieke vereisten m.b.t.
verpakking en opslag die van cruciaal belang zijn voor elke
gezondheidsinstelling.
Op basis van het al dan niet risicokarakter van het afval wordt medisch afval
verder ingedeeld in risicohoudend en niet-risicohoudend medisch afval.
•

Niet-risicohoudend medisch afval (NRMA) is afval dat duidelijk
herkenbaar afkomstig is van verzorging maar dat geen risico betekent
voor de gezondheid en het milieu. Sondes, lege infusen, verbanden, …
zijn voorbeelden van NRMA. De term niet-risicohoudend medisch afval
komt overeen met de klasse B1 ‘afval van ziekenhuizen of
gezondheidsactiviteiten niet behorend tot hotel- en logiesafval of
administratief afval, noch besmet afval met bloed, cytostatica,
anatomische resten, …’ van het Waalse gewest en met “Niet speciale
afvalstoffen uit de gezondheidssector” in het Brussels gewest.

•

Risicohoudend medisch afval (RMA) daarentegen omvat de
afvalstoffen die een intrinsiek gevaar betekenen voor gezondheid of
milieu omwille van een microbiologische, radioactieve of toxische
verontreiniging. Eveneens wordt afval van een medische ingreep om
ethische of deontologische redenen als risicohoudend beschouwd. De
term risicohoudend medisch afval komt overeen met de klasse B2 ‘afval
van ziekenhuizen en gezondheidsactiviteiten besmet met bloed,
cytostatica, anatomische resten e.d.’ uit de Waalse wetgeving of met
“Speciale afvalstoffen uit de gezondheidssector” uit de wetgeving van het
Brussels gewest. Tot deze afvalstroom behoren o.m. infectieus afval,
scherpe voorwerpen, vervallen of ongebruikte geneesmiddelen,
cytostatica, …

C. Risicohoudend medisch afval
¬ Definitie
Het risicohoudend medisch afval (RMA) omvat de medische afvalstoffen die een
bijzonder risico inhouden doordat zij een microbiële en/of virale besmetting, een
vergiftiging of verwonding met zich mee kunnen brengen of die om ethische
redenen een bijzondere behandeling voorzien.
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Bijlage 5.5.3.2.A van Vlarea bevat een niet-limitatieve lijst van afvalstoffen die als
risicohoudend medisch afval moeten worden beschouwd:
•

Afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en
dieren besmet met een ziekte waarvan de wijze van overdracht niet
gekend is (Lassa-, Ebola-, Marburgkoorts, GGO’s) of waarvan de
overdracht via afval mogelijk is (bv. Antrax).

•

Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet
onder verantwoordelijkheid van de houder werd gesteriliseerd

•

Alle bloed en bloedderivaten

•

Alle scherpe voorwerpen

•

Cytostatica en alle afval van cytostatica-behandelingen

•

Kunstnieren van patiënten besmet met één van de ziekten vermeld onder
het eerste opsommingspunt

•

Anatomisch afval, pathologisch afval, orgaandelen of delen van
ledematen die bij operatieve en obstetische ingrepen vrijkomen, met
uitzondering van de organische delen bestemd voor transplantatie of
recuperatie.

•

Foetussen voor zover zij niet begraven of gecremeerd worden
overeenkomstig de wilsbeschikking van de nabestaanden. (Omzendbrief
9 oktober 199154)

¬ Verpakking
Vast risicohoudend medisch afval moet verzameld worden in een kartonnen
doos met gele kunststoffen binnenzak. De doos is voorzien van het opschrift
‘risicohoudend medisch afval’ en het logo.
Vloeibaar risichoudend medisch afval wordt verzameld in éénmalig te gebruiken,
gele, ondoorzichtige, vormvaste & lekvrije kunststof vaten.
Scherpe en snijdende voorwerpen mogen eerst opgeborgen worden in kleine
kunststofrecipiënten die prik- en snijbestendig zijn (‘naaldcontainers’). Deze
recipiënten worden vervolgens opgeborgen in de grotere dozen of vaten van vast
risicohoudend medisch afval. De scherpe voorwerpen mogen ook rechtstreeks in
de grotere kunststofvaten verzameld worden.
Het Vlarea stelt eveneens eisen m.b.t. het intern transport en de opslag in een
centrale verzamelplaats.
¬ Verwerking
Risicohoudend medisch afval moet verbrand worden.

54

REGISTRATIE van 9 oktober 1991 van de laatste wilsbeschikking inzake de wijze van
teraardebestelling. _ Wijziging-circulaire van 30 mei 1991 (Belgisch Staatsblad van 23 juli 1991)
(B.S., 19 november 1991).
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Figuur 11:
Verpakkingsdoos/vat

Figuur 12: Verpakkingsdoos
vast RMA

Figuur 13: Naaldcontainer

D. Niet-risicohoudend medisch afval
¬ Definitie
Het niet-risicohoudend medisch afval omvat het afval van verpleeg-, behandelen onderzoeksafdelingen dat naar aard vrijwel vergelijkbaar is met huishoudelijke
afvalstoffen en geen direct risico inhoudt, maar naar samenstelling en
waardebeleving niet vergelijkbaar is met huishoudelijke afvalstoffen.
Bijlage 5.5.3.2.A bevat een niet-limitatieve lijst van afvalstoffen die als nietrisicohoudend medisch afval moeten worden beschouwd:
•

Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van
operatielakens, gebruikte al dan niet wegwerpoperatiekledij, handschoenen, -schorten, -maskers, -mutsen, -onderleggers met inbegrip
van deze met kleine hoeveelheden bloed en/of lichaamsvochten in
geabsorbeerde toestand.

•

Lichaamsvochten met uitzondering van bloed en zijn derivaten

•

Katheters

•

Lege bloedzakken

•

Sondes

•

Spuiten zonder naald

•

Lege infusen en infuusleidingen

•

Gipsafval en afval van kunststofgipsen

¬ Verpakking
Het vast niet-risicohoudend medisch afval wordt in stevige blauwe zakken
verzameld met het opschrift ‘niet-risicohoudend medisch afval’. De zakken
moeten na vulling onmiddellijk en definitief gesloten worden.
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Figuur 14: Afvalzak niet-risicohoudend medisch afval

Het vloeibaar niet-risicohoudend medisch afval moet op dezelfde wijze verpakt
worden als het vloeibaar risicohoudend medisch afval (gele kunststof vaten).
Het Vlarea stelt eveneens eisen m.b.t. het intern transport en de opslag in een
centrale verzamelplaats.
¬ Verwerking
Het vast NRMA afkomstig van instellingen voor geneeskunde (o.a. ziekenhuizen)
mag niet gestort worden. Dit impliceert dat het afval verbrand moet worden,
maar laat tegelijk ook de piste open voor recyclage (vb. medisch glas,
incontinentiemateriaal). Vloeibaar NRMA moet wel verplicht verbrand worden.
E. Bijzondere afvalstoffen
Tengevolge van de zorgverlenende/geneeskundige activiteiten (behandeling,
diagnose, therapie) in de gezondheidszorg ontstaan volgende bijzondere
afvalstoffen: dierlijk afval, afgedankte elektrische & elektronische apparatuur,
batterijen & klein gevaarlijk afval, lampen, oude & vervallen geneesmiddelen en
luiers.
Ons doelpubliek (studenten uit de opleidingen gezondheidszorg) hebben slechts
beperkte mate invloed op de afgedankte elektrische & elektronische apparatuur,
batterijen & klein gevaarlijk afval en lampen. Deze materialen zullen door de
medewerkers van de technische dienst vervangen en afgevoerd worden.
Om preventieve acties te stimuleren en nuttige toepassing te bevorderen zijn
afgedankte elektrische & elektronische apparatuur (AEEA) en batterijen
onderhevig aan de aanvaardingsplicht. Dit wil zeggen dat de producenten van de
apparaten verantwoordelijk zijn voor de financiering van de inzameling en de
verwerking van het afval. Het gescheiden inzamelen en het transport dient dan
ook zodanig georganiseerd te worden dat optimaal hergebruik en recycling
mogelijk zijn.
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Luiers en incontinentiemateriaal vormen een bijzondere afvalstroom omdat
o.m. de hoeveelheid afval ca. 4 maal hoger is dan de hoeveelheid product. De
producenten van luiers moeten bij OVAM een plan indienen voor de inzameling,
hergebruik, recyclage en verwerking van hun luiers en de financiering ervan. In
opdracht van OVAM werd een studie55 uitgevoerd naar de mogelijkheden voor
selectieve
inzameling
en
verwerking
van
incontinentieafval
bij
verzorgingsinstellingen, kinderdagverblijven en huishoudens in het Vlaamse
gewest. In de studie worden een aantal verwerkingsprocessen en –scenario’s
voor deze afvalstromen onderzocht. Anno 2005 worden luiers en
incontinentiemateriaal in de meeste gezondheidsinstellingen afgevoerd als nietrisicohoudend medisch afval omdat de hoeveelheid luiers te klein is voor een
selectieve inzameling en bovendien een verhoogd risico op besmette luiers
bestaat. In de studie zijn eveneens een aantal preventieve maatregelen
aangegeven om deze afvalstroom te beperken zoals het inzetten van
vochtigheidsindicatoren,
bekkenspieroefeningen,
…
Het
(gedeeltelijk)
omschakelen van wegwerpproducten naar herbruikbare producten binnen
verzorgingsinstellingen wordt als uitermate onzeker bestempeld, omdat dit als
niet-werkbaar wordt ervaren.
Daar oude en vervallen geneesmiddelen zowel schadelijk kunnen zijn voor het
leefmilieu als voor de gezondheid dienen ze onmiddellijk na vervaldatum terug
ingeleverd te worden bij de apotheek. Lege verpakkingen en bijsluiters van
geneesmiddelen kunnen op basis van hun materiaal gesorteerd worden bij
papier, glas of restafval.
De reglementering omtrent proefdierkrengen (dierlijk afval) is uitgewerkt in het
Besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 1995 betreffende de ophaling en de
verwerking van dierlijk afval. Deze regelgeving maakt een onderscheid op basis
van risico en grootte. Kleinere proefdierkrengen mogen verpakt worden volgens
risicohoudend medisch afval. Voor de grotere dieren zijn er geen specifieke
voorwaarden gedefinieerd.
F. Gevaarlijke afvalstoffen
Tengevolge van de zorgverlenende activiteiten (behandeling, diagnose, therapie)
in de gezondheidszorg ontstaan volgende gevaarlijke afvalstoffen: chemische
afvalstoffen, kwikhoudend afval, batterijen, inktcassettes en fotografisch afval
(fixeer, ontwikkelaar en filmen).
Belangrijk bij gevaarlijke afvalstoffen is de gescheiden inzameling die wettelijk
verplicht is. Nodige aandachtspunten hierbij zijn een correcte scheiding en
aangepaste opslagrecipiënten.
G. Bedrijfsafval
Alle afvalstoffen die niet onder de bovenstaande categorieën in te delen zijn
mogen beschouwd worden als ‘overige bedrijfsafvalstoffen’.
In de gezondheidszorg ontstaan tengevolge van de behandelende en
diagnostische activiteiten o.m. volgende bedrijfsafvalstoffen: papier & karton,
glas, blik en GFT.

55

TEMPST, W., TOP, A., VERCAUTEREN, R. & VERSTRAETE, W., Onderzoek naar productie,
selectieve inzameling en verwerking van incontinentieafval bij verzorgingsinstellingen,
kinderdagverblijven en huishoudens in het Vlaamse Gewest. OVAM, Mechelen, 2002.
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Papier & karton, glas- en groenafval moeten gescheiden worden aangeboden en
afzonderlijk worden gehouden bij de ophaling of inzameling. In de
verzorgingssector is dit in de praktijk echter gemakkelijker gezegd dan gedaan.
Voor medisch papierafval geldt bijvoorbeeld dat de gegevens strikt vertrouwelijk
zijn en niet in handen mogen komen van onbevoegden. Deze documenten
dienen of eerst versnipperd of afzonderlijk en in speciale omstandigheden
ingezameld en afgevoerd te worden vooraleer ze te recycleren.
Ook het voedingscircuit in de gezondheidszorg is onderhevig aan een specifieke
reglementering. Voedings- en etensresten die niet in contact kwamen met de
patiënten worden best afgevoerd als organisch-biologisch afval. Etensresten van
patiënten worden afgevoerd als NRMA. Etensresten van geïsoleerde patiënten
met infectierisico voor de omgeving wordt meestal onbehandeld afgevoerd als
RMA. De invalshoek van ziekenhuishygiëne zal hierbij bepalend zijn.
Wat het glasafval in verzorgingsinstellingen betreft, kan een onderscheid
gemaakt worden tussen chemisch glas, medisch glas en onschuldig glas. Onder
chemisch glas wordt glaswerk verstaan dat chemicaliën bevat. Deze glasstroom
vergt een aparte behandeling vanwege de vroegere inhoud. Het kan terug
genomen worden door de leverancier of dient afgevoerd te worden als een
gevaarlijke afvalstof. Als medisch glas worden recipiënten aanzien die
lichaamsvochten, culturen, kweekbodems of medicijnen hebben bevat. Gezien
het eventuele infectierisico en/of de toxiciteit van de actieve stoffen, dient dit
glaswerk
aanzien
te
worden
als
RMA.
Daarnaast
komen
in
verzorgingsinstellingen grote hoeveelheden glasafval vrij die kunnen aanzien
worden als onschuldig, maar duidelijk herkenbaar zijn als glaswerk afkomstig van
ziekenhuizen zoals lege infuusflessen van zout- of glucoseoplossingen. Zowel
vanuit veiligheids- als milieuoogpunt is het aangewezen dit glaswerk af te voeren
als gewoon glasafval. In de praktijk is de verzorgingsinstelling aangewezen op
afspraken met de afvalophalers, bij gebrek aan een duidelijk wettelijk kader.

4.4 De belangrijkste afvalstromen per afdeling
De activiteiten van een gezondheidsinstelling kunnen onderverdeeld worden in
drie categorieën: behandeling, diagnose en ondersteuning. Welke afdelingen
relevant zijn, hangt uiteraard af van de aard van de beschouwde
verzorgingsinstelling en de aanwezige medische disciplines. De BBT voor
ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen beschrijft per processtap de
belangrijkste milieu-effecten. In dit hoofdstuk beperken we ons tot het afval dat
geproduceerd wordt in de gezondheidszorg ten gevolge van behandeling en
diagnose.
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Ondersteuning

Diagnose

Behandeling

Tabel 6: Belangrijkste afvalstoffen per afdeling

Afdeling

Belangrijkste afvalstoffen

Ambulante opname (o.m. optometrie
– podologie), daghospitaal en
verpleegafdeling

Thermo- en bloeddruk meters,
wegwerpmateriaal (nierschalen, hand- en
overschoenen, katheters, injectiespuiten,
bloedzakken, drainagemateriaal) washandjes,
handdoeken, bedlinnen, injectiemateriaal,
infuus- en spoelflessen, verbanden

Geriatrie, pediatrie en neonatologie

Incontinentiemateriaal, wegwerpluiers,
zuigelingen flesjes, spenen, slabbetjes

Operatiekwartier, bevallingskwartier

Anatomische resten, organen, weefsels,
injectienaalden, bloed, plasma,
operatiekleding, operatiemateriaal,
injectiespuiten

Hemodialyse
Oncologie, radiotherapie,
chemotherapie

Verpakking, kunstnieren
Radioactief afval

Fysiotherapie, kinesitherapie,
ergotherapie, hydrotherapie en
brandwonden

Geen specifieke aandachtspunten

(Voedings- & dieetkunde)

Geen specifieke aandachtspunten

(Logopedie & audiologie)

Geen specifieke aandachtspunten

Mortuarium

Implantaten

Laboratoria

Lichaamsvocht, bloed, plasma, cytostatica,
chemicaliën, radioactief afval, injectienaalden,
proefdieren, verpakking

Anatome pathologie

Chemicaliën (tolueen, xyleen, formaline),
weefsels

Medische beeldvorming

Ontwikkelaar, fixeer en films, loden
beschermingsschorten

Endoscopie

Geen specifieke aandachtspunten

Centrale sterilisatie

Bio-indicatorstrips, metalen gascilinder van
EtO, verpakking

Apotheek

Geneesmiddelen, cytostatica, chemicaliën,
verpakkingsafval

Keuken

GFT-afval, verpakking, oliën

Linnenkamer/wasserij

Geen specifieke aandachtspunten

Technische diensten

Afgewerkte olie, TL-lampen, accu’s, batterijen

(Orthopedische technologie)
Andere ondersteunende diensten:
administratie, schoonmaakdienst
Laboratoria onderwijs

Papier, cartridges, PC’s
Afval GGO’s, proefdierkrengen, microorganismen met een verhoogde resistentie of
infectierisico, laboratoriumafval
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A. Ambulante opname, daghospitaal, verpleegafdelingen
Onder
ambulante
opnames
worden
klassieke
consultaties
bij
geneesheerspecialisten (wisselen van gips, hechtingen verwijderen, raadpleging,
bloedafnames, …) verstaan, evenals technische onderzoeken (radiodiagnostiek,
medische beeldvorming, chemo- en radiotherapie) en spoedopnames zonder
verblijf.
De milieuproblematiek van een daghospitaal is vergelijkbaar met deze van een
klassiek ziekenhuis doch op een andere schaal. Door de aard van de ingrepen is
de ‘rotatiesnelheid’ groter, wat een verhoogd verbruik van verbruiksgoederen
(wegwerpmateriaal), medicatie en gassen per zaal met zich brengt. Per ingreep
is de impact evenwel vergelijkbaar met deze in een klassiek operatiekwartier.
In alle verpleegafdelingen wordt vaak gebruik gemaakt van wegwerpmaterialen
(infuusmateriaal, bloedzakken, drainagemateriaal, injectiespuiten, …) Voor het
bedlinnen wordt meestal gebruik gemaakt van klassiek katoenen linnen. Voor
onderleggers en incontinentiemateriaal daarentegen wordt meestal geopteerd
voor wegwerpmateriaal. In functie van de aard van het materiaal zal de milieuimpact van deze wegwerpgoederen in mindere of meerdere mate belangrijk zijn.
Consultaties en kleinere technische ingrepen en onderzoeken veroorzaken
voornamelijk NRMA en slechts een vrij beperkte hoeveelheid RMA. Het
instrumentarium dat gebruikt wordt bij deze handelingen is weinig
milieubelastend, uitgezonderd ingeval van breuk van toestellen met een
kwikreservoir. Daarnaast hebben ze een indirecte invloed omwille van de vereiste
desinfectie of steriliteit van het gebruikte instrumentarium.
B. Geriatrie, pediatrie en neonatologie
Naast het afval afkomstig van verpleegeenheden, zijn deze afdelingen de
belangrijkste producent van incontinentiemateriaal en wegwerpluiers. Dit afval
wordt in de meeste ziekenhuizen afgevoerd als niet-risicohoudend medisch afval.
C. Operatie- & bevallingskwartier
Tengevolge van de vereiste steriliteit en hygiënische randvoorwaarden wordt in
het operatiekwartier veelvuldig gebruik gemaakt van wegwerpmateriaal
(disposables). Daarnaast worden alle herbruikbare materialen die telkens
opnieuw gesteriliseerd worden, verpakt met behulp van aangepaste materialen
waardoor een grote hoeveelheid verpakkingsafval geproduceerd wordt.
De chirurgische ingrepen leiden tot een hoeveelheid biologisch afval met een
bijzonder karakter gaande van duidelijk herkenbare embryo’s, organen en
ledematen tot niet-identificeerbare weefsels, dat wordt afgevoerd als RMA.
De flesjes van gehalogeneerde narcosevloeistoffen dienen beschouwd te
worden als risicohoudend medisch afval en moeten als dusdanig afgevoerd
worden.
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D. Hemodialyse
Ingeval het ziekenhuis dialyseconcentraat aankoopt, wordt dit meestal geleverd
in jerrycans van polyethyleen (plastic). Deze worden in het kader van de
terugnameplicht meestal terugbezorgd aan de leverancier.
De kunstnieren zelf worden na gebruik afgevoerd als NRMA, tenzij het gaat om
kunstnieren van besmette patiënten. In dat geval betreft het RMA.
Naast dit specifieke afval produceert deze afval ook naalden, verbandmateriaal,
papier en een grote hoeveelheid aan plastic verpakkingsafval.
E. Oncologie, radiotherapie en chemotherapie
Naast het ‘klassieke afval’ t.g.v. de verpleegkundige activiteiten ontstaan op deze
afdelingen restproducten van de chemotherapie. De medicatie gebruikt bij
chemotherapie zijn cytostatica die gekenmerkt worden door hun grote toxiciteit.
Gezien hun specifieke karakter mogen zij niet geloosd worden maar moeten ze
afgevoerd worden als RMA.
F. Fysiotherapie, kinesitherapie, ergotherapie, hydrotherapie, brandwonden
Geen specifieke aandachtspunten m.b.t. afval
G. Voedings- en dieetdeskundigen / logopedisten & audiologen
Geen specifieke aandachtspunten m.b.t. afval
H. Laboratoria
Een “klassiek” ziekenhuis beschikt over een labo hematologie, biochemie,
microbiologie en anatome pathologie. Het labo hematologie is belast met de
bloedanalyses, stollingstesten, bloedgroepbepalingen en compatibiliteitstesten. In
het labo biochemie worden alle biochemische analyses op de verscheidene
lichaamsvochten verricht. Ook het bepalen van bloedspiegels van medicatie en
opsporen van toxische stoffen wordt hier uitgevoerd. Het labo microbiologie
houdt zich voornamelijk bezig met het onderzoeken van kiemen, microben,
virussen, parasieten die bij patiënten gevonden worden. Culturen en modernere
moleculaire diagnostiek laten identificatie van de ziekteverwekkers toe. Het labo
anatome pathologie houdt zich bezig met het weefsel- en celonderzoek.
Klinische laboratoria zijn een belangrijke bron van afvalstoffen gezien hier de
restproducten worden afgevoerd. Het betreft de verpakkingen van de te
controleren stalen (glazen bloedbuizen, kunststof potjes voor urine- en
fecesmonsters, …), grote hoeveelheden restproduct (bloed, serum, plasma,
ontlastingsproducten, urine) die overblijven na analyse en ook een hele reeks
van chemicaliën aangewend bij de analyse en kweekbodems voor de aanmaak
van culturen.
In het labo klinische biologie wordt bij in-vitro diagnostiek gebruik gemaakt van
iodium-125-kits, wat leidt tot de productie van radioactief afval.
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In het labo anatome pathologie wordt in grote hoeveelheden gebruik gemaakt
van oplosmiddelen voor het prepareren en bewaren van weefsels. Door het
verzamelen van restproducten wordt er chemisch afval gegenereerd. De
onderzochte weefsels moeten daarnaast aanzien worden als RMA.
I. Medische beeldvorming
Vanwege het lozingsverbod dienen fixeer en ontwikkelaar afzonderlijk
opgevangen en afgevoerd te worden. De radiografische platen zelf moeten
twee jaar bewaard worden in het ziekenhuis of meegegeven worden met de
patiënt. Op het einde van deze periode worden de platen, evenals de
foutopnames, afgevoerd voor verwerking en terugwinning van het erin aanwezige
zilver.
Het aandeel fotografisch afval in de medische sector neemt af. De beelden
worden immers meer en meer digitaal opgeslagen en bekeken zonder dat er een
röntgenfoto van moet worden gemaakt.
J. Laboratoria onderwijs
Vooreerst wordt in deze afdelingen ‘klassiek’ laboratoriumafval geproduceerd
zoals bovenaan beschreven. Gezien de aard van de activiteiten worden
daarnaast zeer specifieke afvalstromen gegenereerd die een bijzondere
behandeling vergen vanwege het eraan verbonden risico: afval van ggo’s,
krengen van proefdieren die behandeld werden met radioactieve stoffen,
micro-organismen met een verhoogde resistentie, micro-organismen met een
groot infectierisico en/of die niet of nauwelijks behandelbaar zijn.

4.5 Afvalpreventiemogelijkheden 56
In dit onderdeel worden voor de voornaamste afdelingen van een ziekenhuis een
aantal mogelijkheden opgesomd om de milieueffecten, aan de exploitatie ervan
verbonden, te verminderen. In de medische afdelingen ligt deze
preventieproblematiek moeilijker omwille van de vereiste hygiëne en steriliteit.
Voor de meeste van de voorgestelde preventiemogelijkheden moet nog
onderzocht worden of ze effectief kunnen worden uitgevoerd. In eerste instantie
dient in de meeste gevallen het effect op de kwaliteit van de patiëntenzorg de
nodige aandacht te krijgen en is de inbreng van de medische staf en de personen
en organen, verantwoordelijk voor de ziekenhuishygiëne, essentieel. Ook de
technische en economische haalbaarheid dient onderzocht te worden, aangezien
deze nogal kan verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis.

56

Gebaseerd op: VVI & VOV, Handboek voor preventie en milieuzorg in een ziekenhuis. Prestiproject, OVAM, Mechelen, 1996, 219 p.
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A. Medische handelingen – algemeen
¬ Good-housekeepingmaatregelen
Het bewuster gebruik van goederen, materialen, producten of artikelen kan
vaak tot aanzienlijke besparingen leiden. Routinematig handelen en gebrek aan
informatie over de kostprijs van wegwerpproducten leidt vaak tot verspilling.
Routinematige procedures i.v.m. de verplegende handelingen en methodes
dienen
aan
een
kritisch
onderzoek
onderworpen
te
worden.
Informatieverstrekking over de kosten, aan het gebruik van wegwerpproducten
verbonden, kan leiden tot een bewuster gebruik ervan. Voorlichting werkt een
mentaliteitswijziging in de hand en vermindert verspilling.
¬ Vervanging van wegwerpproducten door herbruikbare producten
Het gebruik van disposables in de gezondheidszorg is door de jaren heen enorm
gestegen en is op vandaag min of meer vanzelfsprekend geworden. Deze keuze
werd overwegend gemaakt uit medische en/of hygiënische overwegingen. Ook
de kwaliteit van de patiëntenzorg heeft hier een belangrijke rol gespeeld. Daarbij
zijn wegwerpproducten handig in het gebruik voor het verplegend personeel. Het
gevolg hiervan is een enorme afvalstroom die veel kunststoffen bevat die in hoge
mate milieubelastend zijn.
Voor nogal wat wegwerpproducten zijn herbruikbare producten beschikbaar en
door het groeiend milieubewustzijn van de producenten ervan neemt hun aantal
steeds maar toe. Bewust gebruik van reusables kan een belangrijke bijdrage
leveren tot het verminderen van het verbruik van medische producten enerzijds
en het verminderen van de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen anderzijds.
Aldus kunnen in de meeste gevallen in belangrijke mate kosten gespaard
worden.
Zelfstandige gezondheidsmedewerkers hebben zelf een invloed op het door hun
gebruikte materiaal. Medewerkers in de ziekenhuizen of rusthuizen daarentegen
zijn sterk afhankelijk van de aankoopdienst en ziekenhuishygiëne. Toch kunnen
ook zij hun milieubewustzijn via vragen en bedenkingen in een bottom-up cultuur
uiten.
¬ Aandachtspunten bij de aankoop van producten
Onderstaande aanbevelingen kunnen eveneens een grote invloed uitoefenen op
de hoeveelheid en kwaliteit van de geproduceerde afvalstoffen in een
verzorgingsinstellingen. De beslissing wordt echter genomen op het niveau van
aankoop, eventueel in overleg met de preventiedienst, de dienst
ziekenhuishygiëne, de milieucoördinator.
•

Gebruik van afvalgunstige producten of artikelen
Een afvalgunstig product is dat product dat bij een gelijke functie of gelijke
samenstelling tot minder afval leidt, minder in volume of minder in
gewicht.
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•

Gebruik van verpakkingsgunstige producten
Medische producten worden vaak overdadig verpakt. Voor nogal wat
producten weegt de verpakking meer dan het product zelf.
Verpakkingsafval maakt dan ook een belangrijke fractie uit van de
afvalstroom van een ziekenhuis zodat aan deze verpakking veel aandacht
dient geschonken te worden. De vermindering van verpakking mag wel de
steriliteit van medisch materiaal niet in het gedrang brengen!

•

Gebruik van milieuvriendelijker producten
Milieuvriendelijker zijn deze producten die op grond van hun
samenstelling, productie, gebruik en afvalverwijdering in de instelling,
minder milieubelasting veroorzaken dan andere gelijke producten.
Bijvoorbeeld de vervanging van pvc door minder milieubelastende
alternatieven.

•

Hergebruik van medische producten en artikelen via sterilisatie
De mogelijkheid tot hergebruik van medisch materiaal na sterilisatie is
een zuiver medische problematiek. Daarom wordt hier alleen gesteld dat
vanuit milieuoogpunt stoomsterilisatie of thermische sterilisatie te
verkiezen is boven gassterilisatie. In deze optiek is bij de aankoop van
producten die voor sterilisatie in aanmerking komen hittebestendig
materiaal te kiezen.

B. Preventiemogelijkheden: specifiek
In het handboek voor preventie en milieuzorg in een ziekenhuis is een uitgebreid
overzicht opgenomen van de preventiemogelijkheden voor de belangrijkste
afdelingen van een ziekenhuis m.n. verpleegafdelingen, operatiekwartier,
radiologie, dialyse, laboratoria en apotheek. De handleiding beschrijft eveneens
de belangrijkste aandachtspunten voor de ondersteunende diensten als inkoop,
administratie, voedselvoorziening, energievoorziening en technische afdelingen.
Indien u meer informatie wenst, raden wij u aan om het handboek op te vragen
bij OVAM.
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5. Didactische werkvormen
Zoals in de vorige hoofdstukken reeds werd aangekaart, worden er in de
gezondheidssector veelzijdige en complexe afvalstromen geproduceerd die
risicovol kunnen zijn voor het milieu, de vereiste hygiëne en de veiligheid van de
medewerkers en de patiënten. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken is
een
gedetailleerde
afvalstoffenwetgeving
opgesteld.
Indien
een
verzorgingsinstelling niet in overtreding wil zijn met deze uitgebreide
reglementering is een draagvlak bij het (toekomstig) personeel via kennis en
sensibilisering noodzakelijk.
Daar het voor de verzorgingsinstellingen praktisch zeer moeilijk is om voor alle
stagiairs een cursus afvalstoffenbeheer te voorzien, worden in dit onderdeel
werkvormen voorgesteld om de docenten aan te moedigen de studenten reeds in
hun opleiding de aandacht te laten vestigen op de verschillende afvalstromen uit
de afvalstoffenwetgeving en de studenten een milieubewuste attitude proberen
mee te geven met het oog op het vermijden van afval en het ontstane afval
correct te sorteren. Deze handleiding wil docenten praktische informatie
aanreiken over hoe studenten in hun professioneel leven milieuvriendelijk en
conform met de milieuwetgeving kunnen handelen. In dit ontwikkelingsproces
spelen zowel kennis als praktijkervaring een belangrijke rol. In dit hoofdstuk
worden didactische werkvormen aangereikt die door de docenten, naast het
doceren van theorie (zie vorige hoofdstukken), aangewend kunnen worden om
studenten milieuvriendelijke of milieubewuste vaardigheden aan te leren m.b.t.
afval. We hopen met deze samenwerking dat de toekomstige werknemers in de
gezondheidszorg elk hun steentje bijdragen om een duurzaam afvalbeheer te
realiseren in de gezondheidszorg.
A. Bewustwording via de media en afvalstoffencampagnes
De media speelt een cruciale rol in het milieubewustwordingsproces van de
bevolking. De collage van krantenartikels, zoals voorgesteld in hoofdstuk 3.2.,
kunnen door de docent gebruikt worden als eerste kennismaking met het thema
afval. Studenten kunnen a.d.h.v. deze artikels eveneens aangemoedigd worden
om te reflecteren over hun eigen milieubewustzijn en de mate waarin ze effectief
zelf zorg dragen voor het milieu.
Ook de affiches aangewend door de Vlaamse overheid om de Vlaamse
ambtenaren te sensibiliseren omtrent duurzaam afvalbeheer met de centrale
vraag: “En hoe bedwing jij de afvalberg?” kunnen een interessant uitgangspunt
zijn om de les mee op te bouwen (zie hoofdstuk 3.2.).

107

D2-H1: Afvalbeheer in de gezondheidszorg

B. Practicum
In een practicum wordt een verzameling van afvalstoffen getoond aan de
studenten. De studenten moeten leren redeneren en discussiëren tot welke
klasse de afvalstoffen behoren en hoe ze bijgevolg verwijderd moeten worden.
Het ‘waarom’ - rekening houdend met de hygiënische, ecologische,
economische, wettelijke, veiligheidsaspecten, … - staat centraal. Dezelfde
oefening is eveneens mogelijk met afvalwater. Zet een grote bak water op de
tafel (riolering) en enkele bekertjes met specifieke vloeistoffen. Opnieuw moeten
de studenten redeneren en discussiëren over wat wel en wat niet door de
riolering mag en waarom. Indien zowel geopteerd wordt om deze oefening en
voor afvalwater en voor afval te organiseren, is het aan te raden om eerst de
oefening te doen voor afvalwater, immers alles wat niet door de riolering mag
dient verder behandeld te worden als afval.
Het resultaat of de oplossingen van het practicum kunnen verwerkt wordt in een
afvalstoffenfiche. De fiche verzamelt informatie over de aard van de afvalstof,
de mogelijke gevaren en risico’s die eraan verbonden zijn, de opslag, … De
docent kan de fiches zelf voorbereiden en aan de studenten aanreiken als
informatieve leerstof of de studenten kunnen zelf per afvalstof een fiche invullen,
eventueel geïntegreerd in een stage-opdracht (zie verder).
Een blanco fiche en uitgewerkt voorbeeld is terug te vinden in bijlage achteraan
dit hoofdstuk.
C. Geïntegreerd in stage-opdrachten, in stage-verslaggeving en stagebeoordeling
De studenten uit de opleidingen gezondheidszorg lopen stage in het werkveld,
als praktische voorbereiding op hun beroep. De stage kan beschouwd worden als
een synthesemoment waarbij de studenten kennis maken en ervaring opdoen
met de verschillende onderdelen van de beroepsuitoefening, inclusief het beheer
van afvalstoffen.
Aan de studenten wordt gevraagd om een stageverslag op te stellen bestaande
uit o.m. het uitschrijven van leermomenten (bv. uitgevoerde technische of
verzorgende handelingen) en stage-opdrachten (bv. opvolgen van een patiënt).
Het milieuaspect ‘afval’ kan op relatief eenvoudige wijze mee geïntegreerd
worden in de huidige stageverslaggeving. Zo kan bij de beschrijving van een
uitgevoerde technische of verzorgende handeling eveneens aan de student
gevraagd worden om het gebruikte materiaal (afval) op te sommen en te
beschrijven (~afvalstoffenfiche: welke risico’s zijn er aan deze afvalstof
verbonden? Tot welke categorie hoort deze afvalstof? Hoe moet ze bijgevolg
opgeborgen worden? …). Afval kan immers de algemene hygiëne en veiligheid in
een verzorgingsinstelling beïnvloeden. Studenten worden op deze manier bewust
dat het correct beoordelen en sorteren van afvalstoffen eveneens behoren tot
hun dagelijkse activiteiten. Voor deskundige informatie kunnen de studenten
terecht bij de verpleegkundigen, de ziekenhuishygiënist, de dienst
ziekenhuishygiëne of de milieucoördinator. (~hfdst. 3.4.6.)

108

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

Ter illustratie is op hieronder het milieuaspect mee geïntegreerd in een
stageopdracht. Aan de student verpleegkunde of vroedkunde is gevraagd om
een leermoment uit te schrijven m.b.t. een technische handeling. Naast de
‘traditionele’ thema’s (voorstelling van de patiënt, verantwoording van de
interventie, materiaal en uitvoering), kan eveneens aan de student gevraagd
worden om mogelijke aandachtspunten m.b.t. ecologie, zoals bijvoorbeeld afval,
in kaart te brengen.
Ter illustratie:
Aan een student verpleegkunde of vroedkunde wordt gevraagd om een leermoment uit
te schrijven m.b.t. een uitgevoerde technische handeling, bijvoorbeeld: “Het uitvoeren
van een bloedafname”.
1. Voorstelling van de patiënt:
-

Geslacht: man
Leeftijd: 80 jaar
Reden van opname: acute cholecystitis, braken & buikpijn, pneumonie,
open galblaas
Datum van opname: 10/01/2001

2. Verantwoording van de interventie bij deze patiënt
De bloedafname gebeurde in opdracht van de arts. De arts wilde via dit
onderzoek te weten komen of er zich afwijkende waarden zouden voordoen op
het
vlak
van
hematologie,
hemostase,
immunologie,
electrolyten/spoorelementen, nierfunctie, eiwit, vetmetabolisme en lever,
pancreas, hart, spier.
3. Het benodigde materiaal
-

Hebitane Alcohol
Naald en reservenaald
Tuben: 1 paarse tube (hematologie), 1 licht blauwe tube (stolling), 2
roodgevlekte tuben (biochemie)
Reserve tuben
Knelband
Deppers
Kleefband
Naaldhouder
Naaldcontainer
plateau

4. De uitvoering volgens de principes van M. Grijpdonck
a. Hygiëne en asepsis
...............................................................................................................................
b. Veiligheid en het voorkomen van specifieke gevaren
...............................................................................................................................
c.

Beleving van de patiënt
...............................................................................................................................

d. Zelfzorg en inspraak van de patiënt
Bv. privacy, gespannen, opluchting erna ..............................................................
e. Comfort van de patiënt
...............................................................................................................................

f.

Ergonomie
Bv. stoel naast het bed gezet, zodat ik me op gelijke hoogte bevond
met het bed, materiaal op een tafeltje, …
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g. Economie
Bv. daar mijn bloedafname bij de eerste keer gelukt was, kon het
reservemateriaal voor een volgende bloedpunctie gebruikt worden.
h. Ecologie
De naald heb ik omwille van het prik en besmettingsgevaar verwijderd
via de naaldcontainer. De knelband dient verwijderd te worden in de
blauwe zakken van het niet-risicohoudend medisch afval. Eventueel met
bloed doordrenkte deppers moeten eveneens beschouwd worden als
niet-risicohoudend medisch afval. Bloedstalen daarentegen behoren tot
het risicohoudend medisch afval en dienen verwijderd te worden in de
witte kartonnen dozen met gele kunststof zak. Het eventuele lege flesje
Hibitane Alcohol kan voor hergebruik terug naar de apotheek gebracht
worden.

5. Extra

aandachtspunten

voor

mezelf

bij

een

volgende

interventie

…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
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www.argusmilieu.be/NEO/Middenkrant/Alles/2000_ecolabels.htm
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6.2 Andere interessante links
Cel Milieu & Gezondheid van de Vlaamse overheid:
www.milieuengezondheid.be
De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij: www.ovam.be
Afvalstoffenwetgeving: www.emis.vito.be
De Vlaamse Milieu Maatschappij: www.vmm.be
Statistieken m.b.t. het leefmilieu: Leefmilieuportaal van het NIS:
http://statbel.fgov.be/port/env_nl.asp
Vlaamse statistieken: www.asp.vlaanderen.be
Centrum voor Informatieve Spelen: www.spelinfo.be
Cel Natuur- & Milieueducatie van de Vlaamse overheid:
www.milieueducatie.be
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7. Bijlagen Afval
1. Lijst van afvalstoffen afkomstig van gezondheidsinstellingen
2. Lijst van afvalstoffen die behoren tot het risicohoudend of niet-risicohoudend
medisch afval.
3. Practica
•

Blanco afvalstoffenfiche

•

Afvalstoffenfiche – injectienaalden

•

Afvalstoffenfiche – geneesmiddelen
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Bijlage 1: Lijst van afvalstoffen afkomstig van verzorgingsinstellingen
Bron: Handleiding Afvalstoffenbeheer binnen de verzorgingssector, OVAM, juni 1998.

Afval57
Radioactief besmet afval

0

Microbieel besmet afval

0

Aardewerk

0

Aceton

+

Administratief afval

+

Alcohol

+

Aluminium (folie, schaaltjes, …)

+

Amalgaan

+

Amputatie delen

0

Anatomisch afval

0

Medisch & huishoudelijke apparaten

+

Base

+

Batterij

+

Bleekwater

0

Blik / brik

+

Bloed – bloedderivaat (geabsorbeerd)

0

Bloed – bloedderivaat (vloeibaar, pasteus)

0

Bloedstalen

0

Lege bloedzakken
Bloedzakken
vloeistof

met

0
restvloeistof

of

vervallen

0

Bloemen
Katheter met naald

57

+ = recycleerbaar, 0 = niet recycleerbaar
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bedrijfsafval

Gevaarlijk

Bijzonder

Medisch niet-risicohoudend

Medisch risicohoudend

Radioactief afval

Opmerking: de lijst is gereduceerd tot de afvalstoffen die vrijkomen t.g.v. behandeling of
diagnose. M.a.w. de afvalstoffen die geproduceerd worden bij de activiteiten
van de ondersteunende diensten (keuken, apotheek, sterilisatie,
schoonmaak, technische dienst, …) worden buiten beschouwing gelaten.

+
0

Afval57
Katheter zonder naald

0

Chemicaliën (oud, resten, …)

0

Chemisch afval

+

Chloroform

+

Kompres
Cytostatica

0
0

Dagbladen

+

Dialyseset

0

Dierkreng (of delen)

0

Digitale thermometer
Drainage set (met bloed)

bedrijfsafval

Gevaarlijk

Bijzonder

Medisch niet-risicohoudend

Medisch risicohoudend

Radioactief afval
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0
0

Drainageset (zonder bloed)

0

Drankfles (glas of kunststof)

+

Elektronisch schroot

+

Etensresten (bezoeker, personeel)

+

Etensresten (patiënt)

0

Ether

+

Filtreermateriaal (labo)

0

Fixeer vloeistof

+

Foetus

0

Formaldehyde

0

Foto ontwikkelaar

+

Gechloreerde oplosmiddelen

+

Geneesmiddel (rest of vervallen)

0

Medisch gips
Glas (scherven of met bloed)

0
0

0

Glas (zuiver, wit of gekleurd)
Glazen breekampullen

+
0

Glazen fles
Glutaaraldehyde

0

+
0
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Handschoenen (wegwerp)

0

Incontinentiemateriaal

+

Infuus (leiding met naald)

0

Infuus (leiding zonder naald)

0

Infuus (leiding of recipiënt met leiding)

0

Infuus (recipiënt met rest)

0

Infuus (recipiënt leeg)

+

Invoernaalden van katheters

0

Ionenwisselaar
Isotoop

0
0

Karton (bevuild)

0

Karton (zuiver)

+

Kleurstof
Kunsthart

+
0

0

Kunstnier

0

Kunststof (gips, hars)

0

Kunststof (met bloed)

0

Kunststof (zuiver)

+

Kwikthermometer

+

Kwikbloeddrukmeter (met kwik)

+

Kwikbloeddrukmeter (zonder kwik)
Laboglas (met bloed of scherven)

+
0

Laboglas (zuiver)

+

Labostaal

0

Ledematen

0

Lichaamsvocht met bloed

0

Linnen (wegwerp)

+

Luier

+

Maagvocht

0

Maskers (wegwerp)

0
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Gevaarlijk

Bijzonder

Medisch niet-risicohoudend
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Radioactief afval
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Afval57
Medicatie (rest of vervallen)

0

Medisch glas (met bloed of scherven)

0

Medisch glas (zuiver)

0

Naald

0

Naaldcontainer (gevuld)

0

Naaldhuls

0

Naaldverpakking

0
0

0

Nierbekken

0

Onderlegger (wegwerp)

+

Onderzoekbankrol (papier)

0
0

Ontsmettingsmiddel (leeg)

+

Ontsmettingsmiddel (rest, solvent)
Ontsmettingsmiddel (rest, waterig)

0
0

Ontwikkelaar vloeistof

+

Operatiekledij en operatielakens (wegwerp)

+

Oplosmiddel (gechloreerd)

+

Oplosmiddel (niet gechloreerd)

+

Orgaandelen

bedrijfsafval

+

Muts (wegwerp)

Ontluchtingsnaald

Gevaarlijk

+

Methanol

Narcosemiddel (rest)

Bijzonder

Medisch niet-risicohoudend

Medisch risicohoudend

Radioactief afval

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

0

Overschoen (wegwerp)

+

Oximetercel

0

Papier

+

Pathologisch afval

0

Petrischaal (bevuild, glas, scherven)

0

Petrischaal (kunststof, zuiver)

+

Pipet (bevuild)

0

Pipet (glas, scherven)

0
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Gevaarlijk

Bijzonder

Medisch niet-risicohoudend

Medisch risicohoudend

Radioactief afval
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Pipet (glas, zuiver)

+

Pipet (kunststof, zuiver)

+

Placenta

0

Porselein (huishoudelijk)

0

Porselein (labo, bevuild)

0

Porselein (labo, zuiver)

0

Proefbuis (glas, scherven)

0

Proefbuis (glas of kunststof, zuiver)

+

Proefbuis met bloed

0

Proefdierkrengen

0

Radioactief afval
Redon met bloed

0
0

Redon zonder bloed

0

Restchemicaliën

0

Roerstaafje

+

Röntgenfilm, RX-film
Scherpe voorwerpen

+
0

Schorten (wegwerp)

+

Sedimentatiebuisjes

0

Serum

0

Solventen (gechloreerd)

+

Solventen (niet gechloreerd)

+

Sondes

0

Spuitbus (manueel)

0

Spuiten met restvloeistof

0

Spuiten met naald

0

Spuiten zonder naald

0

Sputumbeker (kunststof, bevuild)

0

Sputumbeker (kunststof, zuiver)
Stitch-cutter
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+

+
0

Afval57
Stoma zakken (bevuild)
Tand

0
0

Tandprothese

+

Teststrips

0

Textielafval

+

Thermometer (digital)

0

Thermometer (kwik)

+

Thoraxdrainageset

0

Tolueen
Tubes (glas, scherven)

+
0

Tubes (glas of kunststof, zuiver)
Tubes met bloed

+
0

Urine (verpakt)

0

Urinedebietmeter

0

Verband (bevuild)

0

Verdovende middelen (rest of vervallen)

0

Verdunner

+

Verzorgingsmateriaal
Wonddrainageset (met bloed)
Wonddrainageset (zonder bloed)

0
0
0

Xyleen

+

Zuur

+

Zuurstofcel

0

Zuurstofmasker

bedrijfsafval

Gevaarlijk

Bijzonder

Medisch niet-risicohoudend

Medisch risicohoudend

Radioactief afval
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Bijlage 2: lijst met afvalstoffen die behoren tot het risicohoudend of nietrisicohoudend medisch afval
Bijlage 5.5.3.2.A uit het Vlarea geeft een lijst van afvalstoffen die behoren tot het
risicohoudend of niet-risicohoudend medisch afval. Op 24 augustus 2005 is de
lijst als volgt samengesteld:
1. Risicohoudend medisch afval
1.1. Afval afkomstig van de geneeskundige behandeling van mensen en dieren
besmet met een ziekte waarvan de wijze van overdracht niet gekend is, onder
meer Lassa-, Ebola-, Marburgkoorts, genetisch gemodificeerde organismen, of
waarvan de overdracht via afval mogelijk is, onder meer anthrax.
1.2. Afval van laboratoria dat viraal en/of bacterieel besmet is en dat niet onder
verantwoordelijkheid van de houder werd geautoclaveerd.
1.3. Alle bloed en bloedderivaten.
1.4. Alle scherpe voorwerpen.
1.5. Cytostatica en alle afval van cytostatica-behandelingen.
1.6. Kunstnieren van patiënten besmet met één van de ziekten vermeld onder
punt 1.1.
1.7. Anatomisch afval, pathologisch afval, orgaandelen of delen van ledematen
die bij operatieve en obstetische ingrepen vrijkomen, met uitzondering van de
organische delen bestemd voor transplantatie of recuperatie.
2. Niet-risicohoudend medisch afval
2.1. Verbanden, tissues, disposables, onderleggers, lakens met inbegrip van
operatielakens, gebruikte al dan niet wegwerpoperatiekledij, -handschoenen, schorten, -maskers, -mutsen, -onderleggers met inbegrip van deze met kleine
hoeveelheden bloed en/of lichaamsvochten in geabsorbeerde toestand.
2.2. Lichaamsvochten met uitzondering van bloed en zijn derivaten.
2.3. Katheters.
2.4. Lege bloedzakken.
2.5. Sondes.
2.6. Spuiten zonder naald.
2.7. Lege infusen en infuusleidingen.
2.8. Gipsafval en afval van kunststofgipsen.
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AFVALSTOFFENFICHE
1. Specificaties afvalstof
•

Welke afvalstof?

...................................................................................................................................................................................
•

T.g.v. welke handelingen kan deze afvalstof ontstaan?

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
•

Eigenschappen / Kenmerken? Gevaren / risico’s?

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
•

Tot
welke
categorie
behoort
deze
afvalstof?
(Radioactief afval, risicohoudend medisch afval, niet-risicohoudend medisch afval,
gevaarlijk afval, bijzonder afval, bedrijfsafval)

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

2. Interne opslag, verpakking & verwerking
•

In welk type verpakking moet deze afvalstof ingezameld worden?

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
•

Kwaliteitseisen m.b.t. de ingezamelde afvalstof

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
•

Op welke manier wordt deze afvalstof verwerkt?

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

3. Preventie
•

Zijn er volgens u mogelijkheden om het ontstaan van deze afvalstof te
reduceren?

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
•

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen er genomen worden opdat de risico’s
verbonden aan het afval gereduceerd kunnen worden?

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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AFVALSTOFFENFICHE - injectienaalden
1. Specificaties afvalstof
•

Welke afvalstof?

Injectienaalden
•

T.g.v. welke handelingen kan deze afvalstof ontstaan?

Injectienaalden worden gebruikt voor injectie, afname van bloed, afname van andere
lichaamsvochten of –materiaal bij een patiënt of bij injectie van materiaal in
patiëntenmateriaal (flacons, leidingen, …).
•

Eigenschappen / Kenmerken? Gevaren / risico’s?

Mechanische aantasting en microbiële verwonding. Bij naaldprikken is de mechanische
aantasting van de opperhuid en de huidweefsels te verwaarlozen. Voor het
microbiologisch gevaar hangt het risico voor besmetting af van het mogelijk voorafgaand
contact met de patiënt inzonderheid met bloed en de hoeveelheid patiëntenmateriaal nog
aanwezig op de naald enerzijds en de mogelijkheid en de mate dat dit materiaal
afgegeven wordt bij het slachtoffer anderzijds.
•

Tot

welke

categorie

behoort

deze

afvalstof?

(Radioactief afval, risicohoudend medisch afval, niet-risicohoudend medisch afval,
gevaarlijk afval, bijzonder afval, bedrijfsafval)

Risicohoudend medisch verzorgingsafval

2. Interne opslag, verpakking & verwerking
•

In welk type verpakking moet deze afvalstof ingezameld worden?

Naalden dienen onmiddellijk na gebruik zonder verdere manipulatie in de naaldcontainer
geworpen te worden. De vormvaste (naald)containers worden in de instelling afzonderlijk
opgehaald en verwijderd als risicohoudend medisch afval. Bij voorkeur worden de
containers verpakt in de wettelijke kartonnen dozen of vormvaste recipiënten voor
risicohoudend afval.
Ook gebruikte naalden en spuiten van particulieren moeten opgeborgen worden in een
naaldcontainer, die aangekocht kan worden bij de apotheker, de medische speciaalzaak
of de Vlaamse Diabetes Vereniging. De volle naaldcontainers mogen vervolgens
verwijderd worden via de gemeentelijke KGA-inzameling. Voor de thuisverpleegkundigen
dient opgemerkt te worden dat ze zelf moeten instaan voor een naaldcontainer voor de
verwijdering van de door hun gebruikte injectienaalden. Zij mogen deze containers niet bij
de patiënt achterlaten.
•

Kwaliteitseisen m.b.t. de ingezamelde afvalstof

Geen specifieke aandachtspunten
•

Op welke manier wordt deze afvalstof verwerkt?

Risicohoudend medisch afval moet verbrand worden.

3. Preventie
•
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reduceren?

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

Indien niet bedoeld voor rechtstreekse injectie bij de patiënt en in de mate van het
mogelijke worden naaldloze systemen gebruikt.
•

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen er genomen worden opdat de risico’s
verbonden aan het afval gereduceerd kunnen worden?

Injectienaalden mogen niet met de hand, maar moeten met mechanische
hulpmiddelen van de spuit verwijderd worden.
Zorg er steeds voor om een aangepaste naaldcontainer in uw buurt te
hebben en laat geen naalden rond slingeren.
Permanente opleiding, training en sensibilisatie
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AFVALSTOFFENFICHE – vervallen
geneesmiddelen
1. Specificaties afvalstof
•

Welke afvalstof?

Vervallen of rest medicatie
•

T.g.v. welke handelingen kan deze afvalstof ontstaan?

Behandeling van patiënten
•

Eigenschappen / Kenmerken? Gevaren / risico’s?

Ecotoxisch: Geneesmiddelen kunnen zowel als intacte stof (vervallen geneesmiddelen of
overschotten) of als intacte stof of metaboliet in bloed, urine, faeces,
braaksel, … het milieu bedreigen.
Toxisch: oude en vervallen geneesmiddelen kunnen eveneens bij inname de gezondheid
schaden.
•

Tot welke categorie behoort deze afvalstof?

Risicohoudend medisch afval.

2. Interne opslag, verpakking & verwerking
•

In welk type verpakking moet deze afvalstof ingezameld worden?

Oude en vervallen geneesmiddelen moeten bij voorkeur terug gebracht worden naar de
apotheek.
•

Kwaliteitseisen m.b.t. de ingezamelde afvalstof

Geen specifieke aandachtspunten
•

Op welke manier wordt deze afvalstof verwerkt?

Verbranding

3. Preventie
•

Zijn er mogelijkheden om het ontstaan van deze afvalstof te reduceren?

Goed voorraadbeheer, ‘first-in – first-out’ principe.
•

Welke voorzorgsmaatregelen kunnen er genomen worden opdat de risico’s
verbonden aan het afval gereduceerd kunnen worden?

Rondslingerende
medicatie
houdbaarheidsdatum.
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1. Waarom streven naar een duurzaam waterbeheer?

Wat is duurzaam waterbeheer? Duurzaam waterbeheer kan omschreven worden
als een beheer van de waterstromen dat beantwoordt aan de principes van
duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling betekent dan weer dat in de
behoeften van de huidige generaties wordt voorzien zonder de mogelijkheden
voor de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien aan te tasten.58
Duurzaam waterbeheer heeft zowel een kwalitatieve als een kwantitatieve
dimensie. Er moet voldoende water zijn – ook niet té veel – en dat water moet
van een goede kwaliteit zijn. Dit geldt voor alle watersystemen: oppervlaktewater,
grondwater, regenwater.
De motieven om aan duurzaam waterbeheer te doen zijn gelijklopend met deze
van het afvalbeheer. Duurzaam waterbeheer houdt aspecten in van preventie,
zuivering, recuperatie/recyclage en hygiëne, daarbij rekening houdend met
technisch-organisatorische, financiële en juridische elementen.
A. Een hygiënisch verantwoorde en veilige werking realiseren59
Water speelt een cruciale rol in ziekenhuishygiëne en dit in verschillende
processen of taken:
•

bij het handen wassen en de hygiënische handontsmetting;

•

bij de reiniging en ontsmetting van oppervlakken, materiaal, instrumenten,
lokalen en kamers;

•

voor een goede persoonlijke hygiëne van patiënten en personeel
(douches, toiletafvoer, …);

•

voor een goede mondhygiëne;

•

in het kader van voedings- en keukenhygiëne;

•

bij het wassen van het linnen.

B. Milieubeleid en -wetgeving
De milieuwetgeving in Vlaanderen die specifiek betrekking heeft op water is
zeer omvangrijk waardoor het zelfs voor een milieucoördinator geen sinecure is
om deze op actuele basis op te volgen. Het behoort niet tot de doelstelling van
deze handleiding om een gedetailleerd overzicht te geven van alle wetgeving van
toepassing. Niettemin is het wenselijk een aantal juridische randvoorwaarden van
een duurzaam waterbeheer te kennen.

58

WORLD COMMISSION ON THE ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, Our Common Future,
Oxford UK: Oxford University Press, 1987, 400 p.
59
Gebaseerd op: VANDE PUTTE, M., Hygiëne in het ziekenhuis: Handboek infectiepreventie voor
verpleegkundigen, Leuven, Acco, derde herwerkte uitgave, 2004, 263 p.
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¬ Vlaanderen
Vlarem (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning)
Afvalwater wordt in Vlarem I60 gedefinieerd als verontreinigd water waarvan men
zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich van te ontdoen, met
uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigde
stoffen. Voor het lozen van afvalwater is een milieuvergunning vereist. Er wordt
een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijk afvalwater, koelwater en
bedrijfsafvalwater. Huishoudelijk afvalwater wordt gedefinieerd als water
afkomstig van normale huishoudelijk activiteiten, sanitaire installaties, keukens,
reinigen van gebouwen en wassalons waar toestellen uitsluitend door cliënteel
zelf worden bediend. Het afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van
huishoudelijk afvalwater of koelwater wordt als bedrijfsafvalwater beschouwd.
Indien bedrijfsafvalwater, huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd
hemelwater samen geloosd wordt zonder dat de deelstormen apart gecontroleerd
kunnen worden, wordt het afvalwater integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater
(Vlarem II61, art. 4.2.1.2).
Er bestaan algemene lozingsvoorwaarden voor huishoudelijk afvalwater,
bedrijfsafvalwater en voor koelwater. Het betreft voorwaarden van kwantitatieve
en kwalitatieve aard, waarin zowel parameters van fysische als van biologische
en chemische aard opgenomen zijn.62
De meest voorkomende parameters zijn:
•

fysische parameters: temperatuur, zuurtegraad (pH)

•

biologische parameter: BZV of biochemisch zuurstofverbruik; het BZV is
een maat voor de totale hoeveelheid biologisch afbreekbare organische
stoffen aanwezig in afvalwater;

•

chemische parameter: CZV of chemisch zuurstofverbuik; het CZV is een
maat voor de totale hoeveelheid organische stoffen, zowel biologisch
afbreekbare als biologisch niet-afbreekbare stoffen;

•

specifieke organische parameters zoals detergenten of met
tetrachloorkoolstof (CCl4) extraheerbare stoffen; deze laatste parameter
duidt de hoeveelheid olie aanwezig in afvalwater aan.

Bovendien bestaat er een aantal stoffen die zonder uitdrukkelijke vergunning niet
aanwezig mogen zijn in het afvalwater. Deze stoffen staan beschreven in de
zogenaamde zwarte en grijze lijst van bijlage 2C van Vlarem I (lijst van
gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch milieu).

60

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het
Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (B.S., 26 juni 1991).
61
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (B.S., 31 juli 1995, err B.S., 29 SEPTEMBER 1995).
62

VAN GEYSTELEN, L. (red.), Milieuvergunningen, uitgave 2005-2006, Mechelen, Wolters Kluwer
België, 2004, 826 p.
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Het afvalwater van gezondheidsinstellingen bevat grotendeels huishoudelijk
afvalwater afkomstig van sanitaire installaties, keukens en reinigingswater. Het
aandeel aan bedrijfsafvalwater blijft vaak zeer beperkt (afvalwater afkomstig van
labo’s en wasserijen). In hoofdstuk 5.3 van Vlarem II zijn de sectorale
voorwaarden
voor
het
lozen
van
afvalwater
vastgelegd.
Voor
verzorgingsinstellingen bestaan er geen sectorale lozingsvoorwaarden en
worden bijzondere lozingsvoorwaarden opgesteld. Het betreft meestal een
verbod op de lozing van bactericide stoffen, fixeer en ontwikkelaar. Daarnaast
worden eisen gesteld aan de lozing van metalen, N en P. Er dient opgemerkt, dat
op het niveau van de deelstromen wel toepasselijke sectorale normen in de
vergunning kunnen worden opgelegd zoals afvalwater afkomstig van
tandheelkunde (aanwezigheid van amalgaam) (bijlage 5.3.2.43°) en de wasserij
(bijlage 5.3.2.54°), laboratoria (bijlage 5.3.2.21°).
Op 25 juli 2003 werd een ministeriële omzendbrief63 gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad met een addendum bij de omzendbrief van 21 november
2001. In dit addendum wordt gesteld dat “het tegelijk nodig is te verduidelijken
dat in het kader van de omzendbrief het afvalwater van ziekenhuizen, hospitalen,
verzorgingsinstellingen niet als bedrijfsafvalwater dient benaderd te worden,
maar binnen de basiszuiveringscapaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI) moet verwerkt worden. Deze verduidelijking betekent uiteraard niet dat
deze instellingen hun specifieke bedrijfsafvalwaters (labo, wasserijen, …) samen
met het huishoudelijke afvalwater (sanitaire installaties, keukens, reiniging, …)
mogen lozen. De bedrijfsafvalwaters dienen conform de Vlarem-aanpak verplicht
apart en/of gecontroleerd geloosd te worden met naleving van de toepasselijke
lozingsvoorwaarden. In een BBT-nota wordt tevens nader omschreven welke
preventiemaatregelen door ziekenhuizen dienen nageleefd te worden om de
stroom huishoudelijk afvalwater op een milieuverantwoorde wijze te kunnen
behandelen met maximale vrijwaring van gezondheidsrisico’s.” De preventieve
maatregelen uit de BBT kunnen door de vergunningverlenende overheid als
middelvoorschriften en/of als lozingsvoorwaarden in de vergunning of in de
Vlarem worden opgenomen. De beschreven maatregelen hebben betrekking op:
•

op te vangen (dus niet te lozen) afvalwaterstromen die dienen afgevoerd
als afval om de lozing van schadelijke stoffen te beperken;

•

te voorziene lokale zuiveringsinstallaties;

•

te lozen deelstromen samen met huishoudelijk afvalwater zonder
voorzuivering;

•

gebruik van milieuvriendelijke stoffen en goed huismeesterschap.

Decreet Integraal Waterbeleid
Het decreet Integraal Waterbeleid (DIWB64) beoogt, zoals de naam het zegt, een
aanpak van de waterproblematiek in Vlaanderen in al zijn aspecten. Het
DIWB legt de doelstellingen en de beginselen van het integrale waterbeleid vast
en roept een aantal instrumenten in het leven.

63

OMZENDBRIEF van 4 juli 2003 met een addendum bij de ministerieële omzendbrief LNM
2001/01 van 21 november 2001 met betrekking tot de beoordeling van de verenigbaarheid van de
lozing van bedrijfsafvalwater op de openbare riolering met de beleidsaanpak inzake RWZIexploitatie (B.S., 25 juli 2003).
64
DECREET van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (B.S., 14 november 2003).
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Drie grote doelstellingen van het Integraal Waterbeleid zijn:
•

de vervuiling van het oppervlaktewater en het grondwater verminderen
zodat een goede basiskwaliteit wordt bekomen;

•

de grondwatervoorraden op peil brengen en houden;

•

overstromingen tegengaan.

Belangrijk in de uitvoering van het Decreet Integraal Waterbeleid is het opstellen
van een waterbeleidsnota door de Vlaamse regering. De meest recente
waterbeleidsnota werd goedgekeurd door de Vlaamse regering op 8 april 2005.
De nota legt de krachtlijnen vast van de visie van de Vlaamse regering op het
integraal waterbeleid voor Vlaanderen in zijn geheel en per stroomgebied
afzonderlijk. De algemene krachtlijnen focussen onder meer op het voorkomen
van watertekort, op het verder verbeteren van de kwaliteit van het water, de
multifunctionaliteit van water (economisch, sociaal en ecologisch), het duurzaam
omgaan met water en het voeren van een meer geïntegreerd waterbeleid. De
krachtlijnen uit de waterbeleidsnota dienen mee als uitgangspunt bij het opmaken
van bekkenbeheerplannen en stroomgebiedbeheerplannen.
Nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening - rioleringen ontlasten
Op 1 oktober 2004 werd het besluit "houdende vaststellingen van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater"65
goedgekeurd. Dit besluit trad in werking op 1 februari 2005. Deze
stedenbouwkundige verordening gaat uit van het principe dat hemelwater in
eerste instantie hergebruikt moet worden, dan infiltreert in de bodem en als het
niet anders kan, vertraagd wordt afgevoerd.
Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening legt minimale voorschriften
op. De gemeenten zijn vrij om strengere normen op hun grondgebied uit te
vaardigen.
De tekst en een aanstiplijst
www.ruimtelijkeordening.be.

zijn

terug

te

vinden

op

de

website

Drinkwaterdecreet
Het decreet betreffende water bestemd voor menselijke aanwending
(drinkwaterdecreet66) werd goedgekeurd op 24 mei 2002 en vervangt voor
Vlaanderen de wet uit 1933. Het duurzaam waterbeheer vormt - samen met een
uitgebreide controle op de kwaliteit van het drinkwater - één van de speerpunten.

65

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een
gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (B.S., 8 november 2004).
66
DECREET van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending (B.S., 23
juli 2002).
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Door dit decreet is de taak van de waterleveranciers uitgebreider geworden. In dit
decreet wordt eveneens de strikte controle van de kwaliteit van het drinkwater
geregeld. Het decreet, nader uitgewerkt in een besluit van 13 december 2002
inzake kwaliteit en levering67, maakt de lijst met chemische en microbiologische
kwaliteitsnormen uitgebreider en strenger. Voor die stoffen en voor microorganismen waarvoor geen normen bestaan, geldt de algemene zorgplicht. Dit
betekent dat zij geen gevaar mogen inhouden voor de volksgezondheid.
Eveneens om de volksgezondheid te garanderen, voorziet het decreet dat wie
tweedecircuitwater gebruikt (regenwater, oppervlaktewater, gerecupereerd
afvalwater en grondwater geschikt voor laagwaardige toepassingen) verplicht is
binnenshuis een apart leidingnet aan te leggen.
Aanwending en consumptie
Water bestemd voor menselijke consumptie is dat water dat onbehandeld of na
behandeling bestemd is om te drinken, te koken, voedselbereiding of andere
huishoudelijke doeleinden, ongeacht de herkomst en ongeacht of het water
geleverd wordt via een waterdistributienetwerk of via een private waterwinning,
uit een tankschip of tankauto of in flessen of verpakking , met uitzondering van:
natuurlijk mineraalwater en water dat een geneesmiddel is.
Water bestemd voor menselijke aanwending is veel ruimer: het omvat al het
water dat aangewend wordt voor huishoudelijke, agrarische of industriële
toepassingen
ongeacht de herkomst van het water. Voorbeelden zijn
leidingwater, hemelwater, grondwater, oppervlaktewater, gerecupereerd
afvalwater.
Openbare of private waterlevering
Het drinkwaterdecreet en het besluit van de Vlaamse regering van 13 december
2002 maken een onderscheid tussen openbare en private waterleveranciers.
Zowel de openbare waterleverancier als de private waterleverancier moeten
water leveren dat voldoet aan een hele reeks kwaliteitseisen. Die zijn vastgelegd
in het besluit.
De meeste ziekenhuizen gebruiken water van een openbare waterleverancier.
De waterleverancier moet ervoor zorgen dat het water bestemd voor menselijke
consumptie aan de eisen voldoet aan het punt binnen een perceel of gebouw
waar water uit de kranen komt die gewoonlijk gebruikt worden voor water
bestemd voor menselijke consumptie.
Indien in een publiek gebouw zoals een ziekenhuis of rust- of bejaardenhuis, het
water bestemd voor menselijke consumptie niet voldoet aan de kwaliteitseisen
moet de waterleverancier de eigenaar, de abonnee en de bevoegde dienst van
de Vlaamse regering inlichten.
Sommige ziekenhuizen hebben hun eigen grondwaterwinning. Als dit
grondwater gebruikt wordt als drinkwater dus als water bestemd voor menselijke
consumptie moet het voldoen aan de kwaliteitseisen opgenomen in het besluit.
Het ziekenhuis wordt dan beschouwd als een private leverancier en is eveneens
gebonden door het besluit van 13 december 2002.

67
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 13 december 2002 houdende reglementering
inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie (B.S., 28 januari
2003).
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De kwaliteit van het geleverde water moet regelmatig gecontroleerd worden: de
volledige kwaliteitsgegevens van de controles moeten elk jaar ingediend worden
bij de Vlaamse overheid.
De kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie zijn terug te
vinden in Bijlage I van het besluit van 13 december 2002. In de bijlagen
(bijlage 1: Kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie) zijn
enkele belangrijke waarden opgenomen.

¬ Brussel
Voor het lozen van afvalwater is ook in Brussel een toelating vereist via de
milieuvergunning. Voor zover er geen bijzondere of sectorale voorwaarden zijn
opgelegd, dienen alle bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de
algemene voorwaarden te vervullen, ongeacht de uitgeoefende activiteit.
De Brusselse milieuwetgeving omschrijft afvalwater als ‘water geloosd na
industriële procédés of huishoudelijk gebruik’. De wetgeving onderscheidt drie
soorten:
•

normaal huisafvalwater = afvalwater afkomstig van sanitaire installaties,
keukens, reinigen van gebouwen & auto’s (<10/dag), regenwater,
wasinrichtingen uitsluitend door klanten bediend en arbeidsplaatsen met <
7 tewerkgestelde personen waarbij het afvalwater geen schade kan
veroorzaken aan de riolering en/of het waterzuiveringsstation,

•

ander afvalwater dan normaal huisafvalwater = afvalwater afkomstig van
ziekenhuizen, grote fokinrichtingen, arbeidsplaatsen > 7 tewerkgestelde
personen of < 7 maar waarvan de bevoegde overheid dit nodig acht, en

•

koelwater = water dat gebruikt wordt voor afkoeling in open kringloop en
dat niet in aanraking is gekomen met af te koelen stoffen.

De algemene voorwaarden voor het lozen van afvalwater worden opgesplitst
afhankelijk van waar het afvalwater in geloosd wordt: oppervlaktewateren of
riolering.
Sowieso is het verboden in de gewone oppervlaktewateren, in openbare riolen en
in kunstmatige afvoerwegen voor regenwater verontreinig(en)de vloeistoffen te
lozen, gassen in te brengen of (afvalwater met) mechanisch gemalen vast afval
erin te brengen. Dit verbod is gebaseerd op de Wet van 26 maart 197168
betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging.
Het is eveneens verboden vaste stoffen of vloeistoffen te lozen op een plaats
waar ze door een natuurlijk verschijnsel in de gewone oppervlaktewateren,
openbare riolen of kunstmatige afvoerwegen voor regenwater terecht kunnen
komen.
Het lozen van ander dan normaal huisafvalwater in kunstmatige afvoerwegen
voor regenwater is eveneens verboden.
De gedetailleerde algemene voorwaarden worden duidelijk en begrijpelijk
beschreven in de brochure “Lozing van afvalwater”, gepubliceerd door het
Brussels Agentschap voor de Onderneming.

68

WET van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging
(B.S., 1 mei 1971).
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Voor verzorgingsinstellingen zijn er in Brussel (nog) geen sectoriële voorwaarden
uitgewerkt m.b.t. het lozen van afvalwater.
C. Het bevorderen van de financiële draagkracht
Aan het gebruik en het lozen van water hangt een kostenplaatje.
Aan de inputzijde is er natuurlijk de kostprijs van het water. Verschillende
waterbronnen
kunnen
gebruikt
worden:
leidingwater,
grondwater,
oppervlaktewater, regenwater of zelfs gerecycleerd water. Aan elk van deze
bronnen hangt een specifiek kostenplaatje.
Aan de outputzijde, of m.a.w. wanneer een organisatie afvalwater loost, moet
betaald worden in de vorm van een heffing. De lozingsheffing is ingevoerd vanuit
de idee dat water een kostbaar goed is waar dan ook verstandig mee omgegaan
moet worden: het waterverbruik dient sterk verminderd te worden en de
vervuiling beperkt.
De regeling voor de heffing op de waterverontreiniging is gebaseerd op het
principe ‘de vervuiler betaalt’: hoe meer water men verbruikt of vervuilt, hoe meer
men betaalt. M.a.w. wie een vervuiling veroorzaakt zorgt ervoor dat de vervuiling
verdwijnt, bij voorkeur door het nemen van brongericht maatregelen, draagt bij in
de kosten die de overheid maakt voor de collectieve zuiveringsmaatregelen en
betaalt voor de aangebrachte milieuschade. Er bestaan twee methodes voor de
berekening van de heffing voor organisaties, namelijk de forfaitaire en de
uitgebreide berekeningswijze. Terwijl de forfaitaire berekeningswijze gebaseerd
is op het verbruik van water vermenigvuldigd met een coëfficiënt is de uitgebreide
berekeningsmethode gebaseerd op een effectieve meetcampagne op het
geloosde afvalwater. Deze meetcampagne dient uitgevoerd te worden door een
erkend laboratorium en wordt betaald door de heffingsplichtige.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bepaalt en int de heffing op afvalwater
van organisaties.
De Vlaamse regering keurde op 26 november 200469 een voorstel goed dat de
heffingswetgeving grondig wijzigt. Uitgangspunt is dat voortaan de
drinkwatermaatschappijen zullen instaan voor de zuivering van het aan hun
abonnees geleverde water. De kostprijs die aan die zuiveringsplicht verbonden
is, kan de drinkwatermaatschappij terugwinnen door aan haar abonnees een
vergoeding aan te rekenen. De vergoeding voor het leveren én zuiveren van
water, eventueel aangevuld met een gemeentelijke vergoeding voor het
inzamelen van afvalwater via de riolering (de zogenaamde rioolbelasting), zal in
de kostprijs van drinkwater geïntegreerd worden. Bedrijven of andere
organisaties blijven in de nieuwe regeling heffingsplichtig. Organisaties die echter
klant zijn bij een openbare waterdistributiemaatschappij zullen voor het gedeelte
water dat zij afnemen van de waterdistributie een bijdrage betalen die
opgenomen is in de prijs van het water.

69

DECREET van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005
(B.S., 31 december 2004).
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Natuurlijk zijn er ook externe kosten verbonden aan het gebruik en lozen van
water. Externe kosten zijn kosten die gedragen worden door de maatschappij.
Denken we maar aan de kosten van verdroging (zie verder), de kosten van
watervervuiling in geval van overstorten of bij niet-functioneren van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie, enz. Voor een duurzaam waterbeheer moet ook
met deze kosten rekening worden gehouden.
D. Ecologisch verantwoord ondernemen (~milieubeleid)
De drie-stappenstrategie kan ook perfect worden toegepast op ecologisch
verantwoord watergebruik. Bij de Drie-Stappen-Strategie worden de stappen
achtereenvolgens doorlopen. Voor water betekent dit:
IN:

UIT:

1. Voorkom onnodig gebruik

1. Voorkom afvalwater

2. Gebruik duurzame / eindeloze bronnen

2. Hergebruik/ recycleer afvalwater

3. Gebruik eindige bronnen optimaal

3. Verwerk afvalwater verstandig

Voor water betekent dit dat we het onnodige gebruik van water moeten
voorkomen, duurzame stromen moeten toepassen en het leidingwater
spaarzaam moeten gebruiken. De toepassing van deze drie-stappenstrategie
vereist in de eerste plaats een mentaliteitswijziging.
Medewerkers in de gezondheidszorg hebben een belangrijke impact op het
waterbeheer in hun organisatie, niet alleen naar preventie toe maar ook naar
verdere schakels in de kringloop zoals zuivering en slibverwerking. Dit komt
verder in dit hoofdstuk meer uitgebreid aan bod.
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2. Kennismaking met de waterproblematiek
2.1 Een globale visie op de waterkringloop
Als je over waterbeheer spreekt is het belangrijk het volledige plaatje te bekijken.
Watersystemen staan in verbinding en – als alles goed gaat – in evenwicht met
elkaar in een zogenaamde waterkringloop.
Duurzaam waterbeheer is een onderdeel van integraal waterbeheer. Een
maatregel in één onderdeel van de kringloop mag geen nadelig effect hebben in
een ander onderdeel.
Door de activiteiten van de mens (lees: huishoudens, landbouw en industrie)
wordt de kringloop verstoord. De natuur heeft een zekere capaciteit om
verstoringen zelf te herstellen maar dit herstellende of zelfreinigende vermogen is
beperkt. Wanneer de concentratie aan activiteiten zeer groot is, zoals bij
voorbeeld in Vlaanderen het geval is, is een actief beleid meer dan nodig. Dit
betekent o.a. een beleid m.b.t. preventie van watergebruik, scheiden van
waterstromen, afvoer en zuiveren van afvalwater, gebruik of infiltratie van
regenwater, hergebruik of recyclage van water…

2.2 De natuurlijke kringloop verstoord!70
Onderstaande figuur geeft een schematisch overzicht van de watercyclus of kringloop met inbegrip van de menselijke activiteiten die deze cyclus kunnen
verstoren.

Figuur 15: Watercyclus (blauw) en oorzaken van waterverontreiniging (grijs)

70

Gebaseerd op: DE COOMAN W., e.a., MIRA Milieurapport Vlaanderen, MIRA
Achtergronddocument 2005, Kwaliteit oppervlaktewater, Vlaamse Milieumaatschappij, 2005
http://www. milieurapport.be.
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Een verstoring van de cyclus kan zowel kwantitatief als kwalitatief zijn.
A. Kwantitatief
Water is op aarde uitzonderlijk overvloedig aanwezig, maar is als grondstof
veeleer schaars. Minder dan 3 % van alle water op aarde is zoet, en slechts
ongeveer 0,26 % kan gewonnen worden uit ondiep grondwater en
oppervlaktewater. Ook al is zoet water op bepaalde ogenblikken (te) overvloedig
aanwezig, toch kan op andere ogenblikken waterschaarste ontstaan.

Figuur 16: Water op aarde

71

¬ Waterschaarste 72
Een belangrijke indicator voor waterschaarste is de gemiddelde
waterbeschikbaarheid (per jaar en per inwoner). De waterbeschikbaarheid is
afhankelijk van de jaarlijkse neerslaghoeveelheid, van de hoeveelheid water in de
instromende rivieren en van de bevolkingsdichtheid van een gebied.
Een waterbeschikbaarheid lager dan 2 000 m3 per inwoner en per jaar wordt in
Europa als ‘zeer weinig’ gecategoriseerd, terwijl een waterbeschikbaarheid onder
1 000 m3 per inwoner en per jaar een ernstig watertekort betekent. Dit heeft
gevolgen voor de voedselproductie, voor de economische ontwikkeling en voor
de bescherming van natuurlijke systemen73. Vlaanderen staat geboekstaafd als
een gebied van waterschaarste. Zo is de gemiddelde waterbeschikbaarheid in
het Scheldebekken lager dan 1 000 m³ per inwoner en per jaar.
Vlaanderen is bovendien afhankelijk van zijn buurlanden voor wat betreft haar
waterbeschikbaarheid.

71

PROTOS.BE, (http://www.protos.be), 20-10-2005. Powerpointpresentatie
Wereldwaterproblematiek.
72
VAN STEERTEGEM M., (eindred.), MIRA-T 2004, Milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema’s.
VMM, Lannoo Campus. 2004, 454 p.
73
VERSTRAETE, W., ‘Role of biotechnology in water-cycle management’, Proceedings of the
OECD Workshop on Bioremediation, november, 1994, p. 27-30.

138

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

Een bijkomend probleem in Vlaanderen is de grote aanwezigheid van verharde
oppervlakken. Regenwater kan niet infiltreren in de bodem waardoor de
grondwatervoorraden onvoldoende worden aangevuld. Grondwatertafels
vertonen dramatische dalingen. Vooral het Sokkelsysteem, één van de zes
grondwatersystemen in het Vlaamse Gewest, is er erg aan toe.
¬ Wateroverlast
Ondanks de lage beschikbaarheid van water komen overstromingen in
Vlaanderen en Brussel regelmatig voor. Een belangrijke reden is hierboven reeds
aangehaald: de aanwezigheid van verharde oppervlakken. Regenwater wordt
versneld afgevoerd naar het oppervlaktewater waardoor rivieren buiten hun
oevers treden. Daarom werd op 1 oktober 2004 het besluit "houdende
vaststellingen van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en gescheiden afvoer van afvalwater
en hemelwater" goedgekeurd. (zie hoger)
B. Kwalitatief: vervuiling met impact op de gezondheid van mens en
leefmilieu74
Een opdeling is te maken tussen chemische en biologische vervuiling.
¬ Chemische vervuiling
Chemische vervuiling kan onder verschillende vormen voorkomen zoals
nutriënten (plantenvoedende stoffen), zware metalen, zouten, zwevende stoffen,
verzurende stoffen en organische microverontreinigingen. Deze laatste groep
verdient bijzondere aandacht. Voorbeelden van micropolluenten zijn o.a.
pesticiden, hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen. Deze stoffen
kunnen nadelige effecten vertonen in concentraties van µg/l of zelfs ng/l (= een
miljoenste van een milligram/l)! Door de zeer lage concentraties maar ook door
hun chemische eigenschappen zijn ze in vele gevallen bijzonder moeilijk te
verwijderen. Ze vormen dus een grote bedreiging voor de drinkwaterproductie en
voor het aquatische leven.
¬ Biologische vervuiling
Lozing van rioolwater en afvalwater kan een ernstige microbiële
verontreiniging veroorzaken met mogelijke gevaren voor fauna in en rond het
water. Ook bij menselijke recreatie is er gevaar. Pathogenen of ziekteverwekkers
die in huishoudelijk afvalwater voorkomen zijn o.a:
•

bacteriën: Salmonella, Shigella, Campylobacter, Vibrio, Mycobacterium,
Clostridium, …

•

virussen: rotavirus, parvovirus, Norwalk agent, astrovirus, reovirus, …

•

protozoa: Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium
parvum, …

74

Gebaseerd op: DE COOMAN W., e.a., MIRA Milieurapport Vlaanderen, MIRA
Achtergronddocument 2005, Kwaliteit oppervlaktewater, Vlaamse Milieumaatschappij, 2005
http://www. milieurapport.be.
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3. Bewustwording
attitudevorming

van

de

waterproblematiek

en

3.1 Cijfers m.b.t. waterbelasting en watergebruik
A. Waterbelasting in Vlaanderen
In de onderstaande figuur wordt het aandeel van de verschillende doelgroepen in
de belasting van het oppervlaktewater met BZV, CZV, N en P weergegeven.

Figuur 17: Aandeel van de doelgroepen in de belasting van het oppervlaktewater met BZV,
CZV, N en P (Vlaanderen, 2000) 75

De huishoudens hebben vooral een groot aandeel in de belasting met BZV en
CZV. In belasting met nutriënten zijn vooral de huishoudens en de landbouw de
grootste aandeelhouders. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor 47 % van de
fosforlozingen.
B. Watergebruik in Vlaanderen naar soorten water76
Uit een recente studie van de milieuthema’s blijkt dat het totale watergebruik in
Vlaanderen (exclusief koelwater) het laatste decennium duidelijk gedaald is, nl.
van iets minder dan 850 miljoen m³/jaar begin jaren 90 naar 725 miljoen m3 in
2003. De daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een daling van het
oppervlaktewatergebruik. Leidingwater bedraagt iets minder dan 400 miljoen
m³/jaar en vult dus ongeveer de helft van de totale waterbehoefte in. Het
grondwatergebruik blijft stabiel en bedraagt iets meer dan 100 miljoen m³/jaar.
Het koelwaterverloop vertoont een continu dalend verloop in de periode 19912003. Voor koelwaterdoeleinden wordt bijna uitsluitend oppervlaktewater
gebruikt.

75

VMM,
(http://www.waterloketvlaanderen.be/waterstart.cgi?deel=gezinnen&onder=1&vragen=34&antwoord
=9), 20-12-2005.
76
Gebaseerd op: VAN DAMME M., e.a., MIRA Milieurapport Vlaanderen, MIRA
Achtergronddocument 2005, Verstoring van de waterhuishouding, Vlaamse Milieumaatschappij,
2005 http://www. milieurapport.be

140

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

C. Watergebruik per sector77
De trends in het watergebruik per sector volgen niet altijd de algemene trends
van de verschillende bronnen. De daling in het globale gebruik hangt
hoofdzakelijk samen met een daling bij de doelgroep industrie. De bevolking en
de industrie zijn de grootste watergebruikers in Vlaanderen; de bevolking was in
2003 goed voor 36 %, de industrie voor 48 %. Het aandeel van de huishoudens
in het totale watergebruik vertoont een stijgende trend, van 31 % in 1991 naar
36 % in 2003.
De huishoudens gebruiken voornamelijk leidingwater. Cijfers voor het
hemelwater- en grondwatergebruik van de huishoudens berusten op een
inschatting. Op basis van deze inschatting zou het watergebruik van de
huishoudens in 2003 voor 83 % uit leidingwater (222 miljoen m³/jaar) bestaan
en ongeveer uit 7 % grondwater (18 miljoen m³/jaar) en 10 % hemelwater
(26 miljoen m³/jaar). De overheidsdoelstelling inzake een grotere opvang en
gebruik van hemelwater om een daling van het leidingwater te realiseren en om
de kans op overstroming te doen dalen, zal in de loop van de volgende jaren het
gebruik van leidingwater wellicht verder doen afnemen.
Het huidige huishoudelijke drinkwatergebruik in Vlaanderen wordt geschat op
110 liter per persoon per dag. In het MINA-plan 3 (Milieubeleidsplan) 78 wordt
een huishoudelijk drinkwatergebruik van 98 liter per dag vooropgesteld tegen
2007.
Het grondwaterwatergebruik van de sector industrie daalt continu van 83 tot 59
miljoen m³/jaar en vertoont een onverklaarbare piek in 1996. Het leidingwater
neemt toe van 102 tot 122 miljoen m³/jaar in 1997 om dan weer licht te dalen tot
115 miljoen m³/jaar in 2003. Het aandeel regenwater en ander water blijft gering.

77

Gebaseerd op: VAN DAMME M., e.a., MIRA Milieurapport Vlaanderen, MIRA
Achtergronddocument 2005, Verstoring van de waterhuishouding, Vlaamse Milieumaatschappij,
2005 http://www. milieurapport.be
78
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, Milieubeleidsplan 2003-2007, Brussel, 2004,
378 p.
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D. Persoonlijk watergebruik
¬ Persoonlijk watergebruik Vlaanderen79
Dagelijks verbruikt iedere Vlaming gemiddeld 110 liter water. Deze waarden
zijn gemiddelden waar uiteraard een grote spreiding op zit. Het verbruik van een
gezin is niet enkel afhankelijk van het aantal personen, maar ook van de
gewoonten. Een groot deel van het dagelijkse verbruik (67 %) gaat naar
persoonlijke hygiëne (bad & douche + WC). De schoonmaak neemt 3 % van het
dagelijkse waterverbruik in.

Figuur 18: Het gemiddelde dagelijkse waterverbruik in Vlaanderen 80

¬ Persoonlijk watergebruik Wereldwijd
Watergebruik wereldwijd: grote verschillen!81
Ieder mens zou eigenlijk minimaal 25 liter water per dag moeten hebben. Dat
is precies genoeg om te drinken (2 liter) en onszelf schoon te houden. In de
meeste westerse landen gebruiken de mensen véél meer water dan eigenlijk
nodig is. Zoals reeds hoger werd vermeld, gebruikt een Vlaming per dag
gemiddeld 110 liter. Een gemiddelde Amerikaan, bijvoorbeeld, gebruikt maar
liefst 700 liter water per dag. In ontwikkelingslanden is de toegang tot schoon
water vaak onvoldoende. Op veel plekken in de wereld is niet meer dan 12 liter
per persoon beschikbaar. In Kenia is het vaak niet meer dan 5 liter per persoon
per dag. Zo’n 1,2 miljard mensen (20 procent van de wereldbevolking) hebben
geen betrouwbaar drinkwater.

79

Gebaseerd op: AMINAL en VMM, Water, elke druppel telt: Deel1 Een watervriendelijk
huishouden, Brussel, 2005. 62 p. en op AQUAFIN, Water wordt weer water, Aquafin, Aartselaar,
2003, 26 p. (brochure)
80
Gebaseerd op: AQUAFIN, Water wordt weer water, Aquafin, Aartselaar, 2003, 26 p. (brochure)
en op AMINAL en VMM, Water, elke druppel telt: Deel1 Een watervriendelijk huishouden, Brussel,
2005. 62 p.
81
WATERLEIDINGMAATSCHAPPIJ DRENTHE, (http://www.wmd.nl/school/Derdewereld.html), 2310-2005.

142

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

Watervoetafdruk82
Om het waterverbruik van een individu, onderneming of natie in kaart te brengen,
kan men gebruik maken van de watervoetafdruk. Deze watervoetafdruk is een
gelijkaardig instrument als de ecologische voetafdruk. De watervoetafdruk wordt
gedefinieerd als het totale volume aan zoet water dat wordt gebruikt om de
verbruikte goederen en diensten te produceren. Deze afdruk is dus een heel
pak groter dan enkel het verbruik van kraantjeswater!
Voor landen bestaat de waterafdruk uit twee delen: gebruik van binnenlandse
watervoorraden en het gebruik van water van buiten de landsgrenzen. Niet alle
goederen die in één land worden verbruikt worden ook in dat land geproduceerd.
Ook het waterverbruik in de landbouw wordt bv meegerekend. Zo is er 3 000 liter
water nodig voor de productie van 1 kg rijst.
De globale gemiddelde watervoetafdruk bedraagt 1 240 m3/persoon/jaar. Er zijn
echter grote verschillen tussen landen. Voor België en Luxemburg bedraagt de
gemiddelde watervoetafdruk 1 802 m3/ persoon/jaar. De hoogste watervoetafdruk
is deze van de Verenigde Staten, de gemiddelde watervoetafdruk bedraagt daar
2 483 m3/persoon/ jaar. Afghanistan heeft de laagste gemiddelde
watervoetafdruk, nl. 660 m3/persoon/ jaar.
In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van de watervoetafdruk
(WFP) voor de verschillende landen. De watervoetafdruk van de landen die
groen gekleurd zijn is gelijk aan of kleiner dan het wereldgemiddelde. Rood staat
voor een watervoetafdruk die groter is dan het globale gemiddelde.

Figuur 19: Gemiddelde nationale watervoetafdruk per hoofd (m3/persoon/jaar). Periode 19972001

82

WATERFOOTPRINT, (http://www.waterfootprint.org), 21-10-2005.
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¬ Intramurale gezondheidszorg in Vlaanderen
In een ziekenhuis ligt het dagelijks persoonlijk waterverbruik gemiddeld een
stuk hoger door onder andere de hogere hygiëne-eisen.
Voor een algemeen ziekenhuis wordt het waterverbruik op ca 400 liter per
ligdag geraamd.83 De verpleegafdelingen zijn naar volume de belangrijkste bron
van afvalwater in een ziekenhuis.
Voor rusthuizen kan grof geschat gesteld worden dat ongeveer één derde van de
waterafname gebruikt wordt voor het spoelen van de toiletten, één derde is voor
de baden en de douches bestemd, het overige water is nodig voor de keuken,
schoonmaak en overige toepassingen.84

83

PREBES, Rapport studiedag BBT voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, 2004.
FERUBEL, Preventieve Milieuzorg in de rusthuissector: Resultaten van het demonstratieproject
milieucirkels, Brussel, 32 p.
84
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3.2 De waterproblematiek in de media en in
bewustwordingscampagnes
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3.3 Rationeel Watergebruik (RWG) 85
A. Inleiding
Duurzaam gebruik van water of rationeel watergebruik bundelt alle maatregelen
die men kan nemen om het persoonlijk waterverbruik te verminderen en het
minder vervuild in de waterkringloop terug te brengen.
Volgens de drie-stappenstrategie moeten we het onnodige gebruik van water
voorkomen, duurzame stromen toepassen en het leidingwater spaarzaam
gebruiken. Dit vereist in de eerste plaats een mentaliteitswijziging.
Concreet betekent dit:
•

minder water gebruiken, ongeacht de bron;

•

water van hoge kwaliteit voorbehouden voor toepassingen die dat
expliciet eisen en waar mogelijk en verantwoord alternatieven inschakelen
(bijv. regenwater voor toiletspoeling, textielwas, poetsen en tuin);

•

het water minder vervuilen.

Door deze principes te hanteren kunnen we de druk op de zoetwaterreserves en
de aantasting van de waterkwaliteit beperken.
Praktijkvoorbeeld: Sinds 2003 kan je
aan de bezoekersingang van het UZ
Gasthuisberg te Leuven een groendak
bewonderen. 86

Een groendak is een goede
manier om een deel van het
regenwater vast te houden. De
snelle afvoer van regenwater via
verharde oppervlakken heeft
een negatieve invloed op de
waterbalans.
De aangepaste beplanting zorgt
voor lucht- en waterzuivering,
water-beheersing,
enzovoort.
Bovendien zijn daktuinen visueel
aantrekkelijk, en zorgen ze voor
nieuwe
gebruiksruimte.
Groendaken hebben bijgevolg
niet alleen voordelen voor het
leefmilieu, maar ook voor de
dakeigenaar
en
de
omwonenden.

Groendaken hebben nog als extra voordeel dat ze voor bijkomende isolatie
zorgen. Ze verminderen ook de thermische belasting van de dakbedekking en
dragen zo bij aan een langere levensduur.
Praktijkvoorbeeld 5: Het groendak van het Leuvense ziekenhuis UZ Gasthuisberg
85

Gebaseerd op: AMINAL en VMM, Water, elke druppel telt: Deel1 Een watervriendelijk
huishouden, Brussel, 2005. 62 p.
en op PROVINCIE VLAAMS BRABANT, Milieutips: Verstandig omspringen met water,.2 p.
86
KULEUVEN, (http://www.kuleuven.ac.be/nieuwsbrief/archief/nb03/_img/groen_gr.jpg), 25-102005.
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B. De wateraudit
¬ Wat?87
Een wateraudit is synoniem voor “een kritische kijk” op alle processen en/of
diensten die water verbruiken. Een goede wateraudit is gericht op het realiseren
van waterbesparingen in combinatie met het optimaliseren van
productieprocessen. De term waterbesparing omvat hier zowel het zuinig
omgaan met water (= besparen) als het zoeken naar alternatieven voor kostbare
waterbronnen zoals grondwater (= sparen).
Het inventariseren en het evalueren van het waterverbruik steunt op intensief
overleg tussen verschillende partijen. Belangrijk is dat kennis rond productie,
water en (milieu)wetgeving samengebracht wordt. Tijdens het volledige proces
wordt rekening gehouden met allerlei randinformatie, waaronder economische
gegevens,
energieverbruik,
wetgeving,
technische
haalbaarheid,
bedrijfsstrategie, kwaliteitsgaranties …
Na afloop van de wateraudit is bekend:
•

hoe groot het waterverbruik is;

•

wat het relatieve aandeel van de verschillende processen en diensten is,
zowel in het waterverbruik als in de watervervuiling;

•

wat de besparingsmogelijkheden zijn;

•

welke maatregelen nodig zijn om deze besparing te realiseren.

Productie
kennis

Wateraudit
overleg,
inventariseren
& evalueren
(Milieu)
wetgeving

Water
kennis

Figuur 20: Wateraudit: wisselwerking tussen verschillende partijen

Langetermijnvisie
Belangrijk is dat een wateraudit geen eenmalige actie is met enkel direct en snel
rendement, maar dat een basis wordt gelegd om het watergebruik ook op langere
termijn efficiënter te maken en te houden.

87

Gebaseerd op: VLAAMSE OVERHEID, Water. Elke druppel telt: Wasserijen. Conclusies en tips
uit recent uitgevoerde wateraudits bij vier wasserijen, Vlaamse Overheid, Brussel, 2006. (nog niet
gepubliceerde brochure).
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De kostenberekeningen van de besparingsopties kunnen worden ingepast in een
meerjarenplanning. Zo is eenvoudig vast te stellen bij welke kostenstijging of bij
welke wijziging in wettelijke randvoorwaarden het uitvoeren van waterbesparende
acties zinvol is en voor het bedrijf een meerwaarde oplevert.
Aanpak
De algemene aanpak van een wateraudit is vrij eenvoudig en rechtlijnig van
opzet. Hij omvat drie stappen:
1. Waterbalans opstellen
2. Waterverbruik en kosten minimaliseren
3. Besparingsvoorstellen uitwerken
De tijd en de werklast die een wateraudit met zich meebrengt zijn natuurlijk sterk
bedrijfsafhankelijk. Belangrijke parameters zijn:
•

de grootte en aard van het bedrijf (continue of batchgewijze productie,
samenstelling machinepark);

•

de aanwezige informatie (graad van automatisering en opvolging);

•

het niveau van uitwerking van de besparingsopties.

De gegevens voor de uitvoering van stap 1 moeten verzameld worden door of in
samenwerking met mensen die vertrouwd zijn met de productie. De tijd die
hiervoor nodig is, kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen. Het
uitwerken van stap 2 en 3, wat resulteert in concrete besparingsvoorstellen,
vraagt een grotere inspanning. Hiervoor kan u ondersteuning vragen aan
kennisaanbieders,
zoals
milieuadviseurs,
technologische
centra
of
ingenieursbureaus.
Essentieel is een goede wisselwerking tussen alle betrokkenen, wat de
mogelijkheid moet bieden om optimaal gebruik te maken van de kennis die in uw
bedrijf aanwezig is. Naast de technische inbreng moet er voldoende aandacht
besteedt worden aan communicatie en motivatie. Alleen zo zullen alle
medewerkers het belang van waterbesparing inzien.
¬ Wateraudit uitvoeren
In de handleiding van de samenwerkingsovereenkomst '
Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling' is een cheklijst voor gemeentelijke gebouwen
opgenomen. In deze checklijst zijn 7 criteria opgenomen waar aandacht aan
moet worden besteed, wil men duurzaam omspringen met water. De checklijst is
ook bruikbaar voor andere gebouwen zoals ziekenhuizen en rusthuizen.
De wateraudit kan ook uitgevoerd worden door een studiebureau.
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De 6 aandachtspunten waar ook andere instellingen aandacht dienen te
besteden, zijn:
•

het beschikbare dakoppervlak voor de opvang van hemelwater;

•

inschatting van het nuttig gebruik van hemelwater in het gebouw;

•

mogelijkheden m.b.t. rationeel watergebruik in het gebouw;

•

duurzame afvoer van overtollig hemelwater (ook de afvoer van
hemelwater van andere verharde oppervlakken wordt bekeken. Als de
bodemgesteldheid het toelaat worden hier preventieve maatregelen
genomen in de vorm van waterdoorlatende verharding of
infiltratievoorzieningen);

•

gescheiden aanbieding van afval- en hemelwater;

•

materiaalkeuze m.b.t. waterafvoer, met het oog op het beperken van
diffuse verontreiniging door uitloging van zink, koper, enz.;

Op de website van de samenwerkingsovereenkomst, onder handleiding per
cluster,
water,
bijlagen
voor
gemeenten
en
provincies
(www.samenwerkingsovereenkomst.be) is meer info terug te vinden.

¬ Andere projecten
•

project Watermeesters
informatie te vinden via www.tandemweb.be, aanbod, tandemkoffer

•

project Bouwwijzer
met daarin een energieaudit die een deel wateraudit bevat
informatie te vinden via www.tandemweb.be via Dulomiprojecten of direct
via www.bouwwijzer.be

C. Tips voor Rationeel Watergebruik
Twee soorten tips worden aangereikt: gedragstips (het letten op...) en
technische oplossingen (bijv. de spaardouchekop). Naast de technische
aanpassingen moet ook het gedrag worden aangepast. Pas als beide hand in
hand gaan, kunnen we de effecten versterken en is succes verzekerd. Het effect
van je gedrag is wellicht groter dan dat van technische maatregelen. Gedrag is in
elk geval... gratis.
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¬ Drinkwater gevraagd?
Voor slechts een verbluffend klein percentage van ons verbruik is een
drinkwaterkwaliteit vereist:
•

drinken uiteraard (koffie, thee, gewoon water);

•

eten bereiden (groenten spoelen, kookwater);

•

vaat;

•

tanden poetsen;

•

bad of douche.

Voor alle andere toepassingen (toiletspoeling, textielwas, schoonmaken…)
volstaat een niet-drinkwaterkwaliteit, bv. gefilterd regenwater:
•

probeer de wc aan te sluiten op je regenwaterput;

•

gebruik regenwater om je auto te wassen;

•

giet en sproei in de tuin met regenwater;

•

hou het peil van je tuinvijver met regenwater in stand.

¬ Waterbesparing: gedragstips
De praktijk heeft bewezen dat het huishoudelijk waterverbruik gemakkelijk met
25 % kan dalen zonder enig verlies van comfort. Je moet dan uiteraard een
aantal degelijke watersparende maatregelen doorvoeren. Dat levert je naast een
goed gevoel ook een financieel voordeel op.
Als je snel resultaat wil, grijp je best in op de grote verbruiksposten: toilet, bad en
douche. De kleinste actie die je hier doorvoert, wordt dadelijk zichtbaar als je
gaat meten.
Herstel lekkende kranen, stortbakken en leidingen zo snel mogelijk
Grote (soms onzichtbare) lekken kan je vaststellen door regelmatig de
watermeter te controleren (bijvoorbeeld vóór en na een weekendje weg). Andere
lekken kunnen klein zijn, maar als dat 24 uur op 24 doorgaat...
Een kraan die tien druppels water per minuut lekt, verspilt 5 à 6 liter water per
dag (of 2 000 liter per jaar). Een toilet dat één vierde liter per minuut verliest,
betekent een dagelijkse verspilling van 360 liter water (of 1 331 m3 op jaarbasis!).
Een continu doorlatend toilet is wellicht het ergste lek.
Laat het water niet onnodig lopen
Als je de kraan laat lopen bij het tandenpoetsen, ben je al snel 1 à 2 liter water
kwijt. Gebruik een beker, da’s zuiniger. Laat kranen ook niet lopen terwijl je je
inzeept onder de douche, je handen wast, je scheert of de vaat doet.
Eerder een douche dan een ligbad
Voor een gemiddelde douchebeurt (met een gewone sproeikop) rekenen we 40
tot 55 liter water. Een ligbad kan tot 110 liter water bevatten. Een douche nemen
is al snel twee keer zuiniger, ook wat betreft energie om het water op te warmen.
Natuurlijk zijn er grote ‘stijlverschillen’ qua douchen. Kort douchen scheelt veel:
elke minuut kan tot 10 liter of meer verschil maken. De gemiddelde douchetijd ligt
in Vlaanderen tussen 5 en 10 minuten.

151

D2-H2: Waterbeheer in de gezondheidszorg

Verzamel restwaterstromen
Gooi teveel afgetapt leidingwater niet zomaar weg. Je kan het opvangen om
bijvoorbeeld de bloemen te gieten. Dit kan ook interessant zijn als je veel koud
water moet laten lopen vooraleer het warm water er aan komt.
Bijkomende tips:
• Was de auto met emmers water en/of een gieter.
•

Watervriendelijk wassen.

•

De tuin beperkt en correct sproeien.

Meer informatie hierover vind je in de brochure ‘Water: Elke druppel telt’, te
downloaden van de website: http://www.waterloketvlaanderen.be
¬ Waterbesparing: technische oplossingen
Meer informatie hierover kan je vinden in de brochure water elke druppel telt, te
downloaden op de website: http://www.waterloketvlaanderen.be. Ook op de
milieukoopwijzer (http://www.milieukoopwijzer.be) vind je informatie over
waterbesparende toestellen.
•

Laat het water niet onnodig lopen
Er bestaan ook technische oplossingen die onnodig waterverbruik
voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn kranen met een optisch oog of een
klepel die je moet wegduwen.

•

Zorg voor een slimme toiletspoeling
Ook bestaande installaties kan je verbeteren!

•

Koop een goede spaardouchekop

•

Eéngreepsmengkranen

•

Bruismondstukken op kranen

•

Nieuwe apparaten: zuinig kiezen

•

Optimalisatie van de leiding

¬ Voorkomen van verontreiniging
Waterzuiveringsstations zijn geen wondermiddelen: we kunnen ons niet om het
even wat permitteren. Hoe minder ingewikkelde chemische verbindingen wij
richting waterzuiveringsstation sturen, des te groter de kans dat het
waterzuiveringsstation de stoffen kan afbreken of verwerken.
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Gebruik natuurlijke middelen
Je krijgt jezelf, je wasgoed, je vaatwerk enz. niet altijd brandschoon met water
alleen. Het is dus niet te vermijden dat er naast water en vuil ook
reinigingsproducten door de afvoer verdwijnen. Hoe moeilijk de zuivering achteraf
wordt, hangt in hoge mate af van wat je gebruikt. Enkele eenvoudige
gedragswijzigingen maken van je afvalwater geen onoverkomelijk probleem
voor de verenigde krachten van de waterzuiveringsstations en moeder natuur:
•

gebruik fosfaatarme of liefst fosfaatvrije wasmiddelen;

•

geef de voorkeur aan écht milieuvriendelijke schoonmaakproducten en
laat je niet louter leiden door termen als "bio" of "groen"; het
milieuvriendelijkst is echte zeep (groene, bruine…) zonder toevoegingen;

•

doseer wasmiddelen, andere detergenten en zelfs echte zeep zo zuinig
mogelijk;

•

laat je niet verleiden door marketingstrategieën: je hebt niet voor elke
toepassing (vloer, ramen, spoelbakken, werkbladen…) een ander product
nodig; met een neutrale vloeibare (echte!) zeep en een milieuvriendelijk
vaatwasmiddel kom je al héél ver.

Spoel niet àlles door
Nogal wat mensen gebruiken hun gootsteen, spoelbak, wc of rioolkolk als
gemakkelijkheidsoplossing voor probleemstoffen. Volgende tips zijn beslist niet
vrijblijvend:
•

vermijd bleekmiddelen, "miraculeuze" ontvlekkers, wasverzachters, wcreinigers, chemische ontstoppers;

•

wc-blokjes of -hangertjes belasten het milieu overbodig; hang wat echte
lavendel voor het wc-raampje;

•

kieper geen oude medicijnen, verfresten (geen verfborstels spoelen onder
de kraan!), oliën (bv. gebruikte frituurolie), oplosmiddelen en ander "klein
gevaarlijk afval" in de gootsteen, het toilet of de rioolkolk;

•

speel zeker: geef, als je ze in huis hebt, bovengenoemde producten met
de eerstvolgende ophaling van het Klein Gevaarlijk Afval (KGA) mee!
Oude medicijnen kan je inleveren bij de apotheek.
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4. Watergebruik in de gezondheidszorg 88
4.1 Watergebruik in de gezondheidszorg: een eerste kennismaking
Het mag duidelijk zijn dat er in de gezondheidszorg relatief grote
hoeveelheden
water
verbruikt
en
geloosd
worden.
Alle
verzorgingsinstellingen, uitgezonderd daghospitalen, omvatten immers een
permanent of tijdelijk verblijf van patiënten. De hoeveelheden afvalwater kunnen
echter sterk variëren naargelang het concept en het type van ziekenhuisafdeling.
De inschattingen van het waterverbruik per ligdag variëren dan ook sterk
naargelang de verschillende bronnen. Dit is mede afhankelijk van de grote
verschillen die er bestaan tussen de verschillende soorten instellingen en de
verschillen tussen de afdelingen. In Vlaanderen wordt het waterverbruik van een
algemeen ziekenhuis op ongeveer 400 liter per ligdag geraamd.89 Dit is heel
wat meer dan het dagelijkse persoonlijke watergebruik dat in Vlaanderen circa
110 liter bedraagt.
Naar volume zijn de verpleegafdelingen de belangrijkste bron van afvalwater in
een ziekenhuis. Het daar geproduceerde afvalwater is voornamelijk van
huishoudelijke aard (schoonmaak en sanitair afvalwater). Voor rusthuizen kan
grof geschat gesteld worden dat ongeveer één derde van de waterafname
gebruikt wordt voor het spoelen van de toiletten, één derde is voor de baden en
de douches bestemd, het overige water is nodig voor de keuken, schoonmaak en
overige toepassingen.90
Door het uitvoeren van een wateraudit, krijgt een instelling beter zicht op het
waterverbruik. Het relatieve aandeel van de verschillende processen en diensten
in waterverbruik en watervervuiling wordt zichtbaar. Hierdoor is het duidelijk waar
de instelling kan besparen op zijn waterverbruik en welke maatregelen er nodig
zijn om deze besparing te realiseren.
Zoals reeds eerder werd vermeld, moeten ziekenhuizen die grondwater
gebruiken voor menselijke consumptie ervoor zorgen dat dit water voldoet aan de
kwaliteitseisen van het drinkwaterdecreet. De kwaliteit van het water moet
regelmatig gecontroleerd worden: De volledige kwaliteitsgegevens van de
controles moeten elk jaar ingediend worden bij de Vlaamse overheid.

88

Gebaseerd op: VERCAEMST, P., VANDEBROEK, A., HOESSELS, M., WITTERS, H.,
DIJKMANS, R., Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen, Vito, Mol, 2003, 328 p.
89
PREBES, Rapport studiedag BBT voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen, 2004.
90
FERUBEL, Preventieve Milieuzorg in de rusthuissector: Resultaten van het demonstratieproject
milieucirkels, Brussel, 32 p.
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4.2 Samenstelling van afvalwater uit de gezondheidszorg
Zoals reeds eerder werd aangegeven zijn vooral de verpleegafdelingen de
grootste bron van afvalwater, zowel naar volume als naar vuilvracht. Afvalwater
van ziekenhuizen is daarom in grote mate vergelijkbaar met huishoudelijk
afvalwater, met uitzondering van een aantal specifieke polluenten. Deze
polluenten komen in relatief kleine concentraties voor in het afvalwater, omwille
van hun aard kunnen ze echter een relevante impact hebben op het milieu.
De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) houdt statistische gegevens bij met
betrekking tot de belangrijkste parameters van het afvalwater van de
verschillende sectoren. Op basis van de lozingsgegevens voor het jaar 2000
werden voor de gezondheidssector gemiddelden berekend op subsectorniveau.
In de tabel op de volgende pagina worden de resultaten voor aantal parameters
weergegeven. Ter vergelijking wordt voor de parameters ook de
basismilieukwaliteitsnorm voor oppervlaktewater (BMK-norm) weergegeven.
Basismilieukwaliteitsnormen91 bepalen de kwaliteitseisen waaraan het betrokken
onderdeel van het milieu in heel het Vlaamse Gewest moet voldoen.
De basismilieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewater worden weergegeven in
HOOFDSTUK 2.3. van VLAREM II, en in bijlage 2.3.1. De bepalingen van dit
hoofdstuk werden vastgesteld in uitvoering van de WET van 26 maart 197192 op
de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging.
¬ Enkele vaststellingen
Uit tabel 7 valt duidelijk af te leiden dat het afvalwater uit de gezondheidszorg
sterk kan verschillen naargelang het soort instelling. De verklaring hiervoor is
niet voorhanden.
Bij de geloosde metalen is het aandeel van zink het grootste. Verschillende
bronnen liggen aan de oorzaak van deze zinklozing: laboratoria,
röntgenafdelingen, technische installaties, verpleegafdelingen en apotheken. Het
geloosde zilver is voornamelijk afkomstig van de röntgenafdeling en van de
tandheelkundige afdeling.

91

DECREET van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, art. 2.2.3 §1.
(B.S., 3 juni 1995).
92
WET van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen de verontreiniging
(B.S., 1 mei 1971).
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Tabel 7: Samenstelling afvalwater uit de gezondheidszorg op subsectorniveau en
basismilieukwaliteitsnorm als vergelijking

Gemiddeld

Universitaire
ziekenhuizen

Algemene
ziekenhuizen

Psychiatrische
ziekenhuizen

BZV
(mg O2/l)

148,3

212,6

126,3

279,1

6

CZV
(mgO2/l)

384,7

509,3

326,1

628,7

30

113,0

129,7

106,2

115,0

50

37,8

46,1

45,7

37,9

9,2

8,2

8,9

13,0

Arseen
[As] (mg/l)

0,001

0,002

0,002

0,004

0,030

Zilver
[Ag] (mg/l)

0,009

0,017

0,001

< 0,000



Chroom
[Cr] (mg/l)

0,004

0,003

0,017

0,015

0,050

Zink
[Zn] (mg/l)

0,244

0,182

0,260

0,144

0,200

Koper
[Cu] (mg/l)

0,067

0,099

0,043

0,162

0,050

Cadmium
[Cd] (mg/l)

< 0,000

< 0,000

< 0,000

< 0,000

0,001

Lood
[Pb] (mg/l)

0,005

0,014

0,015

0,006

0,050

Kwik
[Hg] (mg/l)

0,003

0,001

< 0,000

< 0,000

0,0005

Nikkel
[Ni] (mg/l)

0,002

0,004

0,003

0,006

0,050

Zwevende
stoffen
[ZS] (mg/l)
Stikstof
[N] (mg/l)
Fosfor
[P] (mg/l)

Rust- en
verzorgingstehuizen

Basismilieu
kwaliteitsnorm

6

(in de vorm van
Kjeldahl-N)

0,300

(totaal fosfaat)

In de hierop volgende delen (4.3 en 4.4) worden de specifieke risico’s die
verbonden zijn aan afvalwater uit de gezondheidszorg en de belangrijkste
bronnen van afvalwater weergegeven en besproken.
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4.3 Specifieke risico’s verbonden aan afvalwater uit de
gezondheidszorg
Ziekenhuisafvalwater bevat een aantal potentiële gevaren voor de gezondheid
en het milieu. Drie van deze gevaren worden in de hierop volgende tekst
besproken: aanwezigheid van microbiële pathogenen, aanwezigheid van
farmaceutische stoffen en aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen.
A. Aanwezigheid van microbiële pathogenen
Afvalwaters met gastro-intestinale pathogenen (bacteriën, virussen, protozoa
en wormen) die zich gemakkelijk verspreiden via water vergen bijzondere
aandacht.
Pathogene kiemen die normaal aanwezig zijn in het darmkanaal, komen via
faeces terecht in het afvalwater. Het is niet denkbeeldig dat een aantal
besmettelijke ziekten via deze weg verspreid en overgedragen worden.
Belangrijke vertegenwoordigers van pathogene kiemen zijn Salmonella en E. coli.
De bacteriële kwaliteit van ziekenhuisafvalwater verschilt niet in belangrijke mate
van die van huishoudelijk afvalwater: in beide komen de indicatororganismen
voor fecale besmetting in relatief hoge doses voor. Er zouden evenwel geen
risico’s bestaan op de verspreiding van en besmetting met pathogenen. In
“gezond water” kunnen pathogene organismen zich immers niet optimaal
ontwikkelen en zullen ze snel afsterven. Uit literatuur bleek wel dat alle
onderzochte kiemen uit ziekenhuisafvalwater, in verhouding tot huishoudelijk
afvalwater, een relatief hoge resistentie tegen antibiotica bezitten. De
resistentie van kiemen tegen antibiotica heeft eerder consequenties voor de
toepassing van deze geneesmiddelen dan voor het milieu. Het antibioticum wordt
door de opbouw van de resistentie minder effectief, hetgeen vanuit een oogpunt
van gezondheidszorg ongewenst is. Om deze reden heeft dit reeds geleid tot een
weloverwogen strategie met betrekking tot het toepassen van antibiotica in
ziekenhuizen.
B. Aanwezigheid van farmaceutische stoffen
¬ Algemeen
Bij normale bedrijvigheid bevat het afvalwater van ziekenhuizen kleine
hoeveelheden farmaceutische stoffen en uiteenlopende chemicaliën, o.a.
gebruikt in de laboratoria en voor diagnostische toepassingen. Het sanitaire
afvalwater van verpleegafdelingen bevat faeces en urine van met medicijnen
behandelde patiënten. Deze stoffen kunnen een negatieve invloed hebben op
de goede werking van de actieve bacteriën in een waterzuivering en een
nadelig effect hebben op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater.
Voor een aantal geneesmiddelen werd geschat dat de concentratie in
oppervlaktewater hoger ligt dan de geschatte veilige concentratie. Van de stoffen
die vooral in ziekenhuizen gebruikt worden zijn dit de antitumorale
geneesmiddelen fluorouracil en cyclofosfamide, het desinfectiemiddel
cetrimoniumbromide en de radiodiagnostica iopromide en povidon-jood.
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Uit een aantal studies blijkt dat zelfs na zuivering in een RWZI meetbare
concentraties van farmaceutische stoffen worden vastgesteld in het geloosde
water. Voor een aantal hart- en vaatmiddelen (bezafibraat, gemfibrozil en
clofibrinezuur), pijnstillers (acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuproben), antibiotica
(erythromicine, sulfamethoxazol) en röntgencontrastmiddelen (diatrizoaat,
Iomeprol, Iopromide) worden concentraties in de orde van enkele µg/l
gedetecteerd in RWZI-effluenten. Ook anti-depressiva worden gedetecteerd.
Er is echter nog weinig geweten over de mogelijke negatieve effecten van deze
stoffen. In het milieubeleid wordt bij een gebrek aan kennis over risico’s het
voorzorgsprincipe gehanteerd: de aanwezigheid van deze stoffen moet zo ver
als technisch mogelijk en economisch haalbaar teruggedrongen worden.
In de onderstaande figuur wordt de verspreiding van farmaceutische stoffen in
het milieu schematisch weergegeven. Hierbij moet vermeld worden dat in
Vlaanderen slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties nauwelijks nog voor
landbouwkundige toepassingen worden gebruikt. Gedroogd slib wordt
bijvoorbeeld wel gebruikt als brandstof in een elektriciteitscentrale.93

Figuur 21: Verspreiding van farmaceutische stoffen in het milieu

Bij de beoordeling van de milieu-impact van toegediende medicatie dient ook
rekening gehouden te worden met eventuele metabolieten die in het lichaam
gevormd worden. Deze fase I-metabolieten zijn meer toxisch dan de
oorspronkelijke stof. Fase II-metabolieten, geïnactiveerde, hydrofiele
metabolieten die het gevolg zijn van conjugatie, hebben vaak andere ecotoxische
eigenschappen dan de eigenlijke actieve stof. Deze metabolieten kunnen
eventueel tijdens de waterzuivering of tijdens hun verblijf in waterzuiveringsslib of
het milieu gereactiveerd worden.

93

AQUAFIN, (http://www.aquafin.be), 10-09-2005.
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¬ Antibiotica
Er bestaan diverse antibiotica met als belangrijkste groepen voor humaan
gebruik: tetracyclines, macrolides, penicillines, fluorochinolonen, nitrofuranen,
cefalosporines en sulfonamiden. Ze worden meestal in een relatief hoge dosis,
gedurende 5 tot 7 dagen gebruikt.
Antibiotica worden gekenmerkt door een kleine halfwaardetijd en hoge
uitscheidingsconcentraties in de urine van de patiënt. Vijftien tot 90 % van de
toegediende antibiotica worden ongewijzigd uitgescheiden door de patiënt. Bij
geconcentreerde lozingen van excreties van patiënten kunnen deze stoffen
bijgevolg in hoge concentraties in het afvalwater terecht komen. Afhankelijk van
de groep, wordt er een duidelijk verschil gezien qua biodegradeerbaarheid van
antibiotica, waardoor sommige relatief minder in oppervlaktewater of grondwater
worden teruggevonden. Sommige antibiotica worden afgebroken onder invloed
van zonlicht (bv fluorochinolonen carboxyzuren ), andere antibiotica zijn zeer
slecht afbreekbaar (bv groep van de quinolonen, nitroimidazolen en
sulfonamides). Tenslotte zijn er ook antibiotica die helemaal niet worden
afgebroken (bv ciprofloxacin, ofloxacin en metronidazol).
Ook hier is de problematiek van de aanwezigheid van deze stoffen in het
aquatisch milieu nog niet helemaal duidelijk. Vooreerst is het effect van een hele
reeks van deze stoffen op de ecologische evenwichten onbekend. Daarnaast
worden uiteraard niet alleen in ziekenhuizen, maar ook privé farmaceutische
stoffen verbruikt. Slechts 5 % van de antibiotica wordt in ziekenhuizen verbruikt.
De grootste problemen die gerelateerd worden aan de aanwezigheid van
antibiotica in afvalwater zijn:
•

opbouw van antibiotica-resistentie;

•

genotoxiciteit (Een chemische stof is genotoxisch indien deze stof leidt tot
beschadiging van het DNA);

•

verstoring van ecologische evenwichten.

De concentraties van antibiotica in afvalwaters kunnen leiden tot opbouw van
resistentie van bacteriën. Naast het directe effect van antibiotica op natuurlijke
micro-organismen bestaat de mogelijkheid dat antibiotica-resistente fecale
organismen hun resistentie overdragen aan van nature in het leefmilieu
aanwezige micro-organismen (o.a. biofilmen en rioolslib).
Door de adsorptie van verschillende antibiotica aan het slib kunnen mogelijk
problemen optreden bij slibconditionering of aanwending als bodemverbeteraar.
De toepassing van rioolwaterslib als bodemverbeteraar is in Vlaanderen echter
zeer beperkt omwille van de Vlarea-normen.
Regelmatig wordt in ziekenhuisafvalwaters genotoxiciteit gedetecteerd. Er
bestaat een correlatie tussen de vastgestelde genotoxiciteit en de aanwezige
concentratie van het antibioticum ciprofloxacin. Ook fluoroquinolone antibiotica
werden aangewezen als stoffen die mogelijks mutagene effecten kunnen hebben
in het afvalwater van ziekenhuizen.
Deze stoffen kunnen behalve hun specifieke anti-bacteriële en genotoxische
werking ook op de ecologische evenwichten in een natuurlijk ecosysteem
werken. Populaties van verschillende trofische niveaus, nl. bacteriën, algen en
cyanobacteriën blijken uiterst gevoelig te zijn. Overzichten van
ecotoxiciteitsgegevens tonen de laagste effectconcentraties voor bijvoorbeeld
groei-inhibitie of bioluminiscentie (sommige bacteriën). Invertebraten en vissen
zijn in verhouding minder gevoelig voor de toxische werking van antibiotica.
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¬ Hart- en vaatmiddelen
Belangrijke vertegenwoordigers als fibraten en betablokkers zijn relatief veel
bestudeerd in het aquatisch milieu. Clofibrinezuur, een metaboliet van clofibraat,
etofibraat en etofylinclofibraat, wordt door zijn gelijkenis met mecoprop
regelmatig gedetecteerd in routine meetnetten voor bestrijdingsmiddelen. Het
blijkt bij monitoringstudies dat de medicijnen zelf, hoewel ze nog voorkomen in
RWZI-effluenten, weinig persistent zijn. De metaboliet, clofibrinezuur wordt
frequent gedetecteerd vanwege zijn slechte afbreekbaarheid en slechts 20-50 %
eliminatie in RWZI’s, ook al is de concentratie ervan niet zeer hoog. De
bestaande dataset voor ecotoxiciteit suggereert dat noch de actieve stoffen
(propanolol, verapamil,clofibraat,..), noch de metabolieten (clofibrinezuur) acuut
of chronisch toxisch zijn bij de gemeten concentraties.
¬ Analgetica of pijnstillers
Deze stoffen, die dagelijks in relatief hoge dosissen worden gebruikt, werden
regelmatig opgespoord in het aquatisch milieu. Een van de meest bekende is
acetylsalicylzuur. Vanwege een goede afbreekbaarheid, en dus hoge
verwijderingsefficiëntie in RWZI’s, en een lage toxiciteit (effecten in range van
mg/l), vormt dit product niet echt een risico voor het milieu. Voor een andere veel
gebruikte pijnstiller, paracetamol zijn er dan weer nauwelijks gegevens
beschikbaar qua voorkomen of toxiciteit. Bij meetcampagnes in RWZI-effluenten
of oppervlaktewaters wordt deze stof niet teruggevonden boven detectielimiet
(200 ng/l) Andere pijnstillers zoals diclofenac en ibuproben worden gedetecteerd
in RWZI-influenten in de range van µg/l, maar blijken bij zuivering in grote mate
geëlimineerd te worden. Voor diclofenac zou ook fotodegradatie in belangrijke
mate bijdrage tot de afbraak.
¬ Antitumorale stoffen of cytostatica
Dit zijn de producten die voor de behandeling van kanker toegepast worden. De
verbruikscijfers zijn relatief laag vanwege hun zeer specifieke toepassing. Er
worden echter speciale voorzorgen genomen bij het werken met deze producten
vanwege hun cytoxische of celdodende werking.
Cyclofosfamide en ifosfamide werden aangetoond in zowel ziekenhuiseffluenten
als RWZI-effluenten. Deze hoog toxische producten blijken zeer moeilijk
afbreekbaar te zijn. Voor wat betreft ecotoxiciteit is er nauwelijks informatie
beschikbaar.
Een andere groep van anti-tumorale verbindingen zijn platinaverbindingen,
carboplatin en cisplatin. In ziekenhuiseffluenten is er een dagelijkse concentratie
tot 600 ng/l Platina (Pt) gemeten. De platinaverspreiding in het milieu vanuit
ziekenhuizen is beduidend (3-12 %) ten opzichte van deze via de auto-industrie
(katalysatoren). Over de ecotoxiciteit van deze platinaverbindingen ontbreekt
relevante informatie.
¬ Stoffen met endocriene werking
Deze groep van stoffen kunnen de werking van hormonen blokkeren of
beïnvloeden, bijvoorbeeld door de binding met receptoren. Tengevolge van deze
binding kan het effect van het natuurlijk hormoon gestimuleerd (agonistisch
effect) dan wel vermeden worden (antagonistisch effect). Deze stoffen kunnen
zowel van natuurlijke als van synthetische aard zijn en zijn soms geen
geneesmiddelen, maar stoffen van industriële oorsprong (bv. DDT, PCB,
nonylfenol,...).
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Farmaceutische producten met een endocriene werking zijn ondermeer het
vrouwelijk geslachtshormoon (17ß-oestradiol) en synthetische steroïden (17- ethyl–oestradiol, hoofdbestanddeel van vrouwelijke anti-conpectiepil). Deze
oestrogenen veroorzaken grote bezorgdheid vanwege hun specifieke
biologische activiteit, en de ruime verspreiding vanwege zijn natuurlijke
aanwezigheid in vertebraten en het grootschalige gebruik bij anti-conceptie of in
kankertherapie. Belangrijk daarbij is dat de hormonen via urine en faeces in
geconjugeerde, niet-actieve vorm geëxcreteerd worden, maar vanwege
bacteriële activiteit in RWZI’s en oppervlaktewaters terug weer gehydrolyseerd
worden tot een actieve vorm. Diverse studies suggereren dat zowel natuurlijke
oestrogenen als het synthetische hormoon ethinyloestradiol (17- -ethyl–
oestradiol) oorzaak zijn van feminisatie van mannelijke vispopulaties en leiden tot
een significante verstoring van de normale reproductie bij vrouwelijke vissen. De
gemeten hoeveelheid oestrogene potentie in Vlaamse waters is van die orde dat
ze oorzaak kan zijn van verstoorde endocriene werking bij vissen.
Er bestaan vermoedens dat de verlaagde mannelijke fertiliteit bij de mens ook
verband houdt met de verspreiding van hormoonverstorende stoffen in het milieu.
De oorzaak-gevolg relatie is in dit geval nog niet duidelijk en bovendien is de
bijdrage van de natuurlijke en synthetische hormonen in vergelijking met
industriële stoffen met hormoonverstorende activiteit nog onderwerp van
grootschalig onderzoek.
¬ Joodhoudende contrastmiddelen
Deze producten worden bijna uitsluitend in ziekenhuizen voor diagnostische
doeleinden gebruikt. Het zijn met name iohexol, iopamidol, iotrolan, en
iopramide die in hoge dosissen worden gebruikt (wereldwijd jaarlijks meer dan
3000 ton), en voor 95 % in niet-gemetaboliseerde vorm geëxcreteerd. In
effluenten van RWZI’s worden concentraties in de range van µg/l gemeten, met
gevolg dat deze contrastmiddelen ook in oppervlaktewaters meetbaar zijn.
Ondanks het hoge verbruik zijn deze stoffen volgens sommige auteurs niet
prioritair qua milieu-impact, dankzij hun zeer lage toxiciteit, en het feit dat ze niet
bioaccumuleren in organismen. Organische halogeenverbindingen worden
volgens Vlarem I bijlage 2 evenwel als gevaarlijke stoffen voor lozing in aquatisch
milieu beschouwd (lijst 2C).
C. Aanwezigheid van ontsmettingsmiddelen
Voor het reinigen van patiëntenkamers worden desinfecterende middelen
gebruikt. Qua vracht komen deze stoffen in veel grotere hoeveelheden voor
dan de farmaceutische stoffen.
Het gemiddeld verbruik en de concentratie in afvalwater van desinfectiemiddelen
wordt op 4 000 mg/bed per dag ingeschat of 9 mg/l in het afvalwater.
In de tabel (Tabel 8) op de volgende pagina wordt het verbruik van
desinfectiemiddelen in Duitse ziekenhuizen weergegeven.
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Tabel 8: Verbruik van desinfectiemiddelen in Duitse ziekenhuizen

Groep

Voorbeelden van stoffen

Verbruik in g
per bed en
per dag

Berekende
afvalwaterconcentratie
in mg/l

gem.

max.

gem.

max.

Alcoholen (niet
meegerekend in totaal)

Propanol
Ethanol
Phenoxyalcohol
Glycol
Glyoxal

22,5

30,3

44,9

60,6

Aldehyden

Glutaaraldehyde
Formaldehyde

1,8

3,8

3,5

7,5

Fenolen

2-biphenol
3,4,5,6-tetrabroom-o-cresol

0,0

0,3

0,1

0,6

Kwaternaire
amoniumverbindingen

Didecyldimethylammoniumchloride

1,1

2,6

2,1

5,2

Alkylamines en
derivaten

Glucoprotamin
Tetra-acetyleenethyleendiamine

0,5

1,7

1,0

3,4

Guanides

Chloorhexidinegluconaat
Polyhexamethyleenbiguanide

0,1

0,2

0,1

0,4

N-acetaten

Hexahydrotrizine derivaten
Perazijnzuur

0,2

1,3

0,5

2,7

Oxidantia

Waterstofperoxide
Natriumperboraat
Natriumhypochloriet

0,2

1,0

0,4

2,0

Halogeenverbindingen

Natriumtosylchloramine
Tricholoroisocyaanzuren
PVP-jood

0,3

0,8

0,7

1,5

Rest

0,3

1,2

0,5

2,4

Totaal

26,9

43,1

53,7

86,1

Aangenomen wordt dat ontsmettingsmiddelen een inhiberende werking zouden
kunnen hebben op het actief slib van een waterzuiveringsstation.
Ook mutagene effecten zijn in principe mogelijk. Uitgaande van de verwachte
concentraties en de gekende mutagene doses is het echter onwaarschijnlijk dat
deze desinfectiemiddelen (in bijzonder ethacridinelactaat, aldehyden,
hexahydrotriazine en waterstofperoxide) een mutageen effect kunnen vertonen.
Desinfectiemiddelen zouden ook een ecotoxisch effect kunnen hebben op de
natuurlijke waterflora. De gebruikte desinfectiemiddelen zijn evenwel vaak snel
biologisch
afbreekbaar
of
worden
door
reactie
met
andere
afvalwatercomponenten snel geïnactiveerd. Zelfs als er niet direct een bewijs is
dat deze stoffen effectief een nadelig milieueffect hebben, moet vanuit het
voorzorgsprincipe de aanwezigheid van desinfectiemiddelen in het afvalwater in
elk geval zo veel mogelijk vermeden worden.
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4.4 De belangrijkste bronnen van afvalwater:
kwantitatieve en kwalitatieve preventie per afdeling 94
Zoals blijkt uit de voorgaande tekst, zijn er in een gezondheidsinstelling
verschillende afdelingen waar afvalwater geproduceerd wordt. In het hoofdstuk
afval werd al vermeld dat de activiteiten van een gezondheidsinstelling kunnen
onderverdeeld worden in drie categorieën: behandeling, diagnose en
ondersteuning. De BBT voor ziekenhuizen en andere verzorgingsinstellingen
beschrijft per processtap de belangrijkste milieu-effecten.
In de tabel op de volgende pagina worden
afvalwaterverontreinigingen per afdeling weergegeven.

de

belangrijkste

94

Gebaseerd op: VVI & VOV, Handboek voor preventie en milieuzorg in een ziekenhuis. Prestiproject, OVAM, Mechelen, 1996, 219 p.
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Tabel 9: Belangrijkste mogelijke waterverontreinigingsbronnen per afdeling

Afdeling
Ambulante opname
(o.m. optometrie – podologie),
daghospitaal en verpleegafdeling

Belangrijkste waterverontreinigingsbronnen
Sanitair afvalwater,
kwik (thermometers), zink
(schoonmaakmiddelen), koper, kwik, lood, zink
(geneesmiddelen)
Hoog waterverbruik

Geriatrie, pediatrie en neonatologie

Idem ambulante opname, daghospitaal en
verpleegafdeling

Operatiekwartier, bevallingskwartier

Spoelwaters
Bloed en wondvocht, desinfectantia

Behandeling

Hoog waterverbruik
Hemodialyse

Spoelwaters
Desinfectantia (perazijnzuur)
Hoog waterverbruik

Oncologie, radiotherapie,
chemotherapie

Sanitair afvalwater met restanten medicatie
(carcinogene, mutagene en fototoxische
eigenschappen)

Fysiotherapie, kinesitherapie,
ergotherapie, hydrotherapie en
brandwonden

Afvalwater baden
Ontsmettende en verzorgende producten
Hoog waterverbruik

Tandheelkunde

Kwik, zilver en tin

Mortuarium

Spoelwaters
Bloed en wondvocht, desinfectantia

Ondersteuning

Diagnose

Hoog waterverbruik
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Laboratoria

Restvloeistoffen van analyses, spoelvloeistoffen
Arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood,
zilver en zink (chemicaliën)

Anatome pathologie

Spoelvloeistoffen
Chemicaliën (tolueen, xyleen, formaline)

Medische beeldvorming

Spoelwaters
Zilver en cadmium (effluent van een
ontzilveringsinstallatie) en barium
(contrastmiddel)

Endoscopie

Spoelwaters
desinfectantia (glutaaraldehyde)

Apotheek

Koper, kwik en zink (geneesmiddelen)

Keuken

Oliën, desinfecteermiddelen

Linnenkamer/wasserij

Waswater
detergenten, BZV, CZV, zwevende stoffen

Technische diensten

Corrosie van leidingen
Koper en zink

Laboratoria onderwijs

Restvloeistoffen van analyses, spoelvloeistoffen
Arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood,
zilver en zink (chemicaliën)
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A. Behandeling
¬ Ambulante opname, daghospitaal, verpleegafdelingen
Onder
ambulante
opnames
worden
klassieke
consultaties
bij
geneesheerspecialisten (wisselen van gips, hechtingen verwijderen, raadpleging,
bloedafnames, …) verstaan, evenals technische onderzoeken (radiodiagnostiek,
medische beeldvorming, chemo- en radiotherapie) en spoedopnames zonder
verblijf.
Het sanitair afvalwater is afkomstig van patiënten, personeel en bezoekers.
Voor het sanitair dient men een optimum te vinden tussen enerzijds hygiëne en
comfort en anderzijds spaarzaam waterverbruik. Het sanitair afvalwater van
patiënten kan restproducten van medicamenten (antibiotica, cytostatica, radioisotopen, endocriene stoffen, …) of contrastvloeistoffen bevatten.
Hydrotherapeutische behandelingen leiden tot lozingen van afvalwaters met
ontsmettende en verzorgende producten.
Vervallen geneesmiddelen behoren niet via de riolering te worden geloosd,
deze dienen via de in het ziekenhuis voorziene kanalen te worden afgevoerd. In
het andere geval riskeert men het afvalwater te contamineren met antibiotica
en/of grijze lijststoffen die, naast het feit dat zij niet mogen worden geloosd,
mogelijk een negatieve invloed hebben op het rendement van de
zuiveringsinstallatie.
Gips op zich bevat geen negatieve, chemisch actieve bestanddelen. Toch mag
het niet via de riolering worden afgevoerd, er is immers gevaar dat de rioleringen
dichtslibben door afzettingen van gips in de buizen.
Het afvalwater van isolatiekamers dient mogelijk gescheiden opgevangen te
worden. Een aantal besmette menselijke secreties dienen afgevoerd te worden
via het risicohoudend medisch afval. (zie infra)
Voor de bewaking van de gezondheidstoestand van de patiënt worden
ondermeer bloeddruk- en thermometers gebruikt. De meeste thermometers
zijn van het digitale type; bloeddrukmeters zijn daarentegen nog vaak
kwikhoudend. Tengevolge van breuk of defect van bloeddrukmeters kan er kwik
in het afvalwater terecht komen.
De verpleegafdelingen zijn naar volume de belangrijkste bron van afvalwater in
een ziekenhuis. Ze leveren een wezenlijke bijdrage in alle patiëntgebonden
polluenten. Het geproduceerde afvalwater is voornamelijk van huishoudelijke
aard (schoonmaak en sanitair afvalwater). Bij het dagelijks reinigen van de
verpleegafdelingen kan gebruik gemaakt worden van natte of droge
reinigingstechnieken. Bij patiëntenwissel worden kamers eveneens grondig
gedesinfecteerd. Belangrijk hierbij is dat er een ernstig verschil bestaat in impact
van de verschillende desinfectiemiddelen op het leefmilieu. Ook het juiste
gebruik en de juiste dosering van ontsmettingsmiddelen verdienen de nodige
aandacht. Vooraleer ontsmettingsmiddelen te gebruiken dient men eerst goed te
reinigen. Het gebruik van individuele doseringsystemen voorkomt overdosering.
¬ Geriatrie, pediatrie en neonatologie
Geen specifieke aandachtspunten m.b.t. water.
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¬ Operatie- & bevallingskwartier
Bij operaties worden het bloed en wondvocht permanent afgezogen door
middel van een vacuümsysteem. De afgezogen lichaamsvochten moeten worden
verzameld en afgevoerd als RMA. Kleinere hoeveelheden worden bij de
schoonmaak van de operatiezalen in het afvalwater geloosd.
Om infecties te voorkomen worden operatiezalen dagelijks gedesinfecteerd.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van relatief grote hoeveelheden desinfectantia.
Vooraleer gestart wordt met de reiniging van de operatiezaal, is het belangrijk de
bloedresten, lichaamsvochten en gebruikte ontsmettingsmiddelen te absorberen
op materiaal (bv papier) dat vervolgens als afval kan worden afgevoerd. Naast de
preventie van waterverontreiniging beperkt dit ook mogelijke besmettingen via de
riolering.
Daarnaast is een strikte handhygiëne vereist. Voor iedere ingreep en bij ieder
eventueel herbetreden van de zaal is het medisch personeel, direct betrokken bij
de ingreep, verplicht de handen te desinfecteren door deze grondig te wassen.
Dit leidt tot een verhoogd water- en desinfectantiaverbruik.
¬ Orthodontie en stomatologie
De lozing van niet-behandeld afvalwater afkomstig van tandheelkundige ingrepen
is door Vlarem95 verboden, dit om de verspreiding van kwik, zilver en tin in het
milieu te voorkomen.
¬ Hemodialyse
Klassiek duurt een dialysesessie 4 uur waarbij 30 l/uur water wordt verbruikt.
Dagelijks vinden 2 sessies per dialysebed plaats, hetgeen per bed een
dagelijkse lozing van 240 liter betekent.
De dialyseapparatuur, evenals de toevoerleidingen, dienen met grote regelmaat
ontsmet te worden. Wat de concentraatleidingen betreft, gebeurt dit met
perazijnzuur of producten op basis van waterstofperoxide; voor de leidingen
gevuld met osmosewater wordt gebruik gemaakt van loog of perazijnzuur. De
spoelwaters worden in principe geloosd.
De dialyseapparatuur zelf wordt meestal ontsmet met producten op basis van
perazijnzuur of waterstofperoxide.
¬ Oncologie, radiotherapie en chemotherapie
Naast het ‘klassieke afval’ t.g.v. de verpleegkundige activiteiten ontstaan op deze
afdelingen restproducten van de chemotherapie.
De uitscheidingsproducten van de patiënten (urine en faeces) bevatten restanten
van de aangewende medicatie die gekenmerkt wordt door een grote toxiciteit en
vaak slechte afbreekbaarheid. De biologische afbreekbaarheid van cytostatica
in een waterzuivering is zeer beperkt. Een beperkte eliminatie kan verwacht
worden voor enkele actieve stoffen zoals Mitoxantron en Epirubicin tengevolge
van adsorptie aan het slib. Ook in het milieu wordt de afbreekbaarheid klein
geacht vanwege hun werking t.a.v. bacteriën.

95

Vlarem II: bijlage 5.3.2. °43; tandartspraktijken= subrubriek 3.6.5 van de indelingslijst
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De indirecte lozing van cytostatica door ziekenhuizen via het afvalwater is
weliswaar beperkt in vergelijking met de lozing van andere medicijnen, maar is
van aanzienlijk ecologisch belang vanwege de carcinogene, mutagene en
fototoxische eigenschappen van deze stoffen.
¬ Nucleaire geneeskunde
Vloeibare radioactieve afvalstoffen kunnen, indien ze voldoen aan de
lozingsnormen bepaald in het K.B. van 20 juli 200196, geloosd worden in
oppervlaktewateren of in de riool. Hierbij dient uiteraard gekeken te worden naar
de mogelijk chemische of biologische verontreiniging. Zo zal het vloeibaar
radioactief afvalwater afkomstig van scintillatie meestal niet geloosd worden door
de aanwezigheid van aromaten.
Ingeval van een te grote activiteit van radioactieve stoffen kan het afvalwater na
verval en controle van dit verval, eventueel geloosd worden indien de activiteit
gedaald is beneden de norm, voor zover de samenstelling van de vloeistof dit
toelaat. Indien dit niet het geval is, dient het als afval afgevoerd te worden via
NIRAS.
¬ Fysiotherapie, kinesitherapie, ergotherapie, hydrotherapie, brandwonden
Gezien de baden na gebruik integraal worden geloosd en het water vaak
ontsmettende en verzorgende producten bevat, hebben ze een invloed op de
hoeveelheid en de samenstelling van het afvalwater.
¬ Mortuarium
Bij lijkschouwingen komen lichaamsvloeistoffen vrij die vaak rechtstreeks via de
riolering worden afgevoerd. De problematiek is enigszins vergelijkbaar met deze
van het operatiekwartier.
B. Diagnose
¬ Laboratoria
Laboratoria vormen vaak de achillespees van een ziekenhuis m.b.t. afvalwater.
Door het gebruik van reagentia, kleurstoffen, bloed- en serummengsels
ontstaat er een cocktail die gedeeltelijk in het afvalwater kan terechtkomen. In
veel laboratoria worden de restvloeistoffen van de analyses verwijderd via de
riolering. Geconcentreerde oplossingen of afvalstromen afkomstig van
labapparatuur, worden meestal afzonderlijk opgevangen. Toestellen die gebruikt
worden voor serologisch onderzoek, maken gebruik van spoelvloeistoffen die
schadelijke componenten bevatten. Door de aanzienlijke verbruiken is de milieuimpact ervan relevant.
¬ Anatome pathologie
In de meeste ziekenhuizen worden de geconcentreerde producten afzonderlijk
ingezameld en afgevoerd, terwijl de spoelvloeistoffen worden geloosd.

96
KB van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (B.S., 30 augustus
2001).
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¬ Medische beeldvorming
Apparaten zoals CT en MRI vergen een belangrijke koeling die in het verleden
vaak werd gerealiseerd door aanwending van open koelsystemen. Hierbij werd
leiding- of grondwater gebruikt als koelmedium. Tegenwoordig zijn de meeste
apparaten aangesloten op een gesloten koelsysteem (bv. ijswater).
Vanwege het lozingsverbod dienen fixeer en ontwikkelaar afzonderlijk
opgevangen en afgevoerd te worden. Hoewel de meeste ziekenhuizen dit afval
selectief inzamelen betekent dit niet dat er geen fixeer en ontwikkelaar worden
geloosd. Door de oversleep en de spoeling van de films ontstaat nog steeds een
licht gecontamineerde afvalwaterstroom. Daarom is het belangrijk de toestellen in
te stellen volgens de instructies voorzien in de handleiding, zodat er geen
overdreven gebruik van grondstoffen (en productie van afvalwater) gebeurt.
Er worden allerlei röntgencontrastmiddelen gebruikt. De 7 belangrijkste nietionische contrastmiddelen zijn: lopentol, lohexol, lopromid, lotrolan, lopamidol,
lomeprol en loversol. Bij normale nierfunctie worden deze stoffen voor 90 tot
100 % ongemetaboliseerd uitgescheiden binnen de 24 uur. Ingeval van
verblijfspatiënten komen de contrastmiddelen terecht in het afvalwater.
Organische joodverbindingen vertegenwoordigen de belangrijkste hoeveelheid
van de niet-ionische contraststoffen. Wereldwijd wordt jaarlijks ongeveer 3 500
ton organische joodverbindigen als contrastvloeistof verbruikt. Per radiografisch
onderzoek wordt ongeveer 100 g contrastmiddel ingenomen waarvan ongeveer
30 g AOI (Adsorbeerbare Organische Iodiden). Deze stoffen worden vanwege
hun toepassing gekenmerkt door een grote polariteit ten behoeve van een goede
wateroplosbaarheid, een lage acute toxiciteit en een zeer slechte
afbreekbaarheid. Verder leveren deze stoffen de belangrijkste bijdrage aan de
AOX-concentratie (adsorbeerbare organische halogenen) in ziekenhuisafvalwater
(ca. 90 %).
Laboratoriumproeven, evenals testen op waterzuiveringstations, tonen aan dat
deze stoffen slechts in zeer beperkte mate afgebroken worden (minder dan 8 %)
en nagenoeg volledig in het milieu terechtkomen. Ook bariumsulfaat wordt vaak
gebruikt als contrastvloeistof.
¬ Medische beeldverwerking
Het lozen van fixeer en ontwikkelaar is verboden vanwege het te hoge gehalte
aan zilver. In praktijk worden de afvalwaters afkomstig van de
ontwikkelingsapparatuur afzonderlijk opgevangen en verwijderd.
Afgewerkte ontwikkelaar en fixeer hebben een hoog zuurstofbindend vermogen.
Ontwikkelaar heeft gemiddeld een BZV5 van ca. 30 à 60 g O2 per liter, fixeer
gemiddeld 50 à 100 g O2 per liter. Ontwikkelaar bevat vaak hydrochinon, methol
en sulfiet, in fixeer is vaak thiosulfaat of thiocyanaat en sulfiet aanwezig.
Kleurontwikkelaar bevat giftige verbindingen die tevens moeilijk afbreekbaar zijn
in vergelijking met zwart-witontwikkelaar. De verwerkingsbaden kunnen verder
stoffen bevatten als sulfaten, borium, hexacyanoferraten, cyaniden, chromaten
en cadmium. Cadmium, afkomstig uit cadmiumhoudende films, komt voor een
groot deel in de ontwikkelaar terecht en voor een klein deel in de fixeer. De
hoeveelheid cadmium bedraagt enkele mg per liter, soms hoger.
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¬ Endoscopie
De ontsmettingsproducten die gebruikt worden voor het reinigen van
endoscopen, worden na aanwending integraal geloosd in het afvalwater. Als
meest gebruikte producten voor de reiniging wordt gebruik gemaakt van
oplossingen op basis van glutaaraldehyde. Deze stof vormt een aandachtspunt
met betrekking tot arbeidsveiligheid.
C. Ondersteuning
Ook van de ondersteunende diensten zijn er een aantal die een belangrijke
impact hebben op de waterhuishouding van een gezondheidsinstelling. Vooral de
technische diensten en de zogenaamde ‘hoteldiensten’ (Keuken,
Schoonmaak en Linnen) verdienen hier de aandacht.
¬ Voedingscircuit
In de keuken wordt relatief veel water gebruikt. Net zoals op de andere
afdelingen worden ook in de keuken desinfectiemiddelen gebruikt. Deze komen
in het keukenafvalwater van de gezondheidsinstelling terecht.
¬ Linnenkamer/wasserij
De emissies, de afvalstromen en het energie- en grondstoffengebruik die in deze
afdeling optreden zijn analoog aan deze van klassieke wasserijen en
linnenverhuurders. Uit praktijkgegevens verwerkt in deze BBT-studie wasserijen
en linnenverhuurders97 blijkt dat voor het wassen van ziekenhuislinnen in
wastunnels 7 - 12 l water per kg textiel nodig is; voor centrifugerende machines is
dit 16 - 24 l/kg. De typische samenstelling van het ongezuiverd afvalwater is in de
BBT-studie vermeld (bv. CZV: 1000 mg/l, BZV: 400 mg/l, P: 20 mg/l, ZS: 660
mg/l).
In de BBT-studie wasserijen (Vercaemst en Dijkmans, 2000) werd aanbevolen
het gebruik van chloorhoudende producten bij het bleken zo veel mogelijk te
beperken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van waterstofperoxide.
¬ Technische diensten
Ook de technische diensten nemen vaak een sleutelpositie in m.b.t. het
waterverbruik. Naast het feit dat zij meestal betrokken zijn bij de installatie en/of
het onderhoud van waterverbruikende installaties, de controle op het
waterverbruik, leveren zij vaak ook verschillende soorten water aan die een
cruciale rol spelen bij het beperken van het gebruik van chemische ontharders.
¬ Laboratoria onderwijs
Hier gelden dezelfde bemerkingen als bij de laboratoria in een algemeen
ziekenhuis. De geconcentreerde chemicaliën worden zoveel mogelijk
opgevangen. Spoelvloeistoffen daarentegen worden meestal ongezuiverd
geloosd.

97

VERCAEMST, P., DIJKMANS, R., Beste Beschikbare Technieken voor de wasserijen en
linnenverhuurders, Vito, Mol, 1999, 114 p.
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4.5 Afdelingsoverschrijdende preventiemogelijkheden voor
waterverbruik
Een groot deel van het waterverbruik van een instelling wordt bepaald door wat
we de logistieke ondersteuning kunnen noemen. Logischerwijs kan de logistieke
ondersteuning dan ook zorgen voor een fikse waterbesparing door het nemen
van een aantal maatregelen. We denken hierbij vooral aan de technische
maatregelen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van waterbesparende toiletten en
douches, het installeren van een regenwaterput en de aankoop van
waterbesparende toestellen.
De beperking van het waterverbruik kan naast het nemen van technische
maatregelen ook bewerkstelligd worden door een gedragsverandering. Zoals
reeds eerder werd vermeld is het effect van gedrag wellicht groter dan dat van
technische maatregelen. Het vertonen van ‘Rationeel watergedrag’ is dan ook de
uitdaging voor werknemers en stagiairs.
Werknemers van alle afdelingen in de gezondheidszorg kunnen het totale
waterverbruik positief beïnvloeden door het toepassen van de driestappenstrategie.
IN:

UIT:
1. Voorkom onnodig gebruik

1. Voorkom afvalwater

2. Gebruik duurzame / eindeloze
bronnen

2. Hergebruik/ recycleer
afvalwater

3. Gebruik eindige bronnen optimaal

3. Verwerk afvalwater
verstandig

In praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat je niet onnodig water laat lopen, dat je
restwaterstromen verzamelt en dat je alert bent voor lekkende kranen en
stortbakken. Je kan ook de andere gebruikers attent maken op hun
waterverspillend gedrag.
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5. Didactische werkvormen
Zoals in de vorige hoofdstukken reeds werd aangekaart, worden er in de
gezondheidssector veelzijdige en complexe afvalwaterstromen geproduceerd die
risicovol kunnen zijn voor het milieu, de vereiste hygiëne en de veiligheid van de
medewerkers en de patiënten. Indien een verzorgingsinstelling niet in overtreding
wil zijn met de reglementering en de ‘good housekeeping methods’ is een
draagvlak bij het (toekomstig) personeel via kennis en sensibilisering
noodzakelijk.
A. Bewustwording via de media en afvalstoffencampagnes
De media speelt een cruciale rol in het milieubewustwordingsproces van de
bevolking. De collage van krantenartikels, zoals voorgesteld in hoofdstuk 3.2,
kunnen door de docent gebruikt worden als eerste kennismaking met het thema
water. Studenten kunnen a.d.h.v. deze artikels eveneens aangemoedigd worden
om te reflecteren over hun eigen milieubewustzijn en de mate waarin ze effectief
zelf zorg dragen voor het milieu.
B. Practicum
In het practicum bij het deel afval werd reeds voorgesteld dat dit ook kon
herhaald worden voor water.
In een practicum wordt een verzameling van afvalstoffen getoond aan de
studenten. De studenten moeten leren redeneren en discussiëren hoe deze
afvalstoffen verwijderd moeten worden. Het ‘waarom’ - rekening houdend met de
hygiënische, ecologische, economische, wettelijke, veiligheidsaspecten, … staat centraal. Er kan een grote bak water op de tafel (riolering) en enkele
bekertjes met specifieke vloeistoffen gezet worden. De studenten moeten
redeneren en discussiëren over wat wel en wat niet door de riolering mag en
waarom. Indien zowel geopteerd wordt om deze oefening en voor afvalwater en
voor afval te organiseren, is het aan te raden om eerst de oefening te doen voor
afvalwater, immers alles wat niet door de riolering mag dient verder behandeld te
worden als afval.
C. Geïntegreerd in stage-opdrachten, stage-verslaggeving en stagebeoordeling
Ook het milieuaspect ‘water’ kan op relatief eenvoudige wijze mee geïntegreerd
worden in de huidige stageverslaggeving.
De studenten dienen na te denken over de volgende vragen en deze op te
nemen in hun stageverslag.
•

Waar heb ik water nodig tijdens mijn stage?

•

Hoe schat ik de gebruikte hoeveelheid en vervuiling in?

•

Hoe het ik gecontamineerd water afgevoerd en waarom heb ik dit zo
gedaan?

•

Welke mogelijkheden zie ik voor kwantitatieve en kwalitatieve preventie?
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De studenten uit de opleidingen gezondheidszorg lopen stage in het werkveld,
als praktische voorbereiding op hun beroep. De stage kan beschouwd worden als
een synthesemoment waarbij de studenten kennis maken en ervaring opdoen
met de verschillende onderdelen van de beroepsuitoefening, inclusief het
rationeel watergebruik.
Aan de studenten wordt gevraagd om een stageverslag op te stellen bestaande
uit o.m. het uitschrijven van leermomenten (bv. uitgevoerde technische of
verzorgende handelingen) en stage-opdrachten (bv. opvolgen van een patiënt).
Ter illustratie:
Aan een student verpleegkunde of vroedkunde wordt gevraagd om een
leermoment uit te schrijven m.b.t. een uitgevoerde technische handeling,
bijvoorbeeld: “Het uitvoeren van een bloedafname”.
1. Voorstelling van de patiënt:
-

Geslacht: man

-

Leeftijd: 80 jaar

-

Reden van opname: acute cholecystitis, braken & buikpijn, pneumonie,
open galblaas

-

Datum van opname: 10/01/2001

2. Verantwoording van de interventie bij deze patiënt
De bloedafname gebeurde in opdracht van de arts. De arts wilde via dit
onderzoek te weten komen of er zich afwijkende waarden zouden voordoen
op
het
vlak
van
hematologie,
hemostase,
immunologie,
electrolyten/spoorelementen, nierfunctie, eiwit, vetmetabolisme en lever,
pancreas, hart, spier.
3. Het benodigde materiaal
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-

Hebitane Alcohol

-

Naald en reservenaald

-

Tuben: 1 paarse tube (hematologie), 1 licht blauwe tube (stolling), 2
roodgevlekte tuben (biochemie)

-

Reserve tuben

-

Knelband

-

Deppers

-

Kleefband

-

Naaldhouder

-

Naaldcontainer

-

Plateau
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4. De uitvoering volgens de principes van M. Grijpdonck
a. Hygiëne en asepsis
...............................................................................................................................
b. Veiligheid en het voorkomen van specifieke gevaren
...............................................................................................................................
c.

Beleving van de patiënt
...............................................................................................................................

d. Zelfzorg en inspraak van de patiënt
Bv. privacy, gespannen, opluchting erna ..............................................................
e. Comfort van de patiënt
...............................................................................................................................
f.

Ergonomie
Bv. stoel naast het bed gezet, zodat ik me op gelijke hoogte bevond
met het bed, materiaal op een tafeltje, …

g. Economie
Bv. daar mijn bloedafname bij de eerste keer gelukt was, kon het
reservemateriaal voor een volgende bloedpunctie gebruikt worden.
h. Ecologie
De naald heb ik omwille van het prik en besmettingsgevaar
verwijderd via de naaldcontainer. De knelband dient verwijderd te
worden in de blauwe zakken van het niet-risicohoudend medisch
afval. Eventueel met bloed doordrenkte deppers moeten eveneens
beschouwd worden als niet-risicohoudend medisch afval.
Bloedstalen daarentegen behoren tot het risicohoudend medisch
afval en dienen verwijderd te worden in de witte kartonnen dozen
met gele kunststof zak. Het eventuele lege flesje Hebitane Alcohol
kan voor hergebruik terug naar de apotheek gebracht worden.
5. Extra aandachtspunten voor mezelf bij een volgende interventie

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………

D. Thuisopdracht: meting waterverbruik98
Om een beter inzicht te krijgen in hun waterverbruik en de invloed van hun
gedrag hierop, kunnen de studenten een waterboekhouding bijhouden. Uit deze
waterboekhouding kunnen ze afleiden of ze vooruitgang boeken in hun
waterbesparing.
¬ Waterboekhouding
Begin met een ‘nulmeting’ (voor je tips uitvoert), m.a.w. neem even de stand van
je watermeter op. Opvolgen doe je door bijvoorbeeld per maand twee keer de
meter af te lezen en terug te rekenen in liter per hoofd per dag (m3 omzetten in
1 000 liter, delen door het aantal dagen tussen de metingen en door het aantal
personen die effectief aanwezig waren). Zo heb je een goede maatstaf voor je
succes.
98

AMINAL, Water, elke druppel telt: Deel1 Een watervriendelijk huishouden, Brussel, 2000. 64 p.
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Je kan ook uit je laatste waterfactuur berekenen hoeveel je verbruik is in liter per
persoon per dag.
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7. Bijlagen Water
1. Kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie
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Bijlage 1: Kwaliteitseisen voor water bestemd voor menselijke consumptie
Hieronder staan enkele belangrijke waarden vermeld. Het volledige overzicht met
de bijhorende opmerkingen zijn terug te vinden in Bijlage I van het besluit van de
Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de
kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie.

A. Microbiologische parameters
Parameter

Parameterwaarde
(aantal/100ml)

Escherischia coli (E. coli) 0
Enterokokken

0

B. Chemische parameters – een selectie
Parameter

Waarde

Eenheid

Acrylamide

0,10

µg/l

Antimoon

5,0

µg/l

Arseen

10

µg/l

Benzeen

1,0

µg/l

Chroom

50

µg/l

Koper

2 000

µg/l

Cyanide

50

µg/l

Fluoride

1500

µg/l

Lood

10

µg/l

Kwik

1

µg/l

Nikkel

20

µg/l

Nitraat

50

mg/l

Nitriet

0,10

mg/l

Pesticiden

0,10

µg/l

Pesticiden-totaal

0,50

µg/l

Vinylchloride

0,50

µg/l
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C. Indicator parameters – een selectie
Parameter

Parameterwaarde

Eenheid

Chloride

250

mg/l

Clostridium
perfrigens (met
inbegrip van sporen)

0

Aantal/100 ml

Kleur, geur, smaak,
troebelingsgraad

Aanvaardbaar voor de
verbruikers en geen
abnormale verandering

Geleidingsvermogen
voor elektriciteit

2100 en geen
abnormale verandering

µS/cm bij 20°C

IJzer

200

µg/l

Temperatuur

25

°C
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1. Waarom streven naar een duurzaam energiebeheer?

Wat is duurzaam energiebeheer? Net als bij duurzaam afval- en waterbeheer
beantwoordt duurzaam energiebeheer aan de principes van duurzame
ontwikkeling.
Iedere werknemer van de verschillende afdelingen en diensten hebben een
invloed op het energiegebruik van de instelling. Ook het (toekomstig) personeel
vervult een cruciale rol in de bestrijding van overmatig energiegebruik. Door hun
persoonlijke tussenkomst in het energiegebruik beïnvloeden zij de volgende
beleidsparameters:
A. Milieubeleid en -wetgeving99
¬ Situering100
Ons energieverbruik heeft een aantal nadelige gevolgen voor het milieu, in
‘2.2 Ecologische aspecten’ wordt dieper ingegaan op deze nadelige gevolgen.
Daarnaast dreigt door de toenemende concurrentiedruk en de vrijmaking van de
energiemarkten de aandacht voor rationeel energiegebruik (REG), de
milieuvriendelijke energieproductie en de beschikbaarheid van energie voor
sommige maatschappelijke groepen naar de achtergrond te verzeilen. Daarom
heeft de overheid een belangrijke taak. Ze moet een duurzaam energiebeleid
voeren, waarbij het economische en het sociale belang verzoend worden met
de draagkracht van het milieu.
¬ Klimaatsverdrag van Kyoto
Internationaal
In 1990 werd door het hoogste orgaan van de Verenigde Naties, de Algemene
Vergadering, beslist om een verdrag tegen de klimaatverandering voor te
bereiden. Tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en
Ontwikkeling in Rio de Janeiro (1992) kwamen 150 landen samen om het
Raamverdrag van de VN inzake klimaatverandering te ondertekenen. Dit verdrag
heeft als doel ervoor te zorgen dat het gehalte aan broeikasgassen in de
atmosfeer op zo’n niveau wordt gehouden dat er geen ‘gevaarlijke’ wijzigingen in
het klimaat optreden zodat het klimaat gevrijwaard blijft voor de huidige en
toekomstige generaties. Omdat op de wereldklimaattop van 1995 bleek dat
geïndustrialiseerde landen hun verplichtingen niet konden naleven, werd
bijkomend het Protocol van Kyoto afgesloten. Dit protocol bevat een concrete
doelstelling voor de vermindering van de globale uitstoot van zes broeikasgassen
(CO2, CH4, N2O, HFK’s, PFK’s en SF6) door de geïndustrialiseerde landen met
5,2 %. De ontwikkelingslanden krijgen van het Protocol geen verplichtingen,
hoewel een aantal onder hen (bv. India, China, Brazilië, de Zuid-Oost-Aziatische
‘tijgers’) in volle economische ontwikkeling zijn, en zeker in de toekomst een
aanzienlijk deel van de emissies van broeikasgassen voor hun rekening zullen
nemen.

99

Gebaseerd op: CORNELIS, K., Onderzoek naar het economisch en ecologisch gebruik van
energie op school, 2004. (onuitgegeven werk).
100
VLAAMSE OVERHEID, (http://www.energiesparen.be/reg/index.php), 6-11-2005.
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Om de Kyoto-doelstelling te helpen bereiken werden een aantal nieuwe
internationale beleidsinstrumenten in het protocol opgenomen: internationale
emissiehandel, gezamenlijke uitvoering en het mechanisme voor schone
ontwikkeling. Deze beleidsinstrumenten mogen de lidstaten gebruiken in
aanvulling op hun nationale maatregelen zoals het aanmoedigen van energieefficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, fiscale maatregelen,…
De afspraak was dat het Protocol pas in werking zou treden nadat 55 landen het
ratificeerden. Bovendien moest de gemeenschappelijke CO2-uitstoot van de
geïndustrialiseerde landen die het Protocol ratificeren minstens 55 % bedragen
van de totale uitstoot van de hele geïndustrialiseerde wereld (in het referentiejaar
1990). Na de ratificatie door Rusland trad het Kyoto-protocol op 16 februari 2005
in werking. De Verenigde Staten van Amerika ratificeerden het protocol niet en
doen dus niet mee ook al zijn ze de grootste CO2-vervuiler.
Europese Unie
Voor de Europese Unie werd voor bovengenoemde gassen een reductie van
8 % tegen 2008-2012 vastgelegd. Deze 8 % werd binnen de EU volgens het
lastenverdelingsakkoord verdeeld over de lidstaten. Bepaalde landen zoals
Spanje en Portugal mogen hun uitstoot verhogen. Andere zoals onder andere
Luxemburg, Duitsland, Nederland en ook België dienen hun uitstoot te
verminderen. De verdeling gebeurde op basis van de uitstoot in het referentiejaar
en de economische situatie van de verschillende landen.
België
België moet haar emissies van broeikasgassen tegen 2008-2012 met 7,5 %
verminderen tegenover 1990. Daarmee zit België rond het Europees
gemiddelde. Uit cijfers van het Europese milieu-agentschap blijkt dat België
tegen 2010, 22,9 % meer broeikasgassen dreigt uit te stoten dan in 1990. Op
8 maart 2004 heeft het overlegcomité van de federale en de gewestregeringen
een akkoord bereikt over de lastenverdeling tussen de gewesten en de federale
overheid bij de uitvoering van het akkoord van Kyoto. Voor Vlaanderen komt dit
neer op een vermindering van 5,2 % van de uitstoot ten opzichte van 1990, voor
Wallonië op een vermindering met 7,5 % en voor Brussel een toename van
3,475 %.
¬ Rationeel energiegebruik
Sinds 1973 is REG niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De reden is
te vinden in de oliecrisis die in dat jaar begon. Aanvankelijk lag vooral de
economische factor aan de basis. In de tweede helft van de jaren ’80 kwam de
angst voor een versnelde toename van het broeikaseffect. Vanaf dan werd het
ecologische aspect de voornaamste drijfveer om aan REG te doen.
In het beleid van zowel Vlaanderen als Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest wordt aandacht besteed aan rationeel energiegebruik.
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Vlaanderen
Het REG-beleid wordt in Vlaanderen gekoppeld aan het Klimaatbeleid in het
kader van de Kyoto-akkoorden. De Vlaamse minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, heeft in zijn beleidsnota energie voor 2004-2009
een aantal REG-projecten opgenomen:
•

REG voor gebouwen;

•

REG voor huishoudens en gelijkgestelden;

•

REG voor industrie.

De uitwerking van
doelstellingen:

het

Vlaams

energiebeleid

is

gebaseerd

op

drie

•

het stimuleren van rationeel energiegebruik;

•

een verhoging van de milieuvriendelijke productie van energie in de
globale energievoorziening

•

een optimale energiedienstverlening voor alle maatschappelijke groepen.
Dit mag evenwel niet leiden tot energieverspilling.

In het Vlaams Klimaatsbeleidsplan101 dat door de Vlaamse Regering in 2003
werd goedgekeurd, werden 33 maatregelen opgenomen die de uitstoot van
broeikasgassen in Vlaanderen moet terugdringen.
Op 2 april 2004 werd het decreet tot vermindering van de uitstoot van
broeikasgassen in het Vlaamse gewest door het bevorderen van het rationeel
energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en de toepassing
van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto (het REG-decreet102)
door de Vlaamse regering afgekondigd. Met dit REG-decreet wordt een
algemeen kader gecreëerd voor de vermindering van de CO2-uitstoot door de
bevordering van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen en de toepassing van flexibele mechanismen.
Vanaf 1 januari 2006 wordt de energieprestatieregelgeving103 van kracht. Deze
regelgeving legt een aantal minimumeisen op vlak van thermische isolatie,
energieprestatie en ventilatie vast waaraan gebouwen moeten voldoen.

101

TASKFORCE KLIMAATBELEID VLAANDEREN, Vlaams Klimaatsbeleidsplan 2002-2005,
AMINAL, Brussel, 2003, 216 p.
102
DECREET van 2 april 2004 tot vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in het Vlaamse
Gewest door het bevorderen van het rationeel energiegebruik, het gebruik van hernieuwbare
energiebronnen en de toepassing van flexibiliteitsmechanismen uit het Protocol van Kyoto (B.S., 23
juni 2004).
103
BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 11 maart 2005 tot vaststelling van de eisen op
het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen (B.S., 17 juni 2005).
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Voor ingedeelde energie-intensieve inrichtingen geldt sinds oktober 2004 het
besluit energieplanning104. De inrichtingen die onder dit besluit vallen dienen
een energieplan en een energiestudie op te maken. Aangezien enkel inrichtingen
met een jaarlijks energiegebruik van tenminste 0,1 PJ als energie-intensieve
inrichting worden beschouwd, vallen slechts een aantal Vlaamse ziekenhuizen
onder deze regelgeving. Enkel de bestaande inrichtingen met een jaarlijks primair
energiegebruik groter dan of gelijk aan 0,5 PJ hoeven in het bezit te zijn van een
conform verklaard energieplan. Inrichtingen met een gebruik dat tussen de 0,1 en
0,5 PJ schommelt, dienen een energieplan mee te sturen bij de eerstvolgende
aanvraag tot hernieuwing van hun milieuvergunning.
Bijkomende regelgeving van het Vlaamse energiebeleid (niet-limitatieve lijst):
•

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 29 maart 2002 inzake de
openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel
energiegebruik (B.S., 4 mei 2002)

•

DECREET van 7 mei 2004 houdende eisen en handhavingsmaatregelen
op het vlak van de energieprestaties en het binnenklimaat voor gebouwen
en tot invoering van een energieprestatiecertificaat (B.S., 30 juli 2004)

Brussel
Het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) heeft een aantal specifieke
hulpmiddelen ontwikkeld voor het aanmoedigen tot rationeel energiegebruik.
Deze hulpmiddelen zijn onder andere: een controlelijst audit, een
exploitatiehandboek en een template voor een energieboekhouding. Ook het BIM
legt de nadruk op de thermische isolatie van gebouwen. Daarnaast worden de
burgers en de ondernemingen ook aangemoedigd om door een aantal kleine
maatregelen hun energieverbruik te verminderen.
B. Het bevorderen van de financiële draagkracht
Iedereen die energie gebruikt, betaalt daarvoor een prijs. Door rationeel om te
springen met energie kan men een economisch voordeel behalen. Dit
economisch voordeel zal meestal bestaan uit een vermindering van de
energiefacturen (bv elektriciteit en stookolie). Door te snoeien in onnodig gebruik
en verspilling tegen te gaan worden ook de kosten beperkt. Voor vele bedrijven
en particulieren is deze kostenbesparing dan ook de grootste aanzet om aan
REG te doen.
Ook voor energie geldt dat er externe kosten bestaan die verbonden zijn aan
het verbruik. Voor energie denken we hier bijvoorbeeld aan de kosten van de
gezondheidszorg door de ozonpieken, de kosten tengevolge de opwarming van
de aarde, enz. Voor een duurzaam energiebeheer moet ook met deze kosten
rekening gehouden worden. In de toekomst zullen een aantal van deze externe
kosten mogelijk mee betaald moeten worden door de gebruiker. Voor het gebruik
van kernenergie is dit nu reeds deels het geval. In de elektriciteitsprijs die wij
vandaag betalen is rekening gehouden met de kosten voor de toekomstige
afbraak van de kerncentrales.

104

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 14 mei 2004 inzake energieplanning voor
ingedeelde energie-intensieve inrichtingen en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering
van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning en het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende de algemene
en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (B.S., 16 juli 2004).
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C. Ecologisch verantwoord ondernemen
¬ De Drie-stappenstrategie105
De drie-stappenstrategie kan perfect worden toegepast op ecologisch
verantwoord energiegebruik. De toepassing van de drie-stappenstrategie op
energie noemt men ook de Trias Energetica.
Voor het aspect energie zijn de drie opeenvolgende stappen de volgende:
•

Stap 1: beperk het energieverbruik;

•

stap 2: gebruik duurzame energiebronnen;

•

stap 3: gebruik energiebronnen efficiënt.

Het principe van deze trias is dat stap 1 de meest duurzame en stap 3 de relatief
minst duurzame stap is. Essentieel voor een duurzaam resultaat van de strategie
is de volgorde van de stappen: neem eerst zoveel mogelijk maatregelen uit stap
1, kan dat niet meer op een verantwoorde manier, neem dan zoveel mogelijk
maatregelen uit stap 2 en neem tenslotte maatregelen uit stap 3 als er nog een
restvraag is overgebleven.
Ook op het energiegebruik in hun organisatie hebben de medewerkers van de
gezondheidszorg een impact. Dit komt verder in dit hoofdstuk meer uitgebreid
aan bod.

105

Gebaseerd op DUBO-CENTRUM, (http://www.dubocentrum.nl/infodesk/begrippenlijst.php?letter=T), 15-10-2005 en op CENTRUM DUURZAAM
BOUWEN, powerpointpresentatie, Heusden-Zolder, 2004.
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2. Kennismaking met de energieproblematiek
2.1 Wat is energie? 106
A. Definitie
“Energie is het vermogen om arbeid te verrichten, het is de kracht die
beweging kan teweeg brengen of iets kan verwarmen.”107
“Energie is een moeilijk eenvoudig te omschrijven begrip dat men zou kunnen
definiëren als een niet-stoffelijk ‘iets’, dat in staat is veranderingen teweeg te
brengen aan of in stoffelijke lichamen of van de ruimte. Voor het dagelijks leven
is de volgende niet alles omvattende definitie vaak geschikter: een systeem bezit
energie als het in principe in staat is door middel van het uitoefenen van
kracht(en) arbeid te verrichten.”108
De officiële eenheid voor energie is Joule (J).
Een belangrijke grootheid is het vermogen. Deze grootheid duidt aan in welke
tijdspanne een hoeveelheid energie kan worden geleverd. Watt (W) en kilowatt
(kW) zijn eenheden van vermogen. Eén Watt stemt overeen met een vermogen
dat per seconde een energie (arbeid of warmte) van één Joule kan geven
(1W=J/s). Een andere veelgebruikte eenheid van energie is de kilowattuur (kWh).
Als een toestel met een vermogen van 1 000 W gedurende 1 uur ononderbroken
werkt, heeft het 1 kWh verbruikt.
B. Energievormen
Energie kan in verschillende vormen voorkomen:

106

•

chemische energie (bv. de energie van fossiele brandstoffen);

•

elektrische energie (bv. de energie van een elektrische batterij);

•

potentiële energie (bv. de opgeslagen energie van water in een
stuwdam);

•

kinetische energie (bv. de bewegingsenergie van een vrachtwagen);

•

warmte-energie (bv. de energie afkomstig van de zon die de aarde
bereikt).

Gebaseerd op: CORNELIS, K., Onderzoek naar het economisch en ecologisch gebruik van
energie op school. 2004. (onuitgegeven werk).
107
GYSELS, H. (red.) en TEN HOUTEN, J.G. (red.), Grote Nederlandse Larousse encyclopedie:
Encyclopedie van het milieu, Oosthoeks Uitgeversmaatschappij BV, Utrecht, 1984, p. 155.
108
Encarta Encyclopedie Winkler Prins, Microsoft, 2002. (CD-ROM)
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C. Energiedragers
Naast verschillende energievormen, bestaan er ook verschillende
energiedragers. “Een energiedrager is een stof of een ander medium waarin, in
een zekere geconcentreerde vorm, energie opgesloten ligt, die via een
omzettingsproces vrijgemaakt kan worden.”109 Energiedragers zijn met andere
woorden materialen die in staat zijn op de plek waar dit gevraagd wordt, een of
andere vorm van energie af te staan. Energiedragers kunnen getransporteerd
worden naar de plek waar zij nodig zijn. Dit in tegenstelling met energiebronnen
die alleen ter plaatse kunnen gebruikt of omgezet worden, zoals bijvoorbeeld
zonnestraling. Energiedragers zijn onderverdeeld in primaire en secundaire
dragers. Voorbeelden van primaire dragers zijn fossiele brandstoffen en
uranium. Na bewerking of omzetting gaat een primaire over in een secundaire
energiedrager zoals bijvoorbeeld elektriciteit, benzine en warmte. Zo ontstaat
door een veranderingsproces van de primaire energiedrager, bijvoorbeeld kolen
in een krachtcentrale, de secundaire energiedrager elektrische stroom.110
Primaire energiedrager

Secundaire energiedrager

Kolen

Elektrische stroom

2.2 Ecologische aspecten
Ons comfort is erg afhankelijk van energie. Jammer genoeg gaat energieverbruik
hand in hand met milieuaantasting. Verwarming, verlichting, uitrusting,… zorgen
voor vervuiling. Door fossiele brandstoffen te gebruiken, worden
luchtverontreinigende stoffen aangemaakt, zoals CO2, de hoofdverantwoordelijke
voor de klimaatswijzigingen op de aarde. Andere vervuilende stoffen zoals SO2
kunnen nefaste gevolgen hebben voor onze gezondheid. Fossiele
energiebronnen zijn daarenboven niet onuitputtelijk.
Om aan deze problemen tegemoet te komen dienen we aan duurzaam
energiebeheer te doen. De twee hoofdpijlers om in de toekomst de
energiebehoefte en de energieopwekking op elkaar af te stemmen, zijn het
rationeel energiegebruik (REG) en de toepassing van hernieuwbare
energiebronnen. Comfort en vervuiling hoeven dus niet hand in hand te gaan…
A. Impact op het leefmilieu
De problemen tengevolge van energieverbruik vangen aan bij de ontginning van
de grondstoffen en blijven zich manifesteren tot het verbruik. Rampen bij het
boren, het transport of het stockeren van olie zijn hiervan voorbeelden. De
verbranding van stookolie, gas, kolen en hout levert energie. Bij die verbranding
komen er echter ook verschillende stoffen vrij zoals waterdamp (H2O);
koolstofdioxide (CO2) en zwaveldioxide (SO2). De gassen die verdwijnen via de
schoorsteen kunnen schade aanrichten aan het milieu en de gezondheid.

109

Encarta Encyclopedie Winkler Prins, Microsoft, 2002. (CD-ROM)
GYSELS, H. (red.) en TEN HOUTEN, J.G. (red.), Grote Nederlandse Larousse encyclopedie:
Encyclopedie van het milieu, Oosthoeks Uitgeversmaatschappij BV, Utrecht, 1984, p. 159.
110
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Een aantal reststoffen uit de energiesector zoals lood (Pb), zwaveldioxide (SO2)
en stikstofoxiden (NOX) komen in steeds hogere concentraties voor in lucht,
water en bodem. Ook producten van onvolledige verbranding (POV’s) zoals
koolstofmonoxide (CO), roet, vluchtige organische stoffen (VOS) en dioxines
worden geëmitteerd. Deze stoffen hebben een zware impact op leefmilieu,
atmosfeer en klimaat.
Ook het genereren van elektriciteit legt een hoge belasting op aan het milieu.
Stroom is bij het aandrijven van toestellen volledig emissievrij. Bij het genereren
van die stroom in de elektriciteitscentrale ontstaan wel allerlei milieueffecten
zoals verbrandingsgassen, reststoffen, opwarming van koelwater, geluidshinder,
nucleaire afval,… Het gemiddeld rendement van een elektriciteitscentrale ligt
daarenboven maar op 40 %.
¬ Opwarming van de aarde
Het meest gekende milieueffect dat wordt gekoppeld aan ons energiegebruik is
de opwarming van de aarde (het global warming effect). Energiegebruik hangt
onoverkomelijk samen met de uitstoot van onder andere koolstofdioxide (CO2),
het belangrijkste broeikasgas.
Broeikasgassen zijn gassen die in de atmosfeer aanwezig zijn, ze kunnen zowel
van natuurlijke als van menselijke oorsprong zijn. Het belangrijkste broeikasgas
van menselijke oorsprong is CO2. Andere broeikasgassen die door de mens in de
natuur worden verspreid zijn: chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en halonen,
methaan (CH4), stikstofoxiden (NOX) en troposferische ozon (O3).
Broeikasgassen laten de invallende zonnestralen door maar nemen de
teruggekaatste straling van het opgewarmde aardoppervlak op. Het gevolg
hiervan is dat de gemiddelde temperatuur op aarde +15°C bedraagt i.p.v. -18°C.
Het broeikaseffect maakt dat leven op aarde mogelijk is. Gedurende de voorbije
twee eeuwen heeft de mens de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer
echter danig verhoogd. Hierdoor wordt het natuurlijk broeikaseffect in die mate
versterkt dat het leidt tot een verhoging van de gemiddelde temperatuur en een
globale klimaatverandering.
In de onderstaande figuur wordt de werking van het broeikaseffect weergegeven.

Figuur 22: Het broeikaseffect 111

111

MILIEULOKET.NL, (http://www.milieuloket.nl/9292000/modulesf/vfz0qpqn1000), 12-11-05.

192

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

De klimaatswijziging bedreigt talrijke ecosystemen in hun voortbestaan en brengt
een hele reeks onmiddellijke en toekomstige gevolgen met zich mee. Zo
wordt er gesproken van verhoging van de temperatuur, veranderingen in het
neerslagpatroon en veranderingen van de oceaanstromingen. De opwarming van
de aarde heeft ook gevolgen voor de gezondheid van de mens en voor landbouw
en voedselproductie. Zo zal bijvoorbeeld de malariamug ook in onze contreien
kunnen overleven en de ziekte verspreiden.
Gezien de complexheid van de materie is het nog niet volledig duidelijk waar en
in welke mate de gevolgen van de opwarming van de aarde zich zullen uiten. Uit
het eerste rapport van climateprediction.net112 blijkt echter dat de meeste
wetenschappelijke rapporten over de opwarming van de aarde het probleem
onderschat hebben. De Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM)113 beweert dat de
gevolgen van de opwarming van de aarde ook bij ons al merkbaar zijn. De
gemiddelde temperatuur, het gemiddelde zeeniveau en de gemiddelde neerslag
in Vlaanderen zijn volgens de VMM nu hoger dan in het verleden.
Om de gevolgen van de klimaatsverandering zo miniem mogelijk te houden,
moeten er dringend maatregelen worden genomen. Het reduceren van de
uitstoot van CO2 lijkt hierbij prioritair.
¬ Verzuring
Naast broeikasgassen worden met de verbranding van fossiele brandstoffen ook
stikstofoxiden (NOx) en zwaveloxiden (SO2) de lucht in geblazen. Deze stoffen
zijn de veroorzakers van de zogenaamde zure regen die hele bossen aantast,
onze gezondheid in gevaar brengt en schade veroorzaakt aan gebouwen en
materialen. De verzuring is een compartimentoverschrijdend probleem, zowel
de bodem als het water leiden eronder.
¬ Fotochemische luchtverontreiniging: ozonpieken
Fotochemische luchtverontreiniging is een probleem dat zich vooral voordoet in
de zomermaanden. Verhoogde ozonconcentraties kunnen nadelige effecten
veroorzaken op mens en dier, planten en materialen. Ozon kan verschillende
gezondheidsklachten – waaronder longfunctieveranderingen – uitlokken. De
andere stoffen uit de '
zomersmog cocktail'veroorzaken prikkende ogen, hoesten
en irritatie van de slijmvliezen.
Ozon (O3) in de onderste luchtlagen is een secundaire polluent die ontstaat
doordat op warme dagen het zonlicht (UV) inwerkt op de lucht die verontreinigd is
met stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen. De belangrijkste precursoren,
de stikstofoxiden (NOX) en de vluchtige koolwaterstoffen (VOS), worden door het
verkeer en de energie-industrie uitgestoten. Onder invloed van zonlicht kunnen
stikstofdioxide (NO2) en zuurstof (O2) met elkaar reageren tot O3 en
stikstofdioxide (NO). Vluchtige organische stoffen (VOS) werken als katalysator
voor de reactie die NO omzet in NO2. Ze zorgen er dus voor dat NO2
gemakkelijker gevormd wordt en dat er zo meer kans is op ozonvorming.

112

STAINFORTH, D.A., et al, ‘Uncertainty in predictions of the climate response to rising levels of
greenhouse gases’ [elektronische versie], Nature, 433 (2005), 403 - 406.
113
VMM, 2005, geciteerd in EECKHOUT, B., ‘België is grootste vervuiler van Europa’, De Morgen,
26 januari 2005,p. 1.
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Het probleem van de ozonpieken is moeilijk te bestrijden. Naast het verkeer en
de energiesector zijn er verschillende bronnen van NOx (elke
verbrandingsinstallatie, industriële sectoren) en van VOS (verven, benzines,
lekkende tanks). Ook het grensoverschrijdend karakter zorgt voor een moeilijke
bestrijding van het probleem.
De Ozonrichtlijn114 2002/3/EG van de Europese Unie stelt streefwaarden voor
ter bescherming van de volksgezondheid en de vegetatie t.g.v.
ozonverontreiniging. Ze harmoniseert de uitwisseling van informatie en bepaalt
wanneer de bevolking gewaarschuwd (of zelfs gealarmeerd) moet worden bij
overschrijding van bepaalde ozonwaarden.De drempelwaarden zijn de volgende:
•

180 µg/m3 = waarschuwingsdrempel bevolking

•

240 µg/m3 = alarmeringsdrempel bevolking

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij (http://www.vmm.be) kan je
de actuele meetwaarden raadplegen.
De polllumeter op de website van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM)
(http://www.ibgebim.be/nederlands/contenu/index.asp) geeft een idee van de
staat van de buitenlucht in het Brussels Gewest.
¬ Nucleair afval115
Zoals reeds in het hoofdstuk over afval werd vermeld, zijn straling en besmetting
de twee voornaamste risico’s verbonden aan radioactieve stoffen en radioactief
afval.
Ongeveer 80 % van het radioactieve afval in België ontstaat bij processen die
rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de productie van elektriciteit
via kernenergie: de exploitatie van de kerncentrales, de productie van
kernbrandstof, de opwerking van verbruikte kernbrandstof en onderzoek op het
gebied van kernenergie.
In een kerncentrale worden er twee soorten radioactief afval geproduceerd. Het
hoogradioactief afval dat uit de reactor zelf komt en het laag tot middelactief
exploitatieafval. Het gaat onder meer om vervangstukken (zoals buizen, kleppen,
manometers), afval van water- of gaszuiveringsinstallaties (zoals slijk en filters)
en beschermingsmaterialen (zoals handschoenen en overschoenen). Het
exploitatieafval wordt gedeeltelijk in de centrale zelf verwerkt.

114

Richtlijn 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 februari 2002 betreffende
ozon in de lucht (Publicatieblad Nr. L 067 van 09 maart 2002)
115
NIRAS, (http://www.nirond.be/nederlands/6.2_oorsprong_nl.html), 28-09-05
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De classificatie van radioactief afval gebeurt in twee stappen:116
•

voor het beheer op korte termijn wordt het radioactieve afval hoofdzakelijk
gerangschikt op basis van het activiteitsniveau en de aard van de
stralingen die het afval uitzendt;

•

voor het beheer op lange termijn wordt het geconditioneerd radioactief
afval (Radioactief afval dat in een vorm is gebracht die op veilige en
economische wijze behandeld, vervoerd, opgeslagen en geborgen kan
worden) ingedeeld op basis van het activiteitsniveau en de halveringstijd
(de gemiddelde tijd die nodig is opdat de activiteit van een radioactieve
bron zou dalen tot de helft van haar oorspronkelijke waarde). Zo komt
men tot drie categorieën van radioactief afval voor het beheer op lange
termijn:
o

afval van categorie A (laag- of middelactief en kortlevend afval);

o

afval van categorie B (laag- of middelactief en langlevend afval);

o

Afval van categorie C (hoogactief kort- of langlevend afval).

Het afval van categorie B en C, dat aanzienlijke hoeveelheden radioelementen met een halveringstijd van meer dan 30 jaar bevat, moet meer
dan 300 jaar van mens en milieu geïsoleerd worden. De tijd die nodig is
opdat zijn activiteitsniveau ten minste met een factor 1.000 zou afnemen,
kan inderdaad enkele tientallen duizenden jaren bedragen.
In onderstaande figuur wordt de classificatie van radioactief afval voor het
beheer op lange termijn schematisch weergegeven.

Figuur 23: De classificatie van radioactief afval voor het beheer op lange termijn 117

116
117

NIRAS, (http://www.nirond.be/nederlands/6.4_classificatie_nl.html), 28-09-05
NIRAS, (http://www.nirond.be/nederlands/6.4_classificatie_nl.html), 28-09-05
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In onderstaande tabel wordt de geraamde hoeveelheid behandeld radioactief
afval tot het jaar 2050 weergegeven.118
Tabel 10: De geraamde hoeveelheid behandeld radioactief afval tot het jaar 2050

categorie A

60 000 m3

categorie B

7 800 tot 8 800 m3

categorie C

900 tot 6 700 m3

In dit afval zit niet alleen het afval dat geproduceerd is bij toepassingen in
geneeskunde, landbouw, industrie en kerncentrales. Ook het afval dat nog zal
ontstaan bij de afbraak van de nucleaire installaties is hierin meegerekend. Het
aantal m3 afvalstoffen van categorie A kan men zich voorstellen als een
voetbalveld van 120 m lang, 80 m breed en 6 meter hoog. Voor categorie B een
voetbalveld maar dan 1 meter hoog en voor categorie C een voetbalveld van een
halve meter hoog.
B. Eindigheid van de energievoorraad
Naast de hierboven genoemde milieuproblemen zoals het broeikaseffect en de
ozonproblematiek, is er ook het probleem van de eindigheid van de
energievoorraad. Toekomstige generaties zullen geconfronteerd worden met de
eindigheid van de reserves: steenkool, aardolie en aardgas raken ooit op. Terwijl
de voorraad slinkt, neemt de vraag nog toe.
Volgens het '
Statistical Review of World Energy' van 2005 van de Britse
oliegroep BP, bedroeg eind 2004 de ratio bewezen reserves/productie 40,5 jaar
voor olie, 66,7 jaar voor aardgas en 164 jaar voor steenkool. Dit betekent dat
de bewezen reserves bij het productietempo in 2004 nog volstaan voor
respectievelijk 40,5 jaar voor olie, 66,7 jaar voor aardgas en 164 jaar voor
steenkool. De bewezen reserves zijn de momenteel gekende reserves die bij de
huidige economische omstandigheden uitbaatbaar zijn. Om een correcter beeld
te krijgen van de energievoorraad dient men rekening te houden met een aantal
zekere en onzekere factoren zoals de toename van de wereldbevolking en de
energieprijzen. Bovendien zijn er gekende reserves die in de toekomst
uitbaatbaar zullen worden door technologische vooruitgang en die nu nog niet in
de cijfers zijn opgenomen. Ook een inschatting van de ongekende reserves
waarvan men op basis van geologische gegevens en statistische analyses mag
verwachten dat ze nog ontdekt zullen worden en uitgebaat kunnen worden,
leiden tot een correcter beeld.
Waarschijnlijk zal de olie- en aardgasproductie uiteindelijk niet dalen door een
volledige uitputting van de voorraden. De productie zal eerder inkrimpen doordat
stijgende olie- en gasprijzen, en milieubeperkingen, andere energiebronnen
aantrekkelijker maken. Energiebronnen die naar verwachting olie en gas
geleidelijk zullen vervangen, zijn bijvoorbeeld schone kolen technologieën,
biobrandstoffen en andere hernieuwbare energiebronnen.119

118

NIRAS, (http://www.monavzw.be/radioactiefafval.htm#watzijn), 28-09-05
Gebaseerd op VLAAMSE OVERHEID,
(http://www.energiesparen.be/reg/fossiele_brandstoffen.php), 17-10-2005.
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In tegenstelling tot de conventionele energiebronnen, kan hernieuwbare energie
zoals zonne- en windenergie als oneindig worden beschouwd.120

2.3 Economische aspecten
De energieprijzen gaan begin 2005 pijlsnel de hoogte in. Deskundigen
verwachten niet dat de prijzen ooit nog echt zullen dalen. Gezien het schaarser
worden van fossiele brandstoffen zullen de klassieke energiebronnen in de
toekomst alsmaar duurder worden. Dit effect kan nog versterkt worden door de
versnelde uitstap uit kernenergie. Ook de milieukosten beginnen mee te spelen in
de bepaling van de energieprijzen. Energieverbruik betekent immers
milieuaantasting. Elke verspilling, alle verontreiniging, zowel de mindere zorg aan
de ecologie als het ondoeltreffend gebruik van energie zal betaald moeten
worden.
Vermits elektriciteit moeilijk stockeerbaar is, moet de productie op elk ogenblik
aangepast worden aan het verbruik. Het ogenblik van verbruik heeft een invloed
op de kostprijs. Voor de opwekking van elektriciteit tijdens de piekuren is een
piekcentrale nodig die meer grondstoffen vraagt. Tijdens de piekuren (overdag)
kost elektriciteitsverbruik dan ook meer dan in de stille uren (tijdens de nacht en
vanaf 1 januari 2007 ook in het weekend).

120 ANRE, Duurzame Energie wegwijzer 2004. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
2004, p. 1 (brochure).
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3. Bewustwording
attitudevorming

van

de

energieproblematiek

en

3.1 Enkele cijfers m.b.t. energieverbruik
A. Energiebalansen Vlaanderen121
In onderstaande tabel wordt een evolutie gegeven van het energiegebruik per
sector voor de jaren 1990-2003. De transformatiesector122 is een
verzamelnaam voor bedrijven die primaire energiedragers in een andere vorm
van energie omzetten. Hierbij verandert de fysische vorm van de energiedrager.
Klassiek rekent men volgende soorten van ondernemingen tot de
transformatiesector:
elektriciteitscentrales,
warmte-centrales,
petroleumraffinaderijen, cokesovens, agglomeratenfabrieken,... . Soms rekent
men ook de hoogovens tot de transformatiesector (o.a. Eurostat).
Uit de figuur kan afgeleid worden dat het energieverbruik in Vlaanderen sinds de
jaren ’90 bijna steeds is toegenomen. Deze toename bedraagt globaal bijna
23 %. Enkel het energiegebruik in de land- en tuinbouwsector bleef ongeveer
gelijk. De toename van het energiegebruik in de dienstensector bedraagt maar
liefst 71,5 %. Ook de huishoudens, de industrie en de transportsector dragen in
grote mate bij tot de algemene toename van het energiegebruik.
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Figuur 24: Evolutie van het totaal energieverbruik in PJ naar sector (Vlaanderen, 19902003) 123

121

Gebaseerd op: VITO, energiebalansen,
(http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_energie.htm), 15-10-2005
122
VITO, (http://www.emis.vito.be/index.cfm?PageID=87), 13-12-2005
123
VITO, energiebalansen, (http://aps.vlaanderen.be/statistiek/cijfers/stat_cijfers_energie.htm), 1510-2005.
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B. Energiekengetallen van de Tertiaire sector in Vlaanderen124
Er zijn ook cijfers gekend over het energieverbruik in de tertiaire sector waartoe
de gezondheidszorg behoort. In 2003 bedroeg het energieverbruik van de
gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening 14 032 TJ. Dit stemt
overeen met een aandeel van 14 % t.o.v. het totale energieverbruik van de
tertiaire sector. De sector ‘gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening’
bestaat uit ziekenhuizen, instellingen van maatschappelijke dienstverlening
waarbij onderdak verschaft wordt en instellingen van maatschappelijke
dienstverlening waarbij geen onderdak verschaft wordt.
In onderstaand taartdiagram wordt de verdeling voor de verschillende
deelsectoren weergegeven.

Hotels en restaurants
7%
24%

14%

Gezondheidszorg en
maatschappelijke dientsverlening
Onderwijs

12%

32%

11%

Andere gemeenschaps-, sociale en
persoonlijke dienstverlening
Kantoren en administraties
Handel

Figuur 25: Energieverbruik in de deelsectoren van de tertiaire sector (cijfers 2003)

De in instellingen verbruikte energie wordt voor verschillende doeleinden
aangewend. Een groot deel van het energieverbruik is het gebouwgebonden
verbruik zoals klimaats- en verlichtingstoepassingen. De klimaatstoepassingen
(HVAC) bestaan uit verwarming (heating), verluchting (ventilation) en
airconditioning. Ook het energiegebruik van liften valt onder de categorie
gebouwgebonden verbruik. Een ander deel van de energie wordt gebruikt voor
sanitaire toepassingen. In de gezondheidszorg verbruikt ook de medische
apparatuur energie.125

124

Gebaseerd op: AERNOUTS, K., JESPERS, K., Energiekengetallen van de tertiaire sector in
Vlaanderen 2003: Bijlage bij de energiebalans Vlaanderen 2003 onafhankelijke methode. Vito, Mol,
2005, 60 p.
125
Gebaseerd op SENTERNOVEM, EnergiebesparingsMonitor gebouwde omgeving 2003,
KOMPAS, Utrecht, 2004, 87 p.
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In onderstaande figuur wordt een overzicht gegeven van het verbruik aan
primaire energie naar functie in de Nederlandse utiliteitsbouw voor 2003.
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Figuur 26: Verbruik aan primaire energie in de utiliteitsbouw voor het jaar 2003

126

In de tertiaire sector gaat een groot deel van het primaire energiegebruik naar de
verwarming van het gebouw. Enkel bij winkels en ziekenhuizen bedraagt deze
post minder dan de helft van het totale energieverbruik. Ook de post verlichting
neemt een groot deel van het energieverbruik (ca 25 %) voor haar rekening.
De categorie ‘overig’ is het grootst in de gezondheidszorg. Een verklaring
hiervoor is te vinden in het energieverbruik van medische apparatuur. In
ziekenhuizen en overige gezondheidsinstellingen wordt er logischerwijs ook
energie gebruikt voor koken, in kantoren en scholen is dit niet altijd het geval.
C. Elektriciteits- en aardgasverbruik van Vlaamse gezinnen127
Algemeen wordt aangenomen dat het gemiddelde elektriciteitsverbruik van een
Vlaams gezin (3 gezinsleden) 3 500 kWh bedraagt. Indien er wordt verwarmd
met elektriciteit, kan het verbruik echter veel hoger oplopen.
Doorgaans worden verschillende typecategorieën gebruikt om verschillende
situaties bij huishoudelijke afnemers te beschrijven. Deze situaties variëren
algemeen gesproken van een alleenstaande in een appartement zonder
elektrische verwarming tot een omvangrijk gezin in een grote elektrisch
verwarmde woning. Het gemiddelde elektriciteitsverbruik varieert voor de
verschillende categorieën van 600 kWh/jaar tot 12 500 kWh/jaar.
Voor het gemiddelde aardgasverbruik van een Vlaams gezin worden algemeen
onderstaande cijfers aangenomen:

126

•

koken en warm water: 2 000 kWh

•

verwarming op aardgas: 22 000 kWh.

SENTERNOVEM, EnergiebesparingsMonitor gebouwde omgeving 2003, KOMPAS, Utrecht,
2004, 87 p.
127
Gebaseerd op: VREG, (http://www.vreg.be/vreg/particulieren/faqpartvgl.htm#a), 15-12-2005.

200

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

3.2 De energieproblematiek in de media en in
bewustwordingscampagnes
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3.3 Rationeel Energiegebruik (REG)
A. Inleiding
Rationeel Energiegebruik (REG) is energie sparen met behoud van comfort.
Rationeel gebruik maken van energie is op de eerste plaats zuinig zijn met
energie door niet onnodig energie te verspillen. Dit heeft veel te maken met de
omstandigheden waarin we wonen of werken, maar ook met een mentaliteit,
een ingesteldheid. Wie wil kan de energiebehoefte voor een groot stuk
terugdringen zonder inlevering van comfort of verandering van onze levensstijl.
Naast het onnodig verspillen van energie komt het erop aan om voor de
resterende energievraag de grootst mogelijke energie-efficiëntie na te streven.
In de praktijk van alledag zijn er tal van mogelijkheden om een bijdrage te
leveren aan een meer duurzaam energiegebruik. Het maken van keuzes is
daarin niet altijd een gemakkelijk proces.
Om binnen een onderneming te komen tot rationeel energiegebruik, dient de
trias energetica in de onderschreven volgorde te worden gerespecteerd:
Stap 1: beperk het energieverbruik
stap 2: gebruik duurzame energiebronnen;
stap 3: gebruik energiebronnen efficiënt.
B. Tips128
Op de energie-website van de Vlaamse overheid (http://www.energiesparen.be)
staan verschillende tips over rationeel energiegebruik. Een groot deel van deze
tips is gericht op het REG van gebouwen. Het ontwerp en de constructie van
een gebouw bepalen immers in belangrijke mate de energiebalans van het
gebouw én het comfort van de gebruikers. We denken hierbij aan een optimaal
gebruik van de gratis energie uit de omgeving, een doorgedreven isolatie en een
verwarmings- en verluchtingsinstallatie met een hoog rendement.
Ook energiezuinige toestellen en gedrag kunnen helpen om de energiebehoefte
tot een minimum te herleiden.
Een aantal van die andere aandachtspunten worden hieronder besproken.
¬ Tips voor energiezuinig verlichten
Gloeilampen zijn spotgoedkoop in aanschaf en bieden een aangenaam licht.
Gloeilampen produceren echter slechts voor 10 % licht en voor 90 % warmte.
Waar mogelijk worden ze het best vervangen door energiezuinige verlichting.
Spaarlampen zijn in feite compacte tl-buizen die passen in een normale
lampvoet. Ze verbruiken 5 keer minder energie dan een gloeilamp en gaan 10
keer langer mee. De laatste jaren zijn spaarlampen veel goedkoper geworden in
de aanschaf. Ze zijn nu ook in meerdere vormen verkrijgbaar.

128

Gebaseerd op VLAAMSE OVERHEID, (http://www.energiesparen.be), 20-10-2005.
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LED’s (Light Emitting Diodes) 129 hebben meestal een aanzienlijke energieefficiëntie en slijten niet door gebruik. Door hun veel langere levensduur, grote
(mechanische) schokbestendigheid, veel geringere energiebehoefte en daardoor
veel minder warmte ontwikkeling zijn zij een goedkoop en milieuvriendelijk
alternatief voor gloeilampen.
Er is wel een belangrijk verschil in het rendement voor gekleurde,
monochromatische leds aan de ene kant, en witte leds aan de andere kant. Een
monochromatische led, vooral een rode, kan bijzonder efficiënt zijn (tot wel 50 %
van de elektrische energie wordt omgezet in licht). Het rendement van een witte
led is veel kleiner dan dat van een rode LED: een witte led is opgebouwd uit een
blauwe led (rendement daarvan is al lager dan voor een rode) waarvan een
gedeelte van het licht wordt opgevangen door een fosfor die het, met een
belangrijk energieverlies, omzet in geel licht. Het geel in combinatie met blauw
geeft een witte indruk. Witte leds zijn door dit principe niet of nauwelijks
efficiënter dan grote gloeilampen (van zo'
n 100 watt). Echter, omdat kleine
gloeilampen zoals in zaklampen een nog lager rendement kennen, en omdat het
licht van de felle leds sterk gebundeld is, zijn er nog wel toepassingen waar
vervanging nuttig kan zijn. De meest efficiënte witte verlichting wordt dus nog
steeds gevormd door fluorescentielampen zoals de tl-buis en de spaarlamp.
¬ Tips voor energiezuinige apparaten
Om te helpen bij de keuze van een energiezuinig apparaat worden toestellen in
categorieën gedeeld, van de meest zuinige (A-label) tot de meest gulzige. De
zuinigste toestellen dragen een A-label (A+ of A++-label voor koelkasten en
diepvriezers).
Er bestaan verschillende labels om het energieverbruik van toestellen aan te
geven:
•

EU-energielabel

•

GEEA-label (Group for Energy-Efficient Appliances)

•

Energy + label
Energy+ apparaten verbruiken driekwart of minder van
het energieverbruik van A-klasse apparaten;

•

Energy Star label
Vooral voor kantoorapparaten zoals Pc’s, beeldschermen,
printers, faxen en kopieerapparaten.

Voor wasmachines, wasdrogers, vaatwassers, koel /
vriesapparaten, airconditioners, lichtbronnen;
Voor TV, video, DVD, audio, batterijoplader,
verlichtingsarmatuur, informatie- en communicatieapparatuur;

Ook een goed onderhoud helpt om energie te sparen. Zo moet u bijvoorbeeld
een koffiezetapparaat regelmatig ontkalken om te voorkomen dat er zich te veel
kalk afzet op de verwarmingsweerstanden.

129

Gebaseerd op WIKIPEDIA, (http://www.wikipedia.nl), 13-12-2005.
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¬ Tips tegen sluipverbruik
De sluipverbruikers zijn de kleine lampjes die de stand-byfunctie op toestellen
aangeven. Deze lampjes verbruiken dag en nacht energie. De bekendste
voorbeelden van toestellen met een stand-byfunctie zijn televisie, video, hifi,
computer, printer, oplaadbare toestellen, microgolfoven,… Het sluipverbruik loopt
in veel woningen op tot 1/10 van het elektriciteitsverbruik of 125 euro per jaar.
Om sluipverbruik tot een minimum te beperken kan je volgende zaken doen:
•

Schakel toestellen zo veel mogelijk volledig uit als ze niet gebruikt worden
(tv, video, hifi);

•

koop toestellen met een laag sluipverbruik;

•

toestellen zonder ingebouwde netschakelaar kunnen aangesloten worden
op een stopcontact met schakelaar.

C. Bijkomende informatie
De Vlaamse overheid heeft een heel aantal brochures uitgegeven die REG
moeten bevorderen:
•

Ideeën voor energiezuinig wonen;

•

Ideeën voor energiebewust en veilig rijden;

•

Ideeën voor energiezuinig bouwen en verbouwen : Isoleren, verwarmen,
verluchten;

•

Energie besparen bij u thuis. Premies van uw elektriciteitsdistributienetbeheerder in 2005.

Op http://www.energiesparen.be/publicaties/index.php kunnen deze en andere
publicaties met betrekking tot energie geraadpleegd en besteld worden.
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4. Energiegebruik in de gezondheidszorg
4.1 Energiegebruik in de gezondheidszorg: een eerste kennismaking
Het jaarlijks elektriciteitsgebruik van de intramurale gezondheidszorg in
Vlaanderen werd in 2000 geraamd op 627 GWh/jaar en het brandstofverbruik op
6 845 TJ/jaar. Bovengenoemd energiegebruik leidt tot een jaarlijkse
energiefactuur van circa € 99 miljoen/jaar (incl. BTW; elektriciteit:
€ 67 miljoen/jaar en brandstof (voornamelijk aardgas): € 32 miljoen/jaar).
In onderstaande tabel wordt het gemiddeld brandstof en elektriciteitsverbruik per
bed voor ziekenhuizen en instellingen voor maatschappelijke dienstverlening
waarbij onderdak verschaft wordt, weergegeven. De tabel is afgeleid uit de
resultaten van een enquête die werd uitgevoerd in het kader van het
energiekengetallenrapport 2003 van de tertiaire sector in Vlaanderen. De
kengetallen voor elektriciteit zijn omgerekend naar het primaire verbruik van
energie (een elektriciteitsrendement van 40 % wordt verondersteld).
Tabel 11: Gemiddeld brandstof- en elektriciteitsverbruik voor de gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening (2000 en 2003) 130

2000
eenheid

brandstof/bed
GJ/bed

2003
ele/bed
GJ/bed

brandstof/bed
GJ/bed

ele/bed
GJ/bed

Algemene ziekenhuizen
Gemiddelde

68

69

73

79

Stand. dev.

57

36

69

50

Psychiatrische ziekenhuizen
Gemiddelde

76

36

61

32

Stand. dev.

18

13

22

12

Maatschappelijke dienstverlening met onderdak (vnl bejaardentehuizen)
Gemiddelde

37

26

45

29

Stand. dev.

15

11

66

24

Ter vergelijking worden de cijfers van het energiegebruik van Vlaamse gezinnen
nogmaals weergegeven. Zoals reeds in 3.1 D werd vermeld, wordt algemeen
aangenomen dat het elektriciteitsverbruik van een gemiddelde Vlaams gezin met
3 gezinsleden 3 500 kWh (= 12,6 GJ) bedraagt. Het aardgasverbruik van een
gemiddelde Vlaams gezin bedraagt 2 000 kWh (= 7,2 GJ) voor koken en warm
water en 22 000 kWh (= 79,2 GJ) voor verwarming op aardgas.
Op basis van de gegevens uit bovenstaande tabel kan men zeggen dat de
resultaten voor de ziekenhuissector en de rusthuissector van 2003 vergelijkbaar
zijn met deze van 2000. Dit ondanks het feit dat 2003 een kouder jaar was dan
2000.

130

AERNOUTS, K., JESPERS, K., Energiekengetallen van de tertiaire sector in Vlaanderen 2003:
Bijlage bij de energiebalans Vlaanderen 2003 onafhankelijke methode. Vito, Mol, 2005, 60 p.
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Opvallend is dat het elektriciteitsverbruik per bed in psychiatrische ziekenhuizen
en in de maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak verschaft wordt
(voornamelijk bejaardenhuizen) een stuk lager ligt dan in algemene
ziekenhuizen. Dit is echter niet zo verwonderlijk als je rekening houdt met de
verschillen in hoeveelheid medische apparatuur en operatiezalen. Voor het
brandstofverbruik zijn de verschillen minder opvallend.
Het is echter niet zo eenvoudig om hier te gaan vergelijken tussen de
verschillende soorten instellingen. Naast de al dan niet aanwezige apparatuur en
infrastructuur, gelden hier ook meer algemene parameters zoals de verschillen in
isolatie.

4.2 Energiefuncties in de gezondheidszorg131
Het totale energiegebruik kan worden opgedeeld in de functies waar het voor
gebruikt wordt. De volgende energiefuncties kunnen worden onderscheiden.
Gebouwgebonden:
•

Verwarming;

•

Koeling;

•

Ventilatie en pompen;

•

Bevochtiging;

•

Verlichting;

•

Leidingwater.

Niet-gebouwgebonden:
•

Apparatuur.

131

Gebaseerd op: DHV/AIB, De intramurale gezondheidszorg kan energie besparen, 1995.
geciteerd in VAN DAM, H., BUDORF, E., SCHILT, R., Plan van aanpak LTGO U-bouw, Sector
gezondheidszorg, PRC Bouwcentrum B.V., Bodegraven, 2005, 85 p.
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In onderstaande tabel is een indicatief overzicht gegeven van het aandeel van de
verschillende energiefuncties in de totale vraag.
Tabel 12: Overzicht aandelen energiefuncties

132

Energiefunctie Ziekenhuizen Psychiatrische Verpleeghuizen Instellingen
ziekenhuizen
voor
gehandicapten
Verwarming

43 %

56 %

46 %

56 %

Koeling

7%

0%

2%

1%

5%

1%

4%

2%

Bevochtiging

1%

1%

2%

1%

Verlichting

20 %

23 %

24 %

21 %

Leidingwater

9%

7%

8%

6%

Apparatuur

15 %

11 %

14 %

13 %

Totaal

100 %

100 %

100 %

100 %

Ventilatie
pompen

en

Verlichting neemt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik voor zijn
rekening (verlichting blijft lang branden in de gangen en consultatielokalen,…).
Naast de gebouwgebonden energiefuncties speelt ook de aanwezige apparatuur
een belangrijke rol in het energiegebruik. De apparatuur is zelfs de tweede
grootste energieverbruiker. Ventilatie is naast verlichting en apparatuur de
grootste elektriciteitsverbruiker.
In Figuur 27 wordt de verdere onderverdeling van het elektrische energiegebruik
van de apparatuur voor een ziekenhuis weergegeven.

24%
automatisering
medisch
52%

facilitair

24%

Figuur 27: Onderverdeling elektriciteitsgebruik apparatuur ziekenhuizen

132

VAN DAM, H., BUDORF, E., SCHILT, R., Plan van aanpak LTGO U-bouw, Sector
gezondheidszorg, PRC Bouwcentrum B.V., Bodegraven, 2005, 85 p.
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Onder automatiseringsapparatuur worden computers, schermen, tele- en
datacommunicatie-apparatuur, printers etcetera die niet specifiek voor de
gezondheidszorg zijn, verstaan. De laatste jaren is er een duidelijke toename van
deze apparatuur.
De meeste medische apparatuur is opgesteld in de operatiekamers en de
ruimten voor orgaanfunctie-onderzoek. Medische apparatuur zijn onder andere
MRI-apparatuur, microscopen, echo-apparatuur, doppler-toestel, röntgen,
scanners, cardiografen, stroboscoop, beademing etcetera.
Met facilitaire apparatuur wordt die facilitaire apparatuur bedoeld die specifiek
geldt voor de gezondheidszorg; de grootste energiegebruikers hiervan zijn: CSA
(centrale sterilisatie afdeling), ontkoppelde keukens en persluchtvoorziening. In
de CSA vindt reiniging en sterilisatie van de medische apparatuur plaats. In
ontkoppelde keukens worden de maaltijden bereid en achtereenvolgens gekoeld,
ingevroren, opgeslagen, gedistribueerd, opgewarmd en genuttigd. De
persluchtvoorziening wordt voor verschillende doelen ingezet (beademing,
besturing, reiniging, aandrijfenergie etcetera). De compressoren worden veelal
centraal opgesteld in het energiehuis van waaruit de perslucht middels een
leidingnet wordt gedistribueerd.

De toename in medische apparatuur, de stijgende koelbehoefte (door interne
warmtebronnen, verlichting, apparatuur,…) en de stijgende graad van
communicatiemiddelen (computers, printers, netwerken,…) laten vermoeden dat
het elektriciteitsverbruik in de toekomst nog verder zal toenemen.

4.3 De belangrijkste energiegebruikers:
kwantitatieve en kwalitatieve preventie per afdeling133
Bijna alle afdelingen van een gezondheidsinstelling hebben behoefte aan
verwarming en elektriciteit. Elke afdeling heeft dus te maken met energieverbruik.
Volgens de BBT-studie zijn de afdelingen die de grootste milieu-impact hebben
op het vlak van energie de verpleegafdelingen, de afdeling medische
beeldvorming en radiodiagnostiek, de linnenkamer/wasserij, het mortuarium, de
centrale sterilisatie, de keuken en de technische dienst.

133

Gebaseerd op: VERCAEMST, P., VANDEBROEK, A., HOESSELS, M., WITTERS, H.,
DIJKMANS, R., Beste Beschikbare Technieken (BBT) voor ziekenhuizen en andere
verzorgingsinstellingen, Vito, Mol, 2003, p. 69 - 104 en op VVI & VOV, Handboek voor preventie en
milieuzorg in een ziekenhuis. Presti-project, OVAM, Mechelen, 1996, 219 p.
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Praktijkvoorbeeld: AZ Sint Augustinus vzw - Wilrijk134
Sint Augustinus behoort met 610 bedden en 1574 personeelsleden tot de grote
ziekenhuizen van Vlaanderen. Het energiezorgproject, dat startte in 2002, kadert
in de filosofie van integrale kwaliteitszorg in het ziekenhuis en de optimale inzet
van mensen en middelen. Tot voor kort steeg het energieverbruik jaarlijks met
gemiddeld 2,5 %. Voor de start van het project hadden de medewerkers geen
aandacht voor het niet-efficiënt gebruiken van de middelen zoals bvb lichten laten
branden, PC'
s en medische toestellen laten aanstaan,... Sindsdien worden de
medewerkers regelmatig gerapporteerd over het energieverbruik en over de
mogelijkheden om het verbruik te beperken. Iedereen werd tegelijkertijd op zijn
verantwoordelijkheid gewezen. Elke dienst werkte voor zichzelf een actieplan uit.
Er werd een algemene verlichtingsstudie gemaakt waarbij de mogelijkheden
werden onderzocht om bewegingssensoren te plaatsen, centrale sturing van de
nachtverlichting en de overschakeling op LED-nachtverliching. Er werden tevens
maatregelen genomen om de piekverbruiken door de voedingskarren te
reduceren en om het energieverbruik van de koelgroepen te verminderen. Alle
energiebesparende investeringen worden doorgevoerd die op minder dan 3 jaar
kunnen terugverdiend worden. In 2003 werd een energiebesparing gerealiseerd
van 7,9 % of omgerekend bijna 800.000 kWh of 282 ton en een kostenbesparing
van 9,7 %. Indien alle Belgische ziekenhuizen dezelfde besparingen zouden
realiseren, dan zou dit een CO2 reductie betekenen van 32.800 ton.
Praktijkvoorbeeld 6: Energiebesparing in het AZ Sint Augustinus vzw te Wilrijk

Zoals eerder vermeld in de hoofdstukken afval en water kunnen de activiteiten
van een gezondheidsinstelling onderverdeeld worden in drie categorieën:
behandeling, diagnose en ondersteuning.

A. Behandeling
¬ Ambulante opname, daghospitaal, verpleegafdelingen
De afdelingen ambulante opname, daghospitaal en de verpleegafdelingen zijn
voor een groot deel verantwoordelijk voor het totale energiegebruik van een
gezondheidsinstelling. Dit is deels te verklaren door de grote oppervlakte die
deze afdelingen innemen. Anderzijds hebben deze afdelingen ook een specifiek
energiegebruik eigen aan de sector.
Bovengenoemde afdelingen hebben allemaal nood aan verwarming, verluchting
en verlichting. In tegenstelling tot in gewone huishoudens dient bv de verlichting
in een ziekenhuis dag en nacht te branden. Ook de verwarmingseisen kunnen,
afhankelijk van de afdeling, een stuk hoger liggen dan in huishoudens en andere
utiliteitsgebouwen.
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VLAAMSE OVERHEID, (www.energiesparen.be), 13-11-2005.
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Het energieverbruik op deze afdelingen kan teruggedrongen worden door zowel
logistieke als door gedragsmaatregelen. Op logistiek vlak denken we bijvoorbeeld
aan de installatie van bewegingssensoren voor de nachtverlichting en aan het
gebruik van spaarlampen in lokalen die nood hebben aan permanente verlichting.
Ook een aantal gedragsmaatregelen kunnen helpen om het energieverbruik
terug te dringen. Het terugdringen van het sluipverbruik kan al een hele
besparing met zich meebrengen. In deel 4.4 Afdelingsoverschrijdende
preventiemogelijkheden voor energieverbruik worden nog een aantal praktische
tips gegeven.
¬ Mortuarium
De grootste energieverbruiker in het mortuarium zijn de koelgroepen. Afhankelijk
van de inplanting en het type van deze koelgroepen kunnen zij daarenboven een
mogelijke bron zijn van lawaaihinder.
In het mortuarium is het belangrijk om de scheiding tussen de koele en de warme
zones zo strik mogelijk aan te houden. Hoe minder de koude en warme stromen
zich kunnen vermengen, hoe minder energie er nodig zal zijn om de gewenste
temperatuur op peil te houden.
B. Diagnose
¬ Medische beeldvorming en Medische beeldverwerking
De grootste energieverbruikers op deze afdelingen zijn uiteraard de
gespecialiseerde medische apparatuur die op deze afdelingen talrijk aanwezig
zijn.
Een regelmatige controle en onderhoud van deze installaties kan samen met een
energiebewuste bedieningsinstructie het energieverbruik hier al beperken. Een
aantal algemene principes zoals het uitschakelen van toestellen als ze niet in
gebruik zijn, kunnen de energiebehoefte verder terugdringen.
C. Ondersteuning
¬ Voedingscircuit
In het voedingscircuit kan een betere benutting van de machinecapaciteit zorgen
voor een terugdringing van de energievraag. Vaak wordt met halfvolle machine
gewassen. Gebruik van de volledige machinecapaciteit bespaart vaatwasmiddel,
water en energie. Ook goed onderhoud en correct gebruik van de
vaatwasmachine, zorgen voor een efficiënter gebruik van water, energie en
afwasmiddel.
¬ Linnenkamer/wasserij
De emissies, de afvalstromen en het energie- en grondstoffengebruik die in deze
afdeling optreden zijn analoog aan deze van klassieke wasserijen en
linnenverhuurders.
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Deze afdeling verbruikt verschillende vormen van energie: stoom, gas, stookolie,
elektriciteit. Vooral de warmtevraag bepaalt de hoeveelheid energie die verbruikt
wordt. Ook het stoomverbruik bij het wasproces is een energieverslinder.
(Vercaemst en Dijkmans, 1999135)
Hieronder worden een aantal energiebesparende maatregelen uit de BBT-studie
'
Wasserijen en linnenverhuurders'(Vercaemst en Dijkmans, 1999) weergegeven:
•

goed sorteren van vuil wasgoed

•

optimaal beladen van de wasmachines

•

optimale waterdosering

•

isoleren van leidingen en buffervaten met warm water

•

terugwinnen warmte afvalwater door warmtewisselaars

•

optimale belading van de droogtrommel

•

goed onderhoud van de droger

•

hercirculatie drogerlucht

•

de installatie van gasgestookte drogers.

¬ Technische diensten
De technische diensten kunnen een sterke invloed uitoefenen op het totale
energiegebruik van een gezondheidsinstelling. Zij zorgen voor de verwarming
van gebouwen en leidingwater, en voor de aandrijving van apparaten en
instrumentaria.
Door het invoeren van een energiebeheerssysteem, isolatiemaatregelen,
warmteterugwinning, energiezuinige warmteopwekking (warmtekrachtkoppeling),
en energiezuinige koudeopwekking kunnen zij ervoor zorgen dat het
energiegebruik wordt verminderd.

4.4 Afdelingsoverschrijdende preventiemogelijkheden voor
energieverbruik136
Net zoals bij watergebruik wordt een groot deel van het energieverbruik bepaald
door wat we de logistieke ondersteuning kunnen noemen. Dit neemt uiteraard
niet weg dat ook de werknemers (en stagiairs!) door hun gedrag een grote
invloed kunnen uitoefenen op het totale energieverbruik.
Om het energiegebruik te rationaliseren dient de Trias Energetica in juiste
volgorde doorlopen te worden.
•

stap 1: beperk het energieverbruik;

•

stap 2: gebruik duurzame energiebronnen;

•

stap 3: gebruik energiebronnen efficiënt.

135

VERCAEMST, P., DIJKMANS, R., Beste Beschikbare Technieken voor de wasserijen en
linnenverhuurders, Vito, Mol, 1999, 114 p.
136

INFOMIL, Informatieblad zorgsector, Den Haag, 1999, 42 p. en VVI & VOV, Handboek voor
preventie en milieuzorg in een ziekenhuis. Presti-project, OVAM, Mechelen, 1996, 219 p.

212

Handleiding Milieuzorg in de gezondheidszorg

Op de steekwattinjezak- website van Voka (www.steekwattinjezak.be) zijn heel
wat besparingstips voor energie te vinden. Met de energiecontrolelijst en het
exploitatiehandboek van de milieuadministratie van het Brussels gewest (BIM)
kan een onderneming zijn energieverspilling in kaart te brengen en mogelijke
oplossingen op hun waarde te beoordelen. Beide instrumenten zijn te
downloaden op de website www.ibgebim.be - ondernemingen – energie - REG.
A. Logistieke ondersteuning
Het ontwerp en de constructie van een gebouw kunnen een grote invloed
uitoefenen op het energieverbruik van een instelling. De behoefte aan
verwarming en afkoeling worden er grotendeels door bepaald. Naast dit
gebouwgebonden verbruik bepalen ook de aanwezige verlichting en de
geïnstalleerde apparatuur mee de energiebehoefte.
De maatregelen die deze logistieke ondersteuning kan nemen om aan rationeel
energiegebruik te doen situeren zich vooral op het technische vlak. We denken
hier ondermeer aan:
•

isolatie: tochtweringen, isolatie van leidingen, dubbele beglazing;

•

verwarming: radiatorafsluiters met thermostaat, pompschakelaars;

•

koelinstallatie: proper houden condensor, automatische ontluchting op de
condensor;

•

verlichting: spaarlampen, tijdschakelklok, aanwezigheidsdetectie,
energiebesparende buitenverlichting;

•

regelmatige controle en onderhoud van installaties;

•

aankoop van energiezuinige apparaten

•

energiebewuste bedieningsinstructie voor apparaten, zoals
thermostatische mengkranen;

•

inschakeling van hernieuwbare energiebronnen;

•

gebruik van warmtekrachtkoppeling, warmtepompen, koudewarmteopslag;

•

…

B. Werknemers en stagiairs
Naast een aantal technische maatregelen zijn goed huismeesterschap en een
energiebewust gedrag onontbeerlijk om het energiegebruik te doen afnemen.
Alle werknemers van de gezondheidszorg kunnen de principes van de driestappenstrategie toepassen binnen hun domein en zo komen tot een verminderd
energiegebruik.
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Hierbij een aantal voorbeelden van goed-huismeesterschap:
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•

schakel apparaten uit in plaats van ze in stand-by modus te zetten;

•

sluit randapparatuur die in stand-by blijft staan aan op een stekkerdoos
met schakelaar;

•

gebruik apparaten zoals was- en vaatwasmachines of autoclaven zoveel
mogelijk als ze vol zijn;

•

vermijd obstakels voor radiatoren en convectoren;

•

doe het licht uit en sluit de deuren als je een ruimte verlaat;

•

…
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5. Didactische werkvormen
Het energieverbruik in de gezondheidszorg wordt door verschillende factoren
bepaald. De twee grootste groepen zijn klimaats- en verlichtingstoepassingen en
de sectorgebonden energietoepassing zoals het energiegebruik van medische
apparatuur. Om dit energieverbruik terug te dringen is het belangrijk dat alle
actoren in de gezondheidszorg hun verantwoordelijkheid opnemen en
meewerken aan REG.
Er kan op verschillende manieren gewerkt worden aan de sensibilisering en de
opbouw van het kennisniveau van het toekomstig personeel. Ook aan
attitudevorming zal aandacht moeten worden besteed om een voldoende groot
draagvlak te creëren.
In dit onderdeel worden werkvormen voorgesteld die de docenten kunnen
gebruiken om hun studenten reeds in de opleiding te wijzen op het belang van
REG. In dit ontwikkelingsproces spelen zowel kennis als praktijkervaring een
belangrijke rol. In dit hoofdstuk worden didactische werkvormen aangereikt die
door de docenten, naast het doceren van theorie, aangewend kunnen worden om
studenten milieuvriendelijke of milieubewuste vaardigheden aan te leren m.b.t.
energie.
A. Bewustwording via de media en energiecampagnes
De media speelt een cruciale rol in het milieubewustwordingsproces van de
bevolking. De collage van krantenartikels, zoals voorgesteld in hoofdstuk 3.2.,
kunnen door de docent gebruikt worden als eerste kennismaking met het thema
energie. Studenten kunnen a.d.h.v. deze artikels eveneens aangemoedigd
worden om te reflecteren over hun eigen milieubewustzijn en de mate waarin ze
effectief zelf zorg dragen voor het milieu.
B. Practicum
In een practicum kan het energiegebruik van een aantal toestellen worden
gemeten met behulp van een energiemeter. U kan een dergelijk toestel
gedurende
twee
weken
gratis
ontlenen
bij
het
Gemeentelijk
Samenwerkingsverband voor Distributienetbeheer (GeDIS, www.gedis.be,
tel: 078/35 35 34)
Door het energiegebruik van een toestel weer te geven, worden de studenten
aangemoedigd om energiebewust om te springen met deze apparaten.
C. Geïntegreerd in stage-opdrachten, stage-verslaggeving en stagebeoordeling
Ook het milieuaspect ‘energie’ kan op relatief eenvoudige wijze mee geïntegreerd
worden in de huidige stageverslaggeving. Naast het uitschrijven van de
technische handeling en de ecologische aspecten die daarbij belangrijk zijn, kan
de student ook gevraagd worden om over een aantal vragen na te denken.
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Het antwoord van de student op de volgende vragen kan opgenomen worden in
het stageverslag.
•

Hoe werd op de stageplaats omgegaan met energiegebruik?

•

Heb ik door mijn handelen de energievraag kunnen beperken?

•

Welke mogelijkheden zie ik nog voor kwantitatieve en kwalitatieve
preventie?

D. Vraagspel energie137
Hieronder een aantal vragen over energie en de gevolgen van ons
energiegebruik. Er kan gevraagd worden aan de studenten om alleen of in groep
het juiste antwoord te zoeken. Het vragenspel kan zowel gespeeld worden voor
of na het krijgen van de theorielessen.
1.

Welke zou de gemiddelde temperatuur op Aarde zijn zonder het broeikaseffect?

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a. +15°C
b. 0°C
c. -18°C
2.

Welke zijn de voornaamste broeikasgassen?
a. CO2, CH4, N2O
b. H2O, CO2, CH4, N2O
c. CFC, O3, CO2

3.

Sedert het industriële tijdperk hebben de menselijke activiteiten (industrie,
transport, verwarming, landbouw, …) de concentraties van CO2 in de lucht doen
toenemen met:
a. 3 %
b. 13 %
c. 30 %

4.

Sedert 1900 is de gemiddelde temperatuur op aarde gestegen met:
a. 0,6 °C
b. 2,8 °C
c. 5,8 °C

5.

Tot welke vermindering van CO2-uitstoten heeft België zich verbonden?
a. –2,5 % tegen 2010 in vergelijking met 1990
b. –5 % tegen 2010 in vergelijking met 1990
c. –7,5 % tegen 2010 in vergelijking met 1990

6.

Aan welke stijging van de oceanen kan men zich verwachten tegen 2100?
a. 88 mm
b. 88 cm
c. 88 m

137

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE,
BESTUUR ENERGIE, EENHEID DUURZAME ONTWIKKELING.
(http://mineco.fgov.be/homepull_nl.htm), 26-09-2005.
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7.

Welke zijn de transportmiddelen die het klimaat het minst ontregelen?

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a. Vliegtuig, personenwagen, autobus, trein, elektrische fiets
b. Het lopen, trein, elektrische fiets, fiets, personenwagen
c. Het lopen,fiets, elektrische fiets, trein, autobus.
8.

Wat is de bioklimatische architectuur? Een architectuur die rekening houdt met …
a. … biologische bouwmaterialen voor een beter klimaat
b. … een systeem van air-conditioning gevoed door biobrandstoffen
c. … de interne/externe omgeving en de bezonning

9.

Welke zijn de beste keuzes om ons klimaat te beschermen ?
a. Verwarming op stookolie, openbaar vervoer, wasmachine van de klasse C
b. Verwarming op gas, transport per fiets, wasmachine van de klasse A
c. Directe elektrische verwarming, elektrische auto, wasmachine van de klasse E

10.

Indien ik beslis om het klimaat te beschermen is dit (verscheidene antwoorden
zijn mogelijk) :
a. Voor mijn geweten ten opzichte van de toekomstige generaties
b. Voor mijn spaargeld, mijn kinderen en de toekomst van de planeet Aarde
c. Om als verantwoordelijk burger deel te nemen aan de verbintenissen van
België

De antwoorden op de vragen zijn de volgende:
Vraag 1: c
Vraag 2: b
Vraag 3: c
Vraag 4: a
Vraag 5: c
Vraag 6: b
Vraag 7: c
Vraag 8: c
Vraag 9: b
Vraag 10: a, b of c
E. Thuisopdracht: meting elektriciteitsverbruik
Om een beter inzicht te krijgen in hun elektriciteitsverbruik en de invloed van hun
gedrag hierop, kunnen de studenten een elektriciteitsboekhouding bijhouden.
Uit deze boekhouding kunnen ze afleiden of ze vooruitgang boeken in hun
elektriciteitsbesparing.
¬ Edison-test
Door de Edison-test op http://www.vito.be/edisontest/qs/index.asp te doen, komt
men te weten hoeveel elektriciteit men verbruikt in vergelijking met andere
Belgische gezinnen. Er wordt ook vergelijking gemaakt met de gemiddeldes in
andere landen. Tot slot krijgt men een idee over het besparingspotentieel met
daarbij een aantal tips om dit waar te maken.
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¬ Elektriciteitsboekhouding
Begin met een ‘nulmeting’ (voor je tips uitvoert), m.a.w. neem even de stand van
je elektriciteitsmeter op. Opvolgen doe je door bijvoorbeeld per maand twee keer
de meter af te lezen en terug te rekenen in kWh per hoofd per dag (delen door
het aantal dagen tussen de metingen en door het aantal personen die effectief
aanwezig waren). Zo heb je een goede maatstaf voor je succes.

Je kan ook uit je laatste elektriciteitsfactuur berekenen hoeveel je verbruik is in
kWh per persoon per dag.
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6.2 Andere interessante links
Cel Milieu & Gezondheid van de Vlaamse overheid:
www.milieuengezondheid.be
Statistieken m.b.t. het leefmilieu: Leefmilieuportaal van het NIS:
http://statbel.fgov.be/port/env_nl.asp
Vlaamse statistieken: www.asp.vlaanderen.be
Centrum voor Informatieve Spelen: www.spelinfo.be
Cel Natuur- & Milieueducatie van de Vlaamse overheid:
www.milieueducatie.be
Energiebrochure Greenpeace;
http://ecohouse.greenpeace.be/Eco_NL/menu.html
Vlaamse portaalsite energie : http://www.energiesparen.be/
Waalse portaalsite energie: http://energie.wallonie.be/xml/
Minder afval, water en energie besparen, site in beheer van OVAM:
http://www.milieuwinst.be/
Energiekosten en besparingstips voor bedrijven, site in beheer van
VOKA: http://www.steekwattinjezak.be
Het Brussels Instituut voor milieubeheer (BIM): http://www.ibgebim.be
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