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De verpleegprijs in de Nederlandse ziekenhuizen
dreigt over twee jaar met minstens tien gulden
per dag te worden verhoogd. Dat zal dan het ge-
volg zijn van een door de toen nog fungerende
minister van volksgezondheid en milieuhygiëne
vastgestelde richtlijn voor het opstellen van pro-
vinciale plannen voor de verwijdering van zie-
kenhuisafval. Bij een aantal instanties die bij dit
probleem zijn betrokken bestaat grote ongerust-
heid. Roei Dijkhuis schreef over dit onderwerp
eerder in NRC-Handelsblad.

E en funktionaris van het Akademisch Zie-
kenhuis in Groningen noemt de voorstel-
len van de minister zelfs 'bolle waanzin'.

Maar dat neemt overigens niet weg dat alle be-
trokkenen wel overtuigd zijn van de noodzaak
van provinciale plannen voor het verwijderen
van ziekenhuisafval, omdat de huidige situatie
te onoverzichtelijk is en bij bestuurders aanlei-
ding geeft tot ongerustheid.
De richtlijn is een rechtstreeks gevolg van de af-
valstoffenwet. Bij algemene maatregel van be-
stuur (januari 1982) heeft de minister de pro-
vincies verplicht voor 1 januari een plan vast te
stellen voor het verwerken van ziekenhuisafval.
De richtlijn bevat een aantal belangrijke uit-
gangspunten. De volgende hoofdlijnen kunnen
daarvan worden aangegeven.

- In beginsel dienen aÜe afvalstoffen uit instel-
lingen van de gezondheidszorg, voor zover
deze afvalstoffen onder het regime van de
Afvalstoffenwet vallen, volgens het gestelde
in de richtlijn verwijderd te worden en buiten
de instellingen verwerkt te worden.

- De afvalstoffen uit instellingen van de ge-
zondheidszorg waarvoor andere wettelijke
kaders bestaan (zoals de Kernenergiewet en
de Wet chemische afvalstoffen) dienen vol-
gens de daarvoor bestaande regelgeving te
worden verwijderd.

- De richtlijn laat de mogelijkheid open dat

het ziekenhuisafval, voor zover dit onder de
Afvalstoffenwet valt, binnen een instelling in
een tweetal hoofdstromen wordt gescheiden.
Deze scheiding is slechts toelaatbaar indien
een instelling een scheiding daadwerkelijk
kan realiseren en in de praktijk ook kan
handhaven. Indien een scheiding niet moge-
lijk is of slechts gedeeltelijk plaats zou vin-
den, dienen alle afvalstoffen volgens het ge-
stelde in de richtlijn behandeld, getranspor-
teerd en verwerkt te worden.
Voor de beide hoofdstromen van het zieken-
huisafval geldt dat de verwerking op milieu-
hygiënisch verantwoorde wijze dient te ge-
schieden.

De kategorie ziekenhuisafval die een speciale
behandeling vereist mag uitsluitend verbrand
worden, met dien verstande dat menselijk
anatomisch afval ook in een krematorium
kan worden verbrand of kan worden begra-
ven op een begraafplaats.
Een met alle voorzorg omkleed en goed ge-
dimensioneerd inzamel- en transportsysteem,
alsmede de noodzaak van een doelmatig en
tevens bedrijfsekonomisch aanvaardbaar sys-
teem vereist dat zoveel mogelijk gebruik
wordt gemaakt van gestandaardiseerde
transportkontainers en vervoersmiddelen
voor het vervoer van de kategorie ziekenhui-
safval die een speciale behandeling vereist.
Gelet op de speciale geaardheid en samen-
stelling van het ziekenhuisafval waarvoor een
speciale behandeling vereist is zijn de huidige
kommunale verbrandingsinrichtingen in het
algemeen onvoldoende toegerust. De bouw
van speciale regionale (of inter-regionale)
ovens dient te worden bevorderd. Het is aan
te bevelen voor de bedoelde speciale ver-
brandingsovens zowel in organisatorisch als
in technisch opzicht aansluiting te zoeken bij
bestaande afvalverbrandingsinrichtingen. In
de provincies waar dergelijke inrichtingen

niet aanwezig zijn dienen alsnog de nodige
voorzieningen en maatregelen te worden ge-
troffen.
Afvoer van het ziekenhuisafval, waarvoor
een speciale behandeling vereist is, naar na-
bijgelegen provincies behoort tot de moge-
lijkheden.

Vooral de speciale transportvoorschriften leiden
volgens deskundigen op het terrein van de af-
valstoffen tot zeer hoge kosten, die in de ver-
pleegprijs zullen moeten worden opgenomen.
Adjunkt-direkteur G. van Bezooyen van het ge-
meentelijk reinigingsbedrijf in Groningen vindt
dat de minister in één klap van een slecht sys-
teem wil overstappen op het optimale. Volgens
hem werkt dat straks-sterk verpleegprijsverho-
gend. En de heer Lith van het Akademisch Zie-
kenhuis in Groningen praat zelfs over bolle
waanzin: 'Alles moet steriel, gekoeld en zonder
menselijke tussenkomst in de oven.' Overigens
geeft hij onmiddellijk toe dat er wel verande-
ring nodig is. 'Er gebeuren nu nogal wat dingen
die ethisch en milieu-technisch niet door de beu-
gel kunnen.'

Zo gaan er in het Noorden nogal wat geruchten
dat anatomisch afval op het terrein van de
VAM bij Wijster zou zijn aangetroffen. Navraag
leert dat die geruchten èf onjuist zijn öf berus-
ten op kontainers met voorgevormde gipsresten.
Toch heeft de VAM afgelopen zomer afval van
het Akademisch Ziekenhuis teruggestuurd. Dat
betrof infuusslangen, injektiespuiten en bloed-
zakken. De VAM heeft maatregelen geëist die
herhaling moeten voorkomen. Lith: 'Natuurlijk
hanteren wij strenge regels, maar je blijft afhan-
kelijk van de discipline van je werknemers die de
afvalkategorieên in verschillende zakken moeten
doen.' De VAM heeft inmiddels als gevolg van
dit soort problemen haar kontrole verscherpt.

De drie noordelijke provincies maken op dit
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moment gezamenlijk een plan. Gedeputeerde
A. Eshuis van Drente: 'Eigenlijk is er bij de
overheid niets bekend over de gang van zaken
rond ziekenhuisafval. We inventariseren nu en
daaruit moet blijken waar het afval blijft.'

Het Akademisch Ziekenhuis Groningen ver-
brandt anatomisch afval in een eigen oven.
Daarin verdwijnen ook de kadavers van proef-
dieren en het afval van patiënten met infektie-
ziekten. Potentieel besmettelijk afval wordt ver-
brand in de gemeentelijke verbrandingsoven in
Leeuwarden. Huishoudelijk afval gaat naar de
VAM. Lith: 'Onze regeling is goed, maar ik
vraag me af of het bij kleinere ziekenhuizen wel
goed geregeld is.'
De inspekteur voor de volksgezondheid, belast
met het toezicht op de milieuhygiëne in Gro-
ningen, Friesland en Drente, dr. H.M. Klouwen
vindt ook dat men nu veel te afhankelijk is van
het goede beleid van ziekenhuisdirekties.

Is het specifieke ziekenhuisafval nu echt zo ge-
vaarlijk? Op een symposium over ziekenhuisaf-
val in juni 1982 in Amsterdam zei de heer A.M.
Kayser van het St. Antoniusziekenhuis in
Utrecht: 'Het merendeel van de infekties die in
het ziekenhuis voorkomen, wordt veroorzaakt
door mikro-organismen die weliswaar voor een
zieke een bedreiging vormen, maar die voor ge-
zonden geen enkel risiko betekenen. Slechts het
afval, afkomstig van de behandeling en de verple-
ging van een patiënt met een ernstige, zeer be-
smettelijke ziekte, kan ook voor gezonden zowel
binnen als buiten het ziekenhuis gevaar opleve-
ren. De meest aangewezen plaats om dergelijk af-
val onschadelijk te maken is zo dicht mogelijk bij
de bron. Dit is in de praktijk gebruikelijk en goed
uitvoerbaar, omdat het aantal zieken, waarbij dit
werkelijk noodzakelijk is, klein is en slechts spo-

Verbrandingsoven Akademisch Ziekenhuis.

radisch in de ziekenhuizen voorkomt. De verple-
ging van dergelijke patiënten geschiedt altijd in
isolatie. De daarbij gehanteerde regels dienen
vanzelfsprekend ook het onschadelijk maken van
het afval te omvatten. Indien van de nu nog in
een aantal ziekenhuizen aanwezige verbrandings-
ovens die juist voor dit doel worden gebruikt, af-
stand moet worden gedaan kan bij de verwijde-
ring van bovengenoemd besmettelijk afval niet
worden volstaan met een doelmatige verpakking,
maar dan moet dit afval eerst worden gedesinfek-
teerd'

Dat betekent dus een deel van de extra kosten.
De betrokkenen in het noorden van het land
zijn het met die konklusie eens. Desondanks
vindt men gezamenlijke aktiviteiten wel hoogst
noodzakelijk, al was het alleen maar om duide-
lijkheid in deze zaak te krijgen. Maar zo strin-
gent als de minister nu voorstelt hoeft het van
niemand, behalve dan uiteraard van zijn noor-
delijke ambtenaar dr. Klouwen. Klouwen stelt
dat het noorden moet streven naar één lokatie
waar het specifieke ziekenhuisafval op goede
wijze kan worden verbrand. Maar ook hij geeft
toe: 'Zoiets werkt wel kostenverhogend op de ver-

mjs.'
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