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1. Introductie

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in veel sectoren, waaronder de zorg. Ziekenhuizen dragen voor een groot
gedeelte bij aan de CO2-uitstoot in Nederland: ongeveer 6% is afkomstig uit de zorgsector [1]. Deze uitstoot komt
bijvoorbeeld door het gebruik van energie, gebruik van anesthesiegassen, of het verwerken van afval. CO2-uitstoot
draagt bij aan klimaatverandering. Dit heeft verschillende gevolgen, zoals hitte, droogte, of mislukte oogsten [2].
Hierdoor wordt de gezondheid van de mens negatief beïnvloed [2]. Dit is erg paradoxaal: op deze manier draagt de
zorg dus bij aan de verslechterde gezondheid van de mens.
Het verduurzamen van deze aspecten kan een grote invloed hebben op het omlaag brengen van de CO2-uitstoot, en
dus het verbeteren van de gezondheid van de mens [1, 2]. Door afval te recyclen of te voorkomen, kan de footprint
omlaag worden gebracht [1, 3]. Dit afval is afkomstig van verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis. Duurzaam
afvalmanagement in het ziekenhuis dient zich dus te richten op verschillende afdelingen, om echt duurzaam te
kunnen zijn.
Duurzaam afvalmanagement past goed binnen de doelstelling van het Amsterdam UMC. In het milieubeleid is
opgenomen dat het recyclen van afval, en dan met name kunststoffen, een van de speerpunten is [4]. Dit zorgt voor
een verlaging van de CO2-footprint en draagt bij aan een circulaire economie. Duurzaam afvalmanagement kan op
meerdere vlakken worden gerealiseerd. Hiervoor wordt het klassieke duurzaamheidsprincipe reduce, reuse, recycle
(3R model) toegepast [5]. Afval kan ten eerste worden verminderd (reduce), door te voorkomen dat afval wordt
gecreëerd. Dat kan bijvoorbeeld door over te stappen op herbruikbare instrumenten (reuse), of door voorverpakte
sets met disposables te optimaliseren [6]. Het afval wat alsnog vrijkomt kan gerecycled worden. Dit bestaat voor een
groot gedeelte uit verpakkingsmateriaal, wat goed te recyclen is. Dit kan zorgen voor een afname van de CO2footprint van het ziekenhuis. Een succesvol recyclingprogramma voor dit schone verpakkingsafval kan dus
substantieel bijdragen aan de verduurzaming van de afdeling [7].
Het recyclen van afval kan gezien worden als ‘laaghangend fruit’. Dit is vaak een grote ergernis van het personeel en
is relatief makkelijk in te voeren in de praktijk. Duurzaam afvalbeheer is direct zichtbaar op de afdeling en laat zien
dat duurzaamheid een belangrijke rol in het ziekenhuis speelt.

1.1. Literatuuronderzoek
Een kort literatuuronderzoek naar al bestaande initiatieven om de endoscopieafdeling te verduurzamen, heeft geen
resultaten opgeleverd (uitgevoerd mei 2021). In PubMed is gezocht met de keywords ‘endoscopy AND (sustainability
OR environment OR footprint OR CO2 emission)’. Dit leverde echter geen relevante resultaten op. Ook is op Google
gezocht naar ‘endoscopy sustainability’. Dit leverde enkele relevante resultaten op, zoals het ‘Green Endoscopy’
netwerk van de National Health Service in het Verenigd Koninkrijk [8]. Dit project is in lijn met de aanbevelingen van
dat netwerk. In Nederland zijn er geen resultaten gevonden voor dit onderwerp. Dit geeft aan dat er potentie is voor
(wetenschappelijke) publicatie van dit onderzoek, om als eerste iets te kunnen publiceren over duurzaamheid en
endoscopie in Nederland.

1.2. Doelstelling
Dit project had als doel te onderzoeken hoe het afval binnen de MDL-afdeling op locatie VUmc op een duurzame
manier gerecycled kan worden. Dit onderzoek richtte zich specifiek op kunststoffenafval, en de verschillende soorten
kunststof die weggegooid worden binnen de afdeling. Duurzaamheid is hiermee op de kaart gezet binnen de MDLafdeling. Om dit te kunnen bewerkstellingen, was een gedragsverandering binnen de afdeling nodig. Dit
verandertraject is door MINT zorgadvies begeleid en gefaciliteerd. Het is onderzocht welke afvalstromen voor
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recycling het beste kunnen worden ingevoerd. Hierbij is gekeken naar het effect op de CO2-footprint, het
recyclingspercentage, en de afvalverwerkingskosten. Het beoogde resultaat van dit project is een duurzamere
afdeling, waar duurzaamheid een belangrijke plek heeft en ondersteund wordt door het personeel.

2. Methode

MINT zorgadvies heeft een methode en rekentool ontwikkeld, de HSMEA (Healthcare Sustainability Mode and Effect
Analysis). De HSMEA is gevalideerd in het LUMC in het OK complex. Deze systematische methode biedt houvast bij
een soms ongrijpbaar onderwerp als duurzaamheid. Door deze methode te volgen, wordt het gehele proces op een
analytische manier benaderd, om tot een kwalitatief hoogwaardig advies te komen. Met de tool kan de CO2-footprint
van een proces berekend kan worden, bijvoorbeeld afvalproductie. Deze tool is gebruikt in dit onderzoek om te
berekenen wat de invloed is van het recyclen van het afval op de afdeling en wat dit voor gevolgen heeft voor de CO2footprint, het recyclingspercentage, en de afvalverwerkingskosten.
De HSMEA methode bestaat uit 6 stappen:
1. Onderwerp afbakening
2. Multidisciplinair team
3. Process flow-chart
4. CO2-footprint huidige situatie
5. CO2-footprint met verduurzamingsoplossingen geïmplementeerd
6. Praktische implementatie van oplossingen
Deze zes stappen worden allen (al dan niet expliciet) in dit rapport behandeld.

2.1. Multidisciplinair team
Dit project is uitgevoerd in samenwerking met de betrokken personen uit het Amsterdam UMC. MINT zorgadvies trad
hierbij op als projectleider en hield nauw contact met de betrokken personen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan MDLpersoneel, logistiek personeel, afvalverwerker, inkoop, en milieucoördinator. Dit is erg belangrijk, aangezien
afvalmanagement betrekking heeft op een lange keten van afdelingen binnen het ziekenhuis. Het is daarom van
belang om al deze mensen te betrekken bij dit project, om het succes ervan te vergroten. Het is natuurlijk niet zinvol
om afval te gaan scheiden wat niet geaccepteerd wordt door de afvalverwerker.

2.2. Nulmeting
Om te bepalen wat voor (plastic)afval er op de MDL-afdeling geproduceerd wordt, is een nulmeting uitgevoerd.
Tijdens deze nulmeting is al het afval verzameld gedurende een dag, en werd dit gescheiden in de mogelijke
afvalstromen. Bij het scheiden van het afval was de afvalverwerker betrokken, voor het correct scheiden van de
afvalstromen. Het (plastic) afval werd gescheiden in de stromen die geaccepteerd worden door de afvalverwerker.
Samen met de afvalverwerker is onderzocht wat voor type plastic wordt weggegooid. Deze meting is uitgevoerd door
Else de Ridder (MINT zorgadvies), een student, en personeel van de MDL-afdeling. Dit afval is door MINT zorgadvies
geanalyseerd middels de HSMEA tool. Verschillende scenario’s voor duurzaam afvalbeheer zijn onderzocht en
vergeleken wat betreft de CO2-footprint, het recyclingspercentage, en de afvalverwerkingskosten. De uitkomsten
hiervan zijn gepresenteerd aan de betrokken personen, evenals het plan voor praktische implementatie hiervan en
de educatie en bewustwording van de werknemers.
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2.3. Educatie en bewustwording
Om het afval succesvol te scheiden in de praktijk, is het erg belangrijk dat de uitkomsten van dit project op een
duidelijke manier worden gecommuniceerd met de gebruikers. Dit kan bijvoorbeeld middels een presentatie voor de
gebruikers, informatiesessies, en het ophangen van een poster bij de afvalbakken. De veranderingen die nodig zijn
om duurzaam afvalmanagement te realiseren binnen de afdeling zijn besproken met de betrokken personen. De
digitale bestanden voor educatie en bewustwording zijn aangeleverd door MINT zorgadvies.

2.4. Controlemeting
Enige tijd na het verspreiden van dit educatiemateriaal is een controlemeting uitgevoerd. Tijdens deze
controlemeting is gekeken of het afval op een effectieve manier gescheiden wordt door de gebruikers. Indien dit niet
het geval is, wordt onderzocht waarom dit het geval is en hoe dit verbeterd kan worden. Deze controlemeting is
uitgevoerd door Else de Ridder (MINT zorgadvies), een student, en personeel van de MDL-afdeling.

3. Resultaten
3.1. Multidisciplinair team
Voor het uitvoeren van dit project is een multidisciplinair team samengesteld. Dit team bestond uit Marjolijn
Duijvestein (MDL-arts), Marcel Bak (leidinggevende logistiek), Cock van der Linden (milieucoördinator), Djuna de
Jong (PhD onderzoeker MDL) en Else de Ridder (MINT zorgadvies). Tijdens de controlemeting is de hulp van een
student geneeskunde ingeschakeld. Bij de controlemeting was ook Peter Bol (Projectleider Zero Waste SUEZ)
betrokken.

3.2. Nulmeting
Op 24 februari 2020 is de nulmeting uitgevoerd op de MDL-afdeling in het VUmc. Tijdens deze meetdag is al het
restafval verzameld van 15 procedures. Zie Tabel 1 voor de procedures die zijn uitgevoerd.
Tabel 1 - Type procedures onderzocht tijdens nulmeting

Type procedure
Coloscopie
Gastroscopie
Endo-echoscopie

Aantal procedures
5
6
4

Op het moment van de nulmeting werd bijna al het afval van de endoscopiekamers verbrand, met als uitzondering
de grote, zachte, doorzichtige folies, die apart ingezameld kunnen worden, papier- en kartonafval, en glas (Figuur 1).
Tijdens de nulmeting is het restafval onderzocht (zie groen gemarkeerd in Figuur 1). Dit afval werd tijdens de
nulmeting door het personeel van de endoscopiekamer ingezameld in twee afvalbakken: een bak voor afval wat met
de patiënt in aanraking is geweest, en een bak voor afval wat niet met de patiënt in aanraking is geweest (zie Figuur
2). Op een normale dag wordt al dit afval als restafval weggegooid. In het kader van dit onderzoek zijn de
verpleegkundigen geïnstrueerd dit afval in te zamelen in twee bakken. De reden hiervoor is dat alleen schoon afval
gerecycled kan worden, en het voor de onderzoekers niet te onderscheiden is wat schoon en vuil is, wanneer dit in
dezelfde zak weggegooid wordt. Dit is gecommuniceerd naar de verpleegkundigen middels informatiebrieven op de
afvalbakken (zie Appendix A) en tijdens het ochtendoverleg. Dit draagt ook direct bij aan de bewustwording van de
medewerkers en het gevoel van verantwoordelijkheid.
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1. Afval wordt
geproduceerd in de
endoscopiekamer voor,
tijdens, en na de
procedure. Dit afval wordt
weggegooid in
verschillende stromen:

2.1 Restafval

3.1 Verbrand

2.2 Zachte doorzichtige folies

3.2 Gerecycled

2.3 Papier en karton

3.3 Gerecycled

2.4 Glas

3.4 Gerecycled

2.5 Scherp afval

3.5 Verbrand

2.6 Restmedicatie

3.6 Verbrand

Figuur 1 - Flow-chart van afvalproductie in endoscopiekamers tijdens nulmeting. Tijdens de nulmeting is het restafval (groen gemarkeerd)
onderzocht.

Alleen het afval wat niet in aanraking is geweest met de patiënt (‘schoon afval’, zie groen kader in Figuur 2) is
geschikt voor recycling. Dit afval is verder onderzocht door het multidisciplinaire team. Het schone afval is gescheiden
in de twee stromen die geschikt zijn voor recycling: gemengd plastic en papier- en kartonafval. Ook is het afval wat
foutief in deze zak terecht is gekomen, en dus niet geschikt is voor recycling, apart gewogen. Het afval is
gecontroleerd door twee werknemers van het VUmc: Marcel Bak (leidinggevende logistiek) en Cock van der Linden
(milieucoördinator).

Vuil afval

Schoon afval
•
•
•

Plastic verpakkingen voor recycling
Papier/karton voor recycling
Foutief aangeboden voor recycling

•

Restafval

Figuur 2 - Tijdens de nulmeting is afval ingezameld in 2 bakken: afval wat niet met de patiënt in aanraking is geweest (‘schoon’; groen kader)
en afval wat met de patiënt in aanraking is geweest (‘vuil’; grijs kader)

In Tabel 2 is de hoeveelheid en verhouding van deze afvalstromen te vinden. Deze gegevens zijn berekend middels
de CO2- footprinttool binnen de HSMEA methode (stap 4 en 5).
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Tabel 2 - Resultaten nulmeting: restafval uitgesplitst in verschillende stromen.

Afval
Voor recycling
(schoon)
plastics
papier/karton
Foutief aangeboden
voor recycling
Restafval (vuil)
Totaal

Kilogram

Kilogram per
procedure

Percentage

CO2-footprint verandering
vanwege recycling

1,42

0,094

9,7

-3 %

1,40
0,02

0,093
0,001

9,6
0,1

0,75

0,05

5,1

12,40
14,57

0,83
0,97

85,1
100

-2,9 %
-0,1 %

-3 %

Per procedure wordt er 0,14 kg CO2 bespaard door het recyclen van het gemengd plastic en papier- en kartonafval.
Dit komt overeen met het rijden van 650 meter in een benzineauto. Voor alle procedures per jaar (9000 procedures
[9]), komt dit overeen met 6348 km autorijden (o.b.v. 0,202 kg CO2/autokilometer [10]). Per jaar kan er door het
scheiden van papier- en plasticafval dus de uitstoot van twee retourtjes VUmc-Rome met een gemiddelde
benzineauto bespaard worden.
Voor de totale hoeveelheid afval wordt nu €1,60 betaald voor afvalverwerking (€0,11 per kilo restafval [11]). Als het
schone afval gescheiden wordt als plastic en papier/karton, zijn de kosten voor de afvalverwerking €2,08 (+30%).
Hierbij wordt uitgegaan van verwerkingskosten van het plasticafval van €0,45 per kilo [12] en een opbrengst van
€0,03 per kilo papier- en kartonafval [13].
Het plastic afval bestond uit verschillende soorten plastic, die allen in één afvalstroom verzameld kunnen worden.
Omdat alle type plastics in de PMD-stroom (verzamelstroom voor plastics, metaal en drinkpakken) weggegooid
kunnen worden, zijn de verschillende type plastics niet verder onderzocht. Let wel dat alleen plastic verpakkingen, en
geen plastic producten, in deze stroom weggegooid mogen worden. Voorbeelden van plastics die worden
weggegooid mogen worden in deze stroom zijn te vinden in Tabel 3.
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Tabel 3 - Voorbeelden van type plastics die kunnen worden weggegooid in de plasticafvalstroom

Type plastic

Kenmerken

HDPE (high-density polyethylene)

Harde plastics, bijvoorbeeld
flessen voor zoutoplossing

LDPE (low-density polyethylene)

Zachte plastic folies
(doorzichtig of gekleurd)

PET (polyethylene terephthalate)

Harde doorzichtige plastics, ter
bescherming van het
instrument

Voorbeeld

3.3. Advies
Naar aanleiding van de nulmeting wordt het volgende advies uitgebracht. De hoeveelheid afval wat gerecycled kan
worden is laag, slechts 10% van de totale hoeveelheid afval. Desalniettemin bestaat er de wens vanuit het personeel
om plastic gescheiden in te zamelen. Op elke endoscopiekamer zijn op dit moment 2 restafvalbakken aanwezig, op
verschillende locaties binnen de kamer. Het advies is om hier op elke kamer een afvalmeubel met een oranje zak
voor de inzameling van een mengstroom aan plastics toe te voegen. Dit losse afvalmeubel kan gebruikt worden
wanneer gewenst (bijvoorbeeld bij voorbereiding van de procedure, wanneer veel verpakkingen open worden
gemaakt) en kan middels de wieltjes weggezet worden wanneer de extra bak niet nodig is. Gezien de beperkte
ruimte binnen de endoscopiekamer wordt aangeraden om een los afvalmeubel te gebruiken voor het weggooien van
het plastic afval, en niet een dubbel meubel in combinatie met een restafvalzak, omdat dit veel ruimte inneemt.
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Gezien de lage hoeveelheid papier- en kartonafval wat wordt
geproduceerd in de endoscopiekamer, wordt aangeraden om de
hiervoor al bestaande papierbakken te gebruiken (Figuur 3). Het wordt
niet aangeraden, gezien de beperkte ruimte en het lage volume van
papier- en kartonafval, om een extra afvalmeubel op de
endoscopiekamer te plaatsen voor de inzameling van dit afval.
Eventueel zou er op een centrale plek een grotere papierbak geplaatst
kunnen worden, als de huidige papierbakken niet toereikend zijn. Het
wordt wel aangeraden om op de ERCP-kamer een aparte, grote
papierbak te plaatsen, gezien hier veel grote kartonnen verpakkingen
worden opengemaakt.

Figuur 3 - Papierbak die al aanwezig is op
endoscopiekamer

3.4. Educatie en bewustwording
Om de verpleegkundigen op de hoogte te stellen van de resultaten van de nulmeting, is een poster voorbereid door
Else, en uitvoerig besproken met Marjolijn, Marcel en Cock (zie Appendix B). Deze poster is begin 2021 boven de
afvalbakken op de endoscopiekamers gehangen. Tussen dit moment en de controlemeting, hebben de
verpleegkundigen afval apart gehouden, wat voor hen onduidelijk was hoe het gescheiden moet worden. Tijdens de
LEAN sessie voor verpleegkundigen, op de dag van de controlemeting, is een Q&A gehouden met de
verpleegkundigen. Tijdens deze Q&A zijn deze producten besproken, die voor onduidelijkheid zorgden onder de
verpleegkundigen. Deze vragen zijn beantwoord door Marcel Bak, Cock van der Linden, Marjolijn Duijvestein en Else
de Ridder. De rest van deze dag is besteed aan het uitvoeren van de controlemeting en het beantwoorden van vragen
van de verpleegkundigen en medisch specialisten.

3.5. Controlemeting
Na het implementeren van het advies is op 25 maart 2021 de controlemeting uitgevoerd op de MDL-afdeling in het
VUmc. Tijdens deze meetdag is al het rest- en plasticafval verzameld van 21 procedures. Zie Tabel 4 voor de
procedures die zijn uitgevoerd.
Tabel 4 - Type procedures onderzocht tijdens controlemeting

Type procedure
Sigmoidscopie
Coloscopie
Gastroscopie 1
ERCP
Dubbel ballon enteroscopie
1

Aantal procedures
2
6
10
2
1

waarvan 1 met varicesbehandeling, 2 met PEG, en 3 met dilatatie
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1. Afval wordt
geproduceerd in de
endoscopiekamer voor,
tijdens, en na de
procedure. Dit afval wordt
weggegooid in
verschillende stromen:

2.1 Restafval

3.1 Verbrand

2.2 Zachte doorzichtige folies

3.2 Gerecycled

2.3 Papier en karton

3.3 Gerecycled

2.4 Glas

3.4 Gerecycled

2.5 Scherp afval

3.5 Verbrand

2.6 Restmedicatie

3.6 Verbrand

2.7 Gemengd plastic

3.7 Gerecycled

Figuur 4 - Flow-chart van afvalproductie in endoscopiekamers tijdens controlemeting. Tijdens de controlemeting is het afval wat groen
gemarkeerd is onderzocht.

Het afval wat verzameld is tijdens de controlemeting, staat in Figuur 4 aangeduid met groene markering. Dit gaat om
afvalstromen die in de dagelijkse praktijk op de endoscopiekamer gecreëerd worden (zie Figuur 5). Ten opzichte van
de nulmeting is hier ‘2.7 Gemengd plastic’ bij gekomen. Het restafval is alleen gewogen en globaal bekeken, maar
niet stuk voor stuk onderzocht. Het gemengde plastic afval is in detail bekeken door Else en een student. Ook is het
afval wat foutief in deze zak terecht is gekomen, en dus niet geschikt is voor recycling, apart gewogen. Het afval is
gecontroleerd door een werknemer van SUEZ: Peter Bol (Projectleider Zero Waste).

Gemengd plastic (PMD)
•
•

Restafval

Plastics voor recycling
Foutief aangeboden voor recycling

•

Restafval

Figuur 5 - Tijdens de controlemeting is afval ingezameld in 2 bakken: gemengd plastic afval (‘PMD’; oranje kader) en afval wat met de patiënt
in aanraking is geweest en/of niet gerecycled kan worden (‘restafval’; grijs kader)

In Tabel 5 is de hoeveelheid en verhouding van deze afvalstromen te vinden. Deze gegevens zijn berekend middels
de CO2-footprinttool binnen de HSMEA methode (stap 4 en 5).
Tabel 5 - Afval tijdens controlemeting, uitgesplitst in de verschillende stromen.

Afval
Plastics voor
recycling
Foutief aangeboden
voor recycling
Restafval
Totaal

Kilogram

Kilogram per
procedure

Percentage

CO2-footprint verandering
vanwege recycling

1,65

0,08

8,9

-2,7 %

0,3

0,01

1,6

16,65
18,6

0,79
0,89

89,5
100

-2,7 %
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Tijdens de controlemeting is het papierafval niet onderzocht. Gezien de geringe bijdrage van papierafval (0,1%
tijdens de nulmeting), wordt niet verwacht dat dit de resultaten significant zal beïnvloeden.
Wanneer het plastic afval gescheiden wordt, wordt er €2,61 betaald voor afvalverwerking van al het afval tezamen.
Indien er geen plastic gescheiden wordt, bedragen de afvalverwerkingskosten €2,05.
Het afval wat foutief gescheiden is (afval wat eigenlijk in de restafvalzak weggegooid zou moeten zijn, maar in de
PMD-zak weggegooid was), behoeft extra aandacht. Door de afvalverwerker wordt een bepaald ‘percentage van
vervuiling’ van het afval, oftewel afval wat niet in de zak hoort, geaccepteerd. Dit ligt doorgaans tussen de 5 en 10%.
Tijdens de controlemeting was dit percentage echter 15% van het afval wat was aangeboden voor recycling. Het
foutief gescheiden afval is daarom verder onderzocht. Dit bestond vooral uit lege spuiten en lege slangetjes. Omdat
het foutief gescheiden afval bestaat uit slechts 2 productgroepen, is de verwachting dat goede educatie, in de vorm
van een presentatie of poster, er voor zal zorgen dat dit afval in de toekomst niet meer foutief gescheiden wordt.
Daarmee zal het percentage ‘vervuiling’ van het gemengde plastic afval teruggebracht worden naar vrijwel 0%. Deze
producten zijn opgenomen in de afvalwijzer (zie ‘3.6 Bewustwordingstraject duurzaam afvalbeheer’).

3.6. Vergelijking nulmeting en controlemeting
Tijdens de nulmeting en controlemeting is een gelijke hoeveelheid afval per ingreep geproduceerd (0,97 vs. 0,89
kg). Ook was het aandeel van recyclebaar plastic afval tijdens de twee metingen vergelijkbaar (9,6 vs. 8,9%). Dit zorgt
voor een vergelijkbare afname van de CO2-footprint (3% vs. 2,7%). Dit geeft aan dat de twee meetdagen met elkaar
vergelijkbaar zijn en het gemeten afval een goede representatie is van een gemiddelde dag op de endoscopiekamer.

3.7. Bewustwordingstraject duurzaam afvalbeheer
Om de medewerkers van de MDL-afdeling verder te ondersteunen, is een afvalwijzer voorbereid met daarin foto’s van
verschillende producten, waarvan het niet direct duidelijk is in welke afvalbak dit weggegooid dient te woorden. Deze
afvalwijzer wordt als PowerPoint bestand apart aangeleverd, zodat deze aangevuld kan worden door de medewerkers
na afloop van dit project. Dit zal er voor zorgen dat het percentage vervuiling van het plastic afval omlaag gebracht
wordt. De producten die in de presentatie staan afgebeeld, zijn zelf ingebracht door medewerkers van de MDLafdeling. Zie ‘Afvalwijzer VUmc endoscopie.pptx’.

4. Discussie
4.1. Kosten afvalverwerking
De initiële kosten en de kostenverandering vanwege het scheiden van afval zijn in dit onderzoek berekend. Bij de
nulmeting en de controlemeting namen de kosten van de afvalverwerking toe als het afval werd gescheiden in rest,
papier, en plastic afval. Vooral de kosten van het verwerken van plastic afval zijn opvallend: deze zijn ruim 4x zo hoog
als voor het verwerken van restafval (respectievelijk €0,45 en €0,11 per kilo). Dit roept twee vragen op: waarom zijn
deze kosten zo verschillend, en is het te verwachten dat deze in de toekomst naar elkaar toe zullen bewegen?
Het verschil in kosten is door meerdere factoren te verklaren. De kosten van plastic afval vallen hoger uit, omdat er
meer handelingen aan de kant van de afvalverwerker nodig zijn bij het verwerken van het plastic afval. Plastic afval
bestaat uit meerdere types plastic, zoals ook in dit onderzoek beschreven is. Deze types plastic moeten worden
gesorteerd en gespoeld voordat ze gerecycled kunnen worden. Dit brengt logischerwijs kosten met zich mee. Maar
het verschil in kosten heeft ook nog een andere reden. De kosten van het verbranden van afval worden door de
overheid bepaald. Hierbij kan je je afvragen of deze kosten niet te laag zijn.
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Het is te verwachten dat deze kosten naar elkaar toe zullen bewegen. De kosten van het verbranden van afval is
vanwege de CO2-heffing en de verbrandingsbelasting de afgelopen jaren gestegen [14]. Ook neemt de vraag naar
gerecycled plastic toe, waardoor deze kosten zullen dalen.
Om de overgang naar een circulaire economie te bewerkstelligen, zullen meerdere partijen hun steentje moeten
bijdragen. Vanuit producenten van plastic producten zal de vraag naar gerecycled plastic moeten toenemen. Vanuit
de overheid moet het verbranden van afval minder aantrekkelijk en het recyclen van plastic aantrekkelijker moeten
worden gemaakt.

4.2. Afsluitend advies
Het scheiden van afval is een goede eerste stap richting een duurzame MDL-afdeling. Echter is er nog een hoop
mogelijk op het gebied van verduurzaming. Hieronder staan enkele suggesties, in volgorde van meest naar minst
verwachte duurzaamheidswinst:
1. Bewust gebruik celstofmatjes
Zoals eerder in dit rapport vermeld, is het restafval (‘vuile afval’) niet stuk voor stuk onderzocht. Echter is dit wel
globaal bekeken. Tijdens de nulmeting bestond dit afval vooral uit disposable jassen. Deze zijn inmiddels
vervangen door reusable jassen (zie item 2 hieronder). Tijdens de controlemeting bestond het restafval
voornamelijk uit celstofmatjes, naar schatting voor 50%. Hier ligt de grootste kans om het afval verder te
verminderen, oftewel te verduurzamen. Dit kan op verschillende manieren worden benaderd:
1.1. Kritisch overwegen wanneer het nodig is een celstofmatje weg te gooien. Een celstofmatje wordt
doorgaans op een tafel of trolley gelegd, waarna daar losse producten (zoals kartonnen bekkens, bakjes,
spuiten, etc.) op geplaatst worden. Vaak komen deze producten niet in aanraking met het matje, maar
alleen met de beker of het bakje. Het kan overwogen worden om in deze gevallen (wanneer dit door
infectiepreventie wordt toegestaan), het celstofmatje te hergebruiken voor de volgende patiënt, of voor
een andere toepassing voor dezelfde patiënt.
1.2. Overstap naar biologisch afbreekbare celstofmatjes. Verschillende bedrijven bieden biologisch
afbreekbare celstofmatjes aan, die niet gemaakt zijn van plastic maar van agrarisch materiaal (zoals maïs).
Deze hebben doorgaans een lagere CO2-footprint, omdat bij de productie van deze materialen minder CO2
vrijkomt dan bij de productie van plastic. Echter werd door Peter Bol (SUEZ) opgemerkt dat de Gemeente
Amsterdam plastic celstofmatjes in de toekomst zal gaan recyclen. Een overstap naar biologisch
afbreekbare matjes zou voor deze overgangsperiode nuttig kunnen zijn, zo lang deze op de juiste manier
verwerkt kunnen worden. Het is namelijk van belang dat biologisch afbreekbare artikelen op de juiste
manier verwerkt worden, zodat ze kunnen afbreken. Dit kan samen met de afvalverwerker opgepakt
worden.
2. Verdere overstap van disposables naar reusables
Tijdens de nulmeting bestond een groot aandeel van het restafval uit disposable jassen. Tijdens de
controlemeting waren deze vervangen door herbruikbare jassen (zie een afbeelding hiervan in ‘Appendix C –
controlemeting’). Ook al is dit niet direct af te leiden uit de hoeveelheid afval wat tijdens de controlemeting is
gewogen, zal dit wel degelijk voor een duurzaamheidswinst zorgen. Een reusable zorgt namelijk doorgaans voor
minder uitstoot dan een disposable [15]. De medewerkers hebben ook een hogere tevredenheid over de
reusable jas dan de disposable: de reusable jas is minder warm en beter waterdicht dan de disposable. Het dient
nader onderzocht te worden welke producten op de MDL-afdeling nog meer geschikt zijn voor overstap van
disposable naar reusable. Tijdens de controlemeting werd door een MDL arts het volgende product
aangedragen: de disposable fixatieband, die gebruikt wordt om een patiënt in zijligging te fixeren (zie een
afbeelding hiervan in ‘Appendix C – controlemeting’). Deze band komt niet in aanraking met de patiënt, slechts
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met zijn of haar kleding of een deken die over de patiënt heen wordt gelegd. Naar het inzien van deze MDL arts
zou in plaats van een disposable ook een reusable band gebruikt kunnen worden. Dit dient eveneens met een
infectiedeskundige besproken te worden.
3. Energie besparen
In een van de endoscopiekamers is onlangs een erg groot scherm geplaatst. Door enkele medewerkers werd
opgemerkt dat dit niet erg energiezuinig is. Om het ‘duurzame gevoel’ van de afdeling verder te ondersteunen,
dienen bij dergelijke aankopen de grootte en energiezuinigheid van een apparaat in acht genomen te worden.
4. Vervangen witte plastic bekers door kartonnen bekers
Tijdens de controlemeting werd door Marcel Bak opgemerkt dat op de OK kartonnen medische bekers gebruikt
worden, en op de MDL-afdeling witte plastic medische bekers. Deze bekers worden gebruikt voor het
schoonmaken van de scope. Het dient nader onderzocht te worden of deze kartonnen bekers ook geschikt zijn
voor de MDL-afdeling.

4.3. Draagvlak
Op de MDL-afdeling van het VUmc is een groot enthousiasme gezien onder de medewerkers (vooral
verpleegkundigen) om aan de slag te gaan met duurzaamheid. Dit is ontzettend belangrijk en dient gefaciliteerd te
worden. Verdere verduurzaming van de afdeling valt of staat bij draagvlak van de medewerkers. Het stimuleren van
inbreng van de medewerkers om de afdeling verder te verduurzamen is erg belangrijk. Er dient over nagedacht te
worden hoe dit gefaciliteerd kan worden, bijvoorbeeld door duurzaamheid een vast agendapunt tijdens
verschillende overleggen te maken, of een whiteboard of mailadres beschikbaar te stellen voor duurzame ideeën. De
belangrijke plek van duurzaamheid op de afdeling kan ook benadrukt worden door een Green Team op te richten
met leden van verschillende beroepen binnen de afdeling.

5. Conclusie

Met dit project heeft de MDL-afdeling van het VUmc een mooie eerste stap gezet richting verduurzaming. De
medewerkers hebben laten zien erg enthousiast te zijn over afvalscheiding en dit consequent te doen. De nulmeting
heeft de potentie van het afval scheiden laten zien: ongeveer 10% van het afval kan gerecycled worden, wat voor een
verlaging van de CO2-footprint van 3% zorgt. Tijdens de controlemeting is geconstateerd dat het afval correct
gescheiden wordt, op een aantal productgroepen na. Hier is middels de Q&A en afvalwijzer extra aandacht aan
geschonken. Het is nu van belang dit vast te houden door hier regelmatig intern over te blijven communiceren. Ook
kan het oppakken van een nieuw project, bijvoorbeeld een van de suggesties uit ‘4.2 Afsluitend advies’, helpen om
dit enthousiasme vast te houden. Recycling is een belangrijke eerste stap richting een duurzame afdeling, maar zeker
niet de laatste stap. Het afval scheiden dient onderhouden te worden door de betrokken personen in het Amsterdam
UMC na afloop van dit project.
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Appendix A - nulmeting

Tijdens de nulmeting zijn de verpleegkundigen geïnstrueerd om het restafval te scheiden in ‘schoon’ en ‘vuil’ afval,
middels informatiebrieven op de afvalbakken. Zie onderstaande foto’s.

Op onderstaande foto is al het afval te zien wat tijdens de nulmeting is verzameld. De zwarte zakken zijn het restafval,
de gele zak het plastics afval.
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Appendix B - poster
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Appendix C - controlemeting

In de afbeelding hieronder staat al het afval wat weggegooid is tijdens de controlemeting als plastic, recyclebaar afval
(oranje zak voor PMD afval). Het afval wat hieronder gelabeld staat als ‘harde plastics’ en ‘plastic folies’ kan gerecycled
worden. Een deel van het weggegooide afval, gelabeld als ‘foutief gescheiden’, kan niet gerecycled worden en hoort
niet in deze zak thuis.

Foutief gescheiden

Harde plastics
Plastic folies

In onderstaande afbeelding staan alle vuilniszakken uitgestald die verzameld zijn tijdens de controlemeting (oranje
is gemengd plastic, zwart is rest).

16

Links: disposable fixatieband

Rechts: reusable jassen
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