SPECIFIEK
ZIEKENHUISAFVAL

GEZONDHEIDSZORG
Totaalpakket voor specifiek ziekenhuisafval.
Het specifieke ziekenhuisafval valt onder gevaarlijk
afval. Als vergunninghouder heeft ICOVA een aparte
afdeling, Icochema, met eigen faciliteiten om deze
afvalstroom op te slaan
Icochema zorgt voor een optimale interne logistiek
bij ziekenhuizen. Daartoe levert het bedrijf diverse
typen ziekenhuisvaten en dozen in verschillende
volumes, waaronder ook naaldenbekers.
Het gevaarlijk afval wordt opgeslagen en afgevoerd
in rolwagens en/of wisselcassettes, die speciaal zijn
afgestemd op de gebruikte vaten. De wisselcassette
is een kleine afzonderlijke unit voor de opslag van
circa 72 vaten. De cassette is uitgerust met een
lekbak. Icochema verwisselt een volle cassette in zijn
geheel voor een lege.

Dankzij het compacte formaat van de wisselcassette kunnen
ook kleinere instellingen op een verantwoorde manier gebruik
maken van buitenopslag. Zonder extra handeling blijft een
hygiënisch verantwoorde afvoerfrequentie gewaarborgd.
Bij grotere instellingen worden meerdere cassettes geplaatst.
De volle units worden omgewisseld zodra men de laatste
begint te vullen. Er is dus altijd opslagruimte en het
afvaltransport is optimaal rendabel.
Icochema verzorgt alle administratieve formaliteiten die
wettelijk zijn vereist tot in de puntjes. Het bedrijf kan bogen
op een jarenlange ervaring van afvalinzameling en –afvoer.
Instellingen kunnen bij Icochema terecht voor mogelijke
adviezen over afvallogisitiek – maar ook over afvalpreventie.
Medewerkers van Icochema voeren desgewenst een audit uit
en brengen vervolgens een uitgebreid rapport uit over de
afvalbeheersing.
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Onder specifiek ziekenhuisafval wordt o.a. verstaan:
•
•

•

Lichaamsdelen en organen.
Afval met een infectierisico:
o alle scherpe voorwerpen/naalden ongeacht herkomst of soort besmetting;
o niet opgedroogd bloed en alle niet opgedroogde excretia ( bijv. sputum) ongeacht herkomst of soort
besmetting;
o al het afval (ook onder a,b,c) dat in direct contact is geweest met patiënten met een infectieziekte
welke voorkomt op de geldende cat A ADR lijst zonder de toevoeging cultures only.
o afval van patiënten met een infectieziekte dat niet voldoet aan de criteria onder a t/m d, (o.a. de
categorie A ADR lijst met de toevoeging cultures only) maar waarvan op basis van een professionele
inschatting bepaald kan worden dat het aannemelijk is dat het afval in de verwijderingsketen een risico
vormt.
o al het afval dat mogelijk besmet is met micro organismen en vrijkomt bij de bewuste vermeerdering
van micro organismen in onder meer laboratoria, ongeacht herkomst of soort besmetting, indien niet
gereguleerd in Verordening 1774/2002/Destructiewet;
o al het afval dat in direct contact is geweest met (proef)dieren welke zijn besmet met een infectieziekte
welke voorkomt op de geldende cat A ADR lijst zonder de toevoeging cultures only, indien niet
gereguleerd in Verordening 1774/2002/Destructiewet;
o afval van (proef)dieren met een infectieziekte dat niet voldoet aan de criteria onder a t/m d, (o.a. de
categorie A ADR met toevoeging cultures only) maar waarvan op basis van een professionele inschatting
bepaald kan worden dat het aannemelijk is dat het afval in de verwijderingsketen een risico vormt, indien
niet gereguleerd in Verordening 1774/2002/Destructiewet.
Cytotoxische en cytostatische geneesmiddelen

Voor de gedetailleerde samenstelling verwijzen wij u door naar het Landelijk afvalbeheerplan van 2009 Sectorplan 19 Afval
van gezondheidszorg bij mens of dier.

Specifiek ziekenhuisafval komt vrij bij intramurale instellingen (zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen),
extramurale instellingen (zoals huisartsenpraktijken, laboratoria, veterinaire diensten en tandheelkundige
praktijken) en thuiszorginstellingen.
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