Zorgsector: Omgaan met (medisch) afval
Hoe gaat u om (medisch) afval (bv. in woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra)?
Een aantal afvalstoffen van de behandeling van (vermoedelijk) covid-19-patiënten vallen onder niet-risicohoudende
afvalstoffen:
• niet-besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen, maskers, schorten,…
• voedselresten;
• wegwerpgordijnen;
• papier en karton (inclusief kranten en tijdschriften van patiënten);
• verpakkingsmaterialen;
• incontinentiemateriaal;
• lege urinezakken.
Dit materiaal mag u samen met de gemengde bedrijfsafvalstoffen laten inzamelen. Kleine hoeveelheden mogen
gewoon mee met de gemeentelijke huisvuilinzameling.
Laat u het afval in een container ophalen, dan steekt u het eerst in een zak. Die moet u volledig afsluiten: geen
openingen in de zak of afval dat uitsteekt.
Ander afval van de behandeling van (vermoedelijk) covid-19-patiënten moet u eerst 72 uur afzonderen in aparte
vuilnisbakken of andere recipiënten voor afval. Pas daarna mag u het inzamelen, afvoeren en verwerken als nietrisicohoudende afvalstoffen. Concreet gaat het om wegwerplinnen en verzorgingsmateriaal zoals verbanden,
tissues en onderleggers, die mogelijk vervuild zijn met (kleine hoeveelheden) bloed en/of andere lichaamsvochten.
Kunt u moeilijk zo’n quarantaine organiseren voor 72 uur? Laat het materiaal dan afvoeren als risicohoudend
medisch afval via gele tonnen of andere goedgekeurde recipiënten.

Hoe inzamelen bij dreigend tekort aan recipiënten voor risicohoudend medisch afval
gedurende de civiele noodsituatie?
Wegens het dreigend tekort aan de typische medische vaten en dozen voor risicohoudend medisch afval, worden
alternatieve recipiënten toegestaan. Meer bepaald mogen alternatieve recipiënten voor risicohoudend medisch
afval, die niet definitief kunnen worden gesloten, gedurende de duurtijd van een civiele noodsituatie op voorwaarde
dat deze:
1° UN gekeurd zijn volgens de ADR-richtlijnen;
2° voorzien zijn van een Y-keur voor vaste stoffen zoals voorgeschreven voor UN3291;
De recipiënten moeten wel met een spanring of gelijkwaardige afsluiting worden afgesloten en maatregelen moeten
worden getroffen zodat deze recipiënten niet op eenvoudige wijze kunnen worden geopend.
Vanuit de medische sector en vanuit de sector van de afvalinzamelaars- en verwerkers, komen er ondertussen
berichten dat er zelfs een tekort zou kunnen komen van deze alternatieve vaten. Daarom werd een bijkomende
afwijking voorzien die bepaald dat het “droge” RMA ingezameld mag worden in kunststof zakken die in een UN
rolcontainer worden geplaatst. De zakken dienen wel gesloten aangeleverd te worden.
Voor Wallonië werd bijkomstig bepaald dat vast risicohoudend medisch afval mag ingezameld worden in stevige
kartonnen dozen van max. 120 liter die voorzien zijn van een plastieken binnenzak met dubbele gelaste naden.

Dit document werd opgemaakt op 23/04/2020 op basis van de maatregelen die op die datum van kracht waren.
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