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Meer en meer plastic afval...

• De zorgsector draagt bij tot klimaatverandering. Disposable medische hulpmiddelen= 
grote bijdragers tot de CO2-voetafdruk van de zorgsector!

• Risicohoudend afval (RMA) en niet risicohoudend afval (NRMA) worden verbrand met 
opwekking van stroom en warmte. Impact op milieu en gezondheid!

1 ton CO2, 
Fijne stoffen, 

dioxines, furanen, zware
metalen.. 

200-300 kg verbrandingsslakken

30-50 kg residu van
de reiniging van 

rookgassen

1 ton



...Wat te doen?
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• Beter sorteren tussen RMA en NRMA
✓ Beperken van economische en milieukosten bij verbranding

• Meer NRMA recycleren
✓ Eliminatie van economische en milieukosten bij verbranding
✓ Besparen op fossiele grondstoffen en energie en beperken van de

milieukosten die gepaard gaan met het maken van grondstoffen voor 
ziekenhuis producten
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PVC, meest gebruikte medische kunststof
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Dé oplossing voor PVC? Recyclage!

• PVC kan tot 8-10 keer gerecycleerd worden 
zonder kwaliteitsverlies

• De medische hulpmiddelen in PVC zijn
gemaakt met 1 laag van PVC

• 500 kg PVC recycleren = 1 ton CO2 voor de 
productie van PVC besparen + 500 kg CO2 bij
verbranding besparen

• Medisch PVC wordt al gerecycleerd in 8 landen
sinds 2009

https://www.ecoconso.be/fr/Qu-est-ce-qu-une-tonne-de-CO2

1 H/T
Brussel/New York

5800 km rijden met een SUV diesel

Productie van 40-70 kg rundvlees

1 appartement
van 50 m2 met aardgas

verwarmen (500m3)

1
T o n
C O 2

https://www.ecoconso.be/fr/Qu-est-ce-qu-une-tonne-de-CO2
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VinylPlus® Med: wie doet wat?

Ste Elisabeth, 27/9/2021 
➢ Coordinatie
➢ Levering van inzamel- en informatiemateriaal
➢ Opleiding en coaching van het ziekenhuispersoneel
➢ Externe communicatie
➢ Financiering  

➢ Logistiek (transport, opslag)
➢ Integratie in bestaande procedures
➢ Levering van de afvalcontainers

➢ Afval omzetten naar grondstof
➢ Selectie van ziekenhuistoepassingen
➢ Kwaliteitscontroles



Recyclage in producten voor ziekenhuizen Made in Europe



Welke hulpmiddelen?

➢ Perfusie
Sets

Slangen/
tubes

➢ Zuurstofbrillen



Welke hulpmiddelen?

Maskers

Zakken



Hoe zuurstofbrillen ontmantelen?



Hoe perfusiesets ontmantelen?



Hoe maskers ontmantelen ?



Hoe zakken ontmantelen ?



Videos, posters, procedures.. 

Vragen? inge.dewitte@vinylplus.eu, vincent.stone@vinylplus.eu

mailto:Inge.dewitte@vinylplus.eu
mailto:vincent.stone@vinylplus.eu


Alvast dank voor de samenwerking!

21Western Health, Melbourne, Australie
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