
Duurzaamheid kent geen tijd..

Pilot project: omsmelten van polypropyleen inpakpapier van netten. 

Multidisciplinaire samenwerking, gedrevenheid en eindeloos geduld 

zorgt voor een mooi duurzaam resultaat!

SVN congres 5 november 2021

Corinne Riekwel, DSMH Maasstadziekenhuis 



Circulariteit
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Maar…. wees geduldig, koester wat er is 

en hou vertrouwen. Alles komt goed.

Begin 

Bewustwording

Bereidheid 

Beweging

Bestaan!
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Begin 
2017

Bestaan 2022

2018/19
Bewustwording

2019/20/21
Bereidheid

2020/21
Beweging
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Wat willen wij?

Minder afval…in ons ziekenhuis…  

Brainstormen HOE?:

DSMH

Milieu veiligheids coördinator ziekenhuis 

OK polsen…groene OK MSZ

Inschakelen van DSMH netwerk PILOT?
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Afval in het MSZ 2019 

• Gemengd afval (huishoudelijk) 625 Ton

• Specifiek (vaten) ziekenhuis afval 140 Ton

• Papier karton: 54 Ton

• Glas 25 ton

• Gevaarlijk chemisch afval 20 Ton

• Bouw en sloop afval 9 ton

• Wit en bruingoed/ electronica 4 Ton

• Batterijen 214 kilo

• Tl buizen 150 kilo

625

140

54
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Afval op de Operatieafdeling

• Gebruik van re-usable niet altijd mogelijk
– Niet te reinigen, desinfecteren of steriliseren

– Instrument specifiek voor apparaat (bijv. robot)

• Daarom: Toename van gebruik van 

disposables!!!!

= MEER AFVAL
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Bewustwording



10

Afvalscheiding 

Afval uit ziekenhuizen wat (mogelijk) in aanraking is geweest 

met patiënten moet verbrand worden i.v.m. infectiegevaar.

Afval mag in Nederland (gelukkig) niet ergens gestort worden.
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Wat kunnen we met bedrijfsafval?
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Is hergebruik mogelijk?
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Bereidheid: 

• 2 dagen inzameling papier op de OK MSZ

• Opgehaald door GreenCycl

• Bewerkt in TU delft

• Presentatie webinar MSZ ,7 okt 2020
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Proces inzamelen op de OK impressie
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Evaluatie inzameling PP okt 2020

• PP zakken bestellen moeizaam

• Proces inzamelen op OK geen probleem

• Ophalen van volle karren logistiek prima

• echter veel lucht dus niet duurzaam

• Omsmelten 1 doek 0,2l PP, mal gemaakt

• Capaciteit van de smeltoven te klein

• Wat willen we met het materiaal?
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Gesmolten PP materiaal

• Uitgangspunt: Circulair!
• PP materiaal terugbrengen in proces CSA

• Testen in reiniging en desinfectieproces, thermisch, chemisch
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Beweging naar circulariteit
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Nodig:  
• Opschaling samenwerking v partners                        

(MSZ, Renewi, GreenCycl, TU Delft)

• Balenpers in MSZ, opslag, vervoer,

vergunningen

• PP zakken, groot en klein

• Houders voor pp zakken OK

• PP tape, PP stickers v CSA

• Ideeën voor PP materiaal uitwerkingen

• Aanschaf Sterimelt/ 

• vergunningen GreenCycl

• INZET van PP werkgroep! (elke 2 wk) 
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Logistiek MSZ
• Bestellen van pp zakken

• Inzameling via draadkar

• Plek milieupark

• Vervoer van niet SVA materiaal?

• Pers geleverd

• Instructie: gebruiksaanwijzing

• Communicatie 
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Renewi
• Rolcontainers en zakken, vervoer teveel lucht!

• Pers geregeld, pers liep te vaak vast, technisch aangepast 

• Zakken wat zwaar om te tillen na verdichting 

• Zoeken universeel vat

• Adhv definitief vat een intern transportmiddel maken

• Signing en instructies ontwikkelen

• Vervoer en lossen, gestroomlijnd proces

Samenpersen in vat
lonend/praktisch/
uitvoerbaar?
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GreenCycl

• Aanvraag vergunningen:

• Omgevingsvergunning/recyclen

• Verbouwing 

• Aanschaf Sterimelt

• Opstellen verwerkingslijn

• Maken producten
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Groen gaan we samen doen

Productdossier CE 
instrumenten opener
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OK MSZ

• Enthousiast pilot

• PP volledig in pp zak

• Opslag/plakband/stickers eraf

• Nieuwsbrieven groene OK
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CSA MSZ

• Productie moet doorgaan

• Zoeken naar PP tape/greencycl

• Zoeken naar PP sticker

• Testen met tape/ plakken



26

TU Delft

• Technieken smelten van pp

• Afval eigenschappen/productparameters

• Maken van producten

• Voordrachten (o.a. vDSMH 29 nov) 

• Publicaties
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Surgical waste reprocessing: Injection molding using recycled

blue wrapping paper from the operating room

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.129121
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Bestaan !!!
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Geleerde lessen
• In het diepe gesprongen!

• Gedrevenheid, doorzetten, idealisme

• Kleine problemen zijn niet makkelijk 

opgelost

• Hoe lang duurt een pilot eigenlijk?

• Misschien wel projectleider nodig? 

• 2022 klaar voor optimaal proces andere zkh

• Industrie…sluit aan…samen gaat het 

makkelijker 
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Dank voor de duurzame inzet!

Groene OK MSZ: OK team, Manon, Myrthe, 

Nieke, Anouk

CSA: CSA team, Andrea, Karin, Paula

Logistiek MSZ team

TU Delft: TU team, Daan, Bart,Tim

PP werkgroep: Carol, Bart, Tim, Dick, Richard, 

Anouk, Jurgen, Paul, Joost, Majid, Nieke, Corinne


