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1 Doelstelling             

Duidelijke instructies geven rond het afval dat afkomstig is van de behandeling van Covid-19 patiënten.   
De vaste afvalstoffen van de behandeling van Covid-19 patiënten kunnen worden ingezameld als niet-
risicohoudende afvalstoffen (behoudens enkele uitzonderingen) indien ze pas na 72u worden opgehaald en 
verwerkt door de afvalverwerker.  
 
Bij de medische professionelen onstond de vraag of dit afval wel effectief grote risico’s inhoudt op 
besmetting van medewerkers in de ziekenhuizen, de vervoerders en het personeel in de 
verwerkingsinstallaties.  Het inzicht rijpte dat door bepaalde voorzorgen te nemen en door voorzichtige 
praktijk het risico quasi geheel kon worden vermeden.  
 

2 Toepassingsgebied en verantwoordelijkheden       

Opgelet: deze werkwijze wijkt sterk af van de gewone werkwijze in het ziekenhuis en is enkel van 

toepassing tijdens de Corona crisis. 

 

Alle artsen en medewerkers die afval dat van bevestigde of vermoedelijke Covid-19 afkomstig is, dienen 
deze procedure op te volgen.  Alle ophalers (intern) van het afval dienen deze procedure op te volgen. 
 
Ophalers (intern) 

 Campus Bornem: Logistieke Pool 

 Campus Rumst: intern transport Magazijn en medewerkers Schoonmaak 
 
De dienstverantwoordelijke van het Magazijn (campus Rumst) en de manager gebouwen en technieken 
(campus Bornem) dienen er over te waken dat een volle perscontainer met NRMA minimaal 72 uren 
afgesloten blijft staan alvorens deze voor verwerking kan opgehaald worden. 
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3 Afkortingen, begrippen en definities        

Afkorting of begrip Definitie 

RMA Risicohoudend Medisch Afval 

Afvalstoffen die een bijzonder risico inhouden doordat ze een 
microbiologische of virale besmetting, een vergiftiging of een verwonding 
kunnen teweegbrengen, of afvalstoffen die om ethische redenen een 
bijzondere behandeling vereisen 
 

NRMA Niet Risicohoudend Medisch afval 

 

 
 

4 Werkwijze             

 
Zie bijlage afvalbeheer bij Covid-19 patiënt (hieronder ingevoegd) 
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4.1 Volgende afvalstoffen van de Covid afdelingen mogen afgevoerd en verwerkt 

worden als NRMA na een periode van 72u in afzondering (blauwe afvalzakken): 

 Niet besmeurde PBM zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen 

 Voedselresten van Covid afdelingen 

 Wegwerpgordijnen 

 Papier en karton, inclusief kranten en tijdschriften van de kamers van de Covid patiënten 

 Verpakkingsmaterialen 

 Incontinentiemateriaal 

 Lege uninezakken, inhoud ledigen en afvoeren via de riolering 

 Verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers,… ook vervuild met kleine 
hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten 

 Wegwerplinnen, ook vervuild vervuild met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, 
bloed of derivaten 

 

4.2 Volgende afvalstoffen dienen afgevoerd te worden als RMA (gele ton) 

 Redonbokaal 

 Aspiratiebokaal 

 Doordrenkte kompressen 

 Lichaamsvochten als sputum, bloed, enz,… 

 Hoogrisico-afval afkomstig van zwaar zieke patiënten op intensieve zorgen: beademingsslangen 

 … vloeibaar afval afkomstig van kamers van Covid afdelingen 
 
In de kamers van de Covid afdelingen zullen dus afvalhouders met de blauwe afvalzakken voor NRMA staan 
voor het vaste afval afkomstig van de Covid afdelingen.  Daarnaast zullen in de afvallokalen / vuile berging 
ook  gele vaten staan voor het RMA.  Vanuit de kamers kan het RMA in een gesloten groene plastic zak naar 
de gele tonnen worden gebracht die in de afvallokalen / vuile berging staan. 
Verder staat er per afdeling (in het afvallokaal) nog een sanitainer (= kartonnen doos met gele zak voor 
RMA) voor het verwijderen van de naaldcontainers en een gelabelde ton voor gebruikte 
eendenbekmaskers. 
 
Zowel de gele vaten met RMA  als de blauwe afvalzakken voor NRMA zullen via de gebruikelijke werkwijze 
worden verzameld in: 

 Het afvallokaal voor RMA voor de gele vaten 

 De perscontainer voor NMRA voor de blauwe zakken 
 
 

4.3 Beperken van uitwendige besmetting zakken NRMA 

Plaatsen van gele wiva vatjes in de kamers / Covid afdelingen met daarin een blauwe zak voor NRMA.  Deze 
gele wiva vatjes blijven op de Covid afdelingen, enkel de inhoud (dit is dus een blauwe zak voor NRMA) 
wordt afgevoerd naar de perscontainer. 
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5 Aandachtspunten en mogelijke complicaties        

Deze procedure is geldig zolang de richtlijn van OVAM rond alternatieven voor RMA-vaten / afval Covid-19 
patiënten van toepassing is. 
 
De dienstverantwoordelijke van het Magazijn en de manager gebouwen en technieken (campus Bornem) 
zullen wanneer de perscontainer voor het NRMA aangeeft 75% gevuld te zijn de container afsluiten en 
onderstaand bord duidelijk aanbrengen op de toegangsdeur / bediening van de pers.   
 
 

 
 
 
De dienstverantwoordelijke Magazijn (campus Rumst) of de manager gebouwen en technieken (campus 
Bornem) zal een opdracht tot ophaling / verwerking geven aan de ophaler. Met de ophaler wordt 
afgesproken vanaf wanneer men de volle container kan komen ophalen (dus minimaal na 72u). 
Daarbij zal men opmerkzaam zijn dat de juiste perscontainer zal worden meegenomen. 
 
Voor het weekend – telkens op vrijdagnamidag – zal de dienstverantwoordelijke Magazijn (campus Rumst) 
of de manager gebouwen en technieken (campus Bornem) controleren of de container die in  gebruik is 
geen indicatie geeft van 75% vulling.  Indien wel 75% vulling zal deze container uit dienst worden gezet en 
afgesloten worden.  De andere – lege – container zal dan in werking worden geplaatst.  Bij een mogelijke 
uitval van de perscontainer zal de technieker met wachtdienst worden gecontacteerd. 
 
 
Het afval niet aanduwen in de recipiënten! 
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PBM 
 
Specifiek voor het overbrengen (intern transport) van het afval uit de Covid-afdelingen naar de 
perscontainer of de berging voor het RMA dienen volgende persoonlijke beschermingsmaatregelen 
gedragen te worden: 

 Bril of shield 

 Chirurgisch masker 

 Handschoenen 
 
Specifiek voor het in de perscontainer werpen van de blauwe afvalzakken dienen volgende persoonlijke 
beschermingsmaatregelen gedragen te worden: 

 Bril of shield 

 Chirurgisch masker 

 Handschoenen 

 Overall  
 
 

6 Implementatie, communicatie en opvolging & borging     

Kennisname van deze procedure gebeurt via aangeduide wijze en tijdstippen : 

☐ via mail     d.d. : ………………………………….. 

☒ via overlegmoment/vergadering  d.d. : vanaf 02-04-20 (via team Kwaliteit) 

☐ via Q-flash     d.d. : ………………………………….. 

☐ via intranet     d.d. : ………………………………….. 

☐ via …     d.d. : ………………………………….. 

 

Elke betrokken medewerker moet ten allen tijde kunnen aantonen dat de geleverde zorg/dienst uitgevoerd wordt 

zoals beschreven in de procedure. 

 
 

7 Aanverwante documenten en bijlagen    

Poster:  
Afvalbeheer bij COVID-19 patiënt  
 
 

8 Referenties en bronnen       

Alternatieve voor RMA-vaten / Nieuwe richtlijnen afval van COVID19-patiënten – Maarten De Groof – OVAM. 

Nieuwe werkwijze voor afval van corona patiënten – Vlaanderen – go4circle 

Aanpak van medisch afval in het kader van de COVID-19-epidemie – OVAM  

Handleiding beheer medische afvalstoffen OVAM. 


