
 

 
 

COVID-19 afvalmanagement  

Auteur(s): Wim De Vos 2.0 

Keurder(s): Marcel Zoons Procedure 

Bekrachtiger(s): Inge Croux Ziekenhuisbreed 

Goedkeuringsdatum: 5/08/2020 Toepassingsdatum:  5/08/2020 

 

Pagina 1 van 5 
 

Geprinte documenten zijn enkel geldig indien de inhoud overeenkomt met de meest recente elektronische versie 

Inhoudsopgave            

1 Doelstelling ................................................................................................................................................ 1 

2 Toepassingsgebied en verantwoordelijkheden ......................................................................................... 1 

3 Afkortingen, begrippen en definities ......................................................................................................... 2 

4 Werkwijze .................................................................................................................................................. 2 

5 Aandachtspunten en mogelijke complicaties ............................................................................................ 4 

5.1 PBM ................................................................................................................................................... 4 

5.2 Correct gebruik gele ton voor RMA ................................................................................................... 4 

5.3 Correct aanbieden op pallet voor ophaling / verwerking ................................................................. 5 

6 Implementatie, communicatie en opvolging & borging ............................................................................ 5 

7 Aanverwante documenten en bijlagen ..................................................................................................... 5 

8 Referenties en bronnen ............................................................................................................................. 5 

 

1 Doelstelling             

Duidelijke, veilige en eenvoudige instructies geven rond het afval dat Covid-19 bevat. 
Dit vanaf de omgeving van de patiënt tot het klaarmaken voor ophaling door de ophaler / verwerker 
 

2 Toepassingsgebied en verantwoordelijkheden       

Alle artsen en medewerkers die afval dat Covid-19 bevat dienen af te voeren dienen deze procedure op te 
volgen. 
Alle ophalers (intern transport) van het afval dienen deze procedure op te volgen. 
 
Ophalers (intern) 

 Campus Bornem: Logistieke Pool 

 Campus Rumst: intern transport Magazijn en medewerkers Schoonmaak 
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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 

PBM Persoonlijke Beschermings Middelen 

 
 

4 Werkwijze             

 

 
Al het afval dat Covid-19 bevat is UN3291 gecategoriseerd en dient te worden beschouwd als 

RMA (Risicohoudend Medisch Afval) 
 

Binnen AZR gebruiken we enkel de gele wiva vatjes voor het RMA 
(en dus geen afvalzakken voor NRMA of kartonnen dozen (sanitainers) voor vast RMA) 

voor afval dat Covid-19 bevat. 
 

 
 

 
 
Gele ton / geel vat voor RMA (beschikbaar in 30 Liter en 50 Liter) 
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1. Plaats in volgende zones enkel nog de gele wiva-vatjes (“gele tonnen”) als afvalrecipiënt: 

 Covid-19 kamers         
 Covid-19 afdeling         
 Bufferkamers Covid-19         
 Pretriagepost Spoedgevallen (tijdelijke containers)     
 Spoed: zones Covid-19 patiënten       
 … mogelijks andere plaatsen in het ziekenhuis waar zich Covid-19 patiënten bevinden. 
 
 

2. Een vol vatje dient overgebracht te worden naar het afvallokaal / vuile utiliy. 
Een vatje dient goed gesloten te zijn / lekvrij (zie ook verder 5.2 correct gebruik gele tonnen). 
 
 

3. Wiva vat dient schoon te zijn aan de buitenkant alvorens dit over te brengen naar het afvallokaal / 
vuile utility.  Besmeurd?  Reinigen. 

 
 

4. Instructies voor ophaling: het vatje laten staan tot wanneer ophaler (zie punt titel 2 
toepassingsgebied en verantwoordelijkheden)) dit zal ophalen. 

 
 

5. De ophaler draagt de nodige PBM (zie 5.1 PBM) 
 
 

6. Strikte opvolging (hand)hygiëne. 
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5 Aandachtspunten en mogelijke complicaties        

 

5.1 PBM 

Specifiek voor het overbrengen (intern transport) van het afval uit de Covid-afdelingen naar de berging 
voor het RMA dienen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen te worden: 

 Chirurgisch masker 

 Wegwerphandschoenen 
 
 

5.2 Correct gebruik gele ton voor RMA 

 
Sluit zeker op een correcte manier de afvalvaten steeds volledig af.  Het is belangrijk om alle clips van het 
deksel ook effectief te sluiten.  Duw de clips samen tot je een klik hoort (tips zie onder): 
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5.3 Correct aanbieden op pallet voor ophaling / verwerking 

 
Voor ophaling zijn de verpakkingen: 

 Goed gesloten (zie 5.2 correct gebruik gele ton voor RMA) 

 Lekvrij 

 Zuiver aan de buitenkant 
 
De gele vatjes dienen voorzien te zijn van een bedrukking (zo aangeleverd door Suez) en een etiket met 
daarop: identificategegevens (naam / adres / …) datum van de ophaling. 
 
 
Maximum gewicht: 

 Wiva vaten 30 Liter inhoud: max 15 kg 

 Wiva vaten 50 Liter en 60 Liter inhoud: max 20 kg 
 
 
Stapelen: 

 Wiva vaten 30 Liter inhoud: max 4 hoog 

 Wiva vaten 50 Liter en 60 Liter inhoud: max 3 hoog 

 Grondoppervlak per pallet: 8 stuks (2 x 4 vaten) 
 
 

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. : ………………………………….. 

☐ 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    

 
 

8 Referenties en bronnen       

Signaalnota 2020/28: COVID-19 afvalmanagement ziekenhuizen van Zorgnet Icuro. 

Handleiding beheer medische afvalstoffen OVAM. 

Acceptatievoorwaarden ophaler / verwerker 

Mauser: instructies sluiten wiva vaten 


