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Geachte heer/mevrouw,
Gelukkig neemt het aantal patiënten met COVID-19 steeds verder af. Dit betekent
dat er weer voldoende reguliere verpakkingen (vaten) beschikbaar zijn voor het
vervoer van nat én droog ziekenhuisafval. Hierdoor is de tijdelijke regeling van de
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor het vervoer van 'droog
ziekenhuisafval' niet langer nodig. Daarom trekt de inspectie deze regeling in, met
ingang van 1 juli 2020. In deze brief informeren we u ook over de
besmettingsr isico's die optreden bij het onjuist verpakken en vervoeren van
ziekenhuisafval.
Waarom tijdelijke regeling?
Eind maart stelde de ILT de werkinstructie met kenmerk ILT-2020/18388 op. Met
deze instructi e stond de ILT toe om 'droog' afval dat ontstaat bij de verpleging van
patiënten die zijn besmet met COVID-19 te verpakken in goed gesloten kunststof
zakken en deze vervolgens los gestort te vervoeren in (bulk)containers en zo aan
te bieden bij de eindverwerker. Deze werkinstructi e was nodig vanwege het tekort
aan verpakkingen (kunststof dekselvaten die voldoen aan verpakkingsinstructie
P 621) die zijn bestemd voor het vervoer van UN 3291 ziekenhuisafval,
ongespecificeerd, n.e.g., klasse 6.2, verpakkingsgroep II van het ADR1 •
Voorschriften voorkomen besmettingen
Graag wijs ik u erop dat het belangrijk is om afval dat vrijkomt bij verzorging van
patiënten met COVID-19 op de juiste manier af te voeren om besmettingsgevaar
zoveel mogelijk te voorkomen. Uw afvalinzamelaar kan u adviseren bij het
aanbieden van besmettelijk afval, in het bijzonder over de voorwaarden die zijn
gesteld aan verpakkingsinstructie P621 (absorptiemateriaal) en de sluitinstructie
van de fabrikant van deze verpakking. Deze oproep is vooral geri cht aan
verzorgingstehuizen, zorghotels, hospi ces en vergelijkbare instellingen. De ILT ziet
dat deze instellingen niet eerder zo bewust heeft moeten omgaan met afval van
patiënten met een hoge besmettingsgraad als bij COVID-19. Dit afval moet
voldoen aan de voorschriften van het ADR (zie voornoemde indeling van het
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ziekenhuisafval) en mag niet als 'gewoon' bedrijfsafval' worden verpakt en
vervoerd.
Indien u over de inhoud van deze brief nog vragen heeft, kunt u zich melden tot
het Meld- en Informatiecentrum van de ILT www.ilent.nl of contact opnemen met
bovengenoemde contactpersoon.
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Hierbij vraag ik uw medewerking bij het breed verspreiden van de boodschap in
deze brief, namelijk dat:
de tijdelijke regeling is gestopt;
na 1 juli de kunststof zakken niet meer mogen worden gebruikt. Ook
droog ziekenhuisafval moet in vaten worden afgevoerd;
afvalinzamelaars advies geven over het aanleveren van besmettelijk afval.
Met vriendelijke groet,
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