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1 Inleiding 
 
 
1.1 Aanleiding 
Onder de huidige regelgeving moet specifiek ziekenhuisafval tegen relatief hoge kosten afge-
voerd worden naar de ZAVIN (ziekenhuisafvalverbrandingsinstallatie Nederland). Het minis-
terie van VROM onderzoekt de mogelijkheid om dergelijk afval decentraal te desinfecteren 
of te steriliseren waarna het als bedrijfsafval naar een reguliere afvalverbrandingsinstallatie 
(AVI) afgevoerd kan worden.  
VROM heeft een onderzoek laten uitvoeren met als doel vast te stellen welk afval uit zieken-
huizen en aanverwante instellingen niet zondermeer in een AVI verwerkt kan worden op 
grond van een infectierisico. Hoewel de uitgevoerde onderzoeken geen concrete definitie 
hebben opgeleverd welk afval bij afvoer naar een AVI een verhoogd risico vormt, zijn er naar 
het oordeel van de betrokken ministeries voldoende bouwstenen aangedragen om een defini-
tie op te stellen. 
Vooralsnog is het voorstel van VROM om het navolgende afval1 als afval te beschouwen dat 
niet zondermeer afgevoerd kan worden naar een AVI: 

1) alle scherpe voorwerpen (ongeacht besmettingsgraad, ongeacht micro-organisme). 
2) niet opgedroogd bloed en andere vloeibare excretia (ongeacht de besmettingsgraad, 

ongeacht micro-organisme) welke niet binnen het ziekenhuis zijn verwijderd via riole-
ring (NB: herkenbare anatomische resten welke onder dezelfde Eural codering vallen 
mogen niet worden gedecontamineerd). 

3) al het afval uit omgevingen waar micro-organismen bewust worden vermeerderd (la-
boratoria). 

4) al het afval waarin een categorie A organisme op grond van de transportwetgeving 
(ADR) aanwezig kan zijn. 

 
Wanneer ontdoeners dergelijk afval ’decontamineren’ wordt het infectieuze karakter defini-
tief weggenomen waarna dergelijk afval vervolgens wel naar een AVI kan worden afgevoerd. 
Indien een ontdoener deze handelingen niet wil (laten) uitvoeren is afvoer naar de ZAVIN de 
aangewezen weg. 
 
1.2 Doelstelling 
Vaststellen op welke wijze decontaminatie van infectieus ziekenhuisafval kan plaatsvinden, 
welke decontaminatiemethoden geschikt zijn voor het gedefinieerde ziekenhuisafval en op 
welke wijze waarborgen kunnen worden gesteld om de effectiviteit van de behandeling te ga-
randeren.  
Het ministerie van VROM heeft het RIVM vijf onderzoeksvragen gesteld die in dit rapport 
zijn uitgewerkt. 
 

                                                 
1 Bij het schrijven van dit rapport wordt er van uit gegaan dat het afval dat afkomstig is van de afdelingen waar 
patiënten die lijden aan een besmettelijke ziekte in isolatie worden behandeld en verpleegd, onder deze catego-
rieën valt. 
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2 Bevindingen 
 
Aan het begin van elke paragraaf is de vraag van het Ministerie van VROM opgenomen met 
daaronder de werkwijze. 
Om tot een logische opbouw van deze rapportage te komen is de volgorde van de vragen 
enigszins aangepast.  
 
2.1 Desinfecteren of steriliseren 
 
Vraag 1: 
Gezien het feit dat behandeld ziekenhuisafval definitief wordt verwijderd middels verbran-
ding is het dan noodzakelijk om ziekenhuisafval te steriliseren of volstaat desinfectie? Kan 
een minimale standaard voor decontaminatieprocessen m.b.v. droge en vochtige hitte worden 
bepaald? 
Op basis van algemene kennis is het onderscheid tussen steriliseren en desinfecteren aange-
geven. Op basis van deze kennis, de infectieuze agentia, inschatting van de maximale conta-
minatie, goedkeuringen door het RKI en beschikbare testmethoden is gekeken of er een mi-
nimale standaard kan worden geadviseerd voor de effectiviteit van decontaminatieprocessen2. 
Vraag 3c: 
Kan een algemene methode worden afgestemd op de Duitse categorieën A en B? 
Het antwoord op deze vraag maakt onderdeel uit van het antwoord op vraag 1. 
 
2.1.1 Steriliseren of desinfecteren 
De termen steriliseren en desinfecteren zijn afkomstig uit de medische wereld. Dat geeft de 
context aan waarin deze termen worden gebruikt en in de loop van de jaren zijn gedefinieerd.  
Steriliseren is het absoluut vrijmaken van een product van alle micro-organismen. Deze ei-
genschap is echter niet aan te tonen zonder testen uit te voeren waarbij de steriliteit verloren 
gaat. Bij de meeste sterilisatiemethoden is het echter mogelijk om het afsterven van de micro-
organismen te beschrijven in een mathematisch model. De uitkomst van het sterilisatieproces 
wordt op basis van een dergelijk model beschreven als de kans op het aantreffen van een mi-
cro-organisme. Sinds halverwege de vorige eeuw wordt het begrip ‘steriel’ gedefinieerd als 
de kans op het aantreffen van een levend micro-organisme kleiner dan één op een miljoen 
(<10-6). Indien er geen betrouwbare gegevens zijn over de initiële microbiële contaminatie, 
wordt uitgegaan van een contaminatie van 106 organismen, wat aanzienlijk meer is dan er op 
een schoon instrument zal worden aangetroffen. In ziekenhuizen is het niet goed mogelijk om 
de initiële contaminatie te bepalen en gaat men uit van deze worst case benadering. De totale 
effectiviteit van een dergelijk sterilisatieproces is dus een reductie van het aantal micro-
organismen met een factor 1012 (106 → 10-6). Dit is een zgn. overkill proces; de effectiviteit is 
veel hoger dan in de praktijk noodzakelijk is.  
Door de lage kans op het aantreffen van een organisme op een product is het praktisch onmo-
gelijk om door middel van steekproeven te bepalen of een groep gesteriliseerde producten 
daadwerkelijk steriel is. Steriliteit moet gegarandeerd worden door middel van de procesbe-
sturing en de bewaking van de procesparameters, waarmee kan worden gegarandeerd dat het 
proces volgens de vastgelegde specificaties is verlopen. In een eerder stadium moet wel zijn 
vastgesteld dat een dergelijk proces effectief is. 
Of in een bepaald sterilisatieproces steriliteit wordt bereikt hangt verder af van de aard en het 
aantal micro-organismen. Zo zijn virussen over het algemeen weinig resistent, maar zijn bac-
teriesporen zeer lastig af te doden. Als er op een voorwerp zeer veel micro-organismen aan-
                                                 
2 Zowel desinfectie- als sterilisatieprocessen kunnen worden toegepast voor ziekenhuisafval. Decontaminatie is 
de term die zowel desinfectie als sterilisatie omvat. 
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wezig zijn, zoals bij afval te verwachten is, kan het noodzakelijk zijn een extra lange sterilisa-
tietijd aan te houden.  
 
In tegenstelling tot steriliseren is desinfecteren geen proces met een absoluut eindresultaat. 
Desinfecteren is het reduceren van het aantal micro-organismen, al dan niet van een specifie-
ke soort, tot een niveau dat acceptabel is voor een bepaalde toepassing. Desinfectie wordt uit-
gevoerd met een specifiek doel voor ogen. Zo worden in het ziekenhuis bedpannen en urina-
len gedesinfecteerd om de bacteriën die betrokken zijn bij urineweginfecties te doden. Dit 
gebeurt met een mild desinfectieproces waarin de materialen gedurende 1 minuut aan wa-
ter/stoom van 80°C worden blootgesteld. Op de Centrale Sterilisatie Afdeling worden alle 
chirurgische instrumenten gedesinfecteerd voordat deze door de medewerkers worden gesor-
teerd en verpakt om te voorkomen dat de medewerkers besmet raken met virussen als ze zich 
per ongeluk verwonden aan de instrumenten. Om het hepatitisvirus te doden worden de in-
strumenten gedurende 5 minuten gespoeld met water/stoom van 90 °C. 
In de voedselindustrie wordt desinfectie vooral toegepast om schimmels en gisten te doden 
omdat deze kunnen leiden tot bederf of een ongewenste invloed hebben op fermentatiepro-
cessen. Bacteriën en in het bijzonder virussen zijn daarin minder relevant.  
  
 
2.1.2 Gewenste effectiviteit 
Voor de verwerking van ziekenhuisafval moet de vraag gesteld worden of het noodzakelijk is 
om met zeer hoge mate van zekerheid alle micro-organismen in het afval af te doden of dat 
volstaan kan worden met het reduceren van het aantal pathogene micro-organismen tot een 
niveau dat infectie van de mensen die het afval vervoeren en in een AVI verwerken redelij-
kerwijs uitgesloten wordt. 
Indien gekozen wordt voor een sterilisatieproces staat de effectiviteit bij voorbaat vast. Het 
eindniveau wordt beschreven als een kans van 1 op 106 op een overlevend micro-organisme. 
Uitgaande van een theoretisch zeer hoge contaminatie van 1018 micro-organismen per voor-
werp is een stoomsterilisatieproces volgens de Europese Farmacopee, met een dubbele sterili-
satietijd voldoende om ziekenhuisafval te steriliseren; bijv. 121°C gedurende 30 minuten. Uit 
de praktijk blijkt dat een maximale contaminatie van een voorwerp ongeveer 1012 is (per-
soonlijke communicatie mw. E. Kampert, RIVM). Het risico op restcontaminatie is na het 
doorlopen van een dergelijk proces nihil.  
In de situaties waar het gaat om kleine hoeveelheden specifiek ziekenhuisafval kan autoclave-
ren in de, reeds in het ziekenhuis aanwezige, destructiestoomsterilisator een geschikte oplos-
sing zijn. Gezien de beperkte capaciteit van een dergelijke destructiestoomsterilisator moet de 
afvalstroom beperkt worden door een goede scheiding aan de bron. 
 
Indien gekozen wordt voor desinfectie moet vastgesteld worden welke micro-organismen ge-
vaarlijk zijn en dus afgedood moeten worden voordat het afval naar de AVI wordt vervoerd, 
zodat verspreiding van infectieziekten via het ziekenhuisafval kan worden uitgesloten.  
Er zijn een aantal documenten waarin micro-organismen worden genoemd die in de context 
van ziekenhuisafval als gevaarlijk kunnen worden beschouwd en derhalve geïnactiveerd moe-
ten worden voordat ziekenhuisafval naar een AVI kan worden afgevoerd (bijlage 1). 
De lijsten in bijlage 1 noemen vele virussen. Virussen zijn echter niet resistent tegen thermi-
sche desinfectieprocessen en spelen bij het bepalen van de parameters van het proces geen rol 
van betekenis. 
Afval dat prionen bevat is op zich niet gevaarlijk. Prionen zijn weliswaar zeer schadelijk voor 
de mens, maar voor zover nu bekend, alleen indien besmetting in het oog of in de hersenen 
plaatsvindt. Bij het hanteren van afval ligt een dergelijke transmissieroute niet voor de hand. 
Gezien de extreem hoge resistentie van prionen voor de gangbare sterilisatiemethoden is voor 
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het inactiveren van prionen in ziekenhuisafval verbranden de meest voor de hand liggende 
techniek. 
Clostridium botulinum is een gevaarlijk micro-organisme dat een ernstige aandoening kan 
veroorzaken. Het is bovendien zeer resistent tegen vochtige hitte. De overdracht van dit mi-
cro-organisme via afval is echter onwaarschijnlijk, omdat infectie oraal plaatsvindt [1].  
De micro-organismen die de WIP in haar richtlijn [2] noemt vallen in de categorieën A, B en 
C van het RKI [3]. Bacillus anthracis is het meest resistente organisme uit bijlage 1 waarmee 
rekening dient te worden gehouden voor de desinfectie van ziekenhuisafval. 
 
Het is niet eenvoudig om een desinfectieproces te beschrijven waarvan zeker is dat het in alle 
gevallen effectief zal zijn. In de beschrijvingen van de verschillende afvaldesinfectoren die 
RKI heeft toegelaten geeft zij aan dat de opwarming van het afval geruime tijd in beslag kan 
nemen. RKI waarschuwt ervoor dat rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid 
van compacte bestanddelen die mogelijk slecht opwarmen en grote hoeveelheden vloeistof. 
Voor speciale afvaldesinfectoren die het afval door middel van een shredder verkleinen alvo-
rens het met stoom te behandelen wordt een desinfectietijd van ‘slechts’ 15 minuten bij 
100°C afdoende geacht, terwijl bij het gebruik van stoomdesinfectoren die bedoeld zijn voor 
algemene toepassing, een desinfectietijd van 30 minuten wordt geadviseerd om de slechte 
opwarming van compacte bestanddelen te compenseren [3]. De eerst genoemde waarden 
kunnen gezien worden als richtwaarden voor de parameters waaraan het afval gedurende het 
proces effectief moet worden blootgesteld (dwz exclusief de opwarmtijd) om afdoende ge-
desinfecteerd te worden. Of in een bepaalde afvaldesinfector daadwerkelijk een effectief pro-
ces wordt gevoerd, moet middels testen en metingen bepaald worden. 
RKI hanteert bij de toelatingsprocedure de Duitse norm DIN 58949-3 [4]. In deze norm zijn 
de eisen en methoden vastgelegd waarmee afvaldesinfectoren gevalideerd worden. De beoor-
delingsmethoden bestaan uit microbiologische testen met poreuze materialen (model voor 
verbandstoffen, afdekmaterialen etc.) en holle voorwerpen (model voor naalden, slangen 
etc.), alsmede het uitvoeren van temperatuurmetingen. Het gebruikte testorganisme is Bacil-
lus subtilis, conform DIN 58949-4 [5]. Dit organisme komt in het milieu voor en is derhalve 
geen organisme dat voor de desinfectie van afval direct van belang is. Het is wel een veel ge-
bruikt testorganisme voor decontaminatieprocessen. Dit organisme is resistenter dan Bacillus 
anthracis. Sykes [6] noemt bij een temperatuur van 100°C voor B. subtilis een inactivatietijd 
die vele malen langer is dan voor B. anthracis. B. subtilis lijkt daarom een acceptabel testor-
ganisme te zijn; door de hoge resistentie biedt het een veiligheidsmarge. Gezien het grote 
verschil tussen de inactivatietijden voor B. anthracis en B. subtilis zal een installatie die in 
staat is om een challenge van B. subtilis te inactiveren, een inactivatie van B. anthracis halen 
die een zeer hoge zekerheid geeft dat er geen levensvatbare infectieuze micro-organismen 
meer zijn. 
Het risico op groei van micro-organismen na het desinfectieproces wordt nihil geacht. Het 
desinfectieproces is afdoende om de gevaarlijke bacteriesoort af te doden, zodat de kans op 
overlevende bacteriën gering is. Als het afval bovendien droog uit de desinfector komt zijn de 
omstandigheden ongunstig voor bacteriegroei.  
 
Bovenstaande gegevens voor inactivatie gelden alleen voor decontaminatie met vochtige hit-
te. Voor droge hitte is het onmogelijk gebleken om in het tijdsbestek van dit onderzoek vol-
doende gegevens te krijgen, om een goede uitspraak te doen over welk desinfectieproces een 
gelijke effectiviteit geeft als het 15 minuten bij 100 ºC stoomproces, en wat het meest resis-
tente organisme is waarmee rekening dient te worden gehouden. Voor sterilisatie kan, net als 
bij stoom,  een dubbel standaard droge hitte sterilisatieproces worden toegepast, bijvoorbeeld 
60 minuten bij 180 ºC. 
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Samenvattend: Steriliteit is gebaseerd op de volledige inactivatie van alle mogelijke micro-
organismen, en biedt daarom de hoogste mate van veiligheid. Gezien de hoge uitgangsconta-
minatie in afval verdient het de aanbeveling om een dubbel standaard sterilisatieproces toe te 
passen voor droge hitte (60 min. 180 ºC of gelijkwaardig) en vochtige hitte (30 min. 121°C of 
gelijkwaardig). Bij desinfectie worden de procesparameters afgestemd op de te inactiveren 
organismen. B. subtilis sporen worden door het RKI als testorganismen gebruikt. Doordat dit 
organisme veel resistenter is dan de infectieuze agentia waarmee bij de desinfectie van zie-
kenhuisafval rekening moet worden gehouden, is apparatuur die in staat is om de testpopula-
tie uit de Duitse norm DIN 58949-4 te inactiveren, geschikt voor de desinfectie van zieken-
huisafval. Een zuivere desinfectietijd van 15 minuten bij 100°C of gelijkwaardig, wordt af-
doende geacht voor de desinfectie van ziekenhuisafval m.b.v. vochtige hitte. Voor droge hitte 
zijn onvoldoende gegevens gevonden om hierover een uitspraak te doen. 
 
2.2 Noodzaak shredderen 
 
Vraag 3a-b: 
Is het altijd noodzakelijk ziekenhuisafval eerst te shredderen? Welke technieken zijn zodanig 
robuust dat ze kunnen worden toegepast voor de decontaminatie van heterogeen afval?  
Op basis van algemene kennis over decontaminatietechnieken en procesbeheersing en de re-
sultaten van de voorgaande paragraaf wordt een uitspraak gedaan over de noodzaak van ver-
kleining van het afval.  
 
Het uitgangspunt van VROM is dat het ziekenhuisafval dat ter decontaminatie wordt aange-
boden een heterogene samenstelling heeft; bijv. bloed- en infuuszakken, petrischalen, kweek-
flessen, bloedafnamebuizen, injectienaalden, afdekmaterialen, rubberhandschoenen, disposa-
ble operatiekleding, slangen, kunstnieren en redonflessen. 
Voor iedere methode is het belangrijk dat het werkzame agens de te decontamineren opper-
vlakken kan bereiken en gedurende voldoende tijd aanwezig is.  
Voor decontaminatie met stoom betekent dit bijvoorbeeld dat alle oppervlakken van de 
voorwerpen in het afval blootgesteld moeten worden aan de stoom, verzadigd moeten raken 
met water en de juiste hoge temperatuur bereiken en deze gedurende een vastgestelde tijd 
moeten behouden. Zonder verdere maatregelen is stoompenetratie moeilijk te garanderen 
voor holle voorwerpen.  
 
Een effectieve manier om het decontaminerend agens in contact te brengen is het verkleinen 
van het afval. In alle installaties, behalve de converter (zie 2.3.1.2) wordt het afval verkleind 
met een zgn. shredder. Verkleinen van het afval heeft het bijkomende voordeel dat het volu-
me kleiner wordt. Hierdoor kan het aantal transportbewegingen gereduceerd worden, wat een 
directe kostenbesparing met zich meebrengt, evenals een afname van de milieueffecten van 
het transport. Het komt ook voor dat er er geshredderd wordt na het proces. Dit gebeurt niet 
om effectieve decontaminatie te bewerkstelligen, maar uitsluitend om het volume voor het 
transport te reduceren.  
Nadelen van het verkleinen voorafgaand aan de decontaminatie zijn de microbiologische ver-
vuiling van de shredder door het afval en de mogelijke besmetting van de omgeving van de 
installatie door het uittreden van partikels en aërosolen. De installatie moet zodanig ingericht 
zijn dat de shredder als onderdeel van het proces en in het geval van storingen gedesinfec-
teerd kan worden en dat het uittreden van aërosolen tijdens het shredderen wordt voorkomen. 
De vultrechter voor de shredder moet hermetisch gesloten kunnen worden en de ventilatie 
naar de buitenlucht mag alleen plaatsvinden via geschikte filters. Deze maatregelen zijn tech-
nisch goed haalbaar. 
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Verkleining van het afval is niet altijd noodzakelijk om tot een effectief decontaminatieproces 
te komen. Voor de vochtige hitte processen in de RKI-lijst [3] geldt dat ze allemaal in staat 
zijn om micro-organismen uit de categorieën ABC te inactiveren. Verreweg de meeste instal-
laties hebben geen ingebouwde shredder, maar het proces is desondanks effectief. Doordat in 
een aantal installaties door middel van vacuüm de lucht uit het afval wordt verwijderd kan 
toch een goede stoompenetratie in en opwarming van het afval plaatsvinden (zie ook 2.3.1.1) 
en is een effectief proces mogelijk. Door middel van validatie moet aangetoond worden of 
het proces effectief is voor het hiermee te decontamineren afval. In de methode beschreven in 
DIN 58949-3 wordt de stoompenetratie in holle voorwerpen bepaald met behulp van een mo-
del; een gestandaardiseerde slang met een lengte van 1,5 meter. Deze methode wordt ook ge-
bruikt bij de controle van sterilisatieprocessen voor hersteriliseerbare medische hulpmidde-
len.  
 
Door het gebruik van holle voorwerpen zal er vaak vocht in achterblijven. Wanneer dit het 
geval is, kunnen holle voorwerpen ook zonder voorvacuüm gedecontamineerd worden. Via 
de buitenzijde wordt het holle voorwerp opgewarmd, waardoor aan de binnenzijde na verloop 
van tijd een vochtig milieu ontstaan dat bij de hoge temperatuur dodend is voor de micro-
organismen. Hierbij is het uitgangspunt dat alle te decontamineren holle voorwerpen vol-
doende vocht bevatten. Deze aanname is echter moeilijk te controleren en te reproduceren. 
 
Bij de installaties zonder shredder moet rekening gehouden worden met het smelten van 
kunststof materialen. Het is niet uit te sluiten dat contaminatie ingesloten kan raken en daar-
door afgeschermd wordt van de stoom. De micro-organismen worden dan mogelijk niet afge-
dood. Zolang de contaminatie ingesloten blijft is dit geen probleem. Het is echter aan te beve-
len om op deze wijze gedecontamineerd afval niet alsnog te verkleinen of in een perscontai-
ner te storten.  
 
Een proces met voorafgaand shredderen wordt als de meest robuuste procesvoering be-
schouwd. 
 
Er zijn ook ontwikkelingen om het m.n. kunststof afval dat overblijft na behandeling van ge-
shredderd afval om te vormen tot dieselbrandstof (Logmed). Op deze wijze hoeft niet al het 
afval naar een AVI afgevoerd te worden. 
 
Samenvatting: Verkleinen van het afval voorafgaand aan de decontaminatie is niet noodzake-
lijk, maar heeft voordelen ten aanzien van de penetratie van het decontaminerende agens en 
het volume van het afval, terwijl de nadelen (aërosoluittreding en desinfectie shredder) tech-
nisch goed oplosbaar zijn. Wanneer het afval niet wordt verkleind moet er voor een methode 
worden gekozen die garandeert dat het decontaminerend agens bij alle te decontamineren op-
pervlakten kan komen (bijv. vacuümproces). De effectiviteit van de decontaminatie moet in 
alle gevallen door validatie vastgesteld worden. Een proces met voorafgaand shredderen 
wordt als het meest robuust beschouwd. 
 
2.3 Decontaminatiemethoden  
 
Vraag 2:  
Welke technieken zijn beschikbaar om infectieus ziekenhuisafval te decontamineren? 
Op basis van algemene kennis en literatuur is een eerste indeling gemaakt van decontamina-
tiemethoden. Op basis van gegevens van Internet en informatievergaring bij fabrikan-
ten/leveranciers is een globaal overzicht gemaakt van de typen apparatuur die op de markt 
beschikbaar zijn (zie bijlage 2). 



 RIVM-briefrapport 569/05 BMT/TPV/dBr/AvD/cvr pag. 9 van 25 

 
De methoden voor decontaminatie kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:  

− Hoge temperatuur processen 
− Lage temperatuur processen 

 
2.3.1 Hoge temperatuur processen 
De hoge temperatuur processen kunnen worden onderverdeeld in twee typen: 

− vochtige hitte  
− droge hitte 

De inactivatie van micro-organismen in aanwezigheid van vocht gaat veel sneller dan alleen 
onder invloed van warmte en bovendien bij een lagere temperatuur. Derhalve geniet stoom 
voor de desinfectie en sterilisatie van medische instrumenten wereldwijd de voorkeur. Er is 
daarom ook heel veel kennis over dit proces. 
 
2.3.1.1 Vochtige hitte  
Voor de decontaminatie van afval wordt deze methode vaak genoemd. Zo heeft het RKI al-
leen vochtige hitte processen in haar lijst opgenomen. Een belangrijk voordeel van het ge-
bruik van stoom is dat deze decontaminatiemethode slechts in geringe mate wordt beïnvloed 
door niet-microbiologische contaminatie (bijv bloedresten). De inactivatiesnelheid neemt toe 
bij toenemende temperatuur. Zo verloopt bijvoorbeeld de inactivatie bij 134 °C circa vijfmaal 
sneller dan bij 121 °C.  
In de meeste apparatuur wordt de stoom buiten de decontaminatiekamer opgewekt en daarna 
in de kamer gebracht. Er zijn ook een aantal systemen waarin voor stoomopwekking gebruik 
wordt gemaakt van het vocht dat in het afval aanwezig is.  
Hieronder zal verder worden ingegaan op apparatuur met beide werkingsmechanismen. 
 
a. Apparatuur met externe stoomopwekking 
Een storende factor bij stoomdecontaminatie is de aanwezigheid van lucht. Op de plaatsen 
waar lucht aanwezig is, is geen stoom en is de effectiviteit van het proces op die plaatsen 
aanzienlijk lager dan verwacht (zie ook paragraaf 2.2).  
Er zijn twee principes te onderscheiden, die de penetratie van stoom in de lading bevorderen:  

− Decontaminatie met een vacuümproces 
− Decontaminatie met voorafgaand shredderen 

 
Bij een vacuümproces wordt eerst een groot deel van de lucht uit de kamer en de lading ver-
wijderd. Vervolgens wordt er stoom in de kamer gelaten. Door het proces van drukverlaging 
met daaropvolgende stoominlaat diverse malen te herhalen zal de hoeveelheid achtergebleven 
lucht in de lading zeer gering zijn en het proces niet meer verstoren. Deze procesvoering is 
vooral van belang indien er holle voorwerpen (slangen en zakken) gedecontamineerd moeten 
worden is. 
Dit type procesvoering wordt al enkele decennia toegepast in stoomsterilisatoren (autoclaven) 
voor medische instrumenten. Verschillen tussen ‘gewone’ autoclaven en afvalautoclaven zit-
ten in het filteren van de uitgaande lucht  en het opvangen en steriliseren van proceswater om 
te voorkomen dat micro-organismen buiten de installatie worden verspreid. Ook in de lijst 
van door het RKI toegelaten apparatuur staan verscheidene decontaminatoren die werken met 
een dergelijk vacuümproces. De temperatuur in deze machines varieert tussen de 105 ºC en 
134 ºC. Deze laatste temperatuur is zeer gebruikelijk voor de sterilisatie van medische in-
strumenten. Een beperking van een vacuümproces is dat mogelijk niet alle producten binnen-
in volledig gedecontamineerd kunnen worden. Het betreft hier dan met name zeer lange slan-
gen en producten die (deels) smelten, waardoor een deel van het product niet in aanraking 
komt met stoom. Overigens lijkt het niet waarschijnlijk dat micro-organismen uit dergelijke 
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producten vrij kunnen komen, tenzij deze producten na afloop van het proces worden ver-
kleind of samengeperst.  
Wanneer een stoomproces bij temperaturen van ruim boven 100 ºC (bijv. 121 ºC of 134 ºC) 
functioneert, ontstaat er in de kamer een druk van 2-4 atmosfeer. Dit betekent dat de con-
structie tegen deze druk bestand moet zijn waardoor de kosten van zulke installaties hoger 
zullen zijn dan installaties die bij atmosferische druk werken. Het werken bij atmosferische 
druk heeft als bijkomend voordeel dat een continu proces uitgevoerd kan worden. Apparaten 
met een drukvat zullen altijd batchgewijs werken. 
Er wordt een breed scala aan apparatuur met externe stoomopwekking en een vacuümproces 
aangeboden, uiteenlopend van apparatuur die geschikt is voor kleine praktijken tot apparatuur 
voor grote instellingen (zie ook bijlage 2).  
 
Een andere methode om ervoor zorg te dragen dat stoom alle delen van de lading bereikt is 
het in paragraaf 2.2 al besproken verkleinen van de lading (shredderen).  
Dergelijke apparatuur wordt in een tweetal varianten aangeboden. De ene variant is een 
shredder gecombineerd met een autoclaaf zoals hiervoor al is besproken. In deze processen 
hoeft geen serie vacuümpulsen te worden toegepast, omdat er na het schredderen geen lumina 
meer zijn waarin de stoom moet doordringen.  
Bij de andere vorm wordt het geshredderde afval in een verwarmde transportschroef gebracht 
waar het doorheen ‘stroomt’. In deze schroef worden de decontaminatiecondities gehand-
haafd, waardoor het afval tijdens het verblijf in de schroef wordt gedecontamineerd. Dit is 
een continu proces, dat is ontworpen om zeer grote hoeveelheden afval te verwerken.  
 
b. Apparatuur met interne stoomopwekking 
Er is één fabrikant aangetroffen die een serie apparaten aanbiedt die uitsluitend geschikt zijn 
voor het verwerken van nat ziekenhuisafval (Meteka). De lading en het daarin aanwezige 
vocht wordt opgewarmd door middel van magnetronstraling. De lading wordt vooraf niet 
bewerkt omdat het uitgangspunt is dat de lading voldoende vocht bevat. Een nadeel van mag-
netronstraling is dat dit geen homogeen veld heeft. De intensiteit van de straling is dus afhan-
kelijk van de plaats in de kamer. Daarnaast is het niet goed mogelijk om de hoeveelheid 
vocht in een lading altijd gelijk te houden. Zeker in lange slangen waarin weinig vocht zit, 
lijkt het onmogelijk om de goede condities voor effectieve decontaminatie reproduceerbaar te 
creëren. Hoewel deze methode door het RKI geschikt is bevonden voor het verwerken van 
nat ziekenhuisafval, lijkt het niet eenvoudig om in de praktijk in een uiteenlopende samen-
stelling van afval reproduceerbaar hetzelfde resultaat te behalen.  
Deze apparaten zijn in verschillende maatvoeringen leverbaar: het kleinste formaat is weinig 
groter dan een huishoudmagnetron en in de grootste uitvoering worden vaten van 60 liter ge-
decontamineerd. 
Er is ook een leverancier die een mobiele versie aanbiedt (Sterifant), waardoor met één instal-
latie verschillende ziekenhuizen bediend kunnen worden. In deze installatie wordt het afval in 
tonnen gedaan, waaraan een vaste hoeveelheid water wordt gevoegd. Dit wordt vervolgens 
via magnetronstraling opgewarmd, waarna de druk weer wordt verlaagd. Dit proces van 
stoomopwekking en drukverlaging wordt enkele keren herhaald.  
 
2.3.1.2 Droge hitte 
Droge hitte decontaminatie-apparaten zijn in feite geavanceerde ovens, waarin de lading een 
hoge temperatuur (> 150°C) krijgt. Dit leidt tot inactivatie van micro-organismen. Hier geldt, 
net als voor stoom, dat de inactivatiesnelheid toeneemt bij toenemende temperatuur. Er zijn 
verschillende apparaten gevonden die werken met droge hitte, met verschillende werkings-
principes. 
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Er zijn twee aanbieders gevonden van machines waarin een kleine metalen container wordt 
gevuld met afval, waarna deze container op een hoge temperatuur wordt gebracht. Aan het 
einde van het proces wordt deze container gesloten en kan de container worden afgevoerd. 
Dit systeem is ontwikkeld voor het storten van het gedecontamineerde afval.  
 
Een drietal firma’s biedt een zgn. ‘converter’ aan (bijlage 2). Dit is een ketel waarin onderin 
een rotor (een soort hakmes) is gemonteerd die zeer snel ronddraait. Deze rotor verkleint het 
afval in de ketel en door de impact en de frictie wordt de lading opgewarmd. In deze installa-
tie zal de lading in eerste instantie worden opgewarmd tot 100 ºC. De lading zal op deze tem-
peratuur blijven totdat de lading droog is, waarna de lading verder opgewarmd wordt tot een 
temperatuur van meer dan 150 ºC. Aangezien het afval bij dit type machines ook enige tijd in 
een vochtig milieu bij 100 ºC is, zal er ook inactivatie zoals bij vochtige hitte optreden. De 
inactivatie in een dergelijke machine is in principe een combinatie van vochtige en droge hit-
te. De procestijden voor deze machine s zijn relatief kort: 20-30 minuten in totaal, maar zijn 
afhankelijk van de hoeveelheid vocht in het afval, dat eruit moet verdampen. De temperatuur 
van de lading kan geregeld worden door water toe te voegen wat weer verdampt.  
Deze vorm van decontaminatie heeft als voordeel dat het verwerkte afval een fijne homogene 
structuur heeft. Na het proces blijft droog afval over, dat een geheel ander uiterlijk heeft dan 
het oorspronkelijke afval. Deze installaties zijn in verschillende afmetingen verkrijgbaar, 
maar lijken vooral geschikt voor grotere instellingen zoals ziekenhuizen. Deze installaties 
zijn op diverse locaties in het buitenland in gebruik.  
 
Een andere vorm van droge hitte decontaminatie is het verwarmen en daardoor smelten van 
kunststofhoudend ziekenhuisafval, waardoor na afkoelen een vaste ‘klomp’ overblijft. Er zijn 
twee machines gevonden voor het verwerken van sharps en kunststof injectiespuiten. In deze 
machines worden de spuiten met naalden in de machine geplaatst, wordt de lading vermalen 
en de temperatuur verhoogd. Het product van deze machines is een plastic schijf waarin de 
scherpe delen zijn opgenomen.  
 
Er zijn ook machines beschikbaar waarin alleen naalden bij een zeer hoge temperatuur ‘ver-
branden’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat een naald uit metaal is vervaardigd. 
Door zgn. pyro-elektrische oxidatie ’verdwijnen’ de naalden bij temperatuur van meer dan 
1000 ºC.  
 
Er zijn dus zeer uiteenlopende systemen op de markt die afval decontamineren of verwerken 
bij zeer hoge temperaturen. Door deze zeer uiteenlopende werkwijzen en beperkte beschikba-
re informatie is het onmogelijk om een eenduidige uitspraak te doen over de geschiktheid van 
deze machines.  
 
2.3.2 Lage temperatuur processen 
Voor de sterilisatie van medische hulpmiddelen die niet bestand zijn tegen hoge temperaturen 
en/of vocht worden, in plaats van stoom of droge hitte, andere sterilisatiemethoden toegepast. 
Deze keuze wordt gemaakt omdat de functionaliteit van een hulpmiddel niet mag worden 
aangetast door de gekozen sterilisatiemethode. Voor de decontaminatie van ziekenhuisafval 
is behoud van functionaliteit echter geen vereiste en ligt het voor de hand om een proces bij 
hoge temperatuur te kiezen. Deze processen zijn minder gevoelig voor niet microbiologische 
vervuiling, zijn eenvoudiger te controleren (proces alleen afhankelijk van tijd, temperatuur en 
evt. druk), zijn niet toxisch en leiden niet tot een extra afvalstroom van chemicaliën.  
Er worden echter ook verscheidene methoden aangeboden die bij een lage temperatuur wer-
ken.  
Lage temperatuur methoden kunnen worden onderverdeeld in: 
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− Stralingsdecontaminatie 
− Chemische decontaminatie. 

 
2.3.2.1 Stralingsdecontaminatie 
De twee meest bekende vormen van stralingsdecontaminatie zijn gammastraling en bètastra-
ling.  
 
a. Gammastraling 
Gammastraling wordt opgewekt door het verval van Co60. De te decontamineren producten 
worden hiertoe langs een bron van Co60 geleid. Omdat gammastraling goede penetrerende 
eigenschappen heeft, alle richtingen uitstraalt en niet kan worden uitgeschakeld, dient deze 
bron goed afgeschermd te worden in een betonnen ‘bunker’. De kosten van een dergelijke 
installatie zijn hoog en deze sterilisatiemethode is daarom niet geschikt voor kleine installa-
ties. Momenteel zijn er in Nederland slechts twee van dergelijke installaties in gebruik, maar 
niet voor afval. Gammastraling is in principe geschikt voor de decontaminatie van specifiek 
ziekenhuisafval [7], al lijkt dit door de zeer beperkte beschikbaarheid geen goede mogelijk-
heid. Bovendien moet het afval naar en van de installatie worden getransporteerd, wat een 
extra beperking van deze werkwijze zal zijn.  
 
b. Bètastraling 
Bètastraling bestaat uit elektronen met een hoge snelheid. Deze elektronen worden gericht 
opgewekt in een elektronenversneller. Deze elektronen hebben minder penetrerende eigen-
schappen dan gammastraling. Door het uitschakelen van de elektriciteit houdt de bètastraling 
op. Door deze eigenschappen hoeft een dergelijke installatie niet in een betonnen omhulstel te 
worden ingebouwd. Een dergelijke installatie is aanzienlijk goedkoper dan een gamma-
installatie en neemt bovendien veel minder ruimte in. Er is een studie gedaan naar de toepas-
sing van bètastraling als een methode voor de decontaminatie van specifiek ziekenhuisafval 
[8]. Hoewel deze studie positief was over de toepassing van bètastraling vergt een dergelijke 
installatie nog steeds een behoorlijke investering en vindt er geen reductie van het volume 
van het afval plaats. Hierdoor en door de onbekendheid van deze methode, lijken de toepas-
singsmogelijkheden van deze methode voor ziekenhuisafval zeer beperkt.  
 
2.3.2.2 Chemische decontaminatiemethoden 
Verscheidene chemische verbindingen hebben een inactiverende werking op micro-
organismen. De decontaminerende agentia kunnen zowel gasvormig zijn als vloeibaar. Om-
dat deze chemische middelen naast met micro-organismen ook met organische bevuiling, zo-
als bloed, reageren is de effectiviteit van chemische processen minder goed te voorspellen. In 
de aanbeveling voor het testen van afval-desinfectieprocessen van het Bundesgesundheits-
ambt (BGA) en het Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene (DGKH) [9], staat dat 
chemische processen onveilig zijn en onnodige milieuvervuiling veroorzaken. De onveilig-
heid heeft deels te maken met de invloed van vervuiling op de effectiviteit, maar ook met de 
toxische eigenschappen van veel van deze verbindingen. Er zijn installaties gevonden die de-
contamineren met ozon en chloordioxide. Daarnaast zijn er ook installaties die werken met 
een decontaminerend agens dat bestaat uit verschillende verbindingen. Een aantal machines 
werkt met vloeibaar desinfectans. Het nadeel van deze wijze van decontaminatie is dat het 
afval eerst wordt ondergedompeld in de oplossing en vervolgens moet wordt gedroogd (ge-
perst). 
 
2.3.3 Geschiktheid voor verschillende soorten afval 
Door het ministerie van VROM zijn vier soorten afval onderscheidden die niet zondermeer 
naar een AVI afgevoerd kunnen worden. De categorieën 2 t/m 4 (zie 1.1) kunnen worden ge-
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decontamineerd middels verschillende technieken. De categorie die extra aandacht verdient 
zijn de scherpe voorwerpen (zoals scalpels en naalden). Vanuit ARBO oogpunt is het raad-
zaam om voor ‘sharps’ een gescheiden inzamellogistiek te blijven hanteren met de gebruike-
lijke ‘naaldencontainers’. Bij verwerking van het afval in een autoclaaf moet een type naal-
dencontainer worden gekozen die niet hermetisch afgesloten is zodat luchtverwijdering en 
stoompenetratie mogelijk blijft.  
Bij verschillende leveranciers van installaties met shredders is nagevraagd of sharps, mn. 
naalden, volledig verkleind worden. De reacties van leveranciers hierop waren wisselend. De 
meeste leveranciers gaven aan dat het merendeel van de naalden wel zal worden verkleind, 
maar dat het niet uit te sluiten is dat er af en toe een naald ‘door de shredder zal vallen’, o.a. 
afhankelijk van het aandeel naalden in de afvalstroom. Indien alleen naalden worden inge-
voerd, zullen er meer naalden ‘doorvallen’. Eén leverancier, tevens fabrikant van shredders, 
gaf aan dat het mogelijk is om de shredder zodanig te ontwerpen, dat er geen naalden door 
kunnen vallen. De effectiviteit van een installatie voor de verwerking van naalden dient te 
worden getest. Overigens zullen de uiteinden en de buitenkant van naalden, onafhankelijk 
van het toegepaste proces, worden gedecontamineerd en is ziekteoverdracht door het prikken 
aan naalden niet aannemelijk. Daarnaast wordt van medewerkers die met afval werken ver-
wacht dat zij persoonlijke beschermingsmiddelen dragen.  
Als alternatief kan op afdelingsniveau gekozen worden voor specifieke apparatuur voor de 
destructie van naalden.  
 
2.3.4 Geschiktheid apparatuur voor verschillende organisaties 
Er is een behoorlijk aanbod van apparatuur voor de decontaminatie van ziekenhuisafval voor 
verschillende grootten organisaties. Er zijn installaties die in staat zijn om enkele tonnen zie-
kenhuisafval per dag te verwerken, terwijl er ook installaties zijn die hooguit enkele tientallen 
kilo’s per dag kunnen verwerken of slechts kleine hoeveelheden van één soort afval zoals in-
jectiespuiten. 
De grote continu bedreven installaties zijn er op gericht dat er een grote stroom ziekenhuisaf-
val verwerkt moet worden. Indien de vier door VROM geïdentificeerde categorieën strikt 
worden gehanteerd, zal door scheiding in de instelling de hoeveelheid te behandelen afval 
relatief gering zijn. Het is dus afhankelijk van de keuze die de instelling maakt over de schei-
ding bij de bron, of er een grote installatie noodzakelijk is.  
 
Samenvatting: Er is een ruime keuze in methoden en apparatuur voor de decontaminatie van 
ziekenhuisafval, onder te verdelen in methoden die gebruik maken van hoge temperatuur 
(vochtige hitte en droge hitte) en lage temperatuur (straling, chemische methoden). De meest 
robuuste methoden zijn gebaseerd op decontaminatie bij hoge temperaturen. De voorkeur 
gaat uit naar stoomdecontaminatie, omdat deze installaties al lang worden gebruikt en er over 
het proces veel kennis is. Uit het oogpunt van beheersing van het proces heeft voorafgaand 
shredderen van de lading de voorkeur.  
 
2.4 Controle van proces en apparatuur 
 
Vraag 4. 
Welke voorschriften (bijvoorbeeld over onderhoud, monitoring, registratie, validatie, certifi-
cering) moeten worden opgenomen door de vergunningverlener om een juiste werking van de 
apparatuur te garanderen en voor toezichthouders inzichtelijk te maken? 
Op basis van de kennis van de onderzoekers over de installatie, validatie en controle van de-
contaminatieprocessen is een overzicht opgesteld van de aandachtpunten op dit gebied.  
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Om ervoor te zorgen dat het decontaminatieproces goed verloopt, zijn de volgende aan-
dachtspunten van belang: 

− Testen uitgevoerd door de fabrikant 
− Testen bij installatie en ingebruikname van de decontaminatie-apparatuur 
− Controle van het verloop van het proces 
− Onderhoud 
− Periodieke testen van de apparatuur 

De Duitse norm DIN 58949-3 geeft uitgebreide voorschriften voor het testen en doormeten 
van desinfectie-apparatuur. Deze norm is in 2004 gepubliceerd en is daarom voor alle fabri-
kanten en gebruikers beschikbaar. In de normcommissie 301.081 “Steriliseren en Steriliteit” 
van het NEN is ongeveer vijf jaar geleden een conceptrichtlijn voor validatie van de decon-
taminatieprocessen van ziekenhuisafval opgesteld. Vanwege het gebrek aan belangstelling is 
de richtlijn toen niet definitief geworden. De hierboven aangegeven punten worden ook in 
deze richtlijn genoemd. De aanpak uit deze richtlijn komt in grote lijnen overeen met hetgeen 
voor desinfectie- en sterilisatie-apparatuur voor medische instrumenten sinds jaren wordt ge-
daan.  
Het is mogelijk om binnen een aantal maanden de bestaande conceptrichtlijn definitief te ma-
ken. Het nadeel hiervan is echter dat een dergelijke richtlijn geen juridische status heeft. Het 
is ook mogelijk om binnen een aantal maanden een Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 
te maken, gebaseerd op bovenstaande richtlijn. Een NTA is een officieel normdocument met 
een duidelijke status en heeft daarom de voorkeur. Aangezien de meeste apparatuur die mo-
menteel op de markt is werkt m.b.v. stoom, verdient het de voorkeur om in een dergelijk do-
cument de algemene eisen ook specifiek uit te werken voor stoomprocessen.  
 
2.4.1 Testen door de fabrikant 
De fabrikant van decontaminatie-apparatuur dient duidelijk aan te geven waarvoor de desbe-
treffende apparatuur geschikt is en ter onderbouwing hiervan ook testen uitgevoerd te heb-
ben. De resultaten van testen en metingen moeten beschikbaar zijn voor de gebruiker om zich 
een oordeel te kunnen vormen over de apparatuur.  
In Duitsland wordt vochtige hitte decontaminatie-apparatuur voor ziekenhuisafval sinds een 
aantal jaren goedgekeurd door het RKI. Hiermee hoeft de gebruiker niet meer te verifiëren of 
de apparatuur die hij wil aanschaffen voldoet aan de eisen en kan hij volstaan met het uitvoe-
ren van installatietesten en periodieke gebruikstesten. In Nederland moet er nog een keuze 
worden gemaakt of de overheid een dergelijke rol op zich wil nemen. Als alternatief zou 
verwezen kunnen worden naar gepubliceerde lijsten van toegelaten apparatuur. 
 
2.4.2 Installatietesten 
Wanneer apparatuur wordt geïnstalleerd moet allereerst worden gecontroleerd of de appara-
tuur correct is geïnstalleerd. Vervolgens moet worden gecontroleerd of de prestaties van de 
installatie en de samenstelling van het afval dat gedecontamineerd moet worden overeenko-
men met de specificaties van de leverancier. Uiteindelijk moet worden gecontroleerd of ook 
de combinatie van de geïnstalleerde apparatuur en de te verwerken afvalstroom daadwerke-
lijk leidt tot een goed eindresultaat. Deze testen worden samen vaak aangeduid met de term 
validatie.  
De testen zullen voor een groot deel bestaan uit het meten van fysische procesvariabelen (zo-
als tijd, temperatuur en druk). Zeker wanneer het afval niet vooraf wordt verkleind is het aan 
te bevelen om ook microbiologische testen uit te voeren. Hiermee kan worden aangetoond of 
ook op de voor het decontaminerend agens moeilijk toegankelijke producten en/of plaatsen 
de beoogde effectiviteit wordt behaald. De micro-organismen die in de test gebruikt worden 
moeten met zorg worden gekozen. Het aantal sporen op de teststrip en de resistentie van de 
sporen moet afgestemd zijn op het type destructieproces. De norm DIN 58949-4 geeft hiertoe 
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voor de vochtige hitte desinfectieprocessen goede aanwijzingen. Voor andere typen proces-
sen, bijv. droge hitte, moeten het type en aantal sporen zodanig gekozen worden dat aange-
toond kan worden dat met het proces een effectiviteit gehaald wordt die gelijkwaardig is aan 
de vochtige hitte processen. Testen en metingen moeten uitgevoerd worden met testvoorwer-
pen en –materialen die model staan voor het afval dat verwerkt gaat worden. 
Het verdient de voorkeur om dergelijke testen door een externe instantie te laten uitvoeren. Er 
zijn voor het doormeten van desinfectie- en sterilisatie-apparatuur voor medische instrumen-
ten gespecialiseerde bedrijven. Een rapport van een testinstantie zou door de toezichthouder 
gebruikt kunnen worden bij het toelaten van een dergelijke installatie.  
 
2.4.3 Controle procesverloop 
Om te controleren of een proces goed is verlopen dient gecontroleerd en geregistreerd te 
worden of alle kritische procesparameters zijn behaald. Hiertoe dient de apparatuur met de 
benodigde sensoren uitgerust te zijn. De bewaking en registratie van het verloop van het pro-
ces moet onafhankelijk van de besturing van het proces plaatsvinden om te voorkomen dat 
een fout in de besturing niet wordt opgemerkt. De procesregistratie dienen de gegevens te be-
vatten van alle voor de effectiviteit van het decontaminatieproces belangrijke parameters (bij 
vochtige hitte: temperatuur, druk en tijd). Voor de besturing, bewaking en registratie van een 
stoomproces zijn derhalve temperatuursensoren, timers en drukopnemers noodzakelijk. Op 
basis van de procesregistratie kan de gebruiker controleren of het proces goed is verlopen en, 
indien dat het geval is, kan hij de lading vrijgeven voor afvoer.  
Voor de grote installaties die in bijlage 2 zijn weergegeven lijken op basis van de beschikbare 
informatie de mogelijkheden van procesbewaking- en registratie voldoende te zijn. Ook ver-
scheidene kleinere apparaten zijn voorzien van een printer, die gegevens over het procesver-
loop weergeeft. Het is echter niet duidelijk of de gegevens voldoende zijn om een uitspraak te 
kunnen doen over het procesverloop en of deze gegevens onafhankelijk van de procesbestu-
ring zijn verkregen. Voordat een systeem voor decontaminatie van ziekenhuisafval in gebruik 
kan worden genomen dient gecontroleerd te zijn of de procesbewaking en -registratie aan bo-
vengenoemde eisen voldoen. Daarnaast zijn er ook apparaten, zoals degene waarin spuiten en 
naalden worden gesmolten, waarvan wellicht het eindresultaat (een klomp gesmolten plastic) 
voldoende is als procescontrole. Ook hiervoor is de beschikbare informatie te summier om 
een goed onderbouwde uitspraak te doen.  
 
2.4.4 Onderhoud 
De omvang en de frequentie van het onderhoud van de installatie en de toebehoren wordt 
voorgeschreven door de fabrikant. Het onderhoud moet gericht zijn op de continuering van 
een foutloos functioneren van de installatie en de veiligheidsvoorzieningen. Onderhoud kan 
inhouden dat de aan slijtage onderhevige onderdelen vervangen of bijgesteld worden en dat 
de kalibratie van de sensoren voor de procesbesturing en de procesregistratie (bijv. de tempe-
ratuursensoren) wordt gecontroleerd.  
 
2.4.5 Periodieke testen 
Er zullen periodiek (bijv. halfjaarlijks) ook nog testen moeten worden uitgevoerd om te con-
troleren of het verloop van het proces nog steeds voldoet aan de specificaties. De uit te voe-
ren testen zullen grotendeels overeenkomen met de testen die direct na de installatie zijn uit-
gevoerd. De omvang van het aantal testen zal wel minder zijn, omdat alleen de meest kriti-
sche testen worden uitgevoerd.  
De uit te voeren controles (dit geldt overigens ook voor de controles na de installatie) zullen 
financieel vooral zwaar drukken op kleinere installaties.  
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Samenvatting: De werkwijze voor de controle van processen en apparatuur die bekend is uit 
de desinfectie en sterilisatie van medische instrumenten kan ook voor afvaldecontaminatie 
worden toegepast en biedt ook voor de toezichthouder controlemogelijkheden. Het verdient 
aanbeveling om bij toelating eisen te stellen ten aanzien van: testen door de fabrikant, instal-
latietesten, controle procesverloop, periodieke testen en onderhoud.  
 
2.5 Onderscheid gedecontamineerd en niet gedecontamineerd 
 
Vraag 5. 
Het RIVM wordt verzocht aan te geven welke hulpmiddelen beschikbaar zijn om de status van 
afval (al dan niet gedecontamineerd) te controleren en of deze kosteneffectief kunnen worden 
toegepast. 
Op basis van de bij de onderzoekers beschikbare kennis en informatie van leveranciers op het 
gebied van de eindcontrole van gedecontamineerde producten is gekeken welke methoden 
beschikbaar zijn om de status van afval aan te tonen, rekening houdend met de resultaten van 
vraag 2. 
 
Wanneer afval wordt gedecontamineerd bij een hoge temperatuur verandert het uiterlijk van 
het afval duidelijk. Indien het afval verkleind is, is het oorspronkelijk afval niet meer te her-
kennen. Voor grote installaties waar het afval in bulk wordt behandeld, kan de procesregistra-
tie als bewijs voor de decontaminatie dienen. Overigens zal er dan wel moeten kunnen wor-
den vastgelegd, in welke container of bak deze batch is gestort. 
Indien het afval in een zak worden verwerkt (mn. in kleine installaties) kan de zak worden 
voorzien van gegevens over het proces en kan de lading daarmee met de procesregistratie 
worden gekoppeld.  
 
Voor de meeste decontaminatieprocessen zijn er indicatorstrips beschikbaar die aantonen of 
bepaalde procescondities (bijv. tijd/temperatuur-combinatie) zijn bereikt. Deze indicatorstrips 
bestaan uit inkt die onder invloed van de procescondities verkleurt tot een vooraf gedefini-
eerde eindkleur. Dergelijke indicatoren zijn ook beschikbaar als zelfklevende tape. In de cen-
trale sterilisatie afdeling van het ziekenhuis worden dergelijke indicatoren gebruikt om een 
onderscheid te maken tussen wel of niet gesteriliseerde medische instrumenten. Eén van de 
fabrikanten van indicatorstrips gaf tijdens een telefonisch contact aan dat dergelijke indicato-
ren inderdaad worden gebruikt voor de controle van decontaminatieprocessen van afval. Hij 
gaf als kanttekening dat de procesparameters van decontaminatieprocessen in veel gevallen 
anders zijn dan de standaard processen voor de verwerking van medische instrumenten, maar 
dat in de meeste gevallen deze indicatorstrips wel kunnen worden gebruikt om een onder-
scheid tussen behandelde en onbehandelde ladingen aan te geven. Dergelijke indicatoren 
kunnen niet in een installatie worden toegepast die is voorzien van een verkleiningsunit. In-
dien het een installatie betreft met een transportschroef, kunnen deze indicatoren eventueel in 
een beschermend omhulsel met het afval worden behandeld. In dergelijke installaties is het 
gebruik van indicatoren echter niet nodig om een onderscheid tussen behandeld en niet-
behandeld afval te maken; het geschredderde afval is duidelijk te onderscheiden.  
Het gebruik van indicatoren lijkt vooral een oplossing voor installaties waarin het afval ver-
pakt in zakken of containers wordt verwerkt. Een stukje zelfklevende indicatortape kost een 
paar eurocent.  
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Samenvatting: Het onderscheid tussen gedecontamineerd en niet gedecontamineerd afval kan 
worden gemaakt op basis van het uiterlijk van het afval, dat door de behandeling veranderd 
wordt, of met behulp van chemische indicatoren (bijv. een indicatorstrip). Om te controleren 
of een lading een effectief proces heeft ondergaan is een uitdraai van de procesregistratie 
noodzakelijk. 
 
2.6 Ervaringen van ziekenhuizen in Nederland  
 
Ondanks het feit dat specifiek ziekenhuisafval in de ZAVIN verbrandt moet worden is in Ne-
derland enige ervaring opgedaan met het ‘in huis’ decontamineren. 
In twee ziekenhuizen zijn de mogelijkheden ‘op papier’ onderzocht. In één van de ziekenhui-
zen heeft dit geleidt tot het uitvoeren van een aantal experimenten, in samenwerking met een 
afvalverwerker en een sterilisatorbouwer. De testen werden uitgevoerd met een speciaal vat, 
lijkend op een standaard vat voor de afvoer van afval, maar voorzien van een klep die opent 
bij verhitting van het vat in een destructieautoclaaf, waarna stoom in het vat kan binnendrin-
gen. 
Een derde ziekenhuis had vanaf het begin van de jaren 90 een shredder/desinfector combina-
tie in gebruik, met toestemming van de lokale overheid. Deze installatie is tot april 2005 in 
gebruik geweest. Het ziekenhuis was zeer tevreden over de installatie. De hoeveelheid speci-
fiek ziekenhuisafval dat naar de ZAVIN afgevoerd moest worden is door gebruik van de in-
stallatie met 75-80% verminderd. Men heeft besloten om over te willen gaan op sterilisatie 
van het afval omdat dit “…meer zekerheid biedt dan desinfectie…”. Na beoordeling van de 
producten van een aantal leveranciers is het ziekenhuis voornemens om begin 2006 te begin-
nen met een proef met een shredder/sterilisator combinatie. Geen van de ziekenhuizen heeft 
rapporten ter beschikking, dit om redenen van vertrouwelijkheid. 
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3 Conclusies en discussie 

 
Het is mogelijk om specifiek ziekenhuisafval te decontamineren om het infectieuze ka-
rakter weg te nemen, zodat het veilig naar een AVI afgevoerd kan worden. Er is een ruim 
aanbod aan apparatuur op de markt.  
Het afval kan daartoe gesteriliseerd of gedesinfecteerd worden. Middels sterilisatie wor-
den per definitie alle ziektekiemen in het afval met een hoge mate van zekerheid gedood. 
Indien voor sterilisatie wordt gekozen, dient een dubbele sterilisatietijd t.o.v. de sterilisa-
tietijd voor hersteriliseerbare medische instrumenten te worden gebruikt, om te compen-
seren voor de hoge uitgangscontaminatie van afval. Sterilisatie is echter minder geschikt 
voor de verwerking van zeer grote hoeveelheden afval, omdat het geen continueproces is 
Door het afval aan de bron te scheiden kan de hoeveelheid te bewerken afval beperkt 
blijven en de kosten van sterilisatie beperkt worden. Desinfectieprocessen, waarin de la-
ding wordt blootgesteld aan vochtige hitte van 100 ºC gedurende 15 minuten (effectieve 
tijd, dus exclusief de opwarmtijd) of daaraan gelijkwaardig, zijn eveneens geschikt om 
specifiek ziekenhuisafval veilig te maken en te ontdoen van micro-organismen, die een 
gevaar zouden kunnen opleveren bij het transport en de verdere verwerking van het af-
val. Voor desinfectie m.b.v. droge hitte waren geen gegevens beschikbaar om een mini-
male standaard voor het proces vast te stellen. Het verkleinen van het afval voordat het 
wordt gedecontamineerd verdient uit oogpunt van procesbeheersing en -controle de 
voorkeur, maar in niet strikt noodzakelijk. Het afval is na verkleining bovendien niet 
meer herkenbaar en duidelijk te onderscheiden van niet verwerkt afval.  
Omdat de decontaminatie van ziekenhuisafval voor Nederland een relatief nieuw terrein 
is heeft apparatuur die werkt met vochtige hitte sterke voorkeur; een werkingsprincipe 
dat uitvoerig beschreven is in de literatuur en dat algemeen als de meest betrouwbare me-
thode wordt beschouwd. Droge hitte processen kunnen ook worden toegepast, wanneer 
aangetoond kan worden dat de daarin gebruikte processen gelijkwaardig zijn met het 
stoomproces van 100 ºC, 15 min. Maar toepassing van decontaminatieprocessen die ge-
bruik maken van straling en chemische middelen (chloorverbindingen, perazijnzuur, 
ozon etc.) bevelen wij op dit moment niet aan. Om ARBO redenen is het raadzaam om 
de bestaande logistieke systemen voor het inzamelen van injectienaalden, scalpels en an-
dere scherpe disposables in stand te houden. In principe kunnen deze in de decontamina-
tiemachines verwerkt worden. Wel dient te worden gecontroleerd of de claims t.a.v. het 
verkleinen en decontamineren van sharps in de praktijk kunnen worden waargemaakt.  
Voordat apparatuur in gebruik kan worden genomen moet de fabrikant de geschiktheid 
van de apparatuur hebben aangetoond en moet zijn aangetoond dat met deze apparatuur 
een effectief proces behaald kan worden bij een instelling. Van dag tot dag kan het ver-
loop van het proces beoordeeld worden op basis van de geregistreerde fysische parame-
ters. Het stellen van eisen aan de ingebruikname en routinecontrole van apparatuur biedt 
handvaten voor regelgeving.  
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Bijlage 1: Overzicht infectieuze micro-organismen 
 
 

• Door de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) worden genetisch gemodificeerde micro-
organismen, Bacillus anthracis (miltvuur) en veroorzakers van virale hemorragische 
koortsen (Lassakoorts, Ebolakoorts, Marburgkoorts en ‘Crimean-Congo fever’) ge-
noemd [2].  
 

• Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI) heeft in haar lijst met toegelaten desinfectie-
middelen en desinfectie-apparatuur vier categorieën micro-organismen opgenomen 
[3].  
Categorie A omvat vegetatieve bacteriën inclusief mycobacteriën (tuberculose), 
schimmels en schimmelsporen. 
Categorie B omvat virussen 
Categorie C omvat sporen van de bacterie (miltvuur) 
Categorie D omvat de sporen van de verwekkers van gasoedeem (gangreen; Clostri-
dium welchii) en tetanus (Clostridium tetani). In een mondeling overleg is door RKI 
medegedeeld dat categorie D van geen betekenis is voor ziekenhuisafval. Deze bacte-
riën komen overal in de directe leefomgeving van de mens voor en het is daarom niet 
noodzakelijk  om deze te verwijderen uit het afval.  
 

• De ‘Richtlinie über die ordnungsgemässe Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen 
des Gesundheitsdiensten 2002’ [10], noemt in paragraaf “Abfälle, an deren Sammlung 
und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt 
werden” de volgende micro-organismen: 
AIDS-virus 
Hepatitus-virussen 
Prionen; CJD, TSE  
Vibrio cholerae; cholera 
Escherichia coli, Verocytotoxine-producerende; hemolytisch uremisch syndroom  
Salmonellosen (Salmonella typhi, Salmonella paratyphi); typhus, para thypus 
Brucella spp; brucellose 
Mycobacterium tuberculosis; tuberculose 
Neisseria meningitidis; bacteriële meningitis 
Corynebacterium diphtheriae; difterie 
Mycobacterium leprae; lepra 
Pokkenvirus; pokken 
Poliovirus; polio 
Yersinia pestis; pest 
Pseudomonas mallei; kwade droes 
Bacillus anthracis; miltvuur 
Rabies-virus; hondsdolheid 
Francisella tularensis; konijnenziekte 
De veroorzakers van virale hemorragische koortsen (zie WIP) 
 

• De Infectieziektenwet [11] noemt verder de volgende aandoeningen: 
SARS; coronavirus 
Dysenterie; Bacillus dysenteriae 
Botulisme;  
Febris recurrens; Borrelia recurrentis 
Kinkhoest; Bordetella pertussis  
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Legionellose; Legionella pneumophila 
Mazelen; Mazelen-virus  
Vlektyfus; Rickettsia  
Gele koorts; Gelekoorts-virus  
Malaria; Plasmodia  
Papegaaienziekte (ortinose/psittacose); Chlamydia psittaci 
Rodehond; Togavirus  
Trichinose; Trichinen (haarwormen) 
 

In de European Agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road 
(ADR) [12] worden in Klasse 6.2, categorie A besmettelijke stoffen gedefinieerd als de stof-
fen waarvan bekend is, of redelijkerwijs aangenomen mag worden, dat deze pathogenen be-
vatten. Pathogenen zijn gedefinieerd als micro-organismen of andere agentia (bijvoorbeeld 
prionen), die ziekten in mensen of dieren kunnen veroorzaken. In de ADR is een lijst opge-
nomen die voorbeelden geeft van de bedoelde pathogenen. De lijst is niet uitputtend en bevat 
behalve de reeds genoemde organismen vooral meer virussen. 
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Bijlage 2: Resultaten quickscan leveranciers van decontaminatie-apparatuur  
 
Naam leverancier Geleverde apparatuur 
Vochtige hitte  
CMB (Oostenrijk)  Microsin, Sintion 

Gecombineerde vacuümautoclaaf met additionele op-
warming door magnetron. Microsin is een kleine, ta-
bletop machine, Sintion is groter, maar relatief nog 
klein. 
Deze apparaten hebben een RKI-goedkeuring 

Erdwich (Duitsland) Grote systemen voor de verkleining en batchgwijze 
decontaminatie (121-134 ºC) van ziekenhuisafval. 
Firma is van origine fabrikant van shredders. 

Logmed (Duitsland) Grote installatie, waarin het afval na geshredderd te 
zijn in een schroef wordt gedecontamineerd. Er is ook 
een mobiele uitvoering beschikbaar.  
Deze apparaten hebben een RKI-goedkeuring 

Ecodas (Frankrijk) Relatief grote machine, waarin de shredder een inte-
graal onderdeel vormt van de ‘sterilisatiekamer’. Hier-
bij wordt ook de shredder tijdens het proces gedecon-
tamineerd. Temperaturen tot 138 ºC. 

Meteka (Oostenrijk) Serie van decontaminatie-apparatuur, waarbij magne-
tronstraling wordt toegepast. Zowel in zeer kleine uit-
voering (afmetingen huishoud magnetron) tot middel-
grote apparaten. De kleine installaties gaan tot ca. 100 
ºC, terwijl grotere apparaten tot 134 ºC kunnen.  
Daarnaast levert dit bedrijf nog een stoomautoclaaf. 
Dit is echter geen vacuümautoclaaf, omdat de fabri-
kant de vorming van aërosolen wil voorkomen.  
Deze apparaten hebben een RKI-goedkeuring 

Monvicon (Nederland) Grote installatie. Het afval wordt in de installatie ver-
kleind. Sterilisatie vindt plaats bij een voor stoom hoge 
temperatuur van 155 ºC, 15 minuten. 

Red Bag Solutions (USA) Systeem waarbij het afval wordt verwarmt tot 121 ºC. 
Speciaal aan dit systeem is dat het afval door een 
shredder wordt gehaald, waarna het afval continu 
wordt rondgepompt door de shredder.  

Sterifant (Luxemburg) Mobiele of stationaire installatie, waarbij stoom van 
105 ºC wordt opgewekt. Het afval wordt in speciale 
containers behandeld. In de container wordt een lans 
gestoken, waarmee water wordt toegevoegd. M.b.v. 
magnetronstraling wordt er stoom opgewekt in de va-
ten. Na afloop wordt het afval geshredderd.  
Tevens levert Sterifant ook een ‘gewoon’ systeem, 
waarbij de stoom in een stoomopwekker wordt opge-
wekt en niet m.b.v. magnetronstraling. Er zijn ver-
schillende temperaturen mogelijk van 95 ºC tot 136 ºC. 
Ook in dit systeem wordt het afval in reusable tonnen 
gesteriliseerd, die onderdeel uitmaken van het logistie-
ke concept.  
Deze apparaten hebben een RKI-goedkeuring. 



 RIVM-briefrapport 569/05 BMT/TPV/dBr/AvD/cvr pag. 23 van 25 

Tuttnauer Europe (Nederland) Deze leverancier van ‘gewone’ autoclaven levert ook 
afvalautoclaven. Er zijn ook zeer grote kamers lever-
baar, die vele malen groter zijn dan gebruikelijk voor 
afvalautoclaven. Er kan ook een shredder worden ge-
leverd om het afval na behandeling te verkleinen. De 
sterilisatietemperatuur is 134 ºC. 

WR2 (USA) Leverancier van grote continue systemen. Nadat het 
afval is geshredderd wordt het behandeld in een trans-
portschroef bij een temperatuur 96-115 ºC gedurende 
60 minuten. 

Droge hitte  
Agert (Nederland) Levert een relatief kleine uitvoering van een converter. 

Het proces duurt kort (ca. 20 minuten), inclusief het 
opwarmen en het afkoelen. 

Darwin (Nederland) Levert relatief kleine tot middelgrote converters. 
Evenals bij Agert is het proces relatief kort (ca. 20 mi-
nuten).  

MediVators (USA) Levert een vrij klein systeem waarin sharps en injec-
tiespuiten tesamen worden verkleind en bij een tempe-
ratuur van ca. 250 ºC gesmolten tot een ronde schijf.  

Monvicon (Nederland) Het systeem Sterigerms inactiveert afval bij een tem-
peratuur van 145ºC en een hoge druk (4,2 bar). Het 
afval komt als een samengeperste schijf uit het appa-
raat. 

Newster (Italië) Levert een converter die grote gelijkenis vertoont met 
het systeem van Agert. 

Thermal Waste Technology (USA) Klein systeem voor kleine praktijken. Afval wordt in 
een metalen container van 1 gallon verzameld. De le-
verancier geeft aan dat er zowel sharps als ‘zacht’ af-
val in deze containers kan worden gedaan. Decontami-
natie vindt plaats bij 177 ºC gedurende 90 minuten. 
Aan het einde van het proces worden de containers ge-
sealed en kan de container bij het afval worden ge-
daan. Dit systeem is ontwikkeld om het afval geschikt 
te maken voor de stort.  

KC MediWaste System (USA) Na te zijn geshredderd wordt het afval in een kamer 
gebracht waar van onder af met hoge snelheid hete 
lucht wordt ingeblazen. Ondanks een korte verblijftijd 
(ca. 6 minuten, T = 171 ºC) claimt men wel een 6 log 
inactivatie van B. subtillis, maar er wordt niet vermeld 
dat het hier om sporen gaat. Het betreft een vrij nieuwe 
technologie.  

Safe Environmental Solutions (UK) Levert een systeem voor sharps (Sharps Blaster) dat 
grote gelijkenis vertoond met het systeem van Thermal 
Waste Technology. 

Straling  
Op dit gebied is geen specifieke apparatuur voor ziekenhuisafval gevonden. 
Chemische decontaminatie  
Box O3 (Zwitserland) Afval wordt in een speciale kartonen doos van 10 liter 

gedaan. Ook een speciale naaldencontainer kan hierin 
worden gelegd. Dit alles wordt vermalen en vervol-
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gens gedurende een uur blootgesteld aan ozon (O3). 
Enviropack (USA) Levert een systeem waarin sharps en injectiespuiten 

worden vermalen. Deze deeltjes worden in een kunst-
stofcontainer met desinfectant opgevangen. Als de 
container vol is, wordt een harder toegevoegd om de 
inhoud in te kapselen. 

Lynntech (USA) In de installatie kan 100 kg afval worden verkleind, 
waarna het aan ozon wordt blootgesteld. Dit duurt vier 
uur. Het systeem kan worden vervoerd, waardoor het 
ook bruikbaar is voor legereenheden.  

MCM (USA) In de SterMed wordt ziekenhuisafval aan een vloeibaar 
desinfectans toegevoegd. Daarna wordt het afval ver-
kleind. Na afloop van het proces wordt het afval in een 
filterzak gedaan om de vloeistof uit het afval te laten 
zakken. Het desinfectans bevat o.a. isopropanol, gluta-
araldehyde en twee quaternaire ammoniumverbindin-
gen.  

MCS (USA) Levert een groot systeem (Encore 2100) voor de be-
handeling van ziekenhuisafval met chloordioxide-
oplossing. Na te zijn verkleind wordt het afval in de 
desinfectieoplossing gebracht. Na de verblijftijd wordt 
het vocht uit het afval geperst en kan het afval worden 
afgevoerd.  

Steris (USA) De EcoCycle10 is een systeem waarbij afval, inclusief 
sharps, (maximaal 4 kilo) in een speciale container 
wordt verzameld. Deze container wordt in de machine 
geplaatst en een beker met het op perazijnzuur geba-
seerde desinfectans wordt toegevoegd. Dit alles wordt 
vermalen, waarbij het desinfectans vrijkomt. Aan het 
einde van de cyclus wordt de vloeistof afgevoerd, 
wordt het afval nagespoeld en kan het uit de machine 
worden genomen.  

Naalden  
Neo Top (Korea) De Needle Smelt is een klein apparaat, waarin een in-

jectienaald wordt gestoken. Bij een temperatuur van 
1600 ºC ‘verbranden’ de naalden. Er blijft nog een 
klein stompje over (ca. 3 mm.). 

Medpro (USA) De Needlyzer is een apparaat dat bij 1500 ºC injectie-
naalden oxideert. Vertoont veel overeenkomsten met 
de Needle Smelt hierboven. 
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