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Geachte heer/mevrouw, 

In verzorgingstehuizen, zorghotels, hospices gaat er veel zorg uit naar ouderen en 

mogelijk patiënten die zijn besmet met COVID-19. De verzorging van deze 

mensen is voor u een primaire taak.  
Bij deze zorg komt afval vrij. In de praktijk ‘ziekenhuisafval’ genoemd. Dit 
ziekenhuisafval wordt normaal gesproken in speciale afsluitbare vaten afgevoerd. 
Door de grote hoeveelheid afval in tijden van corona zijn er echter onvoldoende 
verpakkingen beschikbaar. Sinds eind maart is er een tijdelijke regeling door de 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), afgestemd met het RIVM, de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd en de afvalbranche gerealiseerd.  

 
In deze brief informeer ik u over de tijdelijke regeling, de rol van uw 
afvalinzamelaar en regels omtrent het verpakken, aanbieden en vervoeren van dit 
specifieke afval. Ook ga ik in op de rol van de ILT, als toezichthouder op het veilig 
vervoer van gevaarlijke stoffen (wetgeving van het ADR1), waaronder besmettelijk 
afval valt. 

 

Inhoud tijdelijke regeling 
Sinds 27 maart werkt de ILT met een tijdelijke regeling voor de verpakking van 
afval dat besmet kan zijn met COVID-19, in de praktijk ‘droog ziekenhuisafval’ 
genoemd. Het gaat hierbij om kleding van verzorgend personeel (bijvoorbeeld 
mondkapjes, brillen, schorten, handschoenen) en afval van corona patiënten 
(bijvoorbeeld wegwerplinnen, etensresten). 

 

Met deze regeling mag ‘droog ziekenhuisafval’ onder bepaalde voorwaarden in 

goed gesloten zakken worden vervoerd en verwerkt. Vanwege het 

besmettingsgevaar moet dit afval buiten het huishoudelijk- of bedrijfsafval blijven. 

De tijdelijke regeling geldt overigens niet voor ‘nat ziekenhuisafval’, bijvoorbeeld 

urine of bloed. Hiervoor blijven de speciaal afsluitbare vaten nodig. 

 

Tijdelijke regeling ook voor zorginstellingen  

Door de continue zorg van coronapatiënten is er ook bij (kleine) ziekenhuizen, 

zorginstellingen, verzorgingstehuizen, zorghotels en dergelijke een tekort aan 

                                                
1 ADR – Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke 

stoffen over de weg 
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verpakkingen voor het ziekenhuisafval. Daarom mogen ook deze instellingen  

droog ziekenhuisafval in speciale zakken afvoeren.  

 
Afvalinzamelaars  

Afvalinzamelaars hebben afspraken en contracten met organisaties in de 
zorgsector. Zij stellen de speciale verpakkingen ter beschikking, halen het 
ziekenhuisafval op en zorgen voor het vervoer naar de afvalverwerker. Ook geven 
afvalinzamelaars instructies en advies.  

 

Rol ILT 

De ILT houdt sinds jaar en dag toezicht op het veilig vervoer van deze infectueuze 

stoffen. Dat blijven wij doen. Ook monitort de inspectie, sinds de tijdelijke 

regeling, of ziekenhuizen, verpleeghuizen en afvalinzamelaars zich aan de regels 

houden. Dit doen wij door te bellen met ziekenhuizen en instellingen die dit afval 

aanbieden. En soms gaan wij langs, wanneer hier aanleiding voor is.  

 

Voorlichting tijdelijke regeling 
Op onze website www.ilent.nl leest u de informatie over de regeling en de 
richtlijnen en andere informatie van onze inspectie in relatie tot COVID-19. 
Wilt u de informatie in deze brief zo breed mogelijk onder uw leden of aan alle 
betrokkenen die dit aangaan, verspreiden?   

 
Vragen 

Heeft u vragen over de informatie in deze brief? Dan verwijs ik u naar het 
vragenformulier van onze website.   
 
De ILT wenst u sterkte in deze drukke en helaas vaak verdrietige periode.  
Blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

Afdelingshoofd Toezicht keten gevaarlijke stoffen en organismen, 

 

 

 

 

 

 

 

Dhr. ing. R.J. Henny 

 

 

https://www.ilent.nl/onderwerpen/coronavirus-en-afval/verwerken-ziekenhuisafval

