
Instructie vaccinatie-afval COVID-19 
Om het virus Covid-19 actief te bestrijden gaat u de komende tijd veel vaccinaties toedienen. Het vaccineren moet 
voor u efficient en veilig gebeuren. Om u hierbij te helpen, hebben wij deze instructie voor u opgesteld.  

Veilig vaccinatie-afval scheiden. 
Door het vaccineren komen er naalden, spuiten, verpakkingsafval e.d. vrij. Dat gaan we via 2 verschillende afvalstromen
bij u inzamelen: 1. De naalden, 2. Overig droog specifiek ziekenhuisafval*. 

Hoe werkt de inzameling van naalden en overig afval? 
1. U ontvangt 4 middelen:  

 a. Geelgekleurde naaldencontainer van 2 liter 

 b. Naaldencontainerdoos  

 c. Speciale corona-afvalzakken die 70 mµ dik zijn 

 d.  Speciale zakhouders voor de corona-afvalzakken (indien gewenst)

2. a. Alleen de naald(en) doet u na vaccinatie in de  2 liter gele naaldencontainer.

 

 b. Overig afval zoals de plastic spuit, het verpakkingsmateriaal,  het vaccinflesje / 

  ampul doet u in de speciale 70 mµ zak voor overig droog specifiek 

  ziekenhuisafval. *

3. Is de 2 liter naaldencontainer vol? Dan plaatst u deze in de naaldencontainerdoos. 

4. Is de doos vol met naaldencontainers?  Sluit deze dan volgens de doosinstructie.   

	  zie instructie naaldencontainerdoos. Vanwege veiligheidsredenen dienen de 

 naaldencontainers verpakt te worden in deze naaldencontainerdozen.

5. Meld bij het Renewi zorgteam:
 - hoeveel dozen en zakken opgehaald kunnen worden en
 - hoeveel nieuwe dozen, zakken en naaldencontainers u wenst.

* Zie evt. ook de “Procedure inzameling ‘droog’ specifiek ziekenhuisafval op www.renewi.com/zorg 

a.

a.

b.

b.

c.

}
}

d.



Overig droog specifiek 
ziekenhuisafval* 

Speciale
zakhouder

 

 

Speciale 75 ųm zakken

• Spuit exclusief de naald
• Verpakkingsafval zoals plastic en papier 
• Watjes en doekjes gebruikt bij het vaccineren
• Pleisters 
• Vaccinflesjes/ampullen
• Handschoenen
• Mondkapjes
• Beschermende kleding

Wat valt onder naaldenafval?  

Alleen de naald 
Het plastic gedeelte van de spuit hoort bij overig droog 
specifiek ziekenhuisafval* 

Waarom speciale ziekenhuisafvalzakken en dozen i.p.v. Wiva-vaten?
Als gevolg van Covid-19, neemt de drukte in de ziekenhuizen toe en daardoor ook het specifiek ziekenhuis-afval (sza-afval).  
Hierdoor dreigt een tekort op de WIVA-vaten, waarmee wij normaal het sza-afval inzamelen. IL&T (Inspectie Leefomgeving en 
Transport), de instantie van Ministerie Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor o.a. de verpakkings- en vervoers-
voorschriften, heeft een tijdelijke werkinstructie gemaakt om het “droge” specifieke ziekenhuisafval in te zamelen, o.a. door het 
gebruik van speciale ziekenhuisafvalzakken.

Meer weten? 
Wilt u naaldencontainers, naaldencontainerdoos, ziekenhuisafvalzakken & zakkenhouders bestellen? 
Heeft u vragen over de inzameling, acceptatievoorwaarden of andere vragen? 

Neemt u dan contact op met het Renewi zorgteam via: 
- Telefoonnummer 088 – 7003114 of
- E-mailadres dienstverlening@renewi.com

* Op www.renewi.com/zorg zijn alle procedures en instructies rondom Corona-afval te downloaden.
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