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OLAZ: 'Landelijke afspraken nodig over
inzamelen medicijnafval door apotheken'
Geplaatst op 20 juni 2016;  Laatste update 21 juni, 09:46;

VLISSINGEN - Medicijnafval is een landelijk probleem en moet dus landelijk geregeld worden,
vindt voorzitter Evert Damen van OLAZ. OLAZ (samenwerkingsverband van de Zeeuwse
gemeenten voor afvalverwijdering en -inzameling) praat binnenkort met de apothekers, het
waterschap en Evides Waterbedrijf over de inzameling van medicijnafval.

Apothekers dreigen daarmee te stoppen, omdat zij moeten betalen om het af te geven voor
verwerking. De vraag is of mensen dan met hun oude pillen naar de milieustraten van de
Zeeuwse Reinigingsdienst willen rijden. Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf
vrezen dat de vervuiling van het oppervlakte- en drinkwater toeneemt als gekozen wordt voor de
gemakkelijke weg: door de wc spoelen of in de vuilnisbak gooien.

'In de vuilnisbak'
Damen erkent het probleem, maar zoekt de oplossing niet in een regeling met de apotheken,
maar in aanpak bij de bron. "Artsen schrijven vaak méér voor dan nodig. En moeten doosjes
paracetamol zoveel strips bevatten dat ze over de datum raken?"

Fabrikanten van onder meer batterijen zijn verplicht hun 'producentenverantwoordelijkheid' te
nemen en moeten meebetalen aan de afvalverwerking van hun product. Maar met medicijnen
kan dat niet, geeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan. Daarvoor verschillen zowel
het product als de situatie eromheen zozeer, dat het ministerie productverantwoordelijkheid van
medicijnen niet wenselijk acht en zelfs het bespreken ervan niet aan de orde is, aldus de
woordvoerder.

32.000 kilo
In Zeeland wordt jaarlijks bijna 32.000 kilo oude medicijnen ingeleverd bij apotheken. Volgens
de apothekersorganisatie KNMP ligt een belangrijke oorzaak van deze afvalstroom bij de
patiënten zelf: 80 procent van hen zou niet medicijntrouw zijn, ofwel te vroeg ophouden met het
gebruiken van de voorgeschreven medicijnen. Hergebruik zou niet mogelijk zijn, omdat de
werkzame bestanddelen hun werking verliezen of een andere uitwerking krijgen. "Die
houdbaarheidsdatum is niet voor niets."

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu geeft aan dat veel zaken een rol spelen bij de
hoeveelheid medicijnafval. Zo is het medicijngebruik vooral in de laatste levensfase vaak hoog.
Na overlijdens blijven grote hoeveelheden medicijnen over. Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport richt zich in het programma 'Aanpak verspilling in de zorg' speciaal op
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vermindering van hoeveelheid ongebruikte geneesmiddelen door afspraken over medicijnen in
die laatste levensfase en het meer op maat voorschrijven van recepten. "Toch zullen er altijd
ongebruikte geneesmiddelen zijn", laat woordvoerder Yvonne Doorduyn weten.

Samenspel
Bijvoorbeeld omdat méér meegeven goedkoper is dan de verpakking opsplitsen met alle extra
handelingen die daarbij horen. In zo'n geval pakken de zorgkosten bij een grotere verpakking in
verhouding toch lager uit. "Het is altijd een samenspel tussen voorschrijver, apotheker en
patiënt."

Het ministerie van Infrastructeur en Milieu laat weten dat medicijninzameling dat een landelijke
oplossing niet voor de hand ligt, omdat het een taak van de gemeenten is. 'Het ministerie kan
niet treden in de taken en bevoegdheden van gemeenten.' Het ministerie vindt het wenselijk dat
apotheken dienen als inzamelpunt en dat het afval door of namens de gemeenten wordt
opgehaald.

'Klein gevaarlijk afval'
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zou graag zien dat gemeenten daarover afspraken
maken. Zonder die afspraken worden de ingenomen medicijnen gezien als bedrijfsafval en moet
voor stort betaald worden. Bovendien valt dat afval dan onder 'klein gevaarlijk afval'. Apothekers
mogen dat alleen onder strikte voorwaarden zelf naar de milieustraat rijden.

Yvonne Doorduyn van het ministerie: "Gemeenten die nu medicijnen bij apotheken ophalen,
doen dit met de chemokar of laten dit doen door een gespecialiseerde inzamelaar."

door Ondine van der Vleuten - © Provinciale Zeeuwse Courant, op dit artikel rust copyright.
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Via toiletbezoek komt jaarlijks ruim duizend kilo medicijnresten in het afvalwater. Dat is dan 
nádat de medicijnen door het menselijk lichaam zijn gegaan. Apotheken, waterschappen en 
Evides Waterbedrijf vrezen dat er nog veel meer in het water zal belanden als apotheken 
stoppen met de inname van oude medicijnen. In Zeeland leveren de 26 apotheken jaarlijks 
minimaal 31.200 kilo medicijnen in. Apotheker Ute van Dalen uit Breskens brengt 
maandelijks drie tot zes containers naar de stort, à 50 euro per ton. 
Apotheken zamelen al decennia oude medicijnen in, op vrijwillige basis. "Dit is geen 
wettelijke verplichting. Wij zijn met inzamelen begonnen omdat wij willen voorkomen dat 
geneesmiddelen in het milieu belanden", benadrukt Serge van de Rijt van De Zeeuwse 
Apotheek in Goes. Apotheken willen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen 
als ondernemer (met oog voor de effecten die door hen verkochte medicijnen op het milieu 
hebben). Maar bij de geneesmiddelen die de apothekers in ontvangst nemen, zitten ook 
(zelfzorg)middelen die niet bij de apotheek vandaan komen, maar uit bijvoorbeeld 
drogisterijen. 
De Zeeuwse apotheken nemen jaarlijks minimaal 31.200 kilo medicijn in	
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MEDICIJNAFVAL INZET CONFLICT 
Zeeuwse apothekers betalen jaarlijks duizenden euro's voor de vernietiging van ongebruikte 
en oude medicijnen die patiënten bij hen afgeven. Beroepsgroep KNMP heeft bij de Tweede 
Kamer protest aangetekend. In Zeeland zijn al apotheekhoudende huisartsen die weigeren 
nog pillen in te zamelen. In Middelburg, Veere, Vlissingen en Goes hebben protesten 
inmiddels geleid tot een proef waarbij gemeenten de kosten dragen. 
"Het probleem is dat de situatie in elke gemeente anders is", zegt KNMP-woordvoerder 
Jasmijn Touw. Schouwen-Duiveland heeft de apotheken rechtstreeks in contact gebracht 
met een afvalverwerker, waardoor de kosten halveren. Alle andere Zeeuwse gemeenten 
zeggen de apotheken als bedrijven te zien en de medicijnen als bedrijfsafval, waarvoor bij de 
milieustraat betaald moet worden. De apotheken zijn niet verplicht om afgedankte medicijnen 
in te zamelen maar doen dit bij wijze van dienstverlening. Van medicijnen die bij de apotheek 
worden ingeleverd, is zeker dat ze veilig verwerkt worden. Ook zorgen apotheken dat de 
privacy gewaarborgd wordt. Medicijnen vallen onder 'klein chemisch afval' (KCA) en moeten 
dus eigenlijk naar de milieustraat gebracht worden. In de KCA-containers in Hulst en 
Vlissingen liggen de doosjes pillen met patiëntnaam en al voor iedereen in het zicht.	
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Vorig jaar bracht apotheker Koos Werkman 24 vaten bij hem ingeleverde, oude medicijnen 
naar de stort. Kosten: 1335 euro. Voor een ander z'n afval, benadrukt de Thoolse apotheker. 
Elke maand als de milieustraat hem de rekening presenteert, vraagt hij zich weer af: "Hoe 
lang blijf ik nog gekke Henkie?" 
Zestien jaar geleden mocht hij oude en niet-opgebruikte medicijnen die bij Apotheek Tholen 
werden afgegeven nog kosteloos naar de milieustraat brengen. In 2005 veranderde het 
standpunt van de gemeente: een apotheek is een bedrijf en wat je bij de milieustraat afgeeft 
dus bedrijfsafval. En dus moet ervoor worden betaald. Koos Werkman: "De markt biedt ons 
niet langer de ruimte om dit belangeloos te blijven doen." Patiënten van apotheekhoudende 
huisartsen in Zeeland krijgen daarom vaak al te horen dat ze zelf hun medicijnen maar 
moeten wegbrengen. 
Apotheek Tholen is maar een kleine dorpsapotheek. Gemiddeld zijn apotheken méér kwijt 
dan Werkman: twee- tot drieduizend euro. Apotheker Ute van Dalen uit Breskens: "Bij ons 
gaan er per maand drie tot zes containers naar de stort, à 50 euro per ton. Toch zeggen wij: 
laat ons het afhandelen, want in de verkeerde handen kunnen ze gevaarlijk zijn." 
Onleesbaar 
Afgezien van de stortkosten zijn er de arbeidskosten om de privacy van de patiënten te 
beschermen. Zo'n halve dag per week zit een medewerker doosjes en potjes leeg te gooien 
en receptstickers van doosjes onleesbaar te maken vóór ze bij het oud papier worden 
gegooid, heeft beroepsorganisatie KNMP berekend. Els De Wit van de Mediq-apotheek in 
Axel heeft net een paar volle tonnen voor vernietiging afgeleverd en er is er alweer bijna een 
vol. "Wat gebeurt er met al die oude medicijnen, als mensen ze niet even makkelijk kunnen 
afgeven als ze nieuwe komen ophalen?", vraagt ze zich bezorgd af. 
Strikt genomen zou iedereen zijn medicijnafval zelf naar de milieustraat moeten brengen. 
Daar staat op de verzamelplaats van klein chemisch afval veelal een krat of container voor 
medicijnafval. Onder meer vanuit Hulst bereikten apothekersorganisatie KNMP klachten dat 
iedere volgende bezoeker rustig kan kijken of er iets van zijn gading tussen zit of op z'n 
gemakje de labels met namen en adressen bestuderen. 
Veel mensen brengen de medicijnen helemaal niet weg, maar gooien ze in de vuilnisbak. 
Twee procent van de ondervraagden in een NIVEL_onderzoek gaf ronduit toe de pillen door 
de wc te spoelen. Voor ouderen is de rit naar de milieustraat een drempel. En niet iedereen 
weet dat geneesmiddelen bij het klein chemisch afval horen. Een jaar of twee geleden zag 
Hanneke Kruidhof van Mediq Apotheek Middelburg het in Middelburg helemaal mis gaan. 
"De helft van de apotheken zei toen: wij stoppen ermee", zegt Kruidhof, voorzitter van de 
Zeeuwse Apothekerscoöperatie in oprichting. Ze wist de gemeente Middelburg en het 
samenwerkingsverband van afvalverwerkers OLAZ zover te krijgen dat een jaar geleden, bij 
wijze van proef, apotheken weer gratis medicijnafval mochten aanbieden. Inmiddels zijn ook 
Vlissingen, Goes en Veere aangehaakt. 
Ook hebben Waterschap Scheldestromen en Evides Waterbedrijf hun gewicht in de strijd 
geworpen. Voorkómen dat medicijnen (chemicaliën) in het afvalwater terecht komen, is veel 
beter en goedkoper dan achteraf met dure filters verwijderen, voor zover dat al kan. 



Binnenkort schuiven zij aan tafel met alle Zeeuwse gemeenten, de apothekers en de 
Zeeuwse afvalverwerkers (OLAZ). 
Op stapel staat ook een 'hotspotanalyse' om in kaart te brengen hoe het in Zeeland staat met 
de verontreiniging van het oppervlakte- en grondwater door medicijnafval. 
Wat gebeurt er met die medicijnen als mensen ze niet meer even hier kunnen afgeven? 
Els De Wit, apotheker 
 
 
GRAPHIC: De Mediq Apotheek in Axel. Zeeuwse apothekers betalen jaarlijks duizenden 
euro's voor de vernietiging van ongebruikte en oude medicijnen die patiënten bij hen 
afgeven. foto's Peter Nicolai	
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Medicĳnen zĳn als afval een flinke kostenpost voor apotheken.
Foto: ANP XTRA

’Gemeente laat apotheek
opdraaien voor
medicijnafval’
16 JUN 2016 Thĳs Rösken

AMSTERDAM - Apothekers zĳn boos over lokaal beleid
over klein chemisch afval. Ze betalen duizenden tot
tienduizenden euro’s om ingezameld medicĳnafval te
verwerken.

Vandaag vergadert de Tweede Kamercommissie Milieu over
het waterbeleid. Daarin komt ook klein chemisch afval aan de
orde en zo worden weggegooide geneesmiddelen
gekwalificeerd. Tenminste, als een consument het aflevert.
Dan is dat gratis, omdat de consument al lokale a"alheffing
hee$ betaald.

Zodra apotheken bĳvoorbeeld gebruikte spuiten in ontvangst
nemen, en veel gebruikers brengen medicĳnafval terug, wordt
het in sommige gemeenten gezien als bedrĳfsafval. Daarom
draait de apotheek zelf voor de kosten op, blĳkt uit een
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inventarisatie van apothekersorganisatie KNMP.

Gerben Klein Nulent, voorzi&er van apothekersorganisatie
KNMP, schreef deze week in een brief aan Kamerleden om hen
en minister van Milieu Schultz van Haegen te vragen
gemeenten op hun verantwoordelĳkheid te wĳzen
medicĳnafval op te halen en geen kosten te rekenen voor
apotheken.

Apotheken gaan gebukt onder die kostenpost en er daarom
stoppen sommige met het in ontvangst nemen van
medicĳnafval, dat zo in normale afvalbakken of het riool dreigt
te belanden.

Steden als Ro&erdam en Zwolle rekenen apotheken 2000 euro
en 2400 euro voor de afvoer van medicĳnafval, aldus de KNMP.
Het kan nog erger. Ook Almere laat apotheken flink betalen,
omdat de gemeente apotheken verplicht rechtstreeks zaken te
doen met een commerciële afvalverwerker, Sita.

Uiteindelĳk kost dit Zorggroep Almere, een groep
samenwerkende apotheken, ongeveer 30.000 euro per jaar.
Van dergelĳke bedragen kan al haast een beginnende
apothekersassistent betaald worden. Van Nulent schrĳ$ dat
Almere medicĳnafval geen taak van de gemeente vindt en er
daarom buiten blĳ$.

“Het is niet uit te leggen”, vindt Klein Nulent . “De werkwĳze
en financiering gebaseerd op willekeur.” Eerder sprak de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) al haar zorgen uit
over de lokale verschillen qua afvalbeleid.

De KNMP noemt overigens ook goede voorbeelden als
Amsterdam en Duiven, die het medicĳnafval kosteloos
ophalen.

Klein Nulent stelt dat niet alleen de financiering voor
apotheken een probleem vormt. “In sommige gemeenten
moeten apothekers zelf rĳden met tonnen vol medicĳnafval,
terwĳl dit feitelĳk niet is toegestaan.”
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