
Infuuszakken, injectiespuiten, stents, trocards, protheses en 
zelfs complete proceduretrays. Dagelijks gaan er vele tiental-
len medische artikelen door de handen van logistiek mede-
werker Leendert Brouwer. Sinds 2004 werkt hij op de opera-
tieafdeling van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. “Een 
prettige plek om te werken. Echt een typisch streekzieken-
huis waar iedereen elkaar kent, op zijn minst van gezicht.” 
Vanuit het ‘steriele magazijn’ op de afdeling legt Brouwer alle 
vereiste artikelen voor de geplande ingrepen en spoedge-
vallen klaar. “Het is dus belangrijk om de steriele voorraad 
goed op peil te houden. Niet te veel, omdat we veel kostba-
re artikelen hebben met een beperkte houdbaarheid, maar 
ook zeker niet te weinig.” 

Onmiskenbare hardlopers in deze ook voor 
het Antonius hectische coronatijd zijn de 
single-use mondmaskers, faceshields en 
handschoenen. Deze bestaan voor een 
belangrijk deel uit kunststof. Ook het leeu-
wendeel van de schorten en overalls zijn 
gemaakt van kunststof. Deze kunnen na 
gebruik worden weggegooid. Die trend, van 
re-usable naar disposable, is jaren geleden 
ingezet en geldt ook voor veel operatiema-
terialen. “Voor een belangrijk deel heeft dat 
met de hygiëne te maken. Er zijn gewoon 
artikelen die moeilijk te reinigen zijn. De 
kans bestaat dat er vuiligheid achter blijft. 
Door deze te vervangen door disposables 
heb je de zekerheid dat je met een com-
pleet nieuw, steriel en veilig artikel werkt.

Vroeger was zo’n artikel misschien re-usable geweest, waar-
bij je maar moest zien hoe je het schoon kreeg.”

In de afvalsluis van de OK staan twee containers: een voor 
papier en karton en een voor plastic. Zelfs Brouwer verbaast 
zich nog wel eens over de hoeveelheid afval die er van zijn 
afdeling komt. Het verpakkingsmateriaal is goed te recyclen. 
Dat geldt niet voor de gebruikte operatiematerialen, zoals 
slangetjes, verbandzwachtels en afdekmaterialen. “Wat er aan 
dure steriele kunststof materialen in komt, gaat er aan het 
eind van de dag weer uit. Dat komt in de afvalcyclus terecht 
en wordt uiteindelijk vernietigd. Aan de andere kant is ook 
het wassen, steriliseren en opnieuw verpakken een heel 
arbeidsintensief proces, waarbij chemicaliën worden gebruikt 
en veel afvalwater ontstaat. Stel dat we hier bijvoorbeeld nog 
injectiespuiten van glas zouden hebben. Om die schoon te 
maken heb je niet alleen de mensen, maar ook een grote 
was- en sterilisatiecapaciteit nodig. Dat is niet meer te doen 
in deze tijd. Voor artikelen die we in bulk gebruiken, is het 
sowieso een zegen dat we die van kunststof hebben.” 

Alles te maken
Ter voorbereiding op het gesprek met Netwerk maakte 
Brouwer een lijstje met veelgebruikte kunststof artikelen. 
“Op een gegeven moment ben ik maar gestopt met schrij-
ven! Om te beginnen lopen we in ons werk op kunststof 
klompen. Dan de gemiddelde ingreep: chirurgische hand-
schoenen, een zuigbuis en zuigslang, afdekmateriaal, chirur-
gische jassen, disposable instrumentarium, blaaskatheter, 
hechtingen, implantaten. Allemaal kunststof. Anesthesiolo-
gische hulpmiddelen zijn bijna hoofdzakelijk van kunststof: 
injectiespuiten, infuussystemen en -zakken, anesthesiemas-
kers, beademingsslangen en -maskers. Het grote voordeel is 
dat je eigenlijk alles kunt maken. Op korte termijn kunnen 
artikelen worden ontwikkeld en in grote aantallen worden 
geproduceerd. Waar dat stopt? Dat is moeilijk te zeggen. 
De ontwikkelingen gaan snel. We zijn inmiddels op het 
punt dat kunststof écht onmisbaar is geworden.” 

Medische toepassingen met kunststof voldoen aan de hoogste 

hygiënenormen en bieden veiligheid aan patiënten. Ze helpen 

mensen soms letterlijk op de been, redden levens zelfs. “We zijn 

inmiddels op het punt dat kunststof écht onmisbaar is geworden.”

Logistiek medewerker Leendert Brouwer: 
“Stel dat we hier bij voorbeeld nog 
injectiespuiten van glas zouden hebben. 
Om die schoon te maken heb je niet 
alleen de mensen, maar ook een grote 
was- en sterilisatiecapaciteit nodig.”

“Kunststof onmisbaar voor de zorg”
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Ultra-veilig verpakt
Farmaceutische bedrijven stellen de hoogst mogelijke eisen 
aan de kwaliteit, betrouwbaarheid en leverzekerheid van 
hun geneesmiddelen. Dat is logisch, maar hoe zit dat met 
de opslag en het vervoer? Ook dat moet conform de hoog-
ste veiligheidsnormen gebeuren. De high performance 
kunststof verpakkingen van CurTec helpen daarbij. De ver-
pakkingen garanderen het veilige transport van een breed 
scala aan farmaceutica, zoals actieve ingrediënten, excipiën-
ten, tabletten en capsules. Vandaag de dag zijn de Cur-
Tec-verpakkingen in bijna elk farmaceutisch bedrijf ter 
wereld te vinden. Of ze nu direct worden ingekocht of gele-
verd via andere farma-bedrijven, vele producenten vertrou-
wen op hun reinheid, veiligheid en certi� cering. CurTec is 
een GMP-gecerti� ceerd verpakkingsbedrijf. De verpakkin-
gen zijn waterdampdicht, tamper evident te maken en 
duurzaam herbruikbaar en gecerti� ceerd conform onder 
andere FDA en EU-farma-reguleringen. 

Extra bescherming met faceshield
Chirurgische mondkapjes beschermen niet altijd voldoende 
tegen besmetting met COVID-19. Zoals in het geval van 
opspattende vloeisto� en, of wanneer een patiënt moet 
hoesten. Om die reden draagt een groot deel van het zorg-
personeel aanvullende beschermingsmiddelen. Na de uit-
braak van de pandemie besloten productiebedrijf PIANT en 
het Radboudumc een comfortabel faceshield te ontwikke-
len. Aan de ontwikkeling werkten ook de artsen van het 
medisch centrum mee. Het masker is herbruikbaar door het 
volledig te reinigen. Er worden twee varianten geleverd, met 
98 procent helderheid en 100 procent helderheid. Het 
kunststof wordt geleverd door Vink Kunststo� en. De CE-ge-
certi� ceerde face shields vinden inmiddels ook gretig aftrek 
bij personeel van andere ziekenhuizen, apotheken, tandart-
spraktijken, GGD's en teststraten.

Transparant PET
Vorig jaar deed de NRK een oproep aan haar lidbedrijven om 
de tekorten aan medische beschermingsmiddelen te verhel-
pen (zie ook het artikel op pagina 16 van dit blad). Aan die 
oproep gaf Nedupack Thermoforming gehoor met de ont-
wikkeling van een disposable faceshield (foto). Het is uit één 
geheel gemaakt en door het materiaalgebruik (transparant 
PET) volledig recyclebaar. Het ontwerp is zodanig dat het 
masker gedurende de werkdag comfortabel blijft aanvoelen. 
Het transparante kunststof zorgt voor optimaal zicht en is 

sterk en scheurvast, 
zodat het optimaal 
 bes chermt en 
 schade  tijdens 
gebruik wordt voor-
komen. Het face-
shield is bruikbaar bij 
temperaturen van 
min 20 tot plus 60 
graden Celsius.

QR-code maakt cartridge traceerbaar
In een klasse-7 gevalideerde cleanroom produceert Promol-
ding cartridges voor chirurgische toepassingen. Deze wor-
den deels geautomatiseerd en deels handmatig samenge-
steld uit twee 2-K producten en zes mono-spuitgietdelen 
van polycarbonaat. De cartridges moeten aan zeer strenge 
eisen voldoen, waaronder maatnauwkeurigheid en 100 pro-
cent lekdichtheid. Daarnaast moeten de deelproducten vol-
ledig traceerbaar zijn, om bij calamiteiten de fabricageketen 
te kunnen analyseren. In elk product wordt met een laser 
een QR-code ingegraveerd. In deze code is een link naar de 
productie-database opgenomen.
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COVID-19-testcartridges 
Helvoet Rubber & Plastic Technologies produceert geavan-
ceerde disposable cartridges voor medische apparatuur, 
zoals de Fluido®Compact-cassette. Deze helpt om de tem-
peratuur van vloeisto� en voor intraveneuze toediening snel 
op de juiste lichaamstemperatuur te brengen. De cassette 
bestaat uit een gecoate aluminium verwarmingsplaat met 
een polymeerbehuizing, waarvoor Helvoet twee verschillen-
de kunststo� en spuitgiet en door middel van ultrasoon las-
sen verenigt. Daarna wordt het systeem getest op mogelijke 
lekkages. Al deze stappen vinden plaats in een volledig 
geautomatiseerde productiecel, opgesteld in een clean-
room. Helvoet is onlangs ook COVID-19-testcartridges gaan 
produceren. Elke cartridge bevat 96 zeer nauwkeurige hou-
ders voor het sample-materiaal. Met de productie helpt Hel-
voet bij het verhogen en zeker stellen van de testcapaciteit 
in Nederland.

Mobiele beademingsapparatuur
Kunststof is oersterk en licht van gewicht. Die combinatie 
komt goed van pas bij verschillende medische toepassingen, 
zoals de handzame beademingssystemen van de Duitse � r-
ma Stephan. Met deze mobiele apparaten worden patiënten 
van de plek van het ongeval tot de intensive care beademd.
Daarna neemt de apparatuur in het ziekenhuis het over. H&P 
Moulding produceert enkele onderdelen voor de systemen, 
waaronder behuizingsdelen en een onderdeel dat zorgt 
voor een laminaire luchtstroom. Voor de productie van deze 
en andere medische toepassingen voor ziekenhuizen en 
laboratoria heeft H&P Moulding de beschikking over een 
state-of-the-art cleanroom met daarin zes spuitgietmachi-
nes. Daarnaast heeft het veertien spuitgietmachines buiten 
de cleanroom. 

‘Groene ic’ nog ver weg
Per patiënt op de intensive care worden elke dag drie vuilniszak-

ken vol medisch afval weggegooid. Dat zei Diederik Gommers 

(Erasmus MC) in zijn podcast aan het begin van de coronacrisis. 

Voor MVO Nederland was dat aanleiding om enkele stakeholders 

tijdens een rondetafelgesprek bij elkaar te brengen, waaronder 

het RIVM en het ministerie van VWS. Daarnaast werden inter-

views afgenomen met ic-artsen en overig medisch personeel, 

leveranciers en afvalverwerkers. Conclusie: de ziekenhuizen zijn 

zich bewust van het probleem, maar e� ectieve oplossingen zijn 

er niet. Er is nauwelijks zicht op wat er precies wordt wegge-

gooid en waar  milieuwinst kan worden geboekt. Verder wordt 

vastgesteld dat de angst voor infectierisico’s verduurzaming in 

de weg staat. 

Op basis van de gesprekken heeft MVO Nederland enkele aanbe-

velingen geformuleerd. Zo kunnen ziekenhuizen een nulmeting 

uitvoeren en de winstpunten in kaart brengen. Met een nieuw 

afwegingskader kan de keuze voor re-usable of disposable wor-

den bepaald. Verder kunnen de ziekenhuizen samen met hun 

leveranciers voorkomen dat verpakte en steriele artikelen onge-

bruikt worden weggegooid, zoals instrumenten van procedure-

trays. Daarnaast heeft MVO Nederland drie kansrijke vervolgstap-

pen voor de sector als geheel geformuleerd. De ziekenhuizen 

kunnen onderling meer kennis delen en daarbij de hulp inscha-

kelen van gespecialiseerde bureaus, bijvoorbeeld voor het 

maken van LCA’s. Daarnaast kan aandacht worden geschonken 

aan de gezamenlijke inkoop, met het oog op circulariteit en het 

creëren van een aantrekkelijk volume voor aanbieders. Tot slot 

kan samen met ketenpartners worden gewerkt aan een door-

braak in speci� eke stukjes van de productieketen. Bij gebleken 

succes kunnen nieuwe concepten (kunststof instrumentarium of 

medische decices) worden opgeschaald. 

MVO Nederland is op zoek naar partijen uit de kunststofverwer-

kende industrie om met deze ‘doorbraakprojecten’ mee te doen. 

Bent u geïnteresseerd, mail dan naar Bas Maier: 

b.maier@mvonederland.nl 

Uitgave Federatie NRK | maart 2021 | nrk.nl | info@nrk.nl



Duurzame container
Veilig transport van medisch afval en een zo laag mogelijke 
milieubelasting. MAUSER Benelux maakt het mogelijk met 
de WIVA In� nity. Deze duurzamere container voor speci� ek 
ziekenhuisafval (SZA) wordt gemaakt van gerecycled hard 
polypropyleen, afkomstig 
van post consumer afval. 
Het materiaal wordt door 
QCP gescheiden en gerei-
nigd en vervolgens zoda-
nig bewerkt, dat het aan 
de juiste speci� caties vol-
doet. WIVA In� nity is een 
initiatief van SUEZ binnen 
de context van het pro-
gramma ‘Zorgeloos afval’. 
De container reduceert de 
ecologische voetafdruk 
met meer dan 55 procent en verlaagt de CO2-uitstoot met 
bijna 52 procent vergeleken met traditionele, op olie geba-
seerde UN-gekeurde containers.

Veilig achter spreekwand
Vrij snel nadat het coronavirus in Nederland om zich heen 
sloeg, zag RPP Kunststo� en een groeiende behoefte aan 
beschermingswanden. Door het produceren en aanbieden 
van deze wanden op de plaatsen waar ze het meest nodig 
zijn, draagt het bedrijf zijn steentje bij aan de bescherming 
van het personeel en het verminderen van het aantal 
besmettingen. De wanden worden onder andere gebruikt 
in spreekkamers, apotheken en zorginstellingen en zijn 
gemaakt van PET-G, 
kunststof dat goed 
tegen ontsmettings- 
en schoonmaakmid-
delen kan. Ook vóór 
de pandemie was 
RPP Kunststo� en al 
actief in de medische 
industrie. Zo maakt 
het al jaren kunststof 
beschermkapjes voor 
rolstoelen en zieken-
huisbedjes en kunst-
stof wanden voor 
couveuses.

Op de bres voor medisch personeel
Kort na het uitbreken van de pandemie deed de NRK een 

oproep om voorraden beschermingsmiddelen ter beschikking te 

stellen, of op korte termijn te produceren. Die oproep was niet 

aan dovemansoren gericht. Tientallen lidbedrijven hielpen bij 

het verminderen van de tekorten. De Wittenburg Group stuurde 

de mondkapjes die het kon missen naar huisartsen in de omge-

ving. Aan een Brits bedrijf doneerde Desch Plantpak materiaal 

voor de productie van spatmaskers. De Oerlemans Packaging 

Group ontwikkelde schorten met en zonder mouwen, die perso-

neel beschermen tegen besmetting via de kleding eronder. Ook 

Sphere Nederland begon met de levering van medische schor-

ten. Wavin maakte capaciteit vrij voor de productie van spatmas-

kers. De NRK dankt alle bedrijven heel hartelijk voor hun gewel-

dige inzet!

“Disposables ook veiliger voor 
het zorgpersoneel”
Kunststof is niet meer weg te denken uit de zorg, stelt Roger 

Loop, directeur van NRK Verpakkingen. “Kunststof biedt grote 

voordelen voor de hygiëne en veiligheid. Vroeger werd er bij-

voorbeeld veel met glas gewerkt, tijdens transfusies en het toe-

dienen van vocht. Die materialen moesten apart worden ont-

smet. Dat waren intensieve processen met veel materiaalverlies. 

Dankzij disposables van kunststof gaat dat nu heel hygiënisch, 

wat zich vertaalt in minder infecties en betere vooruitzichten 

voor patiënten. Laten we niet vergeten dat disposables ook veili-

ger zijn voor het zorgpersoneel. Circulair zijn de artikelen nog 

niet, daar moeten zeker oplossingen voor worden gevonden, 

zoals mechanische of chemische recycling. Hergebruik is wat mij 

betreft niet de route. De veiligheid komt echt op de eerste 

plaats.”

Ook Wietse Wissema, bestuurslid van NRK PVT Kunststofverwer-

kers, ziet een grote uitdaging op het gebied van de circulaire 

economie. “De markt is naarstig op zoek naar verduurzaming. 

Maar de wetgeving en hoge eisen die aan de materialen worden 

gesteld, maken het lastig om hier stappen in te zetten.” De rol die 

de medische toepassingen met kunststof spelen bij de bestrij-

ding van het coronavirus is onomstreden. “Toen de crisis uitbrak 

heeft de markt heel snel kunnen reageren op de explosieve 

behoefte aan materialen. Dat is echt dankzij de veelzijdigheid en 

de hygiënische aspecten van kunststo� en.” 
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