
Een arbo – en milieuzorgsysteem volgens ISO14001 en 
veilig werken op een ziekenhuislaboratorium 

 



Het arbo – en milieuzorgsysteem 

 Het UMC Utrecht beschikt over een arbo-en milieuzorgsysteem. 
 Het milieudeel is al meer dan 10 jaar gecertificeerd volgens de ISO 

14001 norm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Het UMC Utrecht is het enige ziekenhuis in Nederland dat voor het 
gehele complex gecertificeerd is. 

http://www.youtube.com/watch?v=1HgsGfN26Ak�


Het arbo- en milieuzorgsysteem 

 Een arbo- en milieuzorgsysteem is een kwaliteitsysteem voor onder 
andere de milieuzorg 
 

 Het zijn duidelijke afspraken wie (bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden) wat en hoe we precies iets doen  

 



Het gecertificeerde milieuzorgsysteem 

Een ISO 14001 gecertificeerd systeem bevat: 
 

 Totstandkoming van (meerjaren) milieubeleid; 
 Een overzicht van de milieuaspecten en alle relevante wet- en 

regelgeving; 
 Een overzicht van de organisatie van de zorg voor milieu, de 

verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegd-heden; 
 Opleidingen en interne en externe communicatiestructuren; 
 Documentenbeheer; 
 Beheersing van de werkzaamheden; 
 Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties; 
 Monitoring, metingen en registraties; 
 Meldingen, corrigerende en preventieve maatregelen; 
 Audits en 
 Directiebeoordeling  



Het arbo- en milieuzorgsysteem  
UMC Utrecht 

Het milieudeel bestaat uit de volgende 4 onderdelen: 
 
Deel 1. Beschrijving milieuzorgsysteem:  
Het bevat onder meer de intentie-verklaring van de Raad van Bestuur, 
het milieubeleid en de milieuorganisatiestructuur. 
 
Deel 2. Milieuaspecten UMC Utrecht:  
In het overzicht van milieuaspecten staan alle milieuaspecten die 
bestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden van het UMC 
Utrecht.  
 
Deel 3. Relevante wet-en regelgeving milieu: 
In het overzicht van wet- en regelgeving milieu is alle voor het UMC 
Utrecht relevante wet- en regelgeving op het gebied van milieu 
opgenomen.  
 
Deel 4. Procedures: 
Hierin zijn alle systeemprocedures opgenomen, zoals procedures om 
te komen tot het (meerjaren) beleid.  



ISO 14001 - Vergunning en intern beleid  

 De ISO 14001 norm vereist dat wordt voldaan aan: 
 

 wet- en regelgeving zoals vergunningvoorschriften. Het UMC 
Utrecht heeft bijvoorbeeld een milieuvergunning (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voorheen Wet milieubeheer). 

 
 Overige regels zoals interne beleid: bijvoorbeeld een beleid veilig 

werken met gevaarlijke stoffen. 
 

 Continue verbetering 
 
 



ISO 14001 in laboratoria 

Toegespitst op laboratoria heeft dit geleid tot: 
 
 Het in kaart brengen welke wet- en regelgeving er voor de laboratoria 

geldt (voor laboratoria betreft dit vnl. wet- en regelgeving betreffende gevaarlijke.stoffen).  
 

 Het vastleggen van de milieuaspecten voor de werkprocessen binnen de 
laboratoria en een milieuaspecten analyse 
 

 Het opstellen van relevante procedures  



Procedures en richtlijnen 

 Voor de laboratoria zijn de volgende relevante procedures/richtlijnen 
opgenomen: 

 
 Procedure inzameling afvalstoffen 
 Richtlijn opslag chemicaliën 
 Richtlijn lozen van chemicaliën 
 Procedure werkvoorschriften afvalstoffen 
 Procedure interne milieu-audits 

 



Procedure inzameling afvalstoffen 
 

 Het UMC-milieubeleid is gericht op een optimale afvalscheiding aan 
de bron (afdelingen), waarbij zoveel mogelijk afvalstoffen bestemd 
worden voor recycling en hergebruik.  
 

 Daarnaast dienen de afvalstromen op een milieuhygiënisch  
 verantwoorde wijze voor verwerking te worden aangeboden.  
 
 De afdeling Transport afvaltransporten vanaf de afdelingen naar het 

vuiloverslagstation. 
 

 Transporten vinden op geregelde tijdstippen plaats.  
 

 Van alle afvalstromen zijn afvalstoffenkaarten en - posters 



Richtlijn opslag chemicaliën 

 Deze richtlijn geldt voor alle stoffen met een gevaarsymbool op het 
etiket (zie hieronder).  

 Dit kunnen vaste stoffen, vloeistoffen of (chemische) afvalstoffen 
zijn. Uitgezonderd zijn de stoffen met alleen gevaarsymbool Xn of 
Xi die geen UN nummer op het etiket hebben staan.  

 De eisen voor opslag van gasflessen staan in een andere richtlijn 
beschreven. 



Richtlijn lozen van chemicaliën 
 

 Het lozen van chemicaliën via het riool moet zoveel mogelijk 
voorkomen worden 
 

 Uitgangspunt in de vergunning is dat gevaarlijke (afval)stoffen 
niet mogen worden geloosd, maar moeten worden ingezameld 
 

 Gevaarlijke (afval)stoffen (dat zijn alle stoffen met een 
gevaarsymbool op het etiket) mogen dus niet door de gootsteen  
 

 uitzondering: enkele oplossingen van bepaalde chemicaliën die niet 
schadelijk zijn voor het aquatisch milieu èn die bovendien 
voorkomen in lage concentraties mogen wel door de gootsteen zie: 
lozingsrichtlijn laboratoria  
 



Procedure werkvoorschriften afvalstoffen 
 

 Elk laboratorium dient te beschikken over een werkvoorschrift 
waarin is opgenomen welke gevaarlijke afvalstoffen er per 
werkruimte vrijkomen en hoe deze afvalstoffen worden afgevoerd 
(conform de procedure inzameling afvalstoffen en de interne richtlijn 
lozing chemicaliën). 
 

 Het werkvoorschrift bestaat uit zogenaamde ruimtekaarten, 
opgesteld per lab-werkruimte. Hierin staat gedetailleerd aangegeven 
welke stoffen er vrijkomen in de ruimte, hoe deze worden 
ingezameld en hoe deze worden afgevoerd.  
 

 Op de ruimtekaarten staan ook de chemicaliën en oplossingen (incl. 
samenstelling) die conform de richtlijn Lozing chemicaliën op het 
riool mogen worden geloosd.  
 
 
 



Controles 

 Na implementatie van het arbo- en miliezorgsysteem vereist ISO 
14001 ook dat we toetsen of we in de praktijk wel volgens de 
afspraken gewerkt wordt en zo niet wat te doen. 

 
 Hiervoor doen we interne audits. 
 
 Mochten er afwijkingen geconstateerd worden dan volgen we de 

procedure corrigerende en preventieve maatregelen 
 
 Zo blijft het systeem geborgd in onze organisatie! 



Conclusie 

 De implementatie van het arbo- en milieuzorgsysteem heeft niet 
alleen geleid tot het voldoen aan wet- en regelgeving. 
 

 Het heeft geleid voor een veilige werkomgeving voor mens en 
milieu. 



 
Vragen? 
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