
Vervoer van biologisch materiaal 

en ziekenhuisafval



Onderwerpen

• Inleiding

• ADR 2009 en IATA 2009 (wijzigingen tov ADR 2007 en IATA 

2008 )

• Praktijkrichtlijn transport diagnostische monsters 2009

• Afval volgens het ADR en het Landelijk Afvalplan (LAP)



Biologische materialen

• 2 categorieën:

• Materialen die NIET onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

vallen

• Materialen die WEL onder de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen 

vallen



Gevaarlijke goederen

Definitie:

Gevaarlijke goederen zijn in staat tot het onmiddellijk schade

toebrengen aan mensen, eigendommen en het milieu door het

veroorzaken van brand, explosies, het vrijkomen van toxische-,

infectieuze-, brandbare- en corrosieve substanties tijdens

transport en opslag



Internationale transport regelgeving

• Lucht: 

• Technical Instructions for the Safe transport of DG (ICAO)

• Dangerous Goods Regulations (IATA)

• Weg: 

• ADR

• Spoor: 

• RID

• Binnenwateren

• ADNR

• Zee: 

• IMDG Code



ADR 2009 en IATA 2009

• De 2009-versies van ADR en IATA zijn geharmoniseerd

• Inhoud is nu nagenoeg identiek (en hopelijk blijft dat zo!)

• ADR 2009:

• van kracht per 1 januari 2009 met overgangstermijn tot 1 juli 

2009

• Geringe wijzigingen tov ADR 2007

• IATA 2009:

• van kracht per 1 januari 2009 (geen overgangstermijn)

• Kleine wijzigingen tov IATA 2008



Waarom is deze transport wetgeving nodig? (I)

• Bescherming van mensen die bij het transport betrokken zijn 

en de omgeving (mens)

• Bescherming van het milieu voor het vrijkomen van stoffen die 

schadelijk zijn voor het milieu (Bijv. GGO’s en asbest)

• Resultaat van de regelgeving: transport van gevaarlijke 

goederen mogelijk maken



Waarom is deze transport wetgeving nodig? (II)



Biological materialen en transport regelgeving

• 2 categorieën:

• Materialen die NIET vallen onder de transport regelgeving voor 

gevaarlijke goederen

• Materialen die WEL vallen onder de transport regelgeving voor 

gevaarlijke goederen



Wat valt NIET onder de WvGS

• Gezuiverd eiwit (m.u.v. toxines), DNA of RNA en dood 

materiaal

• Niet-infectieuze micro-organismen (categorie 1 micro-

organismen)

• Materialen voor transplantatie doeleinden

• Genetisch gemodificeerde organismen met een laag 

milieurisico (niet-infectueuze micro-organismen van MLI en 

MLII niveau)



Niet-infectieuze micro-organismen

• Mogen per post worden verstuurd binnen- en buiten 

Nederland

• Verpakkingsvoorschrift van kracht (EN829-norm):

• Verdere eisen:

• primaire houder max. 100 ml

• totale volume pakket max. 500 ml

• Additioneel eisen voor verzending per post:

• gespecificeerde paklijst in pakket

• voor internationale zendingen:

op secundaire houder en buiten verpakking



Wat valt WEL onder de WvGS

• Toxines

• Infectieuze micro-organismen

• Diagnostische monsters

• Genetisch gemodificeerde organismen met een groot 

milieurisico (niet-infectueuze micro-organismen van 

MLIII en MLIV niveau)

• Ziekenhuisafval/Biologisch afval



Definities ADR en IATA (I)

Culturen:

Het resultaat van een proces waarbij infectueus materiaal is

vermeerderd. Deze definitie omvat niet monsters die

rechtsreeks van mens of dier patiënten zijn afgenomen

Patiënten monsters:

Zijn monsters die direct zijn afgenomen/verzameld bij mens of

dier met inbegrip van, maar niet beperkt tot feces, 

afscheidingen, bloed en zijn bestanddelen, weefsels en

uitstrijkjes, lichaamsdelen voor doeleinden zoals research,

diagnose en behandeling en preventie van ziekten. 



Definities ADR en IATA (II)

Infectueuze stof/Ziekteverwekkers

Micro-organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen,

rikettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als

prionen, die ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren

( NB: Risicogroep 2, 3 en 4 biologische agentia)



Infectieuze micro-organismen (I)

Categorie A:

Een infectieuze stof die in een vorm wordt vervoerd die permanente

invaliditeit, levensbedreigende of fatale ziekte kan veroorzaken bij

(een gezond) mens of dier (voorbeeldlijst beschikbaar, maar niet

uitputtend).

Categorie B

Een infectieuze stof die niet voldoet aan de criteria van

categorie A



Categorie A micro-organismen (I)

• Belangrijk voor categorie A materiaal:

• Volgens de definitie:

• Patiëntenmonsters hoeven geen Cat. A te zijn, maar een culture 

van dit materiaal wel!

• Reden: infectie via het patiëntenmonster kan niet plaatsvinden 

terwijl via de cultuur wel (concentratie pathogeen etc)



Categorie A micro-organismen (II)

Voorbeelden 

• Risicogroep 4 micro-organismen, zoals:

• Lassa virus

• Ebola Virus

• Rabius virus

• Culturen van bijv.:

• Bacillus anthracis

• Coccidioides immitis

• Mycobacterium tuberculosis

• Dengue-virus



Categorie A voorbeeldlijst

NB: bovenstaande is slechts deel van de totale lijst.



Uitzonderingen voor diagnostiek

• Culturen van:

• Escherichia coli, verotoxinogeen

• Mycobacterium tuberculosis

• Shigella dysenteria, type 1

• Deze bacteriën vallen voor diagnostiek onder categorie B 

materiaal



Categorie A: classificatie

Stoffen indelen als: 

• UN 2814: “Infectueuze stof, gevaarlijk voor mensen”

• NB: Zoönosen worden geclassificeerd als UN2814

• UN 2900: “Infectueuze stof alleen gevaarlijk voor dieren”



Gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel (I)

• Categorie A biologisch materiaal vallen onder de GSHG 

stoffen

• GSHG zijn materialen waarbij de mogelijkheid bestaat van 

misbruik voor terroristische doeleinden en daarmee het 

gevaar van zwaarwegende gevolgen, zoals het verlies van 

talrijke mensenlevens en massale vernietiging met zich 

meebrengen

• Voor het verzenden en transporteren 

van deze GSHG moeten er speciale 

beveiligingsmaatregelen genomen 

worden



Gevaarlijke stoffen met een hoog gevarenpotentieel (II)

• Beveiligingsmaatregelen:

• Beveiligingsplan 

• Inventarisatie van beveiligingsrisico’s

• Opgave van de GSHG stoffen

• Etc.

• Beveiligingsbeoordeling van personeel

• Beveiligde opslag binnen het instituut

• Identiteitscontrole bij overhandigen van het materiaal aan de 

koerier vv.

• Beveiligde parkeerplaatsen



Categorie B: classificatie

• Stoffen indelen als UN 3373: “Biologische stof, categorie B”

• Culturen van cat. B organismen blijven cat. B, behalve als ze zijn 

genoemd op cat. A-lijst (of gaan voldoen aan de definitie van cat. A).

• Voor verzending van diagnostische monsters, incl. culturen, geldt de 

Praktijkrichtlijn “Verzending en vervoer van biologische materialen 

bestemd voor humane of dierlijke diagnostiek”

• NB: Bij twijfel altijd indelen als categorie A



Transport infectieuze micro-organismen

• Gevaarlijke goederen, dus ook infectieuze stoffen van klasse 

UN2814 en UN2900 (categorie A), mogen niet per post 

worden verstuurd en ook niet zelf worden vervoerd

• Verzending van deze stoffen allen met een ADR-gecertifi-

ceerd transport- of koeriersbedrijf

• UN3373 (categorie B), met als reden van verzending 

diagnostiek, mag binnen Nederland ook met TNT-post 

worden verzonden in door TNT-post goedgekeurde 

verpakkingen (P650 + puncture test)



Verpakkingsinstructies infectieuze micro-organismen

• UN2814 of UN2900 geclassificeerd materiaal:

• Wegtransport P620 (ADR)

• Luchttransport PI602 (IATA)

• UN3373 geclassificeerd materiaal

• Wegtransport P650 (ADR)

• Luchttransport PI650 (IATA)

NB: Bij PI650 stijve buitenverpakking verplicht. Bij P650 moet of 

de buitenverpakking of de secundaire verpakking stijf zijn.



Gevarenkaart bij wegtransport

• Tot 1 januari 2009 was per UN-nummer een aparte 

gevarenkaart van kracht

• Na 1 januari 2009 is er een algemene instructie “Maatregelen 

in het geval van een ongeval of noodgeval”

• Beschrijft:

• Maatregelen

• Aanvullende maatregelen 

per stoffen categorie



Voorbeelden P620/PI602 verpakkingen



Voorbeelden P(I)650 verpakkingen



Stoffen die buiten regelgeving vallen (I)

• Patiënten monster waarvan het risico minimaal is dat zij 

ziekten verwekkers bevatten.

• Vrijstelling berust op professionele beoordeling

• Monsters die hieronder vallen zijn bijv. bloed- en urine 

monsters voor het bepalen van cholesterol, bloedsuiker, 

monsters voor het bepalen van de werking van organen etc.

• Verpakking lijkt exact op P650 maar hoeft niet gekeurd te zijn

• Op verpakking: “Vrijgesteld (dierlijk) medisch monster”



Stoffen die buiten regelgeving vallen (II)

• Stoffen die geen infectueuze stoffen bevatten

• Stoffen waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze infectierisico 

geven

• Bloed en organen voor transfusie of transplantatie

• Gedroogd bloed op absorberend materiaal

• Stoffen met natuurlijke concentratie van infectieuze stoffen 

(voedsel, levende mensen, milieumonsters)

• Stoffen die op een gevalideerde methode zijn ontsmet (bijv. 

gefixeerd materiaal, geautoclaveerd materiaal)



Praktijkrichtlijn diagnostische monsters



Transport diagnostische monsters binnen Nederland (I)

• Sinds 1 januari 2006 geregeld in de Praktijkrichtlijn “Verzending en 

vervoer van biologische materialen bestemd voor humane of 

dierlijke diagnostiek”

• Richtlijn opgesteld om voor langere tijd de transportregels vast te 

stellen van diagnostisch materiaal. Zijn ook na 1 januari 2009 te 

gebruiken

• In aantal gevallen lichtere eisen-, vaak zwaarder dan ADR

• Is NIET geldig voor materialen die research als reden van 

verzending hebben!!



Transport diagnostische monsters binnen Nederland (II)

• Voordeel:

• Eenduidigheid in transportprocedures voor langere tijd

• Transport verpakkingen die vanaf 2004 door TNT-post verplicht 

zijn gesteld kunnen ook na 1 januari 2009 gebruikt blijven

• Duidelijkheid voor transport van grotere hoeveelheden 

diagnostisch materiaal (artsenlaboratoria, trombosediensten etc)



Kleine hoeveelheden diagnostisch materiaal

Materiaal verdeeld in 3 groepen:

1. Op filtreerpapier gedroogd bloed of urine (incl. gedroogde en 

gefixeerde uitstrijkjes)

2. (semi-)vloeibare materialen (bloed, serum, urine, feces) en 

harde lichaamsmaterialen (bot-biopten)

3. Culturen/kweken:

a. Culturen van categorie A, zonder de toevoeging “cultures only” in 

de categorie A lijst

b. Culturen van categorie B, of culturen van categorie A met de 

toevoeging “cultures only” in de categorie A lijst



Transporteisen verschillende groepen diagnostisch materiaal (I)

• Groep 1 (gedroogd materiaal):

• Verpakking:

• geen bijzondere eisen mag in gewone enveloppen worden 

verstuurd

• Identificatie:

• Geen bijzondere aanduidingen nodig

• Vervoerseisen:

• Mag per TNT-post, taxi, bodedienst of privé-vervoer 

getransporteerd worden



Transporteisen verschillende groepen diagnostisch materiaal (II)

• Groep 2 ((semi-) vloeibaar materiaal):

• Verpakking:

• moet voldoen aan P650

• Naast primaire container moet een van de andere componenten 

onbuigzaam zijn

• TNT-post verpakkingeneisen blijven van kracht bij verzending met 

de briefpost

• Identificatie:

• UN3373 diamant op buitenverpakking

• Telefoonnummer van geadresseerde instantie of contactpersoon 

en/of van verzender

• Vervoerseisen:

• Vervoer via eigen bodedienst en TNT-Post toegestaan

• Alcohol <25% en formaldehyde <24% door TNT-post toegestaan



TNT-post goedgekeurde verpakkingen voor Groep 2

Minigrip/Klinipath

Carepack

Transposafe



Transporteisen verschillende groepen diagnostisch materiaal (III)

• Groep 3a diagnostisch materiaal (culturen organismen 

categorie A lijst zonder “cultures only”)

• Materiaal valt onder UN2814 of UN2900 en mag niet TNT-post 

worden verzonden

• Materiaal is volledig ADR-plichtig  � P620 gebruiken

• Groep 3b diagnostisch materiaal (culturen categorie B en 

categorie A met “cultures only”)

• Verzenden en verpakkingsmateriaal idem als bij Groep 2 (semi) 

vloeibaar materiaal



Transporteisen grote hoeveelheden diagnostisch materiaal

• Bedoeld voor:

• Routine matig verkregen diagnostische monsters 

(artsenlaboratoria, trombosediensten)

• Diagnostische monsters in eigen beheer vervoerd (vervoer 

tussen ziekenhuis en laboratorium)

• Verpakking:

• Drievoudige verpakking die in z’n totaliteit lekdicht is en 

absorptiemateriaal bevat

• Vervoerseisen:

• Mag per eigen bodedienst, taxi of privé vervoer



Ziekenhuisafval

Volgens ADR en LAP



Ziekenhuis- of medisch afval volgens het ADR 2009 (I)

Definitie:

Afval van medische behandeling van- of onderzoek met

mens of dier, met kleine kans op aanwezigheid van infectueuze

Stoffen

• Afval dat categorie B organismen bevat afvoeren als UN 3291

• Afval van patiënten monsters afvoeren als UN 3291

• Afval dat categorie A organismen bevat afvoeren als UN 2814 

of UN 2900

• Geïnactiveerd afval (valt niet onder het ADR,

maar wel onder het Landelijk Afvalplan (LAP))



Ziekenhuis- of medisch afval volgens het ADR 2009 (II)

• UN 3291 volgens P621 (SZA-vaten)

• UN 2814 en UN 2900 volgens P620

• Afvalvaten voor dit afval voor verwerking bij ZAVIN:

• HW-logistics

• SITA Suez

• Carepack

• WIVA



Ziekenhuis- of medisch afval volgens het Landelijk Afval Plan

• Het LAP is in 2007 en wijzigt weer in 2009 ie. LAP2. Wanneer nog

onbekend. Definitieve versie nog niet uit (laatste concept van 

augustus 2008)

• Voor ziekenhuizen geldt in LAP2 Sectorplan 19: “Afval van 

gezondheidszorg bij mens of dier”

(In LAP was dit Sectorplan 10 “Spec”. Ziekenhuisafval).

• Meer afstemming met ADR

• Afvoer van afval met infectierisico naar ZAVIN

• Afvoer van gedecontamineerd afval naar “gewone” afval 

verbrandingsinstallatie (AVI). Wel als aparte, herkenbare 

afvalstroom.



Indeling volgens het LAP

• 18 01 02 Lichaamsdelen en organen

• 18 01 03* Afval met infectierisico

a. Alle scherpe voorwerpen ongeacht herkomst en soort besmetting

b. Niet opgedroogd bloed en excretia ongeacht herkomst en besmetting

c. Afval dat mogelijkerwijs is besmet met (infectueuze) micro-organismen en vrijkomt 

bij bewuste vermeerdering (cultures/kweken) ongeacht herkomst of soort 

besmetting

d. Afval dat in direct contact is geweest met patiënten met een infectieziekte van cat 

A (zonder alleen culturen)

e. Afval van patiënten met een infectieziekte die niet voldoet aan de criteria onder a 

t/m d

• 18 01 04 

• Afval dat vrijkomt bij behandeling, diagnose en preventie bij ziektes bij de mens en 

niet onder een andere code valt



Indeling volgens het LAP (II)

Afval met infectierisico

• 18 01 03* a. Hieronder vallen ook:

• naalden die niet gebruikt zijn voor monsterafname bij mensen

• niet meer scherpe naalden

• 18 01 03* d. Hieronder vallen ook:

• Alle materialen genoemd onder a, b en c die in contact zijn 

geweest met patiënten met een infectieziekte van cat A 

(zonder alleen culturen)

• 18 01 03* e. Hieronder vallen ook:

• materialen die in contact zijn geweest met patiënten besmet 

met organismen van de Cat. A lijst met “alleen culturen”



Indeling volgens het LAP (III)

• 18 01 04 Hieronder vallen:

• Bloed en excreta die direct tijdens het vrijkomen worden 

geabsorbeerd (pleister, verbanden, onderleggers etc)

• Infuuszakken, potten en slangetjes met aanhangende 

vloeistoffen die drup/lekvrij verwijderd kunnen worden

• Gedecontamineerd afval (niet mengen met ander 18 01 04 afval)

• NB materialen mogen niet onder een andere code vallen

• Hieronder vallen niet:

• Bloedbuizen, vallen onder 18 01 03*

• Vaten waarin absorberend materiaal zit voor transportveiligheid



Afvoeren van afval volgens het LAP en ADR

• Stroom 18 01 02 

• afvoeren als UN3291 naar ZAVIN

• Stroom 18 01 03

• a, b, c en e afvoeren als UN3291 naar ZAVIN

• d afvoeren als UN2814 of UN2900 naar ZAVIN

• Stroom 18 01 04

• Afvoeren als bedrijfsafval



Decontaminatie van afval

• Alleen afval dat valt onder 18 01 03 mag gedecontamineerd 

worden en dan afgevoerd worden naar AVI mits:

• decontaminatie met vochtige hitte techniek (autoclaveren) is uitgevoerd

• de afvalstroom herkenbaar is als gedecontamineerd 18 01 03 afval en 

niet gemengd worden met bedrijfsafval 18 01 04

• het decontaminatieproces controleerbaar is (meesturen van 

sporenstrips, kritische procesparameters van autoclaaf ed.)

• Decontamineren valt onder afval verwerking en daarvoor is 

een (wijziging van de) milieuvergunning nodig

• Probleem: AVI weigeren (in de meeste gevallen) deze aparte 

afvalstroom



Gevraagde wijziging nav concept

• Gedecontamineerd 18 01 03 afval afvoeren gezamenlijk met 

restafval 18 01 04:

• Decontaminatie moet intern goed geregeld zijn en administratie 

inzichtelijk

• Decontaminatie richtlijn RIVM blijft van kracht

• Het gezamenlijk als 18 01 03* afvoeren van 18 01 02; 18 01 

03*; 18 01 08; 18 02 02 en 18 02 07

• Stroom 18 02 02 valt onder de regeling dierlijke bijproducten en

moet apart gelabeld worden (Cat.I dierlijk bijproduct)



Vervoer van biologisch materiaal en ziekenhuisafval

Voor Na


