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Controles Inspectie Leefomgeving en 

Transport (ILT) in 2014. Implementatie 

bevindingen 

Beleidsregel Veiligheidsadviseur  

Praktijkrichtlijn Verzending diagnostische 

materialen 

Andere zaken b.v. vervoer naaldenbekers 
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Scholing conform ADR hoofdstuk1.3: 

Algemene bewustwording 

Algemene bepalingen van de voorschriften die gelden 

bij het vervoer van gevaarlijke stoffen; 

Functiespecifieke opleiding 

Direct aansluitend bij hun taken en 

verantwoordelijkheden; 

Veiligheidsopleiding 

Risico’s en gevaren die samenhangen met het vervoer 

van gevaarlijke goederen. 
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Door de vele afdelingen en het groot aantal 

medewerkers dat bij vervoershandelingen is 

betrokken, is het lastig voor ziekenhuizen om 

te bepalen welke medewerkers hier aan 

moeten voldoen. 

De meeste ziekenhuizen hadden wel hun 

logistieke medewerkers opgeleid. 
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Problemen bij scholing: 

Grote groepen moeten worden geschoold (kosten, 

onderbreking werkzaamheden); 

Laboratoria en logistieke dienst, (vervoer) 

verschillende scholing, gezien hun 

werkzaamheden. 
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Afsluiting SZA vaten problematisch 
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Oplossingen: 

Deksel verwijderen/afsnijden. Opnieuw verpakken 

in oververpakking; 

Zoeken naar andere verpakking die makkelijker 

afsluit. 
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Borging goede verpakking: 

Procedures en instructies op laboratorium voor 

juiste sluiting, vulling, belabeling verpakking 

(onderdeel kwaliteitsgebeuren); 

Logistieke dienst registreert juiste sluiting, vulling 

en belabeling verpakking; 

Logistiek laat niet-goed afgesloten, niet juist 

gevulde of niet juist belabelde afvalvaten staan op 

afdeling en koppelt dit terug aan afdeling. 
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 Overjarige verpakking (kleurstofafval) 
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Voldoende absorptiemateriaal? 

 

 

Implementatie ILT bevindingen 

Oplossingen: 

Evalueer vaten die vrije vloeistof mogen bevatten 

(wordt ook voorgeschreven in 

verpakkingsvoorschrift P621) 

Suggesties:………………………..  
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Nog steeds enveloppen in omloop met 

geen, of te kleine diamant met UN 3373 en 

geen vermelding “Biologische Stof, 

Categorie B.  
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Onjuist (geen ADR) etiket 
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Oververpakking: 

Tekst “OVERVERPAKKING” 

(letters 15 mm hoog) 

UN nummer(s) 

Gevaarsetiket(ten) 

Indien vloeistof in binnenverpakking:  Richting 

gevende pijlen aan 2 zijden 
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Gevaarsetiketten: 

Indien meerdere gevarenetiketten: naast elkaar op 

dezelfde zijde; 

Etiketten mogen elkaar niet overlappen. 
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Borging goede verpakking: 

Procedures en instructies op laboratorium voor 

juiste sluiting, vulling, belabeling verpakking 

(onderdeel kwaliteitsgebeuren); 

Logistieke dienst registreert juiste sluiting, vulling 

en belabeling verpakking; 

Logistiek laat niet goed afgesloten, niet juist 

gevulde of niet juist belabelde afvalvaten staan op 

afdeling en koppelt dit terug aan afdeling. 
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Vervoersdocument (1): 

a) UN nummer, voorafgegaan door de letters UN 

b) De juiste vervoernaam (terug te vinden in het ADR) 

c) modelnummer(s) van de etiketten (eerste zonder 

haakjes, tweede etc. met haakjes) 

d) Verpakkingsgroep (mag worden voorafgegaan door 

PG of VG) 

e) Aantal en beschrijving van de colli (eventueel 

aangevuld met UN code verpakking) 

Implementatie ILT bevindingen 

Implementatie ILT bevindingen 
Vervoersdocument (2): 

f) Totale hoeveelheid van iedere gevaarlijke stof (in 

volume of bruto of netto massa).  

g) Naam en adres afzender 

h) Naam en adres van geadresseerde 

k) Voor zover van toepassing, de code voor beperkingen 

in tunnels (in hoofdletters tussen haakjes) 

Plaats en volgorde op het document is vrij, behalve 

a,b,c,d en k. Deze moeten in volgorde zonder 

tussengevoegde andere informatie, tenzij het ADR 

anders bepaalt (ADR 5.4.1.1) 

Voorbeeld: 

UN 1230 METHANOL, 3 (6.1),II, (D/E) 
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Vervoersdocument(3): 

het gebruik van hoofdletters of van kleine letters voor 

het vermelden van de informatie in het 

vervoersdocument naar keuze, behalve in het geval 

van het bepaalde in 5.4.1.1.1 k (dit is de 

tunnelcodering) 

Voor Afval: het woord afval voor vervoersnaam, tenzij 

deze term deel uitmaakt van de juiste vervoersnaam: 

UN 1992 Afval Brandbare vloeistof, giftig, n.e.g. (bevat 

methanol en acetonitril), 3, VP II, (D/E) 

UN 3291 ZIEKENHUISAFVAL, ONGESPECIFICEERD, N.E.G., 

6.2, II, (-) 
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Controleer juiste stuwage. Indien vervoerder 

laadt, ook vergewissen dat het goed vast staat; 
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De Mart pot wordt in het ADR gezien als een 

“apparaat”. 


