
Vaccinatie in de apotheek - Afvalinzameling

Types RMA-recipiënten

Het Risicohoudend Medische Afval (RMA)moet gedeponeerd worden in speciale recipiënten. Deze
zijn lekbestendig en doorgaans bestand tegen scherpe voorwerpen.

Er bestaan verschillende types RMA-recipiënten. Het type container dat je nodig hebt, hangt af van je
te verwachten afvalvolume, het aantal ophalingen, je beschikbare ruimte en je persoonlijke
voorkeur.

1.1.Gele naaldcontainers

Naaldcontainers bestaan in een volume van 4 liter, 7 liter, en 30 liter en kan je bestellen bij de
groothandel.

Extra info en tips:

- Bekijk de handleiding voor montage en gebruik van de naaldcontainer.

- Plaats van de naaldcontainer
- Zet de naaldcontainer zo dicht mogelijk bij de plaats van handelen, bij voorkeur op

maximaal 1 armlengte
- Neem een naaldencontainer mee, wanneer er geen naaldencontainer aanwezig is.
- Loop niet met een gebruikte naald in een bekkentje naar een andere ruimte
- Zorg voor voldoende reservecontainers.

- Een nog niet volledig gevulde naaldcontainer kan overnacht blijven staan in een bepaalde
ruimte. De naaldcontainer wordt dan voorlopig gesloten. Een volle naaldcontainer wordt
correct en definitief afgesloten. Beide manieren van sluiten worden beschreven in de
handleiding.

- Volle naaldcontainers van 4 l en 7 l moeten gesloten aangeboden worden in eenmedische
doos bij de ophaling ervan door een afvalverwerker.

In een medische doos van 50 L gaan precies 6 naaldcontainers van 4 L of 4 naaldcontainers
7 L.



1.2.Medische dozen

Medische dozen moeten worden gebruikt voor het verzamelen en stockeren van volle
naaldcontainers.

- Volle naaldcontainers van 4 l en 7 l moeten definitief gesloten aangeboden worden in een
medische doos bij de ophaling ervan door een afvalverwerker.

In een medische doos van 50 L gaan precies

1. 6 naaldcontainers van 4 L

of

2. 4 naaldcontainers 7 L

- Volle naaldcontainers van 30 l kunnen als dusdanig opgehaald worden door de
afvalverwerker op voorwaarde dat de naaldcontainer UN-gekeurd is (UN3291) en definitief
gesloten is.
Zoniet, moet de naaldcontainer van 30 L in een medische doos gestockeerd worden.

Extra info

- Check steeds dat de naaldcontainers correct (definitief) gesloten zijn vooraleer ze weg te
bergen in een medische doos.
Deponeer nooit scherpe voorwerpen in een medische doos!

- Flowchart: Hoe maak je uw medische doos klaar voor inzameling?





- In een medische doos van 50 L gaan precies 6 naaldcontainers van 4 L of 4 naaldcontainers
van 7 L.

- Het maximum toegelaten gewicht per
doos bedraagt 10 kg.

- Je dient op de voorziene plaats iedere doos te identificeren. Dat kan manueel of via een
voorgedrukte sticker.


