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Voorwoord

Voor u ligt het ‘MVO Jaarverslag 2015, duurzaam doen waar 
het praktisch kan’. Het verslag is met de introductie van 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) vanaf dit 
verslagjaar breder van opzet. Naast milieuonderwerpen worden 
ook aspecten op het vlak van human resources (personeel) 
beschreven. Daarbij geeft de titel ook aan dat we in deze tijd 
van bezuinigingen, MVO stap voor stap ontwikkelen en de 
kansen grijpen die zich voordoen, te beginnen in de bedrijfs
voering. Samenwerken, het leren van elkaar en verbeteren van 
randvoorwaarden is daarbij het uitgangspunt.

In het verslagjaar zijn veertien energiebesparende maatregelen 
gerealiseerd. De uitgevoerde energiebesparende maatregelen 
hebben een totale energiebesparing van 24 Terajoule opgeleverd. 
Daarmee zijn alle in het Energie Efficiency Plan beschreven 
‘zekere maatregelen’ uitgevoerd en is de doelstelling van 2% 
ten opzichte van het basisjaar 2011 gehaald. Ondanks dat is 
toch meer energie gebruikt dan in 2014. De toename van het 
verbruik van stadsverwarming en aardgas is vooral gerelateerd 
aan ongunstige klimaatomstandigheden. 

De ingebruikname van de nieuwe beddenwasstraat is een 
voorbeeld van innovatie en duurzaamheid. Het is het eerste 
beddenreinigingssysteem ter wereld dat volledig gebruik maakt 
van precisierobots. De milieubelasting van deze wasstraat is 
sterk afgenomen door een veel lager elektriciteit- en water-

gebruik en doordat geen stoom of chemicaliën meer nodig zijn. 
De matrassen worden automatisch door het systeem opgetild 
en via een brievenbussysteem gereinigd. Daardoor is de fysieke 
belasting van medewerkers sterk gedaald. 

Het, in binnen of buitenland laten hergebruiken van afge-
schreven spullen is ook dit jaar voortgezet. De spullen krijgen zo 
een ‘2e leven’ en behoeven niet nieuw te worden gefabriceerd. 
De voor de productie en transport benodigde energie, drinkwater, 
grondstoffen en brandstof wordt uitgespaart. 

In 2015 is het contract getekend voor de bouw van het Pharma-
filter in het nieuwe gebouw Rg. Hiermee wordt het vanaf de 
ingebruikname van de nieuwbouw mogelijk om de meeste 
afvalstromen in eigen huis te verwerken waardoor veel intern- 
en extern transport wordt voorkomen. Het afvalwater dat bij 
het vergistingsproces ontstaat, is volledig gereinigd van 
probleem stoffen zoals medicijnen en hormoon verstorende 
stoffen. De installatie wekt door het vergisten van het afval meer 
dan de helft van zijn eigen energiebehoefte op. 

Voor de verpleging en verzorging zijn door minder contact-
momenten minder besmettingskansen met het ziekenhuisafval. 
Handelingen  worden eenvoudiger waardoor meer tijd aan de 
patiënt besteed kan worden. Het Pharmafilter is hiermee een 
mooi voorbeeld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen! 

Prof. Dr. E.J. Kuipers
voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC
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Inhoud Bijlagen
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Inleiding MVO Jaarverslag 2015

Hierbij treft u het MVO Jaarverslag 2015 aan als opvolger/
vervanger van het jaarlijkse Milieujaarverslag. In het 
MVO Jaarverslag is het mogelijk om de MVOresultaten en 
de samenhang te verduidelijken van onderwerpen die met 
milieu en sociale onderwerpen te maken hebben. 

Naast feit dat het nu een MVO breed jaarverslag betreft is het 
ook dusdanig digitaal en interactief opgezet dat het verslag 
eenvoudig en overzichtelijk te raadplegen is. Door de interactieve 
opzet kan iedereen desgewenst  doorklikken naar het door 
hem of haar gewenste Hoofdstuk. Onderliggende stukken die 
niet in zijn geheel in jaarverslag aanwezig zijn kunnen voor 
medewerkers binnen het Erasmus MC ook via aangegeven links 
in het verslag geraadpleegd worden.

Het MVO Jaarverslag 2015 is enerzijds bedoeld om het bevoegd 
gezag, te weten DCMR Milieudienst Rijnmond, het Hoogheem-
raadschap van Schieland en het Waterschap Hollandse Delta, 
inzicht te verschaffen in de milieuprestaties van het Erasmus 
MC. Anderzijds is het verslag bedoeld als bron van informatie 
én inspiratie voor het management en de afdelingen van het 
Erasmus MC. 

De opbouw van het verslag is als volgt:
  Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van de aanpak en bereikte 

resultaten van de geprioriteerde MVO-aandachtsvelden.  
Beschreven worden de projecten en activiteiten op dit gebied 
met waar mogelijk cijfermatige informatie.

  Hoofdstuk 2 gaat in op elementen van het milieuzorgsysteem 
zoals wijzigingen van de milieunorm ISO 14001, organisatie-
structuur, voorlichting en opleiding, registraties, inspecties en 
verslaglegging.

  Hoofdstuk 3 beschrijft de contacten met de overheid,  
de milieu-inspecties, overlegstructuur en afstemming i.v.m. 
milieuvergunningen en meldingen.

  Hoofdstuk 4 bevat het MVO Plan voor de periode 2016 – 2017. 
Het plan bevat naast milieu-onderwerpen nu ook, in dit kader 
relevante sociale onderwerpen.

  Bijlagen 1 t/m 6 bevatten cijfermatige gegevens over de 
milieuaspecten energie, drinkwater, afvalwater, gevaarlijke 
stoffen, afval stoffen en geluid. Daar waar mogelijk wordt een 
toelichting en /of analyse gegeven. 

  Bijlage 7 geeft informatie over de werkzaamheden met  
gene tisch gemodificeerde organismen (ggo’s).

  Bijlage 8 vermeldt de afkortingenlijst en de samenstelling  
van de teams die aan dit verslag hebben meegewerkt (zie 
hieronder). 

Het MVO Jaarverslag 2015 is opgesteld door de adviseurs 
milieuzaken van het team Milieu. Bijdragen zijn geleverd door 
het team Gevaarlijke Stoffen (Bijlage 4), het team BVF (Bijlage 8) 
en manager HR (hoofdstuk 1.5). 
De teams Milieu, BVF en Gevaar lijke Stoffen zijn onderdeel van 
het Servicebedrijf, de pijler Inkoop & Facilitair, Veiligheid en 
Milieu. De manager HR maakt deel uit van het Servicebedrijf, de 
pijler Human Resources.
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1 MVO bij het Erasmus MC 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft ten aanzien 
van bedrijfsvoering uitgebreide aandacht gekregen . Het gelijk
namige rapport met als ondertitel; ‘duurzaam doen waar het 
praktisch kan’ is door het management vastgesteld. Vanwege 
de impact op de stad is het onderwerp ‘mobiliteit, verkeer & 
vervoer’ toegevoegd.  Vijf aandachtsvelden krijgen de komende 
drie jaar prioriteit. Dit zijn energie, inkoop, afval, mobiliteit 
(verkeer & vervoer) en human resources. Voor deze onderwer
pen zijn de ambities, doelstellingen en activiteiten bepaald 
(zie H4 MVOplan 2016  2017). 
De voortgang van de uitvoering wordt in de Coördinatiegroep 
MVO  besproken en gemonitord in een gezamenlijk directie
overleg van ServicebedrijfInkoop & Facilitair met Programma 
Integrale Bouw.

Van milieujaarverslag naar MVO-jaarverslag
Met ingang van dit verslagjaar is ervoor gekozen om een MVO-
jaarverslag te maken. Milieuonderwerpen en milieuprestaties 
blijven in het MVO-jaarverslag echter nog gerapporteerd worden 

volgens de eisen uit de milieuvergunning. Om de samenhang 
tussen milieuonderwerpen en andere MVO-onderwerpen te ver-
helderen worden nu ook MVO-ontwikkelingen op bijvoorbeeld 
het gebied van human resources beschreven.  Deze verandering 
maakt rapportage in het Jaarverslag van het Erasmus MC eendui-
diger en anticipeert op de landelijke transparantiebenchmark. 
Daarmee worden de prestaties, ook op MVO-gebied van grote 
organisaties met elkaar vergeleken en gepubliceerd. 

MVO bewustwording binnen de organisatie 
Om de bewustwording over MVO bij medewerkers te verhogen is 
in december een artikel in het personeelsblad ‘Scanner’ geplaatst. 
Uitgelegd wordt dat MVO belangrijk voor het Erasmus MC is en 
wat de ontwikkelingen op dit gebied zijn. Diverse praktische 
voorbeelden van kleine aanpassingen maar ook van grote(re) 
projecten illustreren dit. De komende jaren zullen periodiek 
artikelen verschijnen om medewerkers te stimuleren ook in hun 
eigen werkomgeving, waar mogelijk, maatregelen te nemen die 
ook MVO-impact hebben.

De Coördinatiegroep MVO bestaat uit;
  Servicebedrijf: manager Inkoop, manager afval en logistiek,  

manager Veiligheid en Milieu, manager Human Resources en  

adviseur milieuzaken Veiligheid en Milieu 

  Programma Integrale Bouw: sectormanager Vastgoedbeheer

nieuws7
Scanner • december 2015

H
oewel het geen uitdrukkelijk 
doel is van Koers18, wil het 
Erasmus MC zoveel mogelijk 

Maatschappelijk Verantwoord Onder-
nemen (MVO). Maar waar staat die 
term eigenlijk voor? Volgens adviseur 
Milieu zaken Louis Lodder komt het 
erop neer dat we er niet alleen naar 
streven ons geld op een verantwoor-
de manier uit te geven, maar dat we 
vooral werken aan de verbetering van 
omstandigheden voor mens en milieu. 
Omdat het terrein heel breed en 
veelomvattend is, heeft de coördinatie-
groep MVO een aantal doelen vastge-
steld die in 2018 gerealiseerd moeten 
zijn. “Dat zijn vooral dingen die we 
duurzaam willen aanpakken daar waar 
het in de praktijk mogelijk is.” 
Zo ziet Lodder mogelijkheden om bij 
de inkoop van producten rekening te 
houden met duurzaamheid. “Neem 
bijvoorbeeld onze stoelen, die schaffen 
we aan, we zitten er twintig jaar op en 
daarna doen we ze weg. Maar als je met 
leveranciers afspreekt dat die stoelen 
daarna teruggaan en uit elkaar gehaald 
worden voor hergebruik, dan heb je het 
voordeel dat er niets weggegooid hoeft 
te worden. Hetzelfde geldt voor vloer-
bedekking of verlichting. Dat betekent 
dat je een ander soort van contract moet 
afspreken en dat je investeert in een 
langdurige relatie met de leverancier.”

Meer fietsstalplaatsen
Ook mobiliteit staat hoog in het 
vaandel bij MVO. De organisatie gaat 
nog meer medewerkers stimuleren om 
op de fiets of met OV naar het werk te 
komen. “Het is goed voor het milieu en 
bovendien beter voor de gezondheid. 
Vanuit goed werkgeverschap moeten 
we daarom de faciliteiten verbeteren 
en uitbreiden ten behoeve fietsgebrui-
kers. Denk maar aan meer fietsstal-
plaatsen en voldoende oplaadpunten 
voor de elektrisch fietsen. Daarnaast 

geven minder auto’s ook minder 
overlast en luchtverontreiniging voor 
andere belanghebbenden zoals de 
omwonenden.” 

Nooit meer afwassen
In het nieuwe afvalverwerkingssysteem, 
het Pharmafilter-systeem, ziet hij grote 
voordelen. In de toekomst hoeft afval 
niet meer gescheiden te worden, maar 
kan al het ziekenhuisafval - behalve pa-
pier en gevaarlijke stoffen - in de shred-
ders die overal op afdelingen geplaatst 
worden. “Het afval wordt vergist en 
uiteindelijk levert dat zeventigduizend 
liter schoon water per uur op. Verpleeg-
kundigen kunnen uri-
naals en po’s meteen met 
inhoud in de shredder 
gooien. Daarmee wordt 
de kans op kruisbesmet-
ting geminimaliseerd. 
Wanneer we voortaan 
servies gebruiken van 
bioplastics, hoeft dat niet 
meer schoongemaakt 
te worden maar kan 
meteen weggegooid 
worden. Dat geeft enorm 
veel milieuvoordelen. 
Wat we precies met het 
schone water gaan doen, 
is nog niet duidelijk. 
Het zou goed gebruikt 
kunnen worden om 
toiletten door te spoelen, 
maar daarvoor is het wel 
nodig om leidingen aan 
te leggen. Daar doen we momenteel 
onderzoek naar. Minder afvalstromen 
betekent ook minder afvaltransporten 
door de stad met onder andere als voor-
deel minder luchtvervuiling.”

Beddenwasstraat
De nieuwbouw is volgens Lodder 
eigenlijk één groot MVO-verhaal. “Met 
het uitgangspunt ‘healing environ-

ment’ en bijvoorbeeld een goede 
toegankelijkheid voor iedereen, kortere 
zorglijnen en energiebesparende maat-
regelen is de nieuwbouw gericht op 
nog betere behandeling van de patiënt. 
Kijk daarnaast ook maar eens naar de 
nieuwe beddenwasstraat, die uit twee 
units bestaat en veel minder energie, 
water en geen gevaarlijke stoffen meer 
gebruikt. Ook de fysieke belasting van 
medewerkers is door dit systeem veel 
lager. De beddenwasstraat beschouw ik 
als een enorm vernieuwende oplossing 
voor het wassen van vijftigduizend 
bedden per jaar. Als er een derde unit 
bijkomt, kunnen we er zelfs wel zeven-
tigduizend aan. Daarbij zijn de bedden 
nog schoner dan voorheen.” 
Een ander onderdeel van MVO is het 
terugdringen van ons energiegebruik. 
“Dat gebeurt voornamelijk achter onze 
‘technische’ schermen maar ook de 
WATT campagne maakt medewerkers 

bewust om verantwoord met energie 
om te gaan.” Werken aan duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en 
het zoeken naar passend werk voor 
mensen met afstand tot de arbeids-
markt zijn ook voorbeelden van een 
praktische MVO-aanpak. Wie meer wil 
weten over dit laatste, leest het artikel 
‘Inzetbaar, vitaal en gemotiveerd’ in de 
vorige Scanner (Scanner 11, pagina 3).

Juist in de fase vlak na de diagno-
se vergroot een juiste behan-
deling de kans op voorkomen 

van  reumaschade. Psychologe 
Annelieke Pasma deed onderzoek 
en promoveerde op woensdag 25 
november.

Wat waren de verwachtingen? 
“We zijn er bewust open ingestapt. 
De vraag naar het onderzoek is puur 
uit de praktijk ontstaan. Professor 
Mieke Hazes merkt in de dagelijkse 
praktijk als reumatoloog dat er veel 
kostbare tijd verloren gaat bij het 
niet tijdig of juist gebruiken van 
medicijnen. Zeker in de beginfase 
van de ziekte kan dit onherstelbare 
schade opleveren voor de patiënt. 
Meer informatie over het hoe en 
waarom dat uit het onderzoek 
kan voortkomen, is dan ook zeer 
welkom. Zo hoopten we met het 
onderzoek op bijvoorbeeld meer 
informatie over een verband tussen 
ontrouw en de invloed hiervan 
op het verloop van de ziekte. Of 
bijvoorbeeld het effect op de kosten 
als een voorgeschreven medicijn 
niet wordt gebruikt en de arts 
moet overgaan tot een ander, vaak 
duurder medicijn. Of dat specifieke 
kenmerken van de patiënt leiden tot 
meer of minder trouw medicijnge-
bruik.”

Hoe vond het onderzoek 
plaats?
“We volgden een jaar driehonderd 
patiënten in elf verschillende zie-
kenhuizen, waaronder het Erasmus 
MC. De reumaconsulent was hierbij 
de contactpersoon. De patiënten 
kregen verschillende vragenlijsten 
voorgelegd. Ook konden we het 
medicijngebruik exact bijhouden 
dankzij ‘gechipte potjes’. Deze potjes 
houden zelf bij hoe vaak ze open 
en dicht zijn gedraaid. En tot slot 
maten we de medicijngehaltes in 
het bloed. Op deze manier kregen 
we een beter beeld van de therapie 
en medicijntrouw.”

En wat blijkt? 
“Dat het toch allemaal minder 
voorspellend is, dan we misschien 
zouden denken. Het is een mix van 
zaken die van invloed is. Psychi-
sche factoren, maar ook praktische 
redenen. De mate van acceptatie 
van de ziekte speelt een rol. Of zijn 

de klachten al dermate ernstig dat 
er volgens de patiënt ook echt iets 
moet gebeuren. Maar ook de relatie 
en de communicatie met de behan-
delend arts is van groot belang. En 
het wantrouwen en soms de angst 
ten aanzien van het voorgeschreven 
medicijn. Helpt het wel? En wegen 
bijvoorbeeld de bijwerkingen op 
tegen het gebruik van het middel? 
Opvallend was dat patiënten die 
minder actief kunnen zijn als gevolg 
van de reuma, over het algemeen 
meer geneigd zijn minder strikt het 
voorgeschreven medicijngebruik 
te volgen. Verder bleek dat de mate 
van ontrouw vooral het eerste 
halfjaar de nodige invloed had op 
het verloop van de ziekte. Gebruikt 
de patiënt de voorgeschreven 
‘DMARD’s’ (reumaremmers, red.) 
niet en schrijft de arts vervolgens 
duurdere ‘biologicals’ voor, dan 
blijken de extra kosten zich ook 
voornamelijk in het eerste jaar af te 
spelen. En tot slot blijkt het belang 
dat de patiënt hecht aan de mate 
van autonomie. Je wilt ondanks de 
ziekte in control blijven en niet het 
gevoel hebben dat derden over je 
beslissen. Mieke Hazes houdt hier 
bijvoorbeeld rekening mee door 
vaker het woord ‘wij’ te gebruiken in 
plaats van ‘ik’. Patiënt en arts nemen 
samen de beslissing.”

En nu? 
“We hadden het idee om met 
uitkomsten van het onderzoek te 
kunnen komen tot een vragenlijst 
die kan ‘voorspellen’ hoe trouw een 
patiënt de medicijnen zal nemen. 
Zou je namelijk de achterliggende 
gedachten van de patiënt weten, 
dan kun je daar ook op inspelen. 
De uitkomsten leren nu echter 
dat de mate van voorspelling niet 
goed genoeg is om een standaard 
vragenlijst te kunnen ontwikkelen. 
We denken nu veel meer aan het 
realiseren van simpele tools voor 
de artsen. Je kunt hierbij denken 
aan bijvoorbeeld speciale commu-
nicatietrainingen. Op die manier 
kunnen ze beter inschatten hoe je 
met de patiënt op de juiste manier 
moet communiceren en te komen 
tot behandeling op maat. Streven 
hierbij is meer uit te gaan van sha-
red decision making. Samen met de 
patiënt zet de arts de route uit voor 
behandeling van de ziekte.”

Duurzaam 
waar het kan
Nog meer medewerkers zover zien te krijgen dat ze 
voortaan met de fiets of per openbaar vervoer naar het 
werk komen in plaats van met de auto. Ook dát hoort bij 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. TEKST: ELLEN BRAND

‘Straks gaat al 

ons 
afval 
in de shredders’

Trouw aan 
het medicijn?

Waarom twijfelt een reumapatiënt over het innemen 
van een voorgeschreven medicijn? TEKST: MAURICE DIJKSHOORN
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Toelichting resultaten 
aandachtsvelden zie:
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1.1 Energie 

Het Erasmus MC is vanwege het opgestelde vermogen verplicht 
over de CO2emissies te rapporteren. De Nederlandse Emissie 
Autoriteit heeft een vergunning afgegeven in het kader van het 
Europese Emissie Handelssysteem voor CO2emissies. 
In 2015 is meer energie gebruikt dan in 2014; + 1 % stadsver
warming, + 7 % aardgas en + 1 % elektriciteit. De toename van 
het verbruik van stadsverwarming en aardgas is minder sterk 
dan op grond van de klimaatomstandigheden werd verwa
cht. Het elektriciteitsverbruik is hoger door toename van het 
gebruik van bouwstroom voor de nieuwbouw. 

Uit het Energie Efficiency Plan 2013 – 2016 (EEP) zijn veertien 
energiebesparende maatregelen uitgevoerd met een totale ener-
giebesparing van 24 Terajoule. Daarmee is de doelstelling van 
2 % ten opzichte van het basisjaar 2011 gehaald.  Alle in het EEP 
beschreven ‘zekere maatregelen’ zijn uitgevoerd.

Enkele voorbeelden van de uitgevoerde energiebesparende 
maatregelen:
  Twintig warmtemeters waardoor afwijkingen sneller worden 

gedetecteerd én gecorrigeerd.
  Vernieuwen van de regelingen stadsverwarming voor twee 

gebouwen.
  Zoneschakeling voor betere regeling ventilatiebehoefte twee 

gebouwen aangebracht.
  Optimalisatie van de ventilatievoorziening in een gebouw
  Klokinstellingen van de nieuwbouw zijn aangepast. 
  Energiemeters zijn samengebracht en uitleesbaar gemaakt in 

een portal.

De gezamenlijke inkoopstrategie van het collectief Leiden 
waarin, naast Erasmus MC, het LUMC en de Universiteit Leiden 
zijn vertegenwoordigd heeft voor de gezamenlijke inkoop van 
elektriciteit en aardgas  geleid tot lagere tarieven. Ook het 
afstoten van één van de inkoopstations en het samenvoegen 
van inkoopcontracten heeft voor het netbeheer geleid tot 20 % 
kostenreductie ten opzichte van 2014. 

In 2015 is verder gewerkt aan uitvoering van het Strategisch 
Energieplan 2030 Erasmus MC. Enkele voorbeelden: 
  Voor het bepalen van de energiebesparingsdoelstelling is de 

nulsituatie van de gebouwen vastgesteld.  
  Per gebouw zijn Energieverbruiksscenario’s 2030 uitgewerkt. 
  In de Meerjarenonderhoudsplanning en het Lange Termijn 

HuisvestingsPlan wordt beter rekening gehouden met energie-
besparing. 

  De energiedashboards zijn uitgebreid.
  De Watt-campagne is voortgezet met communicatie op de 

website en bezoeken aan de themadirecteuren.

In het streven naar duurzame energieopwekking is een inten-
tieverklaring ondertekend voor samenwerking Parksluizen in 
het kader van de businesscase Smartpolder. Het Hoogheemraad-
schap van Delfland en het Erasmus MC onderzoeken de voor-
waarden van mogelijke levering van koude uit oppervlaktewater 
aan het WKO-systeem (Warmte & Koude Opslag in de bodem).

Cijfermatige informatie en analyse 
van het energieverbruik, zie:
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1.2 Inkoop

Eind oktober is de nieuwe beddenwasstraat in gebruik 
genomen. Het is het eerste beddenreinigingssysteem 
ter wereld dat volledig gebruik maakt van precisierobots. 
Elke vijf minuten wordt in één unit met twee robots een bed 
en matras gereinigd. Daarmee word 50.000 bedden per jaar 
schoongemaakt. Met een, op termijn te plaatsen derde unit 
kunnen de gevraagde 70.000 bedden per jaar worden gereinigd. 

Vijf jaar ging aan de ingebruikname vooraf, vanaf de start van 
de aanbestedingsprocedure (zie apart blokje) tot en met de plaat-
sing en ingebruikname. De  milieubelasting van deze wasstraat 
is, uitgedrukt in CO2-equivalenten met 60% afgenomen door een 
veel lager elektriciteit- en watergebruik en doordat geen stoom 
of chemicaliën meer nodig zijn. Diverse technische oplossingen 
werden ontwikkeld waarvoor door de producent patenten zijn 
aangevraagd. De matrassen worden automatisch door het sys-
teem opgetild en via een brievenbussysteem gereinigd. Daardoor 
is ook de fysieke belasting van medewerkers sterk gedaald. 

Een aantal specifieke MVO gerelateerde ontwikkelingen bij 
inkoopprojecten zijn in gang gezet op het gebied van Social 
Return, Circulair Inkopen en Afvalproblematiek al dan niet in 
combinatie met het toepassen van nieuwe inkoopmethodieken.  
In verband met de komst van een Pharmafilter worden vier 
inkoopprojecten gestart voor de vervanging van standaard 
gebruiksmateriaal door bio-afbreekbare disposables (bedpannen, 
urinalen, servies). Ook bij reguliere aanbestedingen zal 
steeds vaker bio-afbreekbaar (verpakkings)materiaal worden 
uitgevraagd.

Aanbestedingen zijn vrijwel altijd op EMVI basis, hetgeen wil 
zeggen dat niet alleen op prijs maar ook op kwaliteit wordt 
ingekocht. Standaard worden algemene duurzaamheidscriteria 
opgenomen en dat producten op een sociaal verantwoorde wijze 
worden vervaardigd (geen kinderarbeid, sociaal verantwoorde 
beloning en arbeidsomstandigheden e.d.).  
Verwacht wordt dat door middel van inkoopprojecten de inkoop, 
opdrachtgevers en leveranciers steeds groenere en socialere 
resultaten zullen laten zien. Dit zal versterkt worden naarmate 
Social Return, Circulair inkopen en Bio-afbreekbaarheid formeel 
onderdeel van het Inkoopbeleid wordt en daarmee standaard 
als onderdeel in gunningsbeslissingen bij aanbestedingen wordt 
opgenomen. In 2016 zal hier vanuit inkoop verder invulling aan 
worden gegeven.

Innovatiegericht aanbesteden
De aanbesteding is verlopen volgens het principe van de 
concurrentiegerichte dialoog. Daarin werd ‘de markt’ 
uitgedaagd om met een innovatieve oplossing te komen 
voor het reinigen van bedden. Op een marktontmoetingsdag 
zijn marktpartijen nader geïnformeerd over de wensen 
van het Erasmus MC, werden vragen beantwoord en konden 
mogelijke samenwerkingspartners elkaar ontmoeten. 
De aanbestedingsvraag van het Erasmus MC luidde: 
70.000 schone bedden per jaar. De voorziening moet 
functioneel zijn, de laagste CO2-footprint hebben en de 
kostenberekening vindt plaats volgens het principe van 
Total Cost of Ownership (TCO). Bij TCO worden naast de 
investeringskosten, bijvoorbeeld ook de exploitatiekosten en 
personeelskosten in de berekening meegenomen, berekend 
over een termijn van 15 jaar. De winnaar van de aanbesteding 
kreeg automatisch de opdracht én de tijd om het voorstel 
verder te ontwikkelen en uiteindelijk te produceren.

Zie hier een video van de bedden-
wasstraat in het Erasmus MC:

7

https://www.youtube.com/watch?v=4STmZgN5rWk


1.3 Afval  en hergebruik 

In tegenstelling tot voorgaande jaren worden de jerrycans t.b.v. 
het aanbieden van vloeibaar chemisch/gevaarlijk afval aan 
onze gebruikers geleverd inclusief de er al opgeplakte juiste 
gevarensticker. Op de stickers dienen door de gebruiker de 
gegevens van de aanbiedende afdeling genoteerd te worden, 
zodat de inhoud altijd terug te herleiden is. Dit was in het 
verleden bij verkeerd aanbieden vaak een probleem. 
Bij Van Gansewinkel worden deze jerrycans door mensen in 
een sociale werkplaats op de jerrycans geplakt. Dit in het kader 
van “Social Return”. 

Om afval nog beter te scheiden binnen het Erasmus MC is in 
2015 de officiële kick off geweest voor de pilot ‘verbeterd afval 
scheiden’ in het Onderwijscentrum. Begin 2016 worden door een 
externe firma inzamelmiddelen geplaatst, voorlichting gegeven, 
de mate van afvalscheiding geregistreerd en geanalyseerd en 
voorstellen voor verbetering gedaan. 

Voor de afvalstroom Klein Chemisch Afval is een plan gemaakt 
om op centrale plaatsen binnen het gehele Erasmus MC duidelijk 
herkenbare bakken te plaatsen. Daarmee kan ook de inzameling 
van deze afvalstroom effectiever plaatsvinden.

Hergebruik
De laatste jaren is de aandacht toegenomen voor het hergebruik-
en in plaats van recyclen van apparatuur, medische middelen 
en gebouwmaterialen. Hergebruik levert milieuwinst op omdat 
destijds geproduceerde spullen een ‘2e leven’ krijgen en niet 
opnieuw behoeven te worden gemaakt. De voor de productie en 
transport benodigde energie, drinkwater, grondstoffen en brand-
stof  worden daarmee uitgespaart. Het Erasmus MC heeft in 2015 
weer vele tonnen naar elders verscheept. Enkele voorbeelden:

Inzameling vloeibaar chemisch/gevaarlijk 
afval, afvalscheiding en hergebruik

In Ghana is net als vorig jaar door de stichting Pearls and Kristles  
in Kumasi gebruik gemaakt van vrijgekomen medische materia-
len en disposables uit het Erasmus MC. De nadruk lag hierbij op 
ontwerpen en aanleggen van een lichtplan voor de bovenetage 
(Longziekten).

Naast bovengenoemd project zijn er net als voorgaande jaren 
spullen naar de Stichting ‘Oekraïne heeft hulp nodig’ 
(www.oekraineheefthulpnodig.nl) gegaan. In totaal zijn er 4 
hulptransporten naar de Oekraïne gegaan. De transporten 
bestonden uit medische goederen (matrassen, ziekenhuisbedden, 
operatie lampen, behandeltafels en instrumentarium) en meu-
bilair (waaronder wachtkamerbanken uit het Sopha). > 

Lichtbakken worden gemonteerd in het ziekenhuis  in Ghana.

Wachtkamerbanken uit het Sophia komen aan in de Oekraïne.
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De medische goederen zijn verdeeld over twee ziekenhuizen. Te 
weten het Oncologisch ziekenhuis  in Kherson en het Regionale 
ziekenhuis  in het dorp Berezivka (vlakbij Odessa). Naast deze 
zaken is er ook kinderspeelgoed ingezameld door medewerkers 
van het Erasmus MC. Deze gaan behalve naar kinderafdelingen 
ook naar weeshuizen in de Oekraïne. De kwaliteit van de zorg is 
door de schenkingen volgens de Stichting enorm verbeterd.

Naast bovengenoemde Buitenlandse projecten is er ook materi-
aal hergebruikt in Nederland waaronder door het Zadkine college 
in het kader van opleiding. Zij hebben disposables gebruikt die 
over of net over de datum waren. Dit betrof met name bloedbuis-
jes en canules.

De afgevoerde ICT-apparatuur, zoals computers en randappa-
ratuur, is ook afgelopen jaar ingenomen door een extern bedrijf 
(www.arrowvaluerecovery.com). Dit bedrijf schoont de ingenomen 
apparatuur op en biedt deze, wanneer de apparatuur nog goed 
genoeg is, tegen zeer gereduceerde prijzen aan onderwijsinstel-
lingen en andere non-profit organisaties aan. 

Apparatuur die niet meer kan worden gebruikt wordt gedemon-
teerd en voor recycling afgevoerd. Daarnaast gaat ook nog goed 
functionerende apparatuur naar ontwikkelingslanden middels 
het goede doelen project ‘Close the gap’ (www.close-the-gap.org/
what-we-do/project-cycle). Deze organisatie levert o.a. computers 
aan scholen, universi teiten, en medische centra. 

Zie voor meer informatie het 
filmpje:

Ook de afvalfase van deze apparatuur wordt hier gereguleerd 
middels het project ‘worldloop’ (www.worldloop.org). Dit project 
begeleidt het recyclen van de af te voeren apparatuur en creëert 
hierdoor ook weer banen in deze ontwikkelingslanden. 
In totaal zijn er in 2015 3378 ICT componenten afgevoerd waar-
onder monitoren, PC’s en printers. Van al deze materialen is 70% 
hergebruikt en 30% gerecycled.

Bij de voorgenomen sloop van diverse gebouwen is de verwach-
ting dat het duurzamer is om de waardevolle materialen en 
componenten voor hergebruik aan de markt aan te bieden. 
Met diverse partijen zoals een gespecialiseerde architect, de 

gemeente Rotterdam en MVO Nederland is nagedacht op welke 
manier dat zou kunnen. Gebouwcomponenten kunnen in een 
nieuwe toepassing ook een ander functie krijgen. Glaspanelen 
worden bijvoorbeeld binnenwanden van een geluidstudio en 
gevelelementen worden afscheidingswanden of kunstvoorwer-
pen. In 2016 wordt dit ontwikkelingsproces voortgezet gericht 
op het formuleren van een uitdagende uitvraag aan ‘de markt’.  

Project Pharmafilter     
In 2015 is begonnen met de bouw van het Pharmafilter in 
gebouw deel Rg. Ook is begonnen met het plannen van een 
pilotafdeling die gaat testen met een shredder (vermaler). 
Dit om de werkwijze maar ook de riolering te testen. In februari 
2016 zal de eerste verpleegafdeling gaan testdraaien.  

In de tussentijd tot oplevering wordt onderzocht welke gebruikte 
materialen binnen het Erasmus MC eventueel vervangen kunnen 
worden door Bio Based materialen.  Hierbij moet worden beke-
ken naast of het economisch haalbaar is, de materialen ook 
Bio degradable zijn en dus goed vergisten binnen het Pharma-
filter. Hierdoor wordt dan weer meer energie opgewekt door de 
productie van biogas. Ook wordt onderzocht wat de mogelijk-
heden zijn voor hergebruik of anderzijds inzet van het door 
Pharmafilter geproduceerde schone water. Hiertoe vindt voor 
eventueel extern gebruik onder andere overleg plaats met de 
Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap van Schieland 
en de Krimpenerwaard.

1.3
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1.4 Mobiliteit, verkeer & vervoer 

Uit onderzoek is gebleken dat de overstap van auto naar fiets 
een positieve bijdrage levert aan gezondheid en milieu. Bij 
het mobiliteitsbeleid ligt de focus op het stimuleren van het 
fietsgebruik, lopen of OV voor het woonwerk verkeer. In 2015 
is het fietsgebruik met ongeveer 5% toegenomen. Het Erasmus 
MC heeft in 2015 wederom geïnvesteerd in uitbreiding van het 
aantal fietsstalplaatsen.

Het aantal medewerkers met een autoregeling is nagenoeg gelijk 
gebleven. Dit is circa 10% van het totaal aantal medewerkers, wat 
in verhouding met andere bedrijven erg laag is. 

In samenwerking tussen Erasmus MC, gemeente Rotterdam 
en betrokkenen van de wijk Hoboken is er een participatie 
werkgroep opgericht die zich bezig houdt met het vervoer en 
mobiliteit van medewerkers, bezoekers, studenten en logistieke 
vervoerders. De werkgroep richt zich op de te verwachten situ-
aties bij afsluiting voor de herinrichting en het onderhoud van 
de Rochussenstraat en de Maastunnel.

De toevoerwegen door herinrichting van de Wytemaweg zijn 
verbeterd. Er zijn veel meer bomen en er ligt nu 50% minder 
asfalt. Daardoor is meer waterbuffering mogelijk dat, net als bij 
begroeide daken bijdraagt aan de ontlasting van het riolerings-
stelsel door een gelijkmatiger afvoer van regen water.
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1.5 Human Resources  

Kabinet en werkgevers hebben in het sociaal akkoord van 
2013 afgesproken dat er extra banen komen voor mensen 
met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten tot 2026 in 
totaal 125.000 banen realiseren voor mensen met een ziekte 
of handicap. Dit heet de banenafspraak. Op 1 april 2015 is de 
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. 
Het Erasmus MC heeft in NFUverband afgesproken om tot en 
met 2018, invulling te geven aan 112 banen van gemiddeld 
25,5 uren per week. 

In 2016 gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. 
In 2015 heeft de Raad van Bestuur middelen ter beschikking 

Participatiewet en Wet banenafspraak en 
quotum arbeidsbeperkten

gesteld voor een projectmatige aanpak, zijn we toegetreden tot 
het landelijke netwerk en is samenwerking aangegaan met het 
regionale Werkgeversservicepunt Rijnmond (WSPR). Binnen het 
Erasmus MC is voorlichting gegeven over de wet banen afspraak. 
Met de directeuren is overeengekomen om in eerste instantie 
op basis van vrijwilligheid bij te dragen aan het realiseren van 
de resultaten. Bij onvoldoende resultaat worden de werkafspra-
ken aangepast door middel van een interne quotumverdeling. 
In overleg met unithoofden en P&O adviseurs zijn in de 2e helft 
van 2015 enkele goede initiatieven ontstaan die begin 2016 tot de 
eerste indiensttredingen leiden. Feitelijk lopen we achter in de 
realisatie van het te behalen quotum. Er is dus nog veel werk aan 
de winkel om deze MVO doelstelling waar te maken. 

Duurzame inzetbaarheid
De grijze druk zal de komende jaren nog verder toenemen. 
Veel werkgevers willen de (duurzame) inzetbaarheid van hun 
medewerkers versterken. Een van de belangrijke HR doelstel-
lingen van Koers 18 is om binnen het Erasmus MC praktisch 
beleid te ontwikkelen en te implementeren.  Hiervoor is in 2015 
een concept beleidskader ontwikkeld en een projectinitiatie 
document dat gebruikt is om de aanvraag  voor de zogenaamde 
koersgelden (n.a.v. strategisch plan Koers18) te verkrijgen. 
De middelen zijn toegekend en de opdracht is om binnen een 
jaar praktische invulling te geven aan de drie hoofdelementen 
van duurzame inzetbaarheid: vitaliteit, werkvermogen en 
employability. De beoogde projectresultaten zijn uitdagend, 
namelijk het opleveren van:
  Visie document en pakkende beelden en terminologie voor 

duurzame inzetbaarheid;
  Menukaart van beschikbare instrumenten die door de mede-

werker en leidinggevende gebruikt kunnen worden om actief 
te werken verbetering van de duurzame inzetbaarheid;

  Begeleiding van probleemgestuurde pilots om de toepassing  
van de bestaande instrumenten te testen; ontbrekende  
instrumenten op het spoor te komen en i.o.m. met de praktijk 
te ontwikkelen.

Target garantiebanen

UMC’s

Erasmus MC

1 meting 12-2015

215

26,875

Quotummeting 12-2016

465

58,125

Tot en met 12-2017

716

89,5

Tot en met 12-2018

895

111,875
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2 Milieuzorg(systeem)  

Sinds 2010 is een milieuzorgsysteem in werking voor heel 
Erasmus MC. Met het milieuzorgsysteem wordt een planmatige 
manier van werken mogelijk. Door een goede beheersing van 
milieurelevante processen wordt continue aandacht gegeven 
aan verdere vermindering van de milieubelasting. Energiezorg 
maakt integraal deel uit van het milieuzorgsysteem. 

In 2015 werken ongeveer 60 afdelingen met milieurelevante 
processen volgens de richtlijnen en procedures van het milieu-
zorgsysteem. Het systeem is opgezet volgens de internationale 
norm NEN EN ISO 14001-2004. Stappen worden gezet om de 
nieuwe versie 2015 in het milieuzorgsysteem te implementeren. 
 
Plan-Do-Check-Act-model
Een milieumanagementsysteem is gebaseerd op  het model van 
Plan-Do-Check-Act (PDCA). Het model voorziet in een proces dat 
door organisaties wordt gebruikt om continue verbetering te 
bewerkstelligen. Het kan worden toegepast op het hele milieu-
managementsysteem en op alle individuele elementen van dat 
systeem. Het kan als volgt worden samengevat.

  Plan: het vaststellen van de milieudoelstellingen en -processen 
die nodig zijn om resultaten te leveren die in overeenstemming 
zijn met het milieubeleid van de organisatie.

  Do: het implementeren van de processen zoals gepland.
  Check: het monitoren en meten van processen ten opzichte 

van het milieubeleid, met inbegrip van de verbintenissen, 
milieudoelstellingen en uitvoeringscriteria, alsmede het rap-
porteren van de resultaten.

  Act: het ondernemen van acties voor continue verbetering.

Figuur 1: 

Relatie tussen PDCA en 

het raamwerk in deze 

internationale norm.

Context van de organisatie

Leiderschap

Planning

Toepassingsgebied van het milieumanagementsysteem

Beoogde resultaten van het 
milieumanagementsysteem

Interne en externe 
belangrijke punten
(issues)

Behoeften en 
verwachtingen van 
belanghebbenden

P

C

A D

Evaluatie van 
prestaties

Ondersteuning 
en uitvoeringVerbetering
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FOTO?

2.1 Actualiteit en ontwikkeling  

Voorbereidingen zijn getroffen om het milieuzorgsysteem 
(incl. energie) aan te passen aan de nieuwe versie van de norm; 
NEN EN ISO 140012015. Deze nieuwe versie 
is eind 2015 gepubliceerd. In afwachting 
daarvan is het milieuzorgsysteem in 2015 
niet geactualiseerd. Aanpassing van het 
milieuzorgsysteem aan de nieuwe norm
versie en actualisatie vindt in 2016 plaats.

Vanwege de in voorbereiding zijnde aanvraag voor een nieuwe 
milieuvergunning én diverse organisatorische wijzigingen  is 
gestart met het herinrichten van het computerprogramma 
MAKE. In dit programma zijn milieutaken bij medewerkers 
belegd waarmee de naleving van voorschriften uit de milieu-
vergunning (Wabo) wordt geborgd. De actualisatie van MAKE 
wordt na het verkrijgen van de milieuvergunning in 2016 
afgerond waarna de taakhouders zullen worden geïnstrueerd. 

In 2015 is het milieuzorgsysteem intern geaudit op actuali teit, 
functioneren en resultaat. Dit is gebeurd door milieuauditors 
van het AMC en de Universiteit Utrecht. Vastgesteld is  dat 
het milieuzorgsysteem op orde is en voldoende wordt nageleefd. 
Wel wordt aanbevolen om extra aandacht te geven aan het 
borgen van continue milieuverbetering via de plancyclus. 

In april heeft de managementreview Milieu en Energie over 
2014 plaatsgevonden met de portefeuillehouder van de 
Raad van Bestuur en de betrokken directies. De portefeuille-
houder sprak zijn waardering uit over het vele werk dat is verzet 
en de bereikte resultaten.  Sinds vele jaren kon de trend van 
energieverbruik worden omgebogen naar een dusdanige daling 
dat hiermee de doelstelling van de meerjarenafspraak energie 
(2% per jaar) kon worden gehaald.  De Raad van Bestuur zegt toe 
kansrijke initiatieven voor milieu- en energiebesparing te zullen 
blijven steunen.

Naast deze ontwikkelingen is nog te melden dat in 2015 een 
document is gemaakt waarin is vastgelegd wat het ‘profiel’ is 
van Arbo- en milieucontactpersonen (AMK’ers) en welke cursus-
sen en (thema)bijeenkomsten zij kunnen volgen om voldoende 
gekwalificeerd te zijn en te blijven.  Om de afspraken hierover 
vast te leggen ondertekenen de leidinggevende en de AMK’er 
voortaan een overeenkomst. Met het aanstellen en opleiden 
van AMK’ers wordt invulling gegeven aan de verplichting van 
de Arbowetgeving dat organi saties, taken moeten uitvoeren op 
het gebied van arbeids omstandigheden en preventie. AMK’ers 
ondersteunen de leidinggevenden bij de uitvoering van arbo- en 
milieutaken en zijn het aanspreekpunt voor collega’s en centrale 
afdelingen over vragen of ontwikkelingen op dit gebied.
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2.2 Organisatiestructuur  

In 2015 is de herinrichting van de bedrijfsvoering afgerond. 
De unit Milieu is onderdeel geworden van de sector Veiligheid 
en Milieu binnen de pijler Inkoop & Facilitair. Samen met acht 
andere pijlers vormen zij samen het nieuwe Servicebedrijf. 
Deze veranderingen hebben geen gevolgen voor de uitvoering 
van de wettelijke taken en de activiteiten op het gebied van 
milieuzorg en coördinatie van de ontwikkeling van maatschap
pelijk verantwoord ondernemen. 

Arbo- en Milieu Contactpersonen (AMK’ers)
De organisatiestructuur van de decentrale AMK’ers voor arbo- en 
milieuzaken binnen de afdelingen en ondersteunende diensten 
is niet gewijzigd. Er waren circa 220 AMK’ers actief binnen de 
organisatie. De structuur en taken van AMK’ers en cursusinfor-
matie zijn vastgelegd in een document. Door de betreffende 
leidinggevende en de nieuwe AMK’er wordt een overeenkomst 
ondertekend waarmee wordt verklaard dat kennis genomen is 
van de voorwaarden voor het succesvol functioneren binnen 
de afdeling. De aanmeldingen van nieuwe AMK’ers en het ver-
zorgen van opleidingen, trainingen en informatiebijeenkomsten 
worden gecoördineerd door de Arbodienst.
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2.3 Voorlichting, opleiding en training  

De basiscursus voor Arbo en Milieu Contactpersonen (AMK’ers) 
is vier keer aan totaal 36 personen gegeven. Daarnaast zijn 
op acht ‘AMKbijeenkomsten’ de AMK’ers geïnformeerd over 
gewijzigde milieuwetgeving, aangepaste werkwijzen of andere 
relevante arbo en milieuontwikkelingen.  Hierbij heeft onder 
andere de bedrijfsarts een presentatie gegeven over zijn rol als 
bedrijfsarts en is een film over het Pharmafilter getoond. 

Naast de bovengenoemde bijeenkomsten zijn er ook door de 
milieukundige samen met het hoofd Intern Transport zoge-
naamde “klinische lessen” verzorgt specifiek gericht op de 
afvalstromen afkomstig op ziekenhuisafdelingen. Hierbij gaat 
het zowel om verpleging en verzorging als ook OK afdelingen 
(operatiekamer). Dit om te zorgen dat iedereen op dezelfde en 
juiste wijze zijn gevaarlijk afval afvoert (medicijnresten, SZA, 
injectiespuiten etc..).  Zie voorbeeld uit presentatie hieronder.

Tenslotte is in vijf speciaal georganiseerde bijeenkomsten voor 
ca. 100 beveiligingsbeambten en BHV’ers een training gegeven 
in het veilig optreden bij calamiteiten zoals brand en het op de 
juiste wijze aanpakken van milieu-incidenten.
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2.4 Metingen, registraties en keuringen  

Extern
De brandblusmiddelen zijn in het verslagjaar door daartoe 
be voegde bedrijven gekeurd. Daarnaast zijn de koelinstallaties en 
de airconditioners gecontroleerd door een STEK erkende installa-
teur op onder andere lekdichtheid. Hierover worden logboeken 
bijgehouden, die aanwezig zijn bij Vastgoedbeheer.

De jaarlijkse inspectie van de aanwezige cryogene- en dieselolie 
bulktanks heeft conform de daarvoor geldende eisen door de 
leverancier plaatsgevonden. Dit heeft er op de Daniel den Hoed 
toe geleid dat een kleine dieselolietank vervangen moet worden. 
Dit zal begin 2016 gebeuren.

Stoomketels en gasketels zijn eveneens conform de daarvoor gel-
dende wettelijke eisen gekeurd. De registratie van de resultaten 
hiervan vindt eveneens plaats door Vastgoedbeheer. 

Intern
De afvalregistraties worden bijgehouden door Service Bedrijf /
Logistiek. De energie- en watergegevens worden bijgehouden 
door Vastgoedbeheer.

De gegevens zijn verwerkt in Bijlagen 1, 2, 3 en 5 van dit verslag:
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2.5 Interne milieuadviesgesprekken /-inspecties   

Om vast te stellen of aan wettelijke eisen wordt voldaan, heb
ben 20 milieuadviesgesprekken /inspecties plaatsgevonden. 
Daarnaast hebben 43 milieurelevante laboratoria met 
behulp van de ‘shortlists milieu laboratoria’ hun zelfevaluatie 
uitgevoerd. 

In totaal zijn 304 locaties beoordeeld. De omvang kan variëren, 
het kunnen bijvoorbeeld zijn; laboratoria, gasfleskasten of 
brandveiligheidskasten. Bijna 1.100 vragen zijn beantwoord 
waarvan ca. 800 positief en 35 negatief. In 2015 werd in 3% van 
de gevallen niet voldaan aan een voorschrift. 

In 2014 was dit 5%. Bij constatering zijn direct maatregelen 
ingezet ter verbetering. Het overall beeld van alle waarnemingen 
is ook in 2015 positief en geeft een stijgende lijn.
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2.6 Jaarverslagen en rapportages   

Milieujaarverslag 2014
Het milieujaarverslag 2014 is uitgebracht. De opzet is ten 
opzichte van voorgaande jaren veranderd. In lijn met de 
ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) ligt de nadruk meer op de milieuprestaties 
van het Erasmus MC en hoe het Erasmus MC invulling geeft aan 
MVO. De bijbehorende verbruiksgegevens zijn conform de eisen 
in de milieuvergunning opgenomen in de bijlage. Het Milieuplan 
2014 – 2015 maakt deel uit van het verslag.

Het milieujaarverslag 2014 is toegestuurd aan het bevoegd 
gezag van het Erasmus MC, de DCMR Milieudienst Rijnmond, 
het Hoogheemraadschap van Schieland en het Waterschap 
Hollandse Delta. Bestuurders, management, AMK’ers  en andere 
belangstellenden kunnen het verslag vinden op internet of het 
Erasmus MC intranet.  

e-MJV 2014
Het e-MJV is een elektronisch milieurapport dat jaarlijks als 
verplichting vanuit de Meerjarenafspraak energie (MJA3) wordt 
ingevuld. Gerapporteerd wordt over de hoeveelheid ingekochte 
energie, besparende maatregelen, ontwikkelingen bruto m2 en 
overige ontwikkelingen worden beschreven en geanalyseerd. 
Het rapport wordt beoordeeld door de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland en is ter informatie voor DCMR Milieudienst 
Rijnmond.  

Energiejaarverslag 2014
Door het Programma Integrale Bouw is over 2014 een energie-
jaarverslag uitgebracht. In dit interne rapport worden het 
energieverbruik en de daaraan gerelateerde energiekosten van 
energiedragers beschreven en geanalyseerd. De gerealiseerde 
energiemaatregelen en de uitvoering van het ‘Strategisch Ener-
gieplan 2030’ worden beschreven alsmede  de aanpak voor de 
komende jaren toegelicht.        

Erasmus MC Jaarverslag 2014
Met het jaarverslag van het Erasmus MC wordt verantwoording 
afgelegd aan de maatschappij en wordt een beeld gegeven van 
de geleverde inspanningen. Dit wordt gedaan op vele gebieden 
zoals financiën, organisatie en maatschappelijke impact op het 
gebied van milieu en duurzaamheid. In de hoofdstukken over 
de primaire processen ‘onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg’ en 
bij het hoofdstuk ‘organisatie’ is een paragraaf ‘maatschappelijk 
verantwoord (ondernemen) opgenomen. Daarin zijn de belang-
rijkste activiteiten en resultaten beschreven die nauwe relatie 
hebben met en van invloed zijn op de maatschappij, het milieu 
en op duurzaamheid in het algemeen. 
Zie: www.jaarverslagerasmusmc.nl
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2.7 Klachten en incidenten   

In 2015 heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond 1 keer geluid
klachten ontvangen over het Erasmus MC. Dit betrof het 
geluid wat geproduceerd werd bij het testen van de nieuwe 
stoomketels. 

Dit was echter vooraf aan de DCMR gemeld. Omdat dit al eerder 
is voorgekomen, wordt door Erasmus MC gekeken of maatregelen 
bij de stoomketels noodzakelijk zijn (zoals dempers). In principe 
worden de stoomketels niet vaak afgeblazen omdat dit slechts 
nodig is voor het inregelen en bepalen capaciteit van een nieuwe 
installatie.
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2.8 Overig   

MVO-netwerk UMC’s
In 2015 is het MVO-netwerk UMC’s drie keer bij elkaar gekomen.  
Aan het informele overleg nemen MVO-functionarissen deel 
van alle UMC’s. Het overleg is bedoeld om kennis- en ervaring 
uit te wisselen. In het verslagjaar zijn o.a. besproken; duurzaam-
heidsverslagen, transparantiebenchmark, routekaart energie en 
de green deal duurzame zorg. Voor sommige onderwerpen zijn 
aanvullende kennissessies georganiseerd.

SAAZUNIe-Milieu
In 2015 heeft het overleg SAAZUNIe-Milieu vier keer vergaderd. 
Op sommige onderwerpen is samenwerking gezocht en is kennis 
en informatie gedeeld. Onderwerpen die aan de orde kwamen 
zijn o.a. groene farmacie, hergebruik ICT-apparatuur, de nieuwe 
versie van NEN EN ISO 14001-2015, activiteitenbesluit en ontwik-
kelen duurzaamheidsambities. De vergaderingen vinden op 
wisselende locaties plaats waarbij ook diverse praktische 
voorbeelden bekeken zijn zoals; verbeterde afvalscheiding, 
biovergisting, nieuwe technische installaties en onderzoeklocatie 
voor duurzame energieopwekking. 

De voortgang en resultaten van het expertise-uitwisseling pro-
ject ‘de milieukundige 2.0’ zijn periodiek besproken. In dit project 
worden onderling door UMC’s en Universiteiten expertise ‘inge-
huurd’ voor het doen van onderzoek, het geven van advies en 
uitvoeren van projecten. Met gesloten beurs. Eind 2016 worden 
de resultaten geëvalueerd.
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3 Overheid   

3.1 Milieu-inspecties
In 2015 heeft de DCMR alleen een milieu-inspectie uitgevoerd 
op de locatie Daniel den Hoed. De focus van de inspectie lag op 
het gebied van de technische installaties en de bijbehorende 
dieselolietanks. Tevens werd de gasflessenopslag gecontroleerd. 
Er is geconstateerd dat de nood dieselolietank van de stoomketel 
niet zijn 15 jaarlijkse keuring had gehad. Deze is alsnog uitge-
voerd waarbij is geconstateerd dat deze tank vervangen moet 
worden. Dit zal begin 2016 plaatsvinden. 

3.2 Vergunningen en meldingen
De aanvraag voor de revisie van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo-)vergunning van geheel Erasmus MC 
is voor het grootste deel gereed. Door de overheid aangegeven 
aandachtspunten op het gebied van natuurbescherming, 
bodembescherming en afvalstoffenwetgeving worden zoveel 
mogelijk meegenomen. De verwachting is dat de aanvraag in 
de eerste helft van 2016 kan worden ingediend.
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4 MVO-plan 2016 – 2017    

Dit milieuplan is als onderdeel van de managementreview 
besproken op 17 mei 2016. De doelen voor 2016 – 2017 zijn 
bepaald naar aanleiding van de behaalde resultaten en 
afspraken in 2015, de auditresultaten en de bespreking in de 
managementreview. De opzet is gewijzigd met meer ruimte 
voor beschrijving van de ambities en doelen. Voor de onder
werpen ‘Inkoop, Human Resources, Afval, Energie en Mobiliteit’ 
zijn de afspraken overgenomen die in de Coördinatiegroep MVO 
zijn gemaakt. De onderwerpen die onder MVOTHEMA’S zijn 
beschreven scheppen de randvoorwaarden voor verbetering van 
de MVOPrestaties van het Erasmus MC.

MVO-Thema’s 
  Inkoop      

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Bij inkoopprocessen en investeringsaanvragen wordt MVO 
meegenomen en waar mogelijk opgenomen in standaard for-
mats. Bij  investeringen in duurzame goederen wordt gerekend 
met de levensduurkosten (TCO) waarbij ook o.a. personele- en 
exploitatiekosten worden meegenomen. Waar mogelijk 
kunnen de uitgangspunten van b.v. ‘Circulaire Economie’ en 
‘Social Return’ worden toegepast.

Doelstelling 2016
1.  In 2016 maken we werk van het vullen van de rugzak van 

inkoop op het gebied van MVO. Dat betekent dat we de 
mogelijkheden om MVO aspecten mee te nemen in inkoop-
trajecten helder op een rijtje zetten en ervoor zorgen dat onze 
inkopers er vertrouwd genoeg mee raken om deze aspecten 
ook in te brengen in inkoopprojecten. 

2.  Daarnaast streven we ernaar om jaarlijks in een toenemend 
aantal inkooptrajecten MVO aspecten mee te nemen.

Project of activiteit 2016 – 2017 
1.  In kaart brengen MVO aspecten die in inkooptrajecten een rol 

kunnen spelen.
2.  Ontwikkelen pakket van tools en vaardigheden voor inkopers 

om vertrouwd te raken met deze materie en de toepassing in 
inkooptrajecten.

3.  In minimaal 5 trajecten in 2016 worden MVO aspecten bewust 
meegenomen in het programma van eisen. 

   Milieuzorgsysteem (MZS)    
Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Niet bepaald.

Doelstelling 2016
Het MZS is actueel en conform NEN EN ISO 14001-2015.

Project of activiteit 2016 – 2017 
1. Opstellen MVO Jaarverslag 2015.
2. Het MZS aanpassen aan interne ontwikkelingen.
3. Energiezorg volledig integreren in het MZS.
4. Uitvoeren contextanalyse. 
5. Uitvoeren stakeholderanalyse.
6. Aanpassen systeemprocedures en operationele procedures.
7. Voorstel voorlichting milieuprestatie ‘algemene afdelingen’. 
  Milieuvergunning, handhaving en zelfevaluatie 

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Niet bepaald.

Doelstelling 2016
Actuele en geïmplementeerde milieuvergunning voor heel 
Erasmus MC. 

Project of activiteit 2016 – 2017 
1.  Aanvraag indienen voor milieuvergunning en procedure  

via overheid.
2.  Vergunningsvoorwaarden verwerken in het computer-

programma MAKE.
3.  Taken van vergunningsvoorwaarden zijn gekoppeld aan  

taakhouders. 
4.  Eventueel noodzakelijke aanpassing ‘shortlist milieu  

laboratoria’ onderzocht. 
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MVO-Prestaties 
  Human Resources     

Actie: Human Resources

Ambitie 2018
Duurzame inzetbaarheid
Het belang van Duurzame inzetbaarheid is algemeen bekend 
binnen het Erasmus MC. De visie wordt gedragen en het beleid 
wordt op afdelingsniveau uitgevoerd. Leidinggevenden en 
medewerkers zijn samen in staat om alle vraagstukken over 
duurzame inzetbaarheid te beantwoorden en op te lossen met 
de juiste instrumenten. Op intranet is alle informatie over 
duurzame inzetbaarheid op 1 plaats overzichtelijk ondergebracht.

Participatiewet
Het Erasmus MC komt alle verplichtingen na i.h.k.v. de Partici-
patiewet en de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. 
Er zijn voldoende medewerkers aangenomen die goed worden 
begeleid en zich gewaardeerd voelen in de samenleving.

Doelstelling 2016
Duurzame inzetbaarheid
1.  Een gedeelde visie op duurzame inzetbaarheid met pakkende 

terminologie en beelden, dat de thema’s richting geeft voor 
het uitwerken van het onderwerp duurzame inzetbaarheid.

2.  Een menukaart die het de thema’s mogelijk maakt om de 
instrumenten van Duurzame inzetbaarheid in samenhang te 

presenteren, waardoor inzicht ontstaat in het aanbod en men 
in staat is om vragen op unitniveau te kunnen aanpakken.

Participatiewet
Eind 2016 zijn er 58 garantiebanen ingevuld met werknemers 
die vallen onder de Participatie wet. Deze ‘nieuwe medewerkers’ 
hebben een garantie baan van 25,5 uren per week in het Erasmus 
MC. Zij komen in een omgeving waar de naaste medewerkers en 
leidinggevenden voldoende geïnformeerd en gemotiveerd zijn 
om effectief, efficiënt en zinvol te kunnen samenwerken.

Project of activiteit 2016 – 2017 
Duurzame inzetbaarheid
1.  Opzet van projectplan, PID en aanvraag Koers 18 middelen om 

met ingang van 1-1- 2016 het project te kunnen starten.
2.  Verzorgen van workshops Gezond bewegen op het 

najaarssymposium van de NFU. 
3.  Opnemen van gevalideerde vragen in het Medewerkersonder-

zoek 2015 over duurzame inzetbaarheid. 
4.  Aansluiting bij de regionale initiatieven van de Rotter-

damsZorg.

Participatiewet
1.  Vaststellen van beleid en uitvoeringsplan iom directeuren. 

Benoemen van een projectleider.
2.  Communicatieplan en voorlichting aan P&O-adviseurs en 

leidinggevenden. 
3.  Opstellen van de administratieve workflow van aanstelling 

t/m ontslag en borging in systemen, incl monitoring. 
4. Deelname aan het regionale en landelijke netwerk. 

5. Samenwerkingsafspraken met gemeente Rotterdam en UWV. 
6. Aannemen van de eerste 25 kandidaten.  
7. Opstellen van rapportages i.h.k. van de Quotum Wet. 
  Afval 

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
In werking zijn van het Pharmafilter systeem. Is voor een groot 
deel een MVO besluit geweest. Meerdere ambities worden hier-
mee verwezenlijkt: Afname van verontreinigd afvalwater en een 
vermindering van de geproduceerde en af te voeren afvalstroom. 
Daarnaast produceert het Pharmafilter zelf ook weer energie uit 
deze afvalstroom. 
In het nieuwe ziekenhuis is voor iedere gebruiker te allen tijde 
duidelijk welke afvalstromen moeten worden gescheiden en op 
wat voor wijze moeten worden aangeboden.

Doelstelling 2016
1.  Reductie restafvalcomponent in het OWC. % afhankelijk van 

resultaten pilot in OWC.
2.  Duidelijkheid hebben over de scheidingskansen ten aanzien 

van (verpakkings)plastics.

Project of activiteit 2016 – 2017 
1.  1e kwartaal 2016: Uitrol project afvalscheiding OWC in samen-

werking met Ecosmart.
2.  Onderzoek naar mogelijkheden tot ziekenhuisbrede scheiding 

van (verpakkings)plastics.
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  Hergebruik 

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Niet bepaald.

Doelstelling 2016
(Medische) apparatuur /middelen /disposables en ICT-apparatuur 
ter beschikking stellen voor hergebruik of recuperatie o.a. ten 
behoeve van ontwikkelingslanden.

Project of activiteit 2016 – 2017 
Inzamelen en via ANBI-erkende stichtingen of door commerciële 
partijen laten afvoeren van (medische) apparatuur / middelen /
disposables en ICT-apparatuur  
  Hergebruik 

Actie: Programma Integrale Bouw

Ambitie 2018
Bij de aanbesteding van het slopen van diverse gebouwen is 
hergebruik een belangrijk criterium.

Doelstelling 2016
De aanbestedingscriteria voor het, op hergebruik gericht slopen 
van diverse gebouwen zijn bekend.

Project of activiteit 2016 – 2017 
1.  In samenwerking met partners organiseren van een  

markt dialoog.   
2.  Onderzoek naar toepassingsmogelijkheden van BREEAM-

Sloop-methodiek.
3.  Opstellen van aanbestedingscriteria.
4.  Uitwerken van een voorstel voor een (innovatief) aanbeste-

dingstraject. 
  Energie 

Actie: Programma Integrale Bouw

Ambitie 2018
Met de instemming van de Raad van Bestuur met het Rapport 
Energieonderzoek t.b.v. het Strategisch Energieplan 2030’ is 
de koers vastgelegd om te komen tot een toekomstbestendig 
energiebeheer waarin ruimte is om mee te bewegen met onze 
vastgoedportefeuille. De ambitie voor 2018 is uitvoering te geven 
aan dit plan langs de lijn van de daarin beschreven negen paden.

Doelstelling 2016
Conform het energieplan 2030 op schema blijven.

Project of activiteit 2016 – 2017 
1. Vaststellen energiebesparingsdoelstelling  en maatregelen.
2. Verder uitrollen energiebemetering.
3.  Diverse installatietechnische aanpassingen t.b.v. energie-

optimalisatie.

4. Streven naar een jaarlijkse energiebesparing van 2%.
5. Uitbrengen van Energiejaarverslag 2015.
6.  Nagaan of voorwaardelijke maatregelen uit het EEP  

2013 – 2016 kunnen worden uitgevoerd.
7. Opstellen nieuw EEP 2017 – 2020.
8.  Opstellen jaarverslag CO2 emissiehandel en inleveren  

emissierechten.  
  Mobiliteit 

Actie: Inkoop en Facilitair

Ambitie 2018
Gebruik auto regeling  < 1.000 medewerkers, het aantal fiets-
stalplaatsen > 5.200 stuks en een toename van > 10 % OV gebruik.

Doelstelling 2016
1.  Aanscherping van het vervoersbeleid c.q. enthousiasmeren 

van medewerkers om op de fiets dan wel met het OV naar  
het werk te komen. 

2.  Voor de locatie Hoboken met andere partners samen op te 
trekken om de mobiliteit met OV, fiets, watertaxi en lopen  
te bevorderen.

Project of activiteit 2016 – 2017 
1.  Voorbereidingen / inventarisatie van het huidige beleid en 

inzicht/overzicht gebruikers. 
2. Opstarten van de werkgroep mobiliteit Hoboken.
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B1 Milieuaspecten

In deze bijlage wordt ingegaan op de diverse milieuaspecten en de gegevens en registraties over 
het jaar 2015. Daar waar mogelijk vindt ook een analyse van de gegevens plaats. De gegevens zijn 
voor het gehele Erasmus MC gezamenlijk weergeven.
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B1.1 Energieverbruik
Het energieverbruik binnen het Erasmus MC is weergegeven in Figuur B1.1 tot en met Figuur B1.4. 
Erasmus MC koopt verschillende energiedragers in te weten elektriciteit, aardgas, stadsverwarming 
en gasolie. Voor elke energiedrager kan worden bepaald hoeveel primaire energie deze vertegen-
woordigd en daarmee wordt het mogelijk de onderlinge verhouding van de energiestromen te 
berekenen. Omrekening gebeurt volgens door de overheid vastgestelde regels waardoor het mogeli-
jk wordt om het energieverbruik van verschillende bedrijven en sectoren te vergelijken en effecten 
van energiebesparende maatregelen eenduidig te berekenen. 

Elektriciteit heeft binnen Erasmus MC het grootste aandeel in de primaire energie, gevolgd door 
stadsverwarming en aardgas. Gasolie is als vierde energiedrager aanwezig maar wordt niet in een 
afzonderlijke grafiek weergegeven. Gasolie wordt namelijk alleen voor de noodstroomaggregaten 
(NSA’s) en het onderhoud of testen van de stoomketels aangewend. De hoeveelheid is historisch 
gezien verwaarloosbaar klein in vergelijking met de andere energiestromen.  

 
Figuur B1.1 jaarlijks verbruik primaire energie in de periode 2011 t/m 2015.

B1.2 Elektriciteitsverbruik 
Het elektriciteitsverbruik in 2015 was 82 GWh. Dit is 0,8% meer dan in 2014. Een deel van de elek-
triciteit wordt geleverd als bouwstroom aan het nog in aanbouw zijnde deel van de nieuwbouw 
(bouwdeel West). Dit betreft 1,3 GWh en dit is ongeveer 1,5% van het totale verbruik van Erasmus 
MC. Zonder deze invloed zou het elektriciteitsverbruik voor het tweede jaar op rij zijn gedaald, met 
name door energiebesparende maatregelen die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd. 

Met de oplevering in 2013 van de gebouwen Na, Nb en Nc treedt er een duidelijke verschuiving van 
het elektriciteitsverbruik op. Door verhuizing van afdelingen naar de nieuwbouw, de sloop van 
het L-gebouw en het afbouwen van koeling in de oudbouw van het ziekenhuis en in de faculteit 
daalt het elektriciteitsverbruik in deze gebouwen. In 2012 werd al elektriciteit afgenomen door de 
nieuwbouw als bouwstroom en voor het testen /inbedrijfstellen van installaties in bouwdeel Oost. 
Vanaf 2014 is dit ook het geval voor het thans in aanbouw zijnde bouwdeel West. Het is te verwach-
ten dat het verbruik van bouwdeel West verder toeneemt tot het moment van de oplevering van dit 
bouwdeel in 2018.

Figuur B1.2 jaarlijks elektriciteitsverbruik in de periode 2011 t/m 2015.
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B1.4 Stadsverwarming
Het warmteverbruik voor verwarming en warmtapwater is weergegeven in Figuur B1.4.

Het warmteverbruik in 2015 is met 214 TJ 1% hoger dan in 2014. Het warmteverbruik volgt de lijn 
van het aantal graaddagen (blauwe lijn in de grafiek). Het verbruik in 2015 is lager is dan op grond 
van het aantal graaddagen zou worden verwacht. Dit is het gevolg van een aantal energiebesparen-
de maatregelen die in 2015 zijn uitgevoerd. Ook de uitzonderlijk warme maand december (gemid-
deld 9,8°C in 2015 tegenover 5,3°C in 2014) draagt hieraan bij.

In 2011 en 2012 is bouwwarmte afgenomen voor de destijds in aanbouw zijnde nieuwbouw terwijl 
deze nog niet was opgeleverd. In 2013 zijn vervolgens gebouwen Na, Nb en Nc in gebruik genomen 
en is gebouw L gesloopt. In 2015 werd opnieuw warmte afgenomen ten behoeve van bouwwarmte, 
ditmaal voor het testen en inbedrijfstellen van installaties en het verwarmen van het nog op te 
leveren bouwdeel West van de nieuwbouw.

Figuur B1.4 jaarlijks warmteverbruik ten opzichte van het klimaat in de periode 2011 t/m 2015.

B1.3 Aardgasverbruik
Het aardgasverbruik in 2015 bedroeg 5,1 miljoen m3, zie Figuur B1.3 Dit is 7% meer dan in 2014. 
Het hogere aardgasverbruik in 2015 kan grotendeels worden verklaard doordat de eerste vier 
maanden van 2015 veel kouder en droger waren dan in 2014. De invloed van het klimaat is weerge-
geven middels het aantal gram-uren, een maatstaf voor de hoeveelheid bevochtiging die nodig is in 
de luchtbehandelingskasten. Er is een duidelijke relatie tussen klimaat (gram-uren=blauwe lijn) en 
benodigde hoeveelheid aardgas (rode lijn).

Het rendement van de stoomopwekking en distributie is na 2011 verbeterd door nieuwe stoomketels 
en verbetering van het stoomdistributienet. Het is niet mogelijk om de bijdrage van de afzonderli-
jke maatregelen te kwantificeren. Er is geen directe afname van aardgas door de nieuwbouw, wel 
wordt stoom geleverd aan de nieuwbouw voor bevochtiging in de luchtbehandelingskasten en voor 
de bereiding van warm tapwater middels stoom. Hierdoor is (relatief) meer aardgas nodig dan vóór 
2013.

Figuur B1.3  jaarlijks aardgasverbruik ten opzichte van het klimaat in de periode 2011 t/m 2015.
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B1.5 Conclusie energieverbruik
In 2015 is het energieverbruik voor alle energiedragers gestegen ten opzichte van 2014. 
Totaal met 1,4%. Het aardgasverbruik stijgt het sterkst en dit is voornamelijk toe te schrijven aan 
het klimaat. Het elektriciteitsverbruik neemt vooral toe door levering van bouwstroom aan het 
nog niet opgeleverde bouwdeel West van de nieuwbouw. Er zijn in 2015 in totaal 14 energie-
besparende maatregelen genomen die een totale besparing opleveren van 24 terajoule primaire 
energie. Het bruto vloeroppervlak was in december 2015 vrijwel ongewijzigd ten opzichte van 
het jaar ervoor dus dat heeft geen invloed op het energieverbruik gehad. 

Specifieke energie-eenheden worden omgerekend naar primaire energie volgens 
onderstaande regels:
  1 Terajoule (TJ) warmte via stadsverwarming komt overeen met 1,11 TJ primaire energie  

(1 TJ = 1 Terajoule = 1 biljoen joule).
  1 Gigawattuur (GWh) elektriciteit komt overeen met 9 TJ primaire energie  

(1 GWh = 1 Gigawattuur = 1 miljoen kWh).
  1 miljoen m3 aardgas komt overeen met 31,65 TJ primaire energie ( 1 m3 = 1.000 L). 
  1000 ton gasolie komt overeen met 42,7 TJ primaire energie (1 ton = 1.000 kg).

B1 Milieuaspecten
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B2 B3Drinkwaterverbruik Afvalwater

B2 Drinkwaterverbruik
Het drinkwaterverbruik was in 2015 met 441.000 m3 5% lager dan het verbruik in 2014.Veel water 
wordt verbruikt in de stoomketels, koeltorens en voor directe koeling van processen. Ook de koel-
torens van de absorptiekoelmachine en overige koeltorens in de faculteit en ziekenhuis gebruikten 
in het verleden zeer veel water. Na 2012 is dit verbruik sterk gereduceerd doordat de absorptiema-
chine buiten gebruik werd genomen. De winters van 2014 en 2015 zijn zacht te noemen ten opzichte 
van 2013 zodat er minder stoom nodig was en daarmee ook minder drinkwater. Tenslotte is het 
waterverbruik ten behoeve van nieuwbouwactiviteiten (waterschermen i.v.m. bouwstof etc.) ver-
minderd.

Figuur B1.4 jaarlijks drinkwaterverbruik in de periode 2011 t/m 2015.

B3 Afvalwater
In verband met de nieuwbouwactiviteiten op het Hobokenterrein (Sophia, Faculteit en Centrum-
locatie) worden hier, net als voorgaande jaren met toestemming van de overheid de vervuilings-
eenheden (ve) berekend in plaats van gemeten. De ontheffing geldt voor de jaren 2014 tot en met 
2018. Berekening gebeurt op basis van ingenomen drinkwater (in 2015 was dit 419.000 m3) en een 
hulpafvalwatercoëfficiënt van 0,0101 ve per m3 zodat het aantal vervuilingseenheden voor 2015 
circa 4232 bedraagt. Dit is een daling van 5% ten opzichte van 2014. Definitieve vaststelling vindt 
plaats door het Hoogheemraadschap van Schieland.

Op Erasmus MC – Daniel den Hoed bestaat de meetverplichting wel en komt het gemiddeld aantal 
vervuilingseenheden van de meetweken in het voor- en najaar van 2015 uit op 448 ve. Dit is een 
stijging van 14% ten opzichte van 2014. In de jaren 2013 tot en met 2015 zijn er grote verschillen 
geconstateerd tussen de ingenomen hoeveelheid drinkwater en geloosde hoeveelheid afvalwater 
tijdens de meetweken. Dit is voor het waterschap Hollandse Delta aanleiding geweest om de afval-
wateronderzoeken niet representatief te stellen en ambtshalve in te schatten op basis van de bij het 
waterschap bekende gegevens. De oorzaak van de waargenomen verschillen kon tot op heden niet 
worden vastgesteld.
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B4 Gevaarlijke Stoffen
Als organisatie heeft het Erasmus MC naast de wettelijke plicht tot het registreren van gevaarlijke 
stoffen ook de zorg- en informatieplicht naar medewerkers toe die werken of in aanraking kunnen 
komen met gevaarlijke stoffen.  De adviseur en de medewerker gevaarlijke stoffen dragen zorg voor 
de registratie, inspectie, advisering, training en voorlichting met betrekking tot gevaarlijke stoffen. 
Voor een deel zijn deze reguliere werkzaamheden ook gebaseerd op afspraken gemaakt in NFU 
verband.  

B4.1 Registratie van gevaarlijke stoffen
Programma technisch zijn er geen veranderingen aangebracht aan het GROS (1) na de omzetting in 
2014 van de oude Oracle database naar een nieuwe database. 

Verhoging registratiegraad
Een gevaarlijke of radioactieve stof, ontvangen door het logistiek centrum, wordt geregistreerd 
met behulp van het registratieprogramma GROS. De medewerkers worden sinds vorig jaar extra 
geattendeerd op de ontvangst van een gevaarlijke stof doordat op de ontvangstbon een gekleurd 
pictogram wordt geprint en op het computerscherm een melding verschijnt. Dit is mogelijk 
geworden door het toevoegen van een controle code binnen Oracle eBS. Dit leidde tot een duidelijke 
verhoging van de registratiegraad. 

Een neveneffect van het instellen van de controle code is dat in de eerste maanden het aantal 
vragen aanzienlijk toenam. Medewerkers konden sneller constateren dat artikelcodes niet klopten 
of dat bepaalde chemicaliën nog niet opgenomen waren in het register. Een ander effect van 
verhoging van de registratiegraad was dat de afdelingen in de loop van het jaar minder artikelen 
kregen waar geen etiket bijgeleverd werd. De herkenbaarheid en behandeling van gevaarlijke 
stoffen is hiermee sterk verbeterd. 

Inspecties
Reguliere inspecties zijn er weinig geweest. De wel gehouden inspecties zijn op verzoek van een 
afdeling of in samenwerking met andere disciplines uitgevoerd. De aanleiding van een inspectie 
kon zijn een verhuizing of een reorganisatie van een afdeling. Regelmatig kwam de noodzaak 
naar voren om een herregistratie van de gevaarlijke stoffen uit te voeren. Het opnieuw in kaart 
brengen van de laboratoria ruimten in de faculteitstoren is niet voortgezet mede door de verhuis-
bewegingen. Daarnaast heeft het project ‘Verhogen van de registratiegraad’ veel tijd in beslag 
genomen van het team gevaarlijke stoffen.

Drugsprecursoren
In 2015 werd de afdeling Inkoop door de Douane gevraagd om opgaaf te doen van bepaalde stoffen 
(drugsprecursoren) die mogelijk aanwezig waren binnen de organisatie. Deze vraag kwam voort 
vanuit een Europese Verordening inzake drugsprecursoren. Dit zijn chemische grondstoffen 
die nodig zijn voor de productie van verdovende middelen. Alle UMC’s ontvingen dit verzoek. 
Opgave van deze stoffen (28 stuks) kon eenvoudig gedaan worden met behulp van het GROS. 

Decentraal registreren
Het decentraal registreren van gevaarlijke stoffen door de afdelingen is vanuit het team gevaarlijke 
stoffen gestimuleerd en ondersteund. Een afdeling is hierbij zelf verantwoordelijk voor het op 
orde houden van het register gevaarlijke stoffen. Dit wordt vormgegeven door het zelf kunnen 
printen van een registratie etiket, het verplaatsen van een artikel en het zelf kunnen afboeken van 
de verbruikte stoffen. In 2015 was het decentraal registreren in acht laboratoria geactiveerd.

(1) Gevaarlijke stoffen Registratie en OpsporingsSysteem
Een van de oorzaken dat het aantal afdelingen dat decentraal registreert toeneemt is de eerder 
genoemde  verhoogde registratiegraad bij het Logistiek Centrum. Hierdoor is er een toename 
van het aantal geleverde etiketten aan afdelingen. Deze besluiten hierdoor dat zelf registreren 
makkelijker is. Ook het beheer van de eigen voorraad in combinatie met opruimacties van over bodige 
chemicaliën wordt vergemakkelijkt door het decentraal registreren.
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B4.2 Voorlichting en advisering
Het aantal van circa 160 useraccounts voor het registratieprogramma gevaarlijke stoffen is stabiel. 
Er zijn nieuwe accounts toegevoegd  maar er zijn ook accounts verwijderd door het vertrek van 
medewerkers die ook AMK’ers of chemicaliënbeheerder waren. Het effect van een AMK cursus was 
ook vorig jaar duidelijk merkbaar. Na de AMK cursus kwamen altijd verzoeken binnen voor het 
volgen van een cursus GROS. 
De procedure is hierbij gehanteerd dat medewerkers pas toegang tot het systeem kregen na het 
volgen van een persoonlijke instructie. Negentien AMK’ers hebben in 2015 een cursus GROS gevolgd. 

Naast de reguliere advisering met betrekking tot gevaarlijke stoffen aan afdelingen en medewerkers 
is ook voorlichting gegeven aan specifieke groepen. Bijvoorbeeld voor laboratoria, vaak gegoten in 
de vorm van presentaties. Maar ook voor groepen die mogelijk geconfronteerd kunnen worden met 
gevaarlijke stoffen tijdens hun werkzaamheden. Zo is vier maal een CBRN training gegeven voor de 
groep beveiligers en centralisten van de meldkamer. De medewerkers van de SEH hebben eveneens 
een voorlichting ontvangen omtrent het gebruik van de databank gevaarlijke stoffen. 

B4.3 NFU Landelijke databank gevaarlijke stoffen voor UMC’s
De NFU databank gevaarlijke stoffen bestaat uit gevalideerde veiligheidsinformatiebladen en 
werkplekinstructiekaarten. Deze bladen zijn beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. 
De databank is drempelloos benaderbaar voor alle medewerkers van de UMC’s. 

Het Europese aanbesteding traject ‘databank’ is afgerond. In september kon een nieuw contract 
worden ondertekend voor vijf jaar. In 2015 zijn de standaard hoeveelheid stoffen (100) toegevoegd 
aan het systeem. Tegelijkertijd is de databank opgeschoond n.a.v. van bladen die nog opgemaakt 
waren volgens de oude wetgeving. Het aantal opgenomen gevaarlijke stoffen is ongeveer gelijk aan 
het voorgaande jaar.  

B4.4 Arbocatalogus gevaarlijke stoffen
Het vernieuwen van alle teksten, op de website Dokterhoe.nl, met betrekking tot gevaarlijke stoffen 
is voortgezet. Alle vernieuwde teksten zijn nog eens doorlopen en gecontroleerd op juistheid. 
Op de website zijn informatieve filmpjes geplaatst en zijn zogenaamde Good practices gepubliceerd. 

De teksten zijn dusdanig aangepast dat ze met behulp van een app geraadpleegd kunnen worden 
via een smartphone. Eveneens is gestart met de ontwikkeling van een simpel te gebruiken tool 
om inzicht te krijgen in de mate van blootstelling door een gevaarlijke stof bij verschillende werk-
situaties. 

Zowel de NFU databank gevaarlijke stoffen als de Arbocatalogus gevaarlijke stoffen zijn producten 
die voldoen aan de verplichting om de medewerkers in de umc’s te voorzien van actuele informatie 
over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Het Erasmus MC is namens de acht UMC’s beheerder van 
beide producten.
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B5 Afval
In dit hoofdstuk zijn de gegevens van het afval voor heel Erasmus MC verwerkt, onderverdeelt in 
niet-gevaarlijk afval en gevaarlijk afval. Net als in voorgaande jaren kan gesteld worden dat er 
op dit moment geen eenduidige trendanalyse gemaakt kan worden van veel van de verschillen-
de afvalstromen. Dit heeft vooral te maken met verhuizingen en afstoten gebouwdelen i.v.m. de 
Nieuwbouw. Bij al deze processen komt meer afval vrij dan bij de reguliere bedrijfsvoering. Wel is te 
zien dat bij al deze processen steeds beter gescheiden wordt ingezameld. Dit is o.a. te zien aan het 
feit dat de stroom gemengd bouw en sloopafval afneemt maar de gescheiden stromen (en in het 
bijzonder metalen) toenemen. 
De verwachting is dat ook de komende jaren de getallen nog behoorlijk zullen fluctueren i.v.m. ver-
huizingen, renovaties, slopen oude gebouwen en andere bouwprojecten. Belangrijkste blijft hierbij 
dat zoveel mogelijk de afvalstromen gescheiden worden afgevoerd en daar waar mogelijk worden 
hergebruikt dan wel gerecycled kunnen worden.

B5.1 Niet-gevaarlijk afval
Figuur B1.5 geeft een grafische weergave van de hoofdstromen. De stroom die ondanks de genoemde 
bouwprocessen nog steeds iets afneemt is de stroom restafval. Ook dit heeft alles met een betere 
scheiding te maken en het in werking hebben van bijvoorbeeld een piepschuim pers. Deze produ-
ceerde ongeveer 1000 kilo geperst piepschuim geschikt voor recycling. De stroom papier afval is 
conform verwachting door invoering van multifunctionals nog steeds dalende. Ook worden steeds 
meer mensen ‘digitaal’.

B5.2 Gevaarlijk afval
De totale hoeveelheid afgevoerd gevaarlijk afval is vrijwel gelijk gebleven (zie figuur B1.6). De afval-
stroom chemicaliën is verminderd terwijl het SZA iets is toegenomen. Dit laatste kan veroorzaakt 
zijn door toename in de hoeveelheid afgevoerd ggo afval. Informatie over de specifieke afvalstroom 
van ggo’s in het specifiek ziekenhuisafval is weergeven in Bijlage 2.

Figuur B5.1: Niet-gevaarlijk afval.

B5.2: Gevaarlijk afval.
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B6 Geluid
Op de helikopterbewegingen zijn de voorschriften van het Besluit hefschroefvliegtuigen bij zieken-
huizen milieubeheer van toepassing. Dit besluit limiteert niet het aantal vluchten maar stelt eisen 
aan onder andere het gebruikte materieel en geeft een verplichting tot registratie van het aantal en 
het doel van de vluchten. 

In figuur B1.7 zijn de gegevens over het aantal vliegbewegingen (1 vliegbeweging = landen en 
opstijgen) van de traumahelikopter verwerkt. Er zijn in 2015 zoals verwacht wederom een stuk 
meer vluchten uitgevoerd. Dit  i.v.m. het feit dat er in de 2e helft van 2014 een betere directe brug-
verbinding is aangelegd tussen het landingsplatform van de traumaheli en de spoedeisende hulp 
(SEH). Dit levert veel tijdwinst op waardoor er meer patiënten met de heli worden vervoerd i.p.v. 
met de ambulance die in het verleden sneller bij de SEH patiënten kon afleveren dan de traumaheli. 
Verwachting is dat het aantal vluchten in 2016 zal stabiliseren.

Het doel van de vluchten wordt bijgehouden door de Sector Veiligheid en Milieu. Hiermee voldoet 
het Erasmus MC aan de voorschriften uit het eerdergenoemde Besluit.

Figuur B6: Aantal vliegbewegingen Erasmus MC. 
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B7

Werkzaamheden met genetisch 
gemodificeerde organismen

B7.1 Algemeen
Voor onderzoek waarbij genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) worden gebruikt, is een 
kennisgeving of vergunning voor Ingeperkt Gebruik (IG) noodzakelijk die wordt afgegeven door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Per 1 maart 2015 zijn het nieuwe Besluit en Regeling 
genetisch gemodificeerde organismen (ggo) van kracht geworden. De belangrijkste wijziging is dat 
voor werkzaamheden op niveau I en II-k de vergunningsplicht is vervangen door een kennisgev-
ingsplicht. De biologischeveiligheidsfunctionaris (BVF) dient zelf een risicobeoordeling uit te voeren 
en te bepalen of aanvullende voorschriften moeten worden toegepast. Sinds de inwerkingtreding 
van de nieuwe regelgeving zijn er aparte procedures voor niveau I, II-k, II-v, III en IV en moeten de 
werkzaamheden per niveau worden aangevraagd. Indien de werkzaamheden niet kunnen worden 
ondergebracht conform regelgeving, dan dient een zogenaamd 2.8 verzoek te worden ingediend. 
Tevens is er een nieuw inperkingsniveau bijgekomen: AP-I. In deze apparatuurruimten mogen 
gesloten handelingen van niveau I worden uitgevoerd. Hiertoe zullen diverse ruimten in het Eras-
mus MC een nieuwe status krijgen en zullen nieuwe procedures worden opgesteld.

Naast de implementatie van het Besluit en de Regeling GGO is de BVF belast met de beoordeling 
van de vakbekwaamheid van medewerkers die met ggo’s werken, het uitvoeren van interne con-
troles van de vergunde GGO-werkzaamheden, controleren van de werkruimten waarin met ggo’s 
wordt gewerkt (ingeperkte ruimten), toezicht houden op naleving van de werkvoorschriften en 
advisering over werkzaamheden met ggo’s en het veilig werken met micro-organismen.

B7.2 Ingeperkte ruimten
Werkzaamheden met ggo’s vinden plaats in werkruimten die speciaal zijn ingericht om ontsnap-
ping van ggo’s tegen te gaan (fysische inperking). Naarmate de risicoklasse van het ggo toeneemt, 
worden hogere eisen gesteld aan de inrichting van de werkruimte en de geldende werkvoorschrif-
ten. Op deze manier worden verschillende categorieën van fysische inperking (CFI) bereikt (AP-I, 
ML-I t/m -III, D-I, DM-I t/m -III). Alle ruimten hebben een door de BVF geautoriseerde toezichthouder 
(TH).

In 2015 is 1 ingeperkte ruimte opgeheven en zijn 5 nieuwe ingeperkte ruimten door de BVF 
goedgekeurd en in gebruik genomen. Hiermee komt het totaal aantal ingeperkte ruimten eind 2015 
op 177. Er is ten opzichte van vorig jaar een kleine toename in het aantal ingeperkte ruimten (173 in 
2014) die met name te wijten is aan een toename in het aantal D-I en ML-II laboratoria (figuur 1).
 

Figuur 1: Aantal ingeperkte ruimten.

Plaatsen waar zich in een instelling ggo’s bevinden behoren tot het ggo-gebied. Dit zijn naast de 
ingeperkte ruimten ook de ruimten die geen fysische inperking kennen maar waar zich wel ggo’s 
kunnen bevinden. Deze ruimten worden het Overig Deel ggo Gebied (ODG) genoemd. In het ODG 
vindt  opslag van ggo’s of ggo-afval afkomstig van niveau I of II plaats. In 2015 waren er in het 
Erasmus MC 68 locaties die onder het ODG vallen. Daarnaast zijn er 31 locaties waar zich apparatuur 
bevindt (figuur 2). Deze ruimten hebben een AP-I status conform de nieuwe regelgeving
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B7.3 IG-dossiers en medewerkers
In 2015 is de BVF betrokken geweest bij 43 aanvragen voor ggo-werkzaamheden: 26 hiervan bet-
roffen aanvragen van nieuwe dossiers, welke konden worden opgesplitst in acht 2.8 verzoeken, 8 
aanvragen voor kennisgevingen (I, II-k) en 10 aanvragen voor vergunningen (II-v, III). De overige 17 
aanvragen betroffen wijzigingen van reeds bestaande dossiers. Een aantal vergunningen is door 
bureau GGO opgesplitst in kennisgevingen, vergunningen en 2.8 besluiten conform nieuwe regel-
geving. Het aantal vergunningaanvragen is in vergelijking met de voorgaande jaren gedaald (figuur 
3). Dit is een trend die zich naar verwachting de komende jaren zal voortzetten, aangezien “oude” 
vergunningen niet meer gewijzigd kunnen worden en meer instellingsbrede kennisgevingen zullen 
worden aangevraagd. Een groot deel van de inhoud van deze “oude” vergunningen zal worden 
opgenomen in de instellingsbrede kennisgevingen. Op termijn zullen de “oude” vergunningen 
worden afgesloten.

Figuur 2: Aantal niet-ingeperkte locaties. Figuur 3: Aantal vergunningaanvragen.

De dagelijkse leiding over een ggo-project ligt bij een verantwoordelijk medewerker (VM) als het 
een vergunning betreft en bij een onderzoeksleider (OL) als het een kennisgeving betreft. Eind 
2015 waren de ggo-werkzaamheden ondergebracht onder 11 kennisgevingen en 138 vergunningen. 
Daarnaast zijn er 9 2.8-besluiten toegekend die betrekking hebben op een aantal van de nieuwe 
aanvragen. In 2015 zijn geen vergunningen afgesloten. Nieuwe medewerkers worden door de VM 
of OL van een ggo-project aangemeld bij de BVF. Het aantal medewerkers dat in 2015 door de BVF 
is beoordeeld op vakbekwaamheid en is toegelaten tot de werkzaamheden op een ggo-project 
bedroeg 220; 137 medewerkers zijn afgemeld. In totaal verrichtten 1306 medewerkers eind 2015 
ggo-werkzaamheden. In figuur 4 is te zien dat het aantal dossiers voor GGO-werkzaamheden in 2015 
is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit wordt veroorzaakt doordat de huidige vergun-
ningen nog niet zijn afgesloten maar de werkzaamheden al wel zijn ondergebracht onder nieuwe 
kennisgevingen en vergunningen. Het aantal ggo-medewerkers is net als vorig jaar ook in 2015 
weer toegenomen. 
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B7.4 Milieuveiligheidsfunctionaris - Gentherapie
De milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) ziet toe op de veilige introductie van ggo’s in het milieu 
(IM-vergunning), zoals bij gentherapie en ander klinisch onderzoek waarbij mensen in contact 
worden gebracht
met ggo’s. De MVF begeleidt daartoe de aanvraag en implementatie van een IM-vergunning. In het 
Erasmus MC heeft de BVF ook de functie van MVF. In 2015 is één nieuwe IM-vergunning afgegeven 
en  waren vijf IM-vergunningen actief, waarbij in totaal 4 patiënten zijn geïncludeerd. 
 
B7.5 Inspecties
Om te voldoen aan de wettelijke bepalingen ten aanzien van het veilig werken met ggo’s, con-
troleert de BVF/MVF jaarlijks of de ggo-werkzaamheden in het Erasmus MC conform de verleende 
vergunning worden uitgevoerd. Vanwege de overgang naar het nieuwe Besluit en Regeling GGO 
2013 en de grote hoeveelheid werk die hiermee gepaard is gegaan, heeft de BVF in 2015 slechts 
beperkt interne controles uitgevoerd (ML-III en DM-III ruimten). Naar verwachting zullen in 2016 
alle afdelingen worden gecontroleerd. 

De inspecteur van ILT heeft in 2015 een bezoek gebracht aan het Erasmus MC om de naleving van 
het nieuwe Besluit en de nieuwe Regeling GGO 2013 te controleren. Tijdens het bezoek lag de na -
druk op de implementatie van de nieuwe regelgeving. De conclusie van de ILT was dat het Erasmus 
MC redelijk is gevorderd met de implementatie van het nieuwe Besluit en de Regeling ggo en dat de 
implementatie nog niet is afgerond en meer capaciteit van de BVF vergt.

Figuur 4: Aantal ggo-medewerkers en IG-dossiers.

2011

800 110gg
o-

m
ed

ew
er

ke
rs

IG
-v

er
gu

nn
in

ge
n

1.000 140

1.200 170

1.400 200

600 80
2012 2013 2014 2015

ggo-medewerkersIG-dossiers

129 130 132 130 149

1159 1159 1151 1222 1306

36



B7

Werkzaamheden met genetisch 
gemodificeerde organismen

B7.6 Incidenten, ongevallen en calamiteiten
In 2015 zijn 3 meldingen van incidenten, ongevallen en calamiteiten gedaan bij de BVF. Voor alle 
meldingen geldt dat het uiteindelijke risico voor mens en milieu verwaarloosbaar klein was.

B7.7 Advisering
Advisering met betrekking tot inrichting van ingeperkte ruimten heeft in 2015 plaatsgevonden in 
het kader van verbouw van bestaande ruimten en de bouw van de ABSL-3-faciliteit. 
 
B7.8 Afval
De BVF registreert jaarlijks het aantal SZA vaten met ggo-afval dat naar de afvalverbrandingsinstal-
latie gaat. In 2015 betrof dit 3379 SZA-vaten met ggo-afval; hiervan waren 1942 vaten afkomstig van 
een ML-I, D-I of DM-I laboratorium (59%), 1437 vaten kwamen uit een ML-II of DM-II ruimte (41%). 
ML-III en DM-III ggo-afval wordt binnen het Erasmus MC geïnactiveerd door middel van autoclaver-
en. In 2015 is er een lichte toename in het aantal vaten ggo-afval vergeleken met 2014 (figuur 5). Dit 
is met name een toename in de hoeveelheid afval van ML-II en DM-II laboratoria. Het aantal labora-
toria waar ggo-afval wordt geregistreerd is ten opzichte van vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven.. 

 

Figuur 5: Afval-registratie.
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B8 Afkortingen en samenstelling teams

Afkortingen
 �AMK Arbo Milieu Kontaktpersoon
 �BVF Biologische Veiligheidsfunctionaris
 �DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond
 �EEP Energie Efficiency Plan
 �IG Ingeperkt gebruik
 �MVF Milieuveiligheidsfunctionaris
 �ggo’s Genetisch Gemodificeerde Organismen
 �GHS Globally Harmonised System
 �GROS Gevaarlijke stoffen Registratie en Opsporing Systeem
 �HHSK Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 �MJA Meerjarenafspraak energie-efficiency 
 �NFU Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
 �NSA Noodstroomaggregaat
 �PGS Publicatiereeks gevaarlijke stoffen
  SAAZ-Unie  Samenwerkende Arbodiensten van Academische Ziekenhuizen  

en Universiteiten
 �SBE Stralingsbeschermingseenheid
 �SO Service Organisatie
 �Sb Servicebedrijf
 �STEK  Stichting Erkenning voor de uitoefening van het Koeltechnisch  

installatiebedrijf
 �TCZWN Trauma Centrum Zuidwest Nederland
 �UMC Universitair Medisch Centrum 
 �Wm Wet milieubeheer
 �Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 �Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teams

Team Milieu
 ��Drs. W. Broer - adviseur milieuzaken  

Telefoon: 010 - 703 14 86
 ��L.C.D. Lodder - adviseur milieuzaken   

Telefoon: 010 -703 16 56
 �Algemeen mailadres:  

milieu@erasmusmc.nl 
 �Specifiek mailadres over afval:  

afval@erasmusmc.nl 

Team BVF
 ��Dr. M.W.J.C. Jansen - biologische veiligheidsfunctionaris/ milieuveiligheidsfunctionaris 

Telefoon: 010 - 703 14 87
 �Dr. K.E. Bakker – van Kempen - biologische veiligheidsfunctionaris/ milieuveiligheidsfunctionaris 

Telefoon: 010 - 703 14 88
 �Ing. K.A.J. de Cock - assistent biologische veiligheidsfunctionaris 

Telefoon: 010 - 703 50 42
 �Algemeen mailcontactadres:  

bvf@erasmusmc.nl

Team Gevaarlijke Stoffen
 �C.E. Morales - adviseur gevaarlijke stoffen  

Telefoon: 010 - 703 56 30
 �Algemeen mailadres:  

gevaarlijkestoffen@erasmusmc.nl
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Colofon   

Uitgave:  
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