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Thema 1 – Milieubeleid en milieuzorg 

 Duurzame kwaliteitsverbetering dankzij accreditering 

 Verder zetten werking ecoteam 

 Personeel sensibiliseren omtrent milieubeleid ziekenhuis 

 Introduceren centraal meldingssysteem voor incidenten  

 Milieuvergunning aanpassen n.a.v. wijzigingen bij de hinderlijke 

inrichtingen 
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1.1  Duurzame kwaliteitsverbetering dankzij 
accreditering 

 In 2011 zette het az Sint-Blasius het 

traject in naar JCI-accreditering 

 JCI is een internationaal erkend en 

onafhankelijk agentschap dat een 

kwaliteitsonderzoek komt uitvoeren 

 Van 20 april tot 24 april 2015 was een 

team van 4 JCI-auditoren aanwezig om 

het ziekenhuis door te lichten met het 

oog op een JCI-accreditering. De 

doorlichting was succesvol: we 

behaalden de accreditering 

 



5 
Milieucharter az Sint-Blasius 

Eindevaluatie actieplan 2014 

1.1  Duurzame kwaliteitsverbetering dankzij 
accreditering 
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1.3  Personeel sensibiliseren omtrent 
milieubeleid ziekenhuis 

 N.a.v. het behalen van het milieucharter, cyclus 2013 werd een 

actie uitgewerkt om dit te communiceren naar de werknemers 

 Aan het onthaal werden patiënten, bezoekers en werknemers 

geïnformeerd via het TV-scherm 
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1.3  Personeel sensibiliseren omtrent 
milieubeleid ziekenhuis 

 Op 20 juni werd een duurzaam menu gegeven in het restaurant 

 De duurzaamheid van producten werd aangegeven a.d.h.v. affiches 
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1.3  Personeel sensibiliseren omtrent 
milieubeleid ziekenhuis 

 Een verkorte versie van de presentatie van de eindevaluatie werd 

op de website van het ziekenhuis geplaatst bij “Over 

Ons/Duurzaam Zorgzaam/Milieu (planet)” 

 

 

 

http://www.azsintblasius.be/over-ons/duurzaam-zorgzaam/milieu-planet/
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1.3  Personeel sensibiliseren omtrent 
milieubeleid ziekenhuis 

 De  bijentuin van 2013 werd uitgebreid met een extra strook en 

een insectenhotel 
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Thema 2 – Water 

 Uitvoeren van analyses rond afvalwater n.a.v. vernieuwing 

milieuvergunning 

 Apart controleerbaar maken afvalwater labo 

 Opvolging waterbalans: Beter gebruik van deeltellers water 

 Opstellen van economische waterbalans 
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2.1  Uitvoering van analyses rond afvalwater 
n.a.v. vernieuwing milieuvergunning 

 Gehele afvalwaterstroom az Sint-Blasius is vergund 

als bedrijfsafvalwater 

 Bij aanvraag milieuvergunning wordt opsplitsing 

van rubriek gevraagd, nl. 

 Rubr. 3.2.2.a) – huishoudelijk afvalwater 

 Rubr. 3.4.1.b) – bedrijfsafvalwater dat 1 of meer 

gevaarlijke stoffen bevat (voor labo en wasserij) 
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2.2  Apart controleerbaar maken van 
afvalwater labo 
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2.3  Opvolging van waterbalans: beter gebruik 
deeltellers 

 

Totaal 
waterverbruik 

35.563 m³ 

Verzorging 

29.889 m³ 

84% 

Centrale vaatwas 

808 m³ 

2,3% 

Dialyse 

4.866 m³ 

14% 
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2.3  Opvolging van waterbalans: beter gebruik 
deeltellers 
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2.3  Opvolging van waterbalans: beter gebruik 
deeltellers 
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2.4  Opstellen van economische waterbalans 

 

Totaal 
163.293 € 

Water 

139.504 € 

85% 

Laboratoria 

5.116€ 

3 % 

Heffingen 

14.005€ 

9 % 

Onderhoud & 
waterbehandeling 

4.669€ 

3 % 
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Thema 3 – Lucht 

 Fase 2 in het plaatsen van een WKK: afwerking 

 Beheersen van exploitatie van koelinstallaties 
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3.1  Fase 2 in het plaatsen van WKK: afwerking  
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Thema 4 – Energie 

 Opstellen van een energiemanagementprogramma 

 Proefproject voor LED-verlichting 

 Vervanging van ramen door energie-efficiëntere ramen in 

Campus GRZ 
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4.2  Proefproject voor LED-verlichting 
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4.3  Vervanging ramen door energie-
efficiëntere ramen in Campus GRZ 

 Tussen juni – september 2014 werd Campus GRZ tijdelijk gesloten  

 Tijdens deze “zomersluiting” werden de ramen vervangen door 

driedubbelglas 

 U-waarde, oud = 5,8 W/m².K 

 U-waarde, nieuw = 0,6 W/m².K 

 Totale raamoppervlakte = 251,6 m² 

 Warmteverliezen door ramen worden berekend door: 

𝑄𝑊(𝑘𝑊) =
𝑈𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛 ×  𝐴𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛 ×  ∆𝑇

1000
 

 

Met:  Qw = warmteverlies 

 Uramen = warmteoverdrachtscoëfficiënt 

 Aramen = totale glasoppervlakte 

 T = verschil in gem. buitentemperatuur en constante  binnentemperatuur van 22°C 

 

4. Energie/4.4 Isolerend glas/Isolerend glas.docx
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4.3  Plaatsing van isolerend glas 

 In 2014 bedragen de warmteverliezen dan: 

 Qw,oud = 15,15 kW 

 Qw,nieuw = 1,57 kW 

 Theoretische energiebesparing door plaatsing isolerend glas 

bedraagt 13,58 kW 

 In energie bedraagt dit op jaarbasis 118,96 MWh 

 Financieel:  gasprijs @ € 41,00 /MWh 

  10% lekverliezen 

  € 4 390,65/jaarbasis 
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Thema 5 – Materialen, afval en verpakkingsafval 

 Afwerking van containerpark 

 Uitvoeren van studie  van wegwerpmateriaal chirurgie-

afdeling versus eigen sterilisatie 



24 
Milieucharter az Sint-Blasius 

Eindevaluatie actieplan 2014 

5.1  Afwerking van containerpark 

 Fase 3 (2014):  

 Het plaatsen van een container voor de opslag van AEEA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hiermee werd het containerpark volledig afgewerkt 
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Thema 6 – Gevaarlijke stoffen en 
preparaten 

 Aankoop veiligheidskasten gevaarlijke producten labo 

 Overstappen op droge alternatieven voor sterilisatie  

 Proefopstelling en evaluatie toestel APL voor vermindering 

gevaarlijke producten 

 Uitvoeren van een systeemtracer rond gevaarlijke producten 

 Plaatsing van nieuwe afzuiging voor labo APL 

 Uitvoeren van een studie van gebruik producten in wasserij: 

bio-degradeerbaarheid 

 Opslag van gasflessen optimaliseren 
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6.4  Uitvoeren van een systeemtracer rond 
gevaarlijke producten 

 Er werd een vragenlijst opgesteld rond gevaarlijke 

producten. Deze bevat items rond: 

 Inventaris 

 Veiligheidsinformatiebladen 

 Veilig werken, opslag en gebruik 

 Morsen en incidenten 

 Bloostelling  

 Opslag 

 Radioprotectie (voor betrokken afdelingen) 

6. Gevaarlijke stoffen en preparaten/6.4 System tracer/System Tracer Gevaarlijke stoffen Verpleegafdelingen.xlsx
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6.5  Plaatsing van nieuwe afzuiging voor labo APL 
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6.7  Opslag van gasflessen optimaliseren 

 De verzamelplaatsen werden geoptimaliseerd 

 Buitenopslag van de stock met aanduiding van soort, vol/leeg 

 Interne opslag op afdelingen werd herbekeken zodat de kans 

op losstaande flessen werd verminderd 
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Thema 7 – Inkoop / investeringen 

 Fase 2: Automatisatie van aankoopbonnen 

 Duurzaam ondernemen bij wet op 

overheidsopdrachten 
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Thema 8 – Bodem 

 Controle stookolietanks volgens wettelijke eisen voor 

ingedeelde inrichtingen 

  

 



31 
Milieucharter az Sint-Blasius 

Eindevaluatie actieplan 2014 

Thema 9 – Geluid en licht 

 Geen actiepunten 
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Thema 10 – Omgeving 

 Fietsvriendelijk klimaat verder zetten 

 Fietsenvergoeding verder blijven geven 

 Houden van een fietsactie 

 Optimalisatie van fietsgedrag-indicator 

 Gerichte communicatie naar overheid 
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10.1  Fietsvriendelijk klimaat verder zetten - 
fietsvergoeding 

 Werking van eind 2009 wordt nog steeds verder gezet 

 Reeds vergoeding vanaf 1 dag/maand met de fiets 

 Reeds uitbetaald in de maand zelf 

 De fietsvergoeding bedraagt 0,22 €/km. Het maximum voor de fiscale 

vrijstelling. 
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10.2  Fietsvriendelijk klimaat verder zetten – 
houden van fietsactie (1) 

 In navolging van de fietsactie van vorige jaren werd er in 

2014 opnieuw een fietsactie gehouden i.s.m. de politie 

van Dendermonde 

 De fietsactie vond plaats op 11 september 2014 en had 

de slogan “Zonder motorgedruis naar het ziekenhuis” 
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10.2  Fietsvriendelijk klimaat verder zetten – 
houden van fietsactie 
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10.2  Fietsvriendelijk klimaat verder zetten – 
houden van fietsactie 

 Volgende activiteiten werden voorzien 

 Feestelijk ontvangst van de fietsers met ontbijt en aangepaste 

“fiets”muziek 

 Fietsengravering i.s.m. de politie van Dendermonde (53 fietsen 

werden gegraveerd) 

 Mogelijkheid om “gevaarlijke fietspunten” in Dendermonde op 

kaart te zetten 

 Verdeling van fluohesjes aan regelmatige fietsers 
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10.2  Fietsvriendelijk klimaat verder zetten – 
houden van fietsactie 

De actie werd positief onthaald 
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De aangeven punten werden 

overgemaakt aan de schepen 

van mobiliteit 

Het fietsbeleid van 

Dendermonde zal worden 

toegelicht  aan de medewerkers 

op 22 juni ‘15 
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Voor de regelmatige fietsers werd een fluohesje voorzien. 

Wie er mee gespot wordt, maakt kans op cadeaubonnen. 

De eerste bonnen zijn intussen uitgeloot. 


