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onderwerp Bronaanpak medicijnresten en röntgencontrastmiddelen 

Op 12 november 2019 heeft WDODelta het bestuurlijk convenant ‘Netwerk Medicijnresten, 
ketensamenwerking zorg– en watersector’ ondertekend. Dit netwerk heeft onder meer als doel om de 
belasting van het oppervlaktewater met medicijnresten terug te dringen. Met onze brief van 5 
november 2019 hebben wij u hierover nader geïnformeerd in uw vergadering van 17 december 2019. 

Een onderdeel van dit convenant betreft de uitrol van het project Medischoon. Dit project heeft als 
doel om zowel de structuur als de opbrengst van de inzameling van ongebruikte medicijnresten te 
verbeteren. Op de korte termijn betreft het inleveren van met name vloeibare medicijnresten de meest 
effectieve vorm van bronaanpak om de waterkwaliteit daadwerkelijk te verbeteren. 
Medischoon volgt hiertoe een intensieve aanpak per waterschapsgebied. Inmiddels is, fasegewijs, de 
inzameling bij de drie noordelijke waterschappen al vergaand op orde gebracht en is er ruimte om het 
project bij een volgend waterschap uit te voeren. Wij hebben besloten om het project voor ons 
waterschapsgebied te initiëren met een analyse naar de resterende knelpunten (fase 1). Bij voldoende 
(ook financiële) deelname van overige partijen als rijk, gemeenten, waterleidingbedrijven en 
zorginstellingen, wordt deze inventarisatie gevolgd door een programma om de knelpunten op te 
lossen (fase 2) en een publiekscampagne om de opbrengst te verhogen (fase 3). De financiële 
bijdrage van WDODelta wordt in totaal (voor alle drie fasen) geschat op maximaal ca. € 30.000,--.

Daarnaast hebben wij besloten een financiële bijdrage van € 3.000,-- te leveren aan de ‘Brede proef 
plaszakken’. Plaszakken kunnen worden ingezet om röntgencontrastmiddelen zoveel mogelijk aan de 
bron (de patiënt) aan te pakken omdat de middelen vrij slecht kunnen worden verwijderd door RWZI’s.  
De proef richt zich op de implementatie van de plaszak als het ‘nieuwe normaal’ en wordt door de 
zorgsector uitgevoerd in zes ziekenhuizen, waaronder binnen ons gebied het Deventer Ziekenhuis. 
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