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Resultaat Medischoon (inzameling medicijnresten)

Geacht bestuur,

In onze brief van 7 april 2020 hebben wij u geïnformeerd over maatregelen die wij hebben genomen
om bij te dragen aan de bronaanpak voor het reduceren van de belasting van het oppervlaktewater
met medicijnresten. Een onderdeel hiervan vormt onze deelname aan het project Medischoon (https://
medischoon.frl). In deze brief informeren wij u over de resultaten van dit project.
Medischoon heeft als doel om zowel de structuur als de opbrengst van de inzameling van ongebruikte
medicijnresten te verbeteren Het inzamelen van met name vloeibare medicijnresten betreft een
effectieve vorm van bronaanpak om de waterkwaliteit al op korte termijn te kunnen verbeteren.
Het project kende een fasegewijze aanpak. Uit de eerste fase, de knelpuntenanalyse, is gebleken dat
de inzamelstructuur in ons beheergebied op orde is en in de praktijk goed functioneert. In alle
gemeenten konden apotheken medicijnrestanten zonder extra kosten laten verwerken. Een deel van
de gemeenten laat het afval bij de apotheek ophalen en een ander deel faciliteert dit via de
milieustraat. Dit betekende dat fase 2, het wegnemen van eventuele knelpunten in de
inzamelstructuur, kon worden overgeslagen.
De laatste fase betrof een publiciteitscampagne om de inzamelopbrengst te verhogen. Als centraal
onderdeel hiervan is binnen een aantal regio’s in noord en zuid Nederland een inzamelweek voor
medicijnresten georganiseerd. Vanwege de Covid-19 maatregelen is deze inzamelweek uitgesteld tot
de Week van ons Water afgelopen oktober. WDODelta heeft zelf een actieve bijdrage aan de
publiciteitsacties geleverd via social media en een interview voor RTV Drenthe op RWZI Echten.
In een aantal apotheken is het effect van de inzamelweek gemonitord. Hieruit volgt dat er tijdens de
inzamelweek per apotheek gemiddeld zo’n 100 liter aan medicijnresten is ingezameld. Ook uit eerdere
vergelijkbare acties volgt dat zowel de zorgsector als medicijngebruikers positief staan ten opzichte
van het inzamelen. Verwacht mag worden dat deze campagne een blijvend positief effect zal hebben
op de inzamelopbrengst.
Doordat de inzamelstructuur al goed bleek te functioneren is de financiële bijdrage van WDODelta
beperkt gebleven tot € 20.000 excl. BTW.
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Tot slot,
Zoals eind 2020 door u besloten blijven wij voor de aanpak van opkomende stoffen als medicijnresten
inzetten op bronaanpak (AB-besluit, 15/12/20). Voor medicijnresten doen wij dit met name binnen het
Noord Nederlands Netwerk Medicijnresten en door bij te dragen aan regionale FTO’s
(Farmacotherapeutische overleggen). Inmiddels is ook het onderzoek afgerond naar de
implementatiemogelijkheden voor ziekenhuizen om röntgencontrastmiddelen met plaszakken af te
vangen. De proef is ook in het Deventer Ziekenhuis met succes verlopen zodat definitieve invoering in
overweging wordt genomen.
Voor overige opkomende stoffen zoals PFAS worden o.a. de mogelijkheden tot de inzet van ons
vergunningeninstrumentarium onderzocht. Vanwege de grote impact van PFAS op het milieu, wordt u
in een afzonderlijke brief over onze aanpak van deze stofgroep geïnformeerd (Z/19/026267-182166,
december 2021).
Daarnaast zetten wij ons onderzoek voort naar de risico’s voor het watersysteem en naar duurzame
verwijderingstechnieken. Over circa twee jaar, of zoveel eerder als zinvol, wordt een evaluatie van het
beleid aan u voorgelegd met een eventueel voorstel tot bijsturing.
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