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Inleiding

Het VIRHOPLAl'J -systeem \\'erd I.~rspronkelijk ont\\'orpen \'oor her vernietigen van
de nierdiadyscsets. De toepassing werd uitgebreid rot de voorbehandeling van het
risicohoudendafval in de ziekenhuÎzen na het toc stand komen van een meer stringente
wetgeving betreffende het eümineren van dit soort afval. Door de voorbehandeling
wordt het afvalvolume met ongeveer 70 % verminderd en kan het verwerkt worden ais
niet-risicohoudend afval tegen een beduidend lager kosr. De aanleiding rot deze
toepassing is hoofdZA":1kelijk
economisch wegens de zeer hoge kost van de verwerking
van de risicoafvalfractie.
Het systeemprincipe werd ontwikkeld en geresr in Bordeaux en een proefopstelling
werd seden 1991 in her "Centre Hospitalier Général de Niort". ln België zal er vanaf
juli 1994 een Virhoplan operarioneel zijn in het ziekenhuis van Libramont.

Beschrijving Systeem

Het toesrel Oestaates.~entieeluit :
een toc\'ocrkàmer met pivoterend luik \,'aar het afval wordt ingebracht en
waarbij de containers vcx>r ll1rem transport Val1 her afval automatisch
worden gedesinfecteerd door de versmiving \'an een vloeistof~
een inrichring voor her verbrijzelen van her afval op fijne korrelgroorte
voor een efficiënre werking van her ontsmettingsmjddel~
een ontsmettingskamer gevuld met 45 tirer onrsmettingsmiddel op basis
van aldehyde- en alkoholverbinden. De concentratie aan ontsmettingsmiddeI (2 %) wordr aurornarisch op peiI gebracht na iedere grclus;

een verdichtingskamer waar bet behandelde afval wordt samengeperst
onder hogc druk. Het ontsmettingsmidddel wordt teruggcpompt naar de
ontsmettingskamer. Door de hogc druk dringt het onrsmettingsmiddel
verder door in het afval. Langs een eXtr3ctiepijpwordr het behandeldeen
samengepersteafval getransporteerd naar een afvalcontamerof naar een
kunstc;tofzak. Het afval bevat nog steeds een voldoende hoeveelheid
ontsmettingsproduct voor eenverdere inwerking.
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BESLUIT
Vit het onderwek en de testen van het Virhoplanapparaat in Franse ziekenhuÎzen blijkt
dat het voldoet voor een ontsmettende voorbehandeling van bet merendeel van de
fractie.~ van her risicohoudend afval. Daardoor kan het, tegen een beduidend lagere
kost, verder verwerkt worden ais niet-risicohoudend afval (in Frankrijk mag bet oak
worden gestort, in Beigië moet her worden verbrand). De testperiode is nog relarief
kart zadat de fiabiliteit en de levensduur van her toestel nog niet goed kan worden
beoardceld.
Voor de toepassing ervan iD België moet nog bijkomende onderzoeken gebeuren, bv.
in vcrband met bet inpassen van bet toestel in de afvalstroom binnen de ziekenhuÎzen.
Daarbij dient voaral geler op de beveiliging tegen besmetting en verwonding \'an het
personeel tijdens het intcrn transport van ber risicoafval van de plaars van producrie
naar de centraal opgesrelde Virhoplan. Ook moet er een aanpassing gebeuren van de
nieuwe wetge,ring, ondermeer van her Brusscls Besluit van 23/03f94 clar de voarbebandeling verbiedt van bepaalde risicofracties die wei zouden kwmen behandeld worden in
een dcrgelijk apparaat.
Een in volume belangrijke fractie van her risicoafval is her besmer afval voortgebrachr in
de iaboratoria Microbiologie. ln vele instellingen wordt bet ontsrnet in een autoclaaf en
verder verwerkr ais nier risicohoudend. Rer Virhoplansysreem biedr m.i. hiervCXJrgeen
valabel alternatief, nocb qua milieubelasring (theffilische versus chemische ontsmetting),
noch econornisch gezien (thermiscbe versus electrische energie en duur onrsrnettingsmiddel.

