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EDTNA/ERCA
Hoe verminderen we de belasting van  
hemodialyse op het milieu? 

Duurzame Dialyse
Aase Riemann, branch ambassador EDTNA/ERCA

Je staat er waarschijnlijk niet dagelijks bij stil, maar dialyse heeft een grote 

impact op het milieu. Met het internationale duurzaamheids programma 

Green Dialysis (Duurzame Dialyse, ook wel Groene Dialyse) wil de 

EDTNA/ERCA de voetafdruk van dialysebehandelingen verkleinen. 

Wereldwijd hebben we op veel verschillende terreinen 
te maken met milieuproblemen. De behandeling van 
nierziekten vormt hier geen uitzondering op. Voor 
dialysebehandelingen zijn grote hoeveelheden water en 
elektriciteit nodig, en worden verschillende soorten afval 
geproduceerd. Dit vormt een grote belasting voor het 
milieu (1).
De nefrologische zorg is verantwoordelijk voor een 
substantiële koolstofuitstoot en uitputting van 
hulpbronnen. Een aantal dialyseafdelingen heeft, in 
samenwerking met de industrie, wereldwijd de eerste 
stappen gezet om het milieuprofiel van dialyse te 
verbeteren. Er moet echter nog veel werk worden verzet (2).

Programma
In 2019 heeft de EDTNA/ERCA zich ten doel gesteld 
een duurzaamheidsprogramma te ontwikkelen voor 
de dialyse: Green Excellence in Dialysis (Duurzame 
Dialyse). In samenwerking met B. Braun Avitum, een 
internationale producent van medische apparatuur, 
werd een projectteam opgezet. De EDTNA-leden komen 
uit zeven verschillende landen: Tsjechië, Israël, Australië, 
Litouwen, Duisland, Italië en Spanje. De projectleider is 
Jitka Pancířová uit Tsjechië.
Duurzaamheid is nu een van de belangrijkste 
onderwerpen op de agenda van de ERCA/EDTNA. Het 
thema komt veelvuldig aan bod in webinars en publicaties 
van de vereniging.

Vragen en doelen
De vereniging stelt zich de volgende vragen:
•   Hoe kunnen wij onze klinische praktijk verbeteren?
•   Hoe kunnen we de belasting van dialyse op het milieu 

verminderen?
•   Welke technologieën zijn milieuvriendelijker? En welke 

voordelen hebben ze voor het milieu? 

De werkgroep wil(de) de volgende doelen bereiken:
•   Milieubewustzijn creëren in de dialyse- en 

nefrologiezorg en een duurzame manier van werken 
bevorderen.

•   Onderzoek doen naar de huidige klinische praktijk met 
betrekking tot het milieu.

•   Een app introduceren waarmee dialyse- en andere 
nefrologieafdelingen hun eigen milieuvriendelijkheid 
kunnen beoordelen en kunnen bepalen welke 
internationale prestatiegegevens van belang zijn.

•   Onderwijs in milieubeleid ondersteunen.
•   Duurzame aanbevelingen publiceren voor de 

multidisciplinaire nefrologische gemeenschap.

Grootste vervuilers
De werkgroep heeft bij de start berekend dat vooral 
HD- en HDF-behandelingen een zware wissel trekken op 
natuurlijke hulpbronnen. Deze behandelingen gebruiken 
meer water en elektriciteit en produceren meer afval dan 
alle andere afdelingen in een ziekenhuis. Een in-center 
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uit de cartridge te verwijderen en aan te bieden aan een 
recyclebedrijf, of een nieuwe recyclebare bicarbonaat 
cartridge te introduceren.

Desinfecteren en schoonmaken
De eisen aan hygiëne zijn niet altijd verenigbaar met 
duurzaamheidseisen. Met het oog op de menselijke 
gezondheid en de kwaliteit van het milieu, is het 
noodzakelijk schoonmaakproducten te gebruiken die 
biologisch afbreekbaar zijn, zonder chlorine, kunstmatige 
kleurstoffen, geurstoffen en fosfaten.

Plastic en vaatwasmachines
Vaatwerk voor de catering aan patiënten is vaak van 
plastic. Dit kan worden vervangen door meer duurzame 
materialen als glas, bamboe of hout.
Vaatwasmachines zijn qua watergebruik efficiënter 
dan afwassen met de hand. Voor het schoonmaken van 
een twaalfdelig servies is met een machine drie tot 
vier keer minder water nodig. Dit geldt voor duurzame 
vaatwasmachines met eco-stand.

Enquête over duurzaamheid
In het voorjaar van 2021 heeft het projectteam een enquête 
georganiseerd over de duurzaamheid in dialysecentra. De 
enquête was er in twaalf verschillende talen. 220 ingevulde 
enquêtes zijn teruggestuurd (zie tabel 1). 
Naar aanleiding van de antwoorden heeft de werkgroep 
adviezen en activiteiten ontwikkeld.

Tabel 1

Land Aantal ingevulde enquêtes
Tsjechië 4
Duitsland 16
Engeland 30
Spanje 7
Frankrijk 2
Israël 13
Litouwen 29
Nederland  0
Polen 19
Portugal 20
Slovenië 1
Turkije 52
Aantal ingevulde enquêtes per land.

HD-behandeling die drie keer per week plaatsvindt, 
heeft een voetafdruk van 3,8 ton CO2 per patiënt per jaar. 
De grootste vervuilers zijn medische materialen (37%), 
elektriciteit (21%) en patiëntenvervoer (21%). Het is daarom 
niet verbazingwekkend  dat dialyseafdelingen in diverse 
landen nu het initiatief nemen tot het creëren van meer 
duurzame behandelingen.

Water
Voor de hemodialysebehandeling van één patiënt 
gedurende één jaar is 78 m3 water nodig. Per jaar is 
270.000.000 m3 water nodig voor de behandeling van 
alle dialysepatiënten in de wereld. Dit staat gelijk aan de 
jaarlijkse voorraad van veel waterarme landen. Een deel 
van het water gaat voorgoed verloren bij de behandeling 
op de hemodialyseafdeling (3). 

Afval
Gemiddeld produceren nefrologische afdelingen een tot 
twee kilo gevaarlijk afval per HD- of HDF-behandeling. 
De precieze hoeveelheid is afhankelijk van het type 
dialyseapparaat, de wegwerpmaterialen voor dialyse en de 
manier van leegmaken van de verschillende materialen. De 
kosten van afvalreiniging zijn hoog. Ze zijn voornamelijk 
verbonden aan gevaarlijk afval en variëren tussen 2,20 en 
16 euro per sessie, afhankelijk van het afvalbeleid.
Goede afvalscheiding (gevaarlijk, plastic, scherp, papier, 
restafval) en gebruik van lichter wegwerpmateriaal voor 
dialyse levert direct een kostenbesparing op (4).

Bicarbonaat cartridges
Bicarbonaat cartridges worden in sommige landen 
niet beschouwd als schadelijk afval. Ze mogen bij het 
huishoudelijk afval of teruggestuurd worden voor 
hergebruik (mits geleegd). Sommige recyclebedrijven 
willen geen bicarbonaat cartridges voor hergebruik, omdat 
er een papieren label op zit. Een gesprek met producenten 
is noodzakelijk, bijvoorbeeld over de noodzaak om water 
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Adviezen
De werkgroep geeft de volgende adviezen om de belasting 
van hemodialyse op het milieu te verminderen:
•   Ga in gesprek met andere afdelingen van het ziekenhuis, 

de industrie en regionale politici voor de aanvraag van 
subsidie voor een project ‘duurzaamheid op de dialyse’.

•   Meet, registreer en analyseer het verbruik van water 
en elektriciteit op je afdeling en onderzoek waar 
verbeteringen mogelijk zijn. 

•   Implementeer beleid voor het omgaan met afval. Scheid 
het afval goed en ga op zoek naar mogelijkheden voor 
hergebruik.

•   Gebruik milieuvriendelijke chemische stoffen en 
ontsmettingsmiddelen.

•   Maak gebruik van in water oplosbaar dialyseconcentraat. 
•   Verbeter klinische procedures (bijvoorbeeld: dialyseer-

slangen en cartridges leegmaken).

•   Gebruik de stand-by-stand op dialyseapparaten en  
RO-units.

•   Gebruik moderne dialysetechnologie.
•   Ga op zoek naar vernieuwende procedures en producten, 

bijvoorbeeld op het gebied van warmtedesinfectie. 
(Welke soort is effectief en zuinig in gebruik?)

•   Verminder, hergebruik en recycle waar mogelijk.
•   Vermijd het gebruik van oude airconditioners die 

niet zuinig zijn in het gebruik. Gebruik moderne 
airconditioners met niet-giftige en milieuvriendelijke 
koelstoffen.

•   Gebruik alternatieve materialen voor plastic (bamboe, 
papier, hout) en zet deze in bij de catering voor 
patiënten.

•   Gebruik duurzame, groene energie, bijvoorbeeld  
wind- en zonne-energie.

Cartoon: Marco de Vente, dialyseverpleegkundige  
St. Antonius Ziekenhuis
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Milieu management systeem
Om handen en voeten te geven aan deze adviezen, 
beveelt de werkgroep aan om het internationale milieu 
management systeem (environmental management 
system, EMS) te gebruiken. Dit is een overzicht dat 
jaarlijks geëvalueerd wordt, met onder meer richtlijnen, 
standaarden, reviews en procedures voor duurzaam 
werken. Op www.edtnaerca.org staat een presentatie over 
het EMS. (Scroll naar webinar Green Excellence.)

App duurzaamheid
Op de website van de EDTNA/ERCA staat ook de app 
Environmental Checklist. Wie de vragen in de app 
beantwoordt, ziet hoe duurzaam de eigen afdeling te 
werk gaat. Ook is het mogelijk de eigen ontwikkelingen 
systematisch te volgen (met een EDTNA/ERCA-diploma als 
uiteindelijk resultaat). Je vindt de (Engelstalige) app op 
edtnaerca.org/education/educational-material-applications. 
Bij voldoende animo wordt de app vertaald in het 
Nederlands. 

Discussieforum Renal Pro
Op het discussieforum Renal Pro van de EDTNA/ERCA 
is momenteel een gesprek gaande over duurzaamheid. 
Dialyseverpleegkundigen en technici van over de hele 
wereld geven praktische adviezen. Lid worden kan via 
www.edtnaerca.org/education/renalpro

Training
Voortdurende training in milieubewust handelen van het 
personeel is belangrijk. Medische zorgprofessionals zijn 
getraind om te observeren, behandelen en ondersteunen, 
maar ze hebben in hun opleiding niet geleerd rekening te 
houden met de milieueffecten van hun werkzaamheden. 
Dialysebehandelaars zijn vooral slordig in het gebruik 
van water en elektriciteit, en ze weten vaak niet hoeveel 
medisch afval wordt geproduceerd door het gebruik van 
eengangs-dialysemateriaal (5).

Onhoudbaar
Dialyseprofessionals moeten onderzoek doen naar eco-
dialyse. De huidige situatie van uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen is onhoudbaar. Milieuvriendelijke dialyse zou 
een wereldwijde doelstelling moeten zijn in het komende 
decennium.

Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met 
Aase Riemann, aase.riemann@kpnmail.nl. Of kijk op de 
website van de EDTNA/ERCA: www.edtnaerca.org

Download de app Environmental 
Checklist en zie hoe duurzaam jouw 
afdeling is
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