Medicijnen en
injectienaalden

Lever ze
gescheiden in
bij uw apotheek!

DOE MEER
MET AFVAL
Deze campagne is een initiatief
van alle Utrechtse gemeenten

Jaarlijks wordt er in de provincie Utrecht
ongeveer 88.000 kilo aan oude medicijnen en gebruikte en ongebruikte naalden
apart ingeleverd. Toch belandt er nog
teveel aan medicijnen bij het gewone
huisvuil. Dit is gevaarlijk voor de vuilnisman, de volksgezondheid en het milieu.

Gebruikte en ongebruikte injectienaalden en
restanten medicijnen mogen niet bij het huisvuil. Stel je voor dat een vuilnisman zich prikt
aan een naald. Of dat een spelend kind een
‘snoepje’ vindt dat in werkelijkheid een gevaarlijk medicijn is. Medisch afval hoort net als batterijen en producten met oplosmiddelen bij het
klein chemisch afval (KCA). Maar waar kunt u
met dit afval heen en wat gebeurt ermee?
In samenwerking met de apothekers en
enkele afvalverwerkers hebben Afvalverwijdering Utrecht en de Utrechtse gemeenten
al 25 jaar een apart inzamelsysteem voor hun
inwoners. Hierdoor kunt u gemakkelijk en veilig
uw gebruikte en ongebruikte naalden, spuiten
en restanten medicijnen kwijt.

Waar kunt u dit afval kwijt?
In alle Utrechtse gemeenten kunt u uw restanten
medicijnen en gebruikte en ongebruikte injectiespuiten/naalden inleveren:
• bij uw apotheek
• bij het chemo-/kca-depot op het afvalbrengstation of de milieustraat in uw gemeente
Gratis naaldenkokers
Als uw apotheek injectiespuiten levert, krijgt u
gratis een naaldenkoker of –container mee.
Hierin kunt u de gebruikte en ongebruikte
naalden en spuiten (zonder verpakking!) veilig
en makkelijk verzamelen. Een volle container
kunt u bij uw apotheek afgeven. U krijgt dan
weer een lege mee naar huis. Deze (kostbare)
service is voor u als inwoner geheel gratis.
Restanten medicijnen?
Restanten medicijnen kunt u zowel bij uw
apotheek als bij het chemo-/kca-depot
inleveren. Lever ze zoveel mogelijk in zonder
de verpakking en bijsluiters, verzameld in een
plastic zak of tas. Hiermee draagt u bij aan
een betere afvalscheiding en waarborgt u uw
privacy.
Wat gebeurt ermee?
Uw apotheek slaat uw gebruikte en ongebruikte
spuiten en restanten medicijnen gescheiden op
in speciale afsluitbare vaten. Dit gebeurt ook op
de chemo-/KCA-depots. Als deze vol zijn, halen
de inzameldiensten het afval in alle Utrechtse
gemeenten op. Zij slaan het tijdelijk op in
hiervoor bestemde depots. Daarna wordt dit
afval gescheiden verbrand in speciaal hiervoor
geschikte installaties.

Wat brengt u waar
WAT

WAAR

• Gebruikte en ongebruikte injectienaalden,
spuitnaaldcombinaties

Bij uw apotheek,
in naaldenkoker
of -container

• Restanten medicijnen,
zoals pillenstrips,
tubes zalf, flesjes met
medicijn

Bij uw apotheek,
afvalbrengstation
of milieustraat,
in plastic zak, liefst
zonder verpakking

• Lege ampullen,
lege insulinepatronen,
lege pillenstrips,
watten, verband, e.d.

Bij het restafval
(in de vuilnisbak)

• Lege medicijnenflesjes

In de glasbak

• Kartonnen doosjes
en andere papieren
verpakkingen van
medicijnen

Bij het oud papier
& karton

Let op:
Bedrijfsafval
behoort niet
tot deze
regeling!

Bescherming
van uw privacy
Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens ongevraagd bekend worden en om het
medicijnafval te verminderen vragen wij uw
medewerking. Het is in het belang van uw
privacy om uw naam en adresgegevens van
de medicijnverpakkingen thuis te verwijderen. Bijsluiters en kartonnen doosjes e.d.
kunnen bij het oud papier. Op dit moment
worden er proeven gedaan om de medicijninzameling nog efficiënter te maken.

Let op!
Inwoners kunnen hun
restanten medicijnen en
gebruikte en ongebruikte
injectienaalden niet inleveren
bij praktijkhoudende tandartsen, huisartsen zonder apotheek en
andere beroepsgroepen in de Provincie
Utrecht, waar naalden en medicijnen worden verstrekt. Zij nemen namelijk niet deel
aan het aparte inzamelsysteem van de
Apothekersvereniging Midden-Nederland
en Afvalverwijdering Utrecht. Voor hen is
dit bedrijfsafval, waarvoor zij zelf een verantwoorde verwerking moeten regelen.
Wel kunt u terecht bij uw apotheekhoudende huisarts in uw gemeente.

De inzameling van restanten medicijnen en
gebruikte en ongebruikte injectienaalden is
een initiatief van en wordt verzorgd door:
• Afvalverwijdering
Utrecht (AVU)

• Apothekersvereniging
Midden-Nederland
(voorheen Departement
Utrecht KNMP)

• Gemeente Utrecht

• ROVA Amersfoort

Meer informatie?
AVU - Afval Verwijdering Utrecht
Postbus 3250
3760 DG Soest
Tel. 035 - 603 2 303
Heeft u vragen en/of wenst u brochures over
dit onderwerp te bestellen, mail dan naar:
secretariaat@avu.nl
www.avu.nl

