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Workshop:
Wat weten we (niet) van 
psychopharmaca?

bron: Moermond et al., 2020



› Wanneer is een medicijn 
'groener'? 

› Afbreekbaarheid is (meestal) niet 
de oplossing

EU Horizon 2020/Health Projecten: 
› PREMIER (2020-2026)

– GREENER criteria voor 
onwikkeling medicijnen

› TransPharm (2022-2026)

Ontwikkeling

Workshop:
Wat is groener? Afwegingen 
in Green Pharmacy



Ontwikkeling

Workshop:
De ambities van de Coalitie 
Duurzame Farmacie: hoe 
kan de farmaceutische 
sector bijdragen?



Toelating

Workshop:
Medicijnresten in het 
milieu: hoe bepaal je of er 
een risico is? 

› Sinds 2006 wordt een 
milieurisicobeoordeling 
uitgevoerd

› Beoordeling volgens vaste 
methode

› Conclusie beoordeling géén 
onderdeel van de baten/risico 
afweging; Milieu is dus geen 
afwijsgrond voor toelating. 

› Gegevens niet altijd beschikbaar 
en/of vindbaar  database in 
ontwikkeling (PREMIER project)

› Coalitie duurzame farmacie pleit 
bij haar leden voor beschikbaar 
stellen informatie

› Nieuwe EU wetgeving: mogelijk 
veranderingen



Voorschrijven en gebruik

› Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) neemt sinds 
1 januari milieu-aspecten mee bij 
de herziening van richtlijnen



Voorschrijven en gebruik

Workshop:
Richting een 
afwegingskader voor 
medicijnen: voor wie, 
wanneer en hoe?

› Afweegkader nodig - zowel in EU verband (TransPharm project) als nationaal

Tussen actieve 
stoffen

Tussen producten Inclusief milieuimpact na 
gebruik 

Maar ook als gevolg van 
productie en distributie

* Emissies van actieve ingrediënten
* CO2 footprint, energie gebruik

* Gebruik van material, oplosmiddelen
* etc... 

En met effectiviteit en 
veiligheid voor de 

patient 



Voorschrijven en gebruik

Workshop:
Op weg naar beter 
onderwijs over 
medicijnresten

› Veel vraag naar ontwikkeling 
onderwijs, ook van studenten

› Inventarisatie VWS, vooral gericht 
op duurzaamheidsaspecten

› Informele werkgroep: 
– inventarisatie onderwijs medicijnresten

– hoe motiveer je mensen hier iets aan 
te doen?

– wat is er nodig?   



Module voor FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO)
o Module ontwikkeld door het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, met 

accreditatiepunten
o Expert van waterschap/drinkwaterbedrijf sluit aan
o Interesse vanuit zorg was overweldigend
o Uitvoering belemmerd door COVID, maar in 2022 nog ruimte!
o Verbreding naar ziekenhuizen en zorginstellingen

+/- 50 trainers van 
waterschappen en 
drinkwaterbedrijven 
(bijna landelijk 
dekkend)

Doel: 140 FTO’s
- 80 geweest 
- nog 10 gepland

Betrokkenheid 
van 800 
huisartsen en 
apothekers 
(10% van NL) & 
GGZ psychiaters

> 481 acties met 
naam en rugnummer

FTOmedicijnresten@van-waarde.com

Workshop:
Op weg naar beter 
onderwijs over 
medicijnresten



Afval

Workshop:
Medicijnen in een Circulaire 
Economie



Afval: plaszakken

› Contrastmiddelen worden veel gebruikt 
en zijn moeilijk uit het water te filteren

› Drie routes met handelingsperspectief

Workshop: Plaszakken als 
middel om contrastvloeistof 
uit ons water te houden

Verminderen 
gebruik 

contrastmiddelen

Verminderen 
lozing uit 
ziekenhuis

Verminderen 
lozing vanuit huis

invloedssfeer ziekenhuis

invloedssfeer ziekenhuis en patiënt 

› Plaszakken-proef Deventer: grote 
bereidheid bij patiënten

› Brede proef in 6 ziekenhuizen: Patiënten 
en personeel waren enthousiast zowel 
over gebruiksgemak als over 
tijdbesteding

› Uitrol naar meer ziekenhuizen: voor meer 
informatie en aanmelding 
plaszakken@van-waarde.com 

bron: van Waarde



› Verbetering rioolwaterzuivering  vervolgpresentatie Maarten Nederlof

› Antibioticaresistentie  vervolgpresentatie Heike Schmitt

Zuivering

Workshop:
RWZI-effluent als spiegel 
van de samenleving: 
dilemma’s en afwegingen

Workshop:
Antibioticaresistentie in 
afvalwater – vóórkomen en 
voorkómen

bron: STOWA 2017-42



Huisdiermiddelen 
ook in het 
oppervlaktewater?

Workshop:
Kennis en kansen -
vlooienmiddelen uit 
huishoudelijk afvalwater

bron: Mul et al., 2021

Fipronil

Norm 0,07 µg/L

Gemiddeld buitengebied 0,12 µg/L

Gemiddeld stedelijk gebied 1,36 µg/L

Fractie van de verkoop 
nodig voor 
normoverschrijding

<10%



Take home messages

› Samenwerking tussen partners van 
verschillende sectoren niet 
vanzelfsprekend, maar voorbeelden laten 
zien dat het kan.

› Op veel plekken in de keten vinden 
initiatieven plaats. Sommigen ervan 
dienen als vliegwiel voor maatregelen op 
een andere plaats in de keten. 

› Communicatie tussen sectoren is 
essentieel!



Vragen?
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