
Naar een klimaatneutraal materiaalgebruik in de zorg

Ir. J.W. Slijkoord
Mr. Robert de Bruijn

NVLO Themadag; De Meern, 3 juni 2021
1



• Wie we zijn

• Naar een klimaatneutraal materiaalgebruik

• Hoe we dit samen kunnen realiseren
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Wie wij zijn: transitie- en materiaalkennis gecombineerd

Robert de Bruijn
• Jurist en bedrijfseconoom

• 25 jaar ervaring met:

o Transitiemanagement

o Business cases

o Bruggenbouwen
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Jan Willem Slijkoord
• Materiaalkundig ingenieur

• 25 jaar ervaring met: 
o Materiaal- en procestechnologie

o Recycling kunststoffen, metalen & textiel
o Netwerk industrie & kennisinstellingen



Onze visie: naar klimaatneutraal kunststofgebruik
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Plantaardig; Niet bio-afbreekbaar

Plantaardig; Bio-afbreekbaar

Recycled; Niet bio-afbreekbaar

Olie; Niet bio-afbreekbaar

Klimaatneutrailiteit: Van olie-gebaseerde naar recycled- & plantaardig gebaseerde kunststoffen!

CO2 uitstootCO2 opname

Aard kunststoffen

Veel voorkomend in OK

Meer klimaatneutraal
Ook bio-afbreekbaar
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PP, HDPE en PET kunnen hoogwaardig recycled worden door effectieve bronscheiding

PET, PP en PE zijn veel voorkomende 
plastics op de OK Polypropyleen wrap folie (PP)

PET trays

HDPE flessen fysiologisch zout



Jaarlijks recyclepotentieel PET, PP & HDPE  Nederlandse OK’s: ca. 
570.000 – 650.000 kg1

1. Schatting volume/ kunststoftype n.a.v. analyse in diverse OK’s
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Jaarlijks kunnen Nederlandse OK’s 1304 – 1493 ton CO2 uitstoot
reduceren door PET, PP & HDPE te recyclen i.p.v. te verbranden

1. CO2 emissies verbranden kunststof in afvalverbrandingsinstallatie (AVI) = +1,5 EQ CO2/KG kunststof (bron: CE Delft). Reductie CO2 emissie door 
recyclen kunststoffen is het verschil CO2 emissie per KG virgin & recycled kunststof (zie slide 4).

CO2 reductiepotentieel
1304-1493 ton/jaar1
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Ontwerp wellplate van fossiel naar biobased kunststof 

• Onderzoeksvoorstel ingediend met als focus toetsen:
• Recyclebaarheid biobased kunststof voor optimale footprint reductie
• Zuiverheid en wasbaarheid t.b.v. analytische metingen
• Toepasbaarheid circulair verdienmodel 

Think circular: onze oplossingsrichtingen
Van disposable naar rotables
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Pas goed afwasbare lijmen 
en etiketten toe

Vergroot hiermee hoogwaardig 
recyclebaar volume kunststof, 
vermijd onnodige vervuiling

Think circular: oplossingen voor CO2 footprint reductie
Redesign zorgproducten i.s.m. uw waardeketenpartners

Van multi-materials naar mono-materials

Ontwerp en produceer elastiek & kunststof van eenkennige materialen zodat ze recyclebaar worden

Lijm resten 
op tray

Vaste verontreiniging 
in recycled PET

410 µmEtiket
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Verwijder zoveel als mogelijk oppervlakteverontreiningen (etiketten, tape, lijm, inkt, etc)

Think circular: onze oplossingsrichtingen
Waarom bronscheiding zo belangrijk is voor recycling

=

Van mixed kunststof naar monostroom kunststof restromen verhoogt kwaliteit en toepasbaarheid



Uit de reststromen zouden diverse producten kunnen worden ontwikkeld
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Materiaal Product Voorbeeld

PP

• Stoelzitting
• (SZA) vat
• Mutsen, Kozak
• Steriele jassen
• ...

PETG • Stoelzitting
• Nierbekken
• Gebittenbakje
• Rekje reageerbuisjes
• ...

PE
• (Afval)zakken (zwart, grijs, blauw)
• Nierbekken
• Gebittenbakjes
• Kruk
• ...



De aanpak van 
kunststof
reststromen
vereist een
multidiciplinaire
aanpak

12

Footprint

•Vaststellen CO2 reductie

Supply chain

•Werkwijze

•Compacteren & opslag

•Logistiek & distributie

Business Case

• Financieel

Productie & Techniek

•Productontwikkeling

•Upcycling

•Spuitgieten

Inkoop

• Identificatie zorgproducten

• Pricing 

• Kwaliteit

Gedrag

•Verander-management



Van bewustwording naar duurzaam teamwork
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Tijd

Houding

Gedrag

M
o

ti
v
a
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e

Kennis

”Is eigenlijk 

wel goed, 

die verandering”

“Laten we er 

een succes 

van maken”

“Ik hoor dat 

er iets gaat 

veranderen”

“Ik begrijp wat 

de gevolgen 

zijn voor mij”

“Ik begrijp 

wat er gaat 

veranderen”



Momenteel ontwikkelen we uit PP blue wrap een stoel
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Graag willen wij samen met jullie uit diverse plastic soorten specifieke zorgtoepassingen ontwikkelen

gebruiken verzamelen compounden

upcyclen spuitgieten



Dank voor uw aandacht. Graag komen wij met u in gesprek!

Robert de Bruijn

• Telefoon: 06-16839022

• Email: robert@debruijnmc.nl

Jan Willem Slijkoord

• Telefoon: 06-53904036

• Email: jwslijkoord@ciorc.com
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