Milieubijlage aan duurzaamheidsverslag 2011

Dit document is een uitbreiding van het duurzaamheidsverslag 2011 van az Sint-Blasius en gaat
dieper in op het milieubeleid van het ziekenhuis. We kijken enerzijds naar energie-efficiëntie en
waterbesparing en anderzijds naar de directe impact op het leefmilieu via emissies, afvalstromen en
lawaaihinder.
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Energie-efficiëntie en waterbesparing
Cijfers over het energie- en waterverbruik van az Sint-Blasius worden maandelijks geregistreerd.
Daaruit halen we onze indicatorwaarden, die driemaandelijks worden besproken met de
diensthoofden en jaarlijks met de directie en de raad van bestuur. Door deze resultaten te toetsen
aan drempelwaarden bepalen we op welke vlakken verbetering mogelijk is.
Elektriciteits- en gasverbruik
De totale energiekosten van het ziekenhuis bedragen 1% van de omzet, wat hoog is. Daarom volgen
we het energieverbruik zorgvuldig op en grijpen we in bij inefficiënties. Een nuttige indicator hiertoe
vormt het energetisch verbruikskengetal (in MJ/m²), dat het gas- en elektriciteitsverbruik relateert
aan de bruto vloeroppervlakte.

Het elektriciteitsverbruik blijft ook in 2011 dalen. We zakken zelfs voor het eerst sinds 2003 onder de
drempelwaarde van 1571 GJ/m² per jaar. Dat is deels te wijten aan de vervanging van 2 beddenliften,
1 dokterslift, 1 dienstlift en 1 dialyselift. De nieuwe liften zijn kabelliften i.p.v. het vroegere
hydraulische liftsysteem waardoor het energetisch rendement gevoelig verbeterde.
Bovendien hielden we onder impuls van het ecoteam een aantal sensibiliseringsacties rond rationeel
energiegebruik. De eerste actie had betrekking op het nemen van de trap. Het ecoteam deelde
bakjes aardbeien uit aan trapgebruikers en combineerde deze ludieke actie met een
affichecampagne. Een tweede actie bevatte onder meer een sensibiliserende presentatie rond
energieverbruik.
Het elektriciteitsverbruik blijft ook in 2011 dalen. We zakken zelfs voor het eerst sinds 2003 onder
de drempelwaarde van 1571 MJ/m² per jaar. Dat is deels te wijten aan de vervanging van 2
beddenliften, 1 dokterslift, 1 dienstlift en 1 dialyselift. De nieuwe liften zijn kabelliften met een
merkbaar beter energetisch rendement dan het vroegere hydraulische liftsysteem.
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Het ecoteam vormt voor de medewerkers het platform om ideeën die ecologisch, economisch en
sociaal verantwoord zijn te genereren, te concretiseren en verder uit te werken. Zo hielden we in
2011 onder impuls van het ecoteam een aantal sensibiliseringsacties rond rationeel energiegebruik.
De eerste actie had betrekking op het nemen van de trap. Het ecoteam deelde bakjes aardbeien uit
aan trapgebruikers in Dendermonde en combineerde deze ludieke actie met een affichecampagne.
Een tweede actie bevatte onder meer een sensibiliserende presentatie, die inzicht gaf in de grootste
energievreters en hoe het verbruik verder terug te dringen.
De renovatie van de verblijfsafdelingen gebeurde met aandacht voor duurzaamheid en zuinig
energieverbruik. Zo zorgden we voor aanwezigheidsgestuurde verlichting, vensters met dubbele
beglazing en kasten uit het duurdere, maar duurzame volkernhout.
Terugblik op doelstelling 2011
De thema’s ‘milieu’ en ‘energiezorg’ zullen voortaan duidelijker en/of uitgebreider worden
opgenomen in de bestaande documenten voor het personeel. Zo proberen we de nodige
context te creëren waarbinnen elke medewerker in de organisatie effectieve MVO-initiatieven
kan ontplooien.
Groene stroom
az Sint-Blasius schakelde over op 100% groene stroom en sloot zich aan bij een economisch
samenwerkingsverband voor energie. Dit samenwerkingsverband drukt de energiekosten van het
ziekenhuis en houdt bij de aankoop van energie steeds rekening met de wet op
overheidsopdrachten.
Brug naar morgen – doelstellingen 2012
az Sint-Blasius wil het TCO-principe op termijn toepassen voor de aankoop van alle
aangekochte apparatuur.
Masterplan Nieuwbouw & renovaties
Samen met de bouw van de nieuwe vleugel, die geopend werd begin 2012, vormt de renovatie van
onze gebouwen één van de zes programma’s voor 2010-2015.
Het comfort van patiënten en medewerkers is reeds enkele jaren een belangrijk aandachtspunt in
het beleid. En al is het gebouw op campus Dendermonde nog relatief jong (1994), toch drongen
vernieuwende en verfrissende renovatiewerken zich op.
Bij deze renovatie zijn ruimtelijkheid,
functionaliteit, duurzaamheid en een
doordacht design enkele van de
sleutelbegrippen. De lat ligt hoog. We willen
dat onze gebouwen en infrastructuur
beantwoorden aan de hoogste normen en
verwachtingen inzake hoogkwalitatieve
dienstverlening, comfort en multimedia.
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De renovatie van ons huis is eigenlijk al enkele jaren geleden gestart. In 2008 vernieuwden we onze
dienst dialyse, in 2009 intensieve zorgen. In 2010 was de kraamafdeling aan de beurt. Begin 2011
onderging op campus Zele de dienst dialyse een metamorfose, terwijl ook medische beeldvorming
gedeeltelijk werd vernieuwd. En op campus
Dendermonde werd in 2011 de laatste hand gelegd aan
een volledig opgefrist medisch secretariaat, waarin nu
ook dienst medische registratie is gehuisvest.

In alle gerenoveerde afdelingen krijgen de kamers
nieuw vast meubilair, nieuw sanitair en een nieuwe
vloerbedekking. De muren worden fris geverfd.
Elke patiënt krijgt een eigen multimediamonitor
met verschillende toepassingen voor ontspanning en
informatie.
De topkoeling zorgt voor een aangename temperatuur in
de warme seizoenen. De vensters worden vervangen door
dubbele beglazing met een hoog rendement. Op die
manier gaat meer comfort voor de patiënt hand in hand
met een duurzaam energiebeleid en financiële
continuïteit.
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In 2011 werd het gebouwbeheersysteem uitgebreid. Dat biedt de mogelijkheid om via centrale
monitoring nog beter inefficiënties in het verbruik van gas, elektriciteit en water op te sporen en bij
te sturen.
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az Sint-Blasius verbruikte in 2011 17% minder gas dan het jaar ervoor. Aangezien het gasverbruik
voor verwarming sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden, bekijken we ook het gasverbruik
gerelateerd aan het aantal graaddagen. Deze zijn een maatstaf voor de koude over een periode en
geven dus inzicht in de efficiëntie van de verwarming. Uit deze indicatorwaarde blijkt dat er in 2011
iets minder efficiënt met verwarming werd omgesprongen dan in 2010. Het elektriciteitsverbruik
daalde lichtjes in 2011.

Brug naar morgen – doelstellingen 2012
In 2012 wil az Sint-Blasius het energieverbruik van Campus DPZ (Zele) verlagen door 1 van de
3 bestaande warmteketels af te koppelen en de warmteactiviteitsregeling aan te passen.
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Waterverbruik
Hieronder wordt het waterverbruik van de afgelopen drie jaar grafisch weergegeven. De verhouding
van het waterverbruik op de verschillende sites is in verschillende kleuren weergegeven.

Het totale waterverbruik van az Sint-Blasius en zijn twee campussen bedroeg in 2011 44.829 m³
water (t.o.v. 53.150 m3 in 2010). Deze aanzienlijke daling is voornamelijk het effect van de
vervanging van de bestaande vloeistofringwaterpompen door nieuwe compressorgekoelde
palettenpompen. In oktober 2010 werd een nieuwe vacuüminstallatie geïnstalleerd die niet langer
gekoeld wordt door stadswater maar door een gesloten systeem-koelinstallatie. Het effect van de
daling van het waterverbruik was in 2010 al licht merkbaar, maar komt volledig tot uiting in 2011.
Om het waterverbruik in 2012 verder te verminderen, lieten we in 2011 een kostenanalyse uitvoeren
voor een project dat het niet-verontreinigde hemelwater afkoppelt van het rioleringsstelsel. Zodra de
directieraad deze raming heeft goedgekeurd, zal het architectenbureau dit project op zich nemen.

Wagenpark
az Sint-Blasius heeft slechts een zestal wagens in eigendom. Het betreft drie directiewagens, een
MUG en 2 wagens voor de technische dienst en de bode. Het dieselverbruik (in liter) voor de wagens
van het eigen wagenpark kende een stijgend verloop de afgelopen drie jaar, gaande van 9.000 liter
diesel in 2008 tot 12.050 liter diesel in 2011.
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Zorg voor leefmilieu
az Sint-Blasius voert een coherent milieubeleid en integreert milieuzorg in het bedrijfsbeleid. In 2011
zetten we dit gedachtegoed verder door het samenstellen van een milieu-indicatorenset en het
voeren van zowel interne als externe communicatie hierrond. De werking van het ecoteam werd
uiteraard verder gezet. Naar aanleiding van het behalen van het milieucharter en het uitbrengen van
het duurzaamheidsverslag werd, tijdens een informele barbecue, ook het personeel opnieuw
gesensibiliseerd rond MVO.

Terugblik op doelstellingen 2011
Het is onze ambitie om ook voor 2011 het milieucharter te behalen.
Op 7 juni 2011 werden de inspanningen van directie en ecoteam inzake
milieuzorg beloond met het VOKA Milieucharter. az Sint-Blasius is trouwens de eerste
Vlaamse zorginstelling die het VOKA Milieucharter behaalde. Om dit charter te behalen
moeten bedrijven aan twee voorwaarden voldoen, namelijk werken conform de geldende
milieuwetgeving en, gedurende het actiejaar, minstens vier acties uitvoeren in verschillende
milieuthema’s. Basisprincipe hierbij is dat de acties niet alleen een meerwaarde hebben voor
het leefmilieu, maar ook economisch lonend zijn voor het bedrijf.
Het actieplan van az Sint- Blasius omvatte negen acties, onder meer rond energiebesparing,
afvalbeleid, het beperken van lucht-, water- en bodemverontreiniging en van lawaaihinder.
Het ecoteam gaat verder op de ingeslagen weg, zodat onze milieuresultaten verder kunnen
verbeteren en wij het Milieucharter jaarlijks kunnen blijven verdienen.
az Sint-Blasius is ook een van de drijvende krachten in de Werkgroep Milieucoördinatoren van
het Vlaams Ziekenhuisnetwerk UZ Leuven. Momenteel stelt deze werkgroep een set
internationaal erkende milieu-indicatoren samen waarmee, binnen de ziekenhuissector, zal
kunnen gebenchmarkt worden.

az Sint-Blasius streeft ernaar haar milieu-impact te minimaliseren. We richten ons daarbij
voornamelijk op afvalstoffen en emissies, maar ook op lawaaihinder.
Emissies
Brug naar morgen – doelstellingen 2012
Om te kunnen blijven voldoen aan de nieuwe en strengere normen wat betreft
de luchtemissie wordt in 201 een nieuwe stookketel geïnstalleerd.
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Jaarlijks worden meetcampagnes uitgevoerd op de verwarmingsketels. Hieronder vindt u de
meetresultaten. Uit deze meetresultaten concluderen we dat er binnen dit domein verbeterpotentieel is. Vandaar ook dat de verwarmingsketels aan een studie zijn onderworpen. In het kader
van de Cera-award werd er gestart met een studie voor de vervanging van de stookinstallaties.
Daarin wordt de haalbaarheid van het integreren van zonnecollectoren geëvalueerd. Deze studie
loopt door tot april 2012 en wordt uitgevoerd door een laatstejaarsstudent industrieel ingenieur
elektromechanica. Aan de hand van de resultaten zullen we de luchtverontreiniging kunnen
aanpakken.

2011
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* De installatie met een nominaal thermisch vermogen van 300 kW tem 5 MW is een kleine installaties.
De na te leven frequentie voor installaties t.e.m. 1 MW is tenminste om de 5 jaar.
De na te leven frequentie voor installaties van meer dan 1 MW is tenminste om de 2 jaar.
** Niet vereist voor met aardgas gevoede installaties

Door werknemers te stimuleren om de auto thuis te laten, kan az Sint-Blasius zijn impact op de
omgeving verder beperken. Het ziekenhuis heeft al enige jaren een fietsvriendelijk klimaat. Dit werd
in 2011 voortgezet door het blijvend aanbieden van een fietsvergoeding, de aankoop van enkele
tweedehandsfietsen en het opstellen van een procedure rond verhuur van fietsen.
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Terugdringen afvalstromen
Onderstaande grafiek geeft de grootste afvalstromen van az Sint-Blasius weer, met name (niet)
risicohoudend medisch afval, restafval, GFT en papier en karton. Onder ‘Overige’ worden de
afvalstromen samengevat die in totaal minder dan 4 ton over de drie jaren (2009-2010-2011)
bedragen. Dit zijn onder andere solventen, formol, lege kunststofverpakkingen, enz.

De stijging in niet-risicohoudend medisch afval werd deels veroorzaakt door de verplichting vanuit
Europa om met wegwerpmaterialen te werken. De totale afvalstroom blijft ongeveer constant.
az Sint-Blasius lanceerde in 2011 verschillende initiatieven om zijn afvalstromen te verminderen en
de opslag van afvalproducten te heroriënteren. Er werd een studie uitgevoerd door de afvalophaler
om het containerpark te optimaliseren. De bedoeling is om alle afvalrecipiënten te groeperen op één
locatie die afsluitbaar is voor onbevoegden. Verder werkten we opleidingen uit voor het gebruik van
gevaarlijke producten. De logistieke afdeling heeft deze opleiding al achter de rug. In 2012 is het de
beurt aan de werknemers van het labo en de apotheek. We onderzochten in 2011 ook de
mogelijkheid om een databank van gevaarlijke producten op te stellen en we actualiseerden een
aantal veiligheidsinformatiebladen. In samenspraak met de afdeling ziekenhuishygiëne werden de
nodige aanpassingen voor een vernieuwd afvalprotocol – dat de regels van selectieve
afvalverzameling beschrijft – aangeduid. Deze wijzingen moeten nog vertaald worden in de update,
waarna de wijzigingen bekend worden gemaakt onder alle medewerkers. Hoewel er al een
verregaande sortering van het afval gebeurt, kregen in 2011 13 afdelingen en 5 locaties voor
drankautomaten aparte inzamelcontainers voor PMD-afval. Op een 20-tal plaatsen werden
sensibiliseringsaffiches opgehangen.
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Brug naar morgen – doelstellingen 2012
In de aanloop naar een gestandaardiseerde aankoopprocedure testten we in 2011 al enkele
schoonmaakproducten met Ecover-label uit en voerden we gesprekken met leveranciers.
De bedoeling is om in 2012 criteria op te stellen voor de aankoop van effectieve,
gebruiksvriendelijke en milieubewuste schoonmaakproducten.

Door het afprinten van onvolledige labo-uitslagen en medische rapporten te beperken, daalde het
papierverbruik in 2011 al met 26250 vellen papier.

Brug naar morgen – doelstellingen 2012
In 2012 werkt het ziekenhuis naarstig verder aan het verminderen van zijn papierverbruik.
De wachtlijsten van de artsen, goed voor 800 à 900 pagina’s per maand, zullen via het
intranet ter beschikking worden gesteld. Er komt ook een automatisch bericht onder elke
ontvangen e-mail dat de medewerkers van het ziekenhuis bewustmaakt van de milieu-impact
bij het afdrukken. Bovendien stelt het ziekenhuis dubbelzijdig printen als standaard in en
wordt het printgedrag van diensten actief opgevolgd.

De tweede grafiek geeft weer hoe de verschillende afvalstromen worden verwerkt. Er zijn
verschillende methoden van afvalverwerking: recycleren, composteren, storten en verbranden. De
verwerkingswijze ‘andere’ betekent dat de afvalstromen conform de regels verwerkt zijn, maar
vooraf nog worden opgeslagen in een depot.
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Lawaaihinder
In 2011 kreeg az Sint-Blasius een klacht van een buurtbewoner wegens lawaaihinder. Hoewel de
richtwaarde van het Vlarem werd gehaald, namen we toch maatregelen om de lawaaihinder verder
te beperken. De olieafscheiders en de bijhorende leidingen werden geïsoleerd en er werd een
bijkomend geluidsscherm geplaatst bij 2 koelinstallaties. Er werden meerdere geluidsstudies
uitgevoerd om de invloed van de genomen maatregelen na te gaan.
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