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Voorwoord 

Beste Lezer, 

Voor u ligt het milieujaarverslag van 2017 met daarin alle informatie over milieu gerelateerde zaken 
over afgelopen jaar. Dat is niet niks want er is wederom veel gebeurd in het Antoni van 
Leeuwenhoek.  

Wij willen de CO2-uitstoot drastisch verminderen, de start van de renovatie van het Ketelhuis is dan 
ook een natuurlijk moment gebleken om hier flinke stappen in te nemen. Zo gaan wij over op 
warmtepompen en een nieuwe CV & GKW-installatie. Hiervoor zijn in 2017 de koelmachines, WKK-
installatie en de GKW-installatie gedemonteerd en afgevoerd. In 2018 wordt alles opnieuw 
opgebouwd, wat moet resulteren in een reductie van minstens 80% aardgasverbruik.  

Dit betekent dat de zwaartekracht verplaatst van gas naar elektra. Daarom is, naast bovenstaande 
energiemaatregelen,  afgelopen jaar ook gekozen voor nieuwe energiecontracten bestaande uit 
100% windenergie afkomstig uit Europese wind. Het energiecontract gaat in op 1 januari 2018, dus 
volgend jaar hopen we een flinke verlaging terug te zien in onze CO2-footprint. Ik kijk dan ook uit 
naar het jaarverslag van 2018 waar het harde werk van 2017 zich laat uitbetalen. Voor nu wil ik u , 
middels dit jaarverslag, meenemen naar 2017. Ik wens u veel leesplezier. 

Ewout Wessels, Hoofd KAM & Beveiliging 
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Samenvatting 

In 2017 zijn in het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) verschillende stappen genomen voor een 
duurzame energievoorziening. Een mooie stap hierin is dat bij het afsluiten van de nieuwe 
energiecontracten, gekozen is voor 100% Europese windenergie met bijbehorende GVO-certificaten. 
Het nieuwe energiecontract gaat in vanaf 1 januari 2018. Het verwachte resultaat is een reductie van 
maar liefst 60% van de CO2-footprint.  

Ook is een start gemaakt met het grootschalige ketelhuisproject Vervanging CV en GKW opwekking, 
ingezet wordt op de toekomstbestendigheid van de energievoorziening en een focus op het 
reduceren van gasverbruik. Het AVL schakelt hiermee voor een groot deel over op warmtepompen in 
combinatie met bodemenergieopslag. De keuze om zo min mogelijk gebruik te maken van gas sluit 
aan bij de maatschappelijke ontwikkelingen waar het AVL zich aan wil committeren. Ook levert deze 
keuze een belangrijke kostenbesparing op. In 2018 wordt hier verder aan gewerkt en volgen mogelijk 
andere maatregelen om het gasverbruik te reduceren en daarmee de CO2 footprint te verkleinen. In 
het overzicht hieronder zijn de belangrijkste milieucijfers van 2017 ten opzichte van 2016 
opgetekend. 

Sinds 2014 wordt gewerkt met een milieumanagementsysteem, de milieuthermometer Zorg. 
Hiermee wordt de aandacht voor duurzame zorg aantoonbaar voor medewerkers, patiënten, 
bezoekers en belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. Tot en met 
2017 heeft het AVL het predicaat ‘zilver’ gedragen. Voor 2018 zal een nieuwe herbeoordelingsaudit 
plaatsvinden om dit predicaat voort te zetten, in lijn met het milieubeleid wordt gekeken naar de 
mogelijkheden voor het predicaat ‘goud’.  

Waar in 2016 verschillende daken is sedum begroeiing aangebracht,  totaal 1.815 m2 aan groene 
daken, zijn sinds april 2017 door imker Oscar Eerland drie bijenkasten geplaatst in de binnentuin 
naast de wachtkamer van poli 3. Naast het voordeel dat bijen goed zijn voor de natuur en bijdragen 
aan bevruchting en bestuiving van planten en andere bloemen, bieden de bijen een leuk schouwspel 
en gesprekstof voor wachtende patiënten. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10/10, is hier veel 
aandacht aangegeven door de verspreiding van een flyer over groene daken en de bijenkasten van 
het AVL en werden medewerkers in de gelegenheid gesteld om de honing van het AVL te proeven.  

Vanaf juni 2017 is een start gemaakt met een eenjarige pilot voor deelfietsen, in samenwerking met 
e-bike-to-go en Breikers. Inmiddels staan er 10 e-bikes, 4 high-speedbikes en 2 fietsen die vrijblijvend 
gebruikt kunnen worden door medewerkers van het AVL met een gemiddelde bezettingsgraad van 
80%. Hiermee ondersteunen we, naast duurzaamheid, ook het “fit@work” programma van het 
Antoni van Leeuwenhoek.  

 

 

  

2016 

2.306 fte 

15.948 ton CO2 

269.713 GJ gebouwgebonden energie 

32 m3/fte drinkwaterverbruik 

26% afvalscheiding 

2017 

2.340 fte 

16.324 ton CO2 

276.198 GJ gebouwgebonden energie 

29 m3/fte drinkwaterverbruik 

31% afvalscheiding 
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 Inleiding 2

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) bestaat uit twee organisatieonderdelen: het Nederlands Kanker 
Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Juridisch gezien vormen het Nederlands Kanker 
Instituut en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis één stichting. De stichting wordt bestuurd door 
een Raad van Bestuur en er is een Raad van Toezicht benoemd. Het Antoni van Leeuwenhoek werkt 
elke dag aan de beste zorg voor mensen met kanker. 

 In de periode 2017 zijn in totaal 11.222 nieuwe patiënten gezien en in totaal 36.648 patiënten 
behandeld. Op het gebied van fundamenteel, translationeel en klinisch onderzoek werkt het instituut 
samen met research instellingen en universiteiten over de hele wereld.  

Om de kwaliteit hoog te houden moet ook voldaan worden aan noodzakelijke randvoorwaarden. De 
zorg voor het milieu is hier één van. Ter waarborging van de kwaliteit voor milieuzorg dient het 
milieujaarverslag 2017. 

2.1 Leeswijzer 
Het milieujaarverslag bevat de resultaten en activiteiten op milieugebied van het AVL. Dit verslag is 
voor de bevoegde instantie, de Raad van Toezicht, de medewerkers en alle overige stakeholders van 
het AVL te Amsterdam. De verstrekte informatie in het rapport heeft betrekking op de periode van 1 
januari 2017 tot en met 31 december 2017.  

Het milieujaarverslag is opgesteld door de milieucoördinator, met behulp van informatie van diverse 
afdelingen in het AVL. We hopen dat de resultaten onze medewerkers mede inspireren om dagelijks 
met het thema duurzaamheid bezig te zijn.  

Voor een uitgebreid verslag van de Raad van Toezicht kunt u de Jaarverantwoording 2017 
raadplegen.  

2.1.1 Vorm van het verslag 
De indeling van het jaarverslag heeft een zelfde opzet als het jaarverslag van de afdeling KAM en het 
stralingsjaarverslag. Voorschrift D uit de milieuvergunning schrijft voor dat het AVL jaarlijks een 
milieujaarverslag opstelt, daarbij is de milieuregistratie opgenomen, een evaluatie van de 
milieubelasting uitgevoerde acties en het vervolg van het lopende milieuprogramma.  

Uit respect voor het milieu wordt het verslag enkel digitaal aangeboden. Het is voor iedereen te 
raadplegen op onze website. 

  

https://www.avl.nl/media/30077673/180156_avl_jaarverslag-2017_v7-.pdf
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 Compliance 3

3.1 Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit 
Ziekenhuizen hebben een vergunningplicht. Het Antoni van 
Leeuwenhoek is gezien de aard van de activiteiten die 
binnen de bedrijfsvoering plaatsvinden geclassificeerd als 
type C inrichting op basis van de Wet Milieubeheer, en 
daardoor vergunningplichtig. Dit volgt uit het Besluit 
Algemene Regels voor Inrichtingen Milieubeheer (Barim): 
het Activiteitenbesluit.  

Het toezicht op naleven van de vergunning is neergelegd bij 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG). 

3.1.1 Inspecties milieuvergunning 
In oktober 2017 heeft een milieu-inspectie plaatsgevonden. De overtredingen rond de lozing van 
onopgeloste bestanddelen bleken nog niet opgelost. Naar aanleiding van deze constatering heeft 
nauw overleg met Waternet en de ODNZKG plaatsgevonden, in 2018 wordt gestart met een traject 
om een verzoek tot wijziging van de vergunning in te dienen bij de ODNZKG gezien de lozingsnorm 
niet haalbaar is en tevens niet in lijn is met compliance bij eenzelfde type zorginstellingen. Het 
verzoek, inclusief motivatie en onderbouwing, gaat voor advies naar Waternet.   

Overige overtredingen zijn niet geconstateerd, wel werd gevraagd om een aantal documenten en 
protocollen te overleggen onder andere voor getroffen energiemaatregelen,  periodieke controle 
lektest van de tijdelijke koelmachines en bewijs van reparatie van een tweetal brandkasten. Deze zijn 
nagestuurd. Ook zijn aanleiding van deze inspectie rapporten van emissie metingen nagestuurd van 
de stookinstallaties in bouwdeel T.  Op 19 januari 2018 is de oké-brief ontvangen en daarmee is met 
tevredenheid voldaan aan de inspectie.   

3.1.2 Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): GGO-werkzaamheden 
In 2017 zijn de inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) niet op bezoek geweest 
en heeft dus geen inspectie plaatsgevonden. 

3.1.3 Lozingseisen 
Het afvalwater wordt volgens voorschrift tweemaal per jaar bemonsterd en geanalyseerd door de 
firma AquaSurvey, ook heeft Waternet in 2017 een aantal keren de vuilwaterputten bemonsterd. De 
analyseresultaten zijn te vinden in de bijlage onder paragraaf 8.3.4. 

Het afvalwater is volgens voorschrift in mei en oktober bemonsterd en geanalyseerd, er is hierbij één 
overschrijding van de lozingseisen geconstateerd. Deze overschrijding betreft de som zware metalen 
voor meetput NEDAM 0401, 1184,8 µg/l met een lozingseis van 1000 µg/l. Dit is te wijten aan het 
gehalte aan zink. Op 29 mei heeft een herbemonstering plaatsgevonden,  het resultaat van deze 
herbemonstering ligt aanzienlijk lager, op 33 µg/l. De lozingsnorm voor zware metalen wordt niet 
meer overschreden. 

3.1.3.1 EOX en opgeloste bestanddelen 
Ook in 2017 zijn door Waternet verhogingen geconstateerd voor EOX. In overleg met Waternet en 
ODNZKG heeft in het voorjaar tweemaal gelijktijdige bemonstering plaatsgevonden, gezien deze 

Het Activiteitenbesluit hanteert het begrip 
zorgplicht. Dit betekent dat het 
aantoonbaar is dat nadelige gevolgen voor 
het milieu worden voorkomen of anders zo 
veel als mogelijk worden beperkt. Dit 
houdt onder andere in dat gebruik van 
energie doelmatig moet zijn en dat 
geluidshinder moet worden voorkomen, 
dan wel voor zover dat niet mogelijk is tot 
een aanvaardbaar niveau moet worden 
beperkt. 
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verhogingen niet naar voren komen bij bemonstering door AquaSurvey. De gelijktijdige 
bemonstering heeft eenmaal met AquaSurvey en Waternet en eenmaal met AquaSurvey en ODNZKG 
plaatsgevonden. Dit om uit te sluiten dat de verhogingen niet te wijten zijn aan de verschillende 
momentopnamen en/of wijze van bemonstering ligt. Desondanks bleken er grote verschillen te zijn 
in de analyseresultaten, waaruit is gebleken dat de methodiek gehanteerd in het laboratorium van 
Waternet niet conform de juiste nen-methode was.  Mede hierdoor  is door ODNZKG besloten om, 
voorlopig, niet te handhaven op de lozingseis voor EOX.  

Verder is door Waternet wederom  een verhoging geconstateerd voor de lozingseis ‘onopgeloste 
bestanddelen’. In paragraaf 3.1.1 wordt omgeschreven dat in 2018 een  verzoek tot wijziging van de 
vergunning wordt ingediend bij de ODNZKG. 

3.2 Vergunningen (aanvragen en wijzigingen) 

3.2.1 Omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning met kenmerk HZ_WABO-2013-017556 en ingangsdatum  
12 november 2014, bevat voorschriften met betrekking tot o.a. afvalwater, bodembescherming en 
geluid en de duurzaamheidsaspecten afvalpreventie, energiebesparing en mobiliteit.  

Op 2 augustus 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor het oprichten van een gebouw 
(bouwdeel I) bij het AVL met kenmerk OLO-2708613. Binnen deze omgevingsvergunning is een 
milieuneutrale verandering van de inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e en artikel 3.10, derde lid, 
van de Wabo) aangevraagd en verleend. Bouwdeel I zal de plaats in nemen van bouwdeel G, wat 
inmiddels is gesloopt, met daarin onder andere een nieuw milieuplein, datacentrum, apotheek en 
kantoorfaciliteiten.  

Op 18 september 2017 is de omgevingsvergunning met kenmerk OLO-3090907 verleend voor het 
realiseren van een prefab transformatorgebouw, met twee transformatoren en een RMU ruimte.  

Op 1 november 2017 is de omgevingsvergunning met kenmerk OLO-3183943 verleend voor de 
verplaatsing van cryotanks, opslag gasflessen in kluizen en opslag gevaarlijke stoffen in kluizen. Ten 
behoeve van de nieuwbouw van bouwdeel I dienen de huidige opslagvoorzieningen van de cyrotanks 
gesloot te worden en op een andere plek geplaatst te worden .Deze plek ligt in de oksel van 
bouwdeel J(CS) en bouwdeel I. Wanneer de bouw van bouwdeel I is voltooid zullen ok de opslag 
gasflessen en opslag gevaarlijke stoffen in kluizen naar deze plek verplaatst worden zodat transport 
over het terrein tot een minimum wordt gebracht.  

3.2.2 Activiteitenbesluit 
Voor het tijdelijk plaatsen van zes externe koelunits om extra koelcapaciteit te realiseren is in het 
voorjaar 2017 een melding Activiteitenbesluit ingediend. Hiervoor is een geluidsrapport opgesteld 
om vast te kunnen stellen dat de geluidsnormen met het inschakelen van de units niet werd 
overschreden. Ook in 2018 moet weer een melding gedaan worden voor een aantal tijdelijke 
koelmachines, dit heeft alles te maken met de grootschalige renovatie van bouwdeel K (ketelhuis) 
waarbij de natte koeltorens eind 2016 zijn gedemonteerd.  

3.2.3 GGO-vergunningen 
Voor alle werkzaamheden met genetisch gemodificeerd materiaal dienen dekkende vergunningen 
en/of kennisgevingen aanwezig te zijn. In 2017 zijn drie wijzigingen op een kennisgeving op niveau II 
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(II-k) ingediend en verleend en één wijziging op een kennisgeving op niveau I (uitbreiding met DM-I 
werkzaamheden). 

Tevens zijn drie  2.8 beschikkingen aangevraagd / gewijzigd: 

Er is een 2.8 besluit afgegeven voor het omlaag schalen van werkzaamheden met een Rous Sarcoma 
virus (RSV) in dieren. Na advies van de COGEM is deze verleend, waardoor de muizen na infectie met 
het virus na vier weken naar een lager inperkingsniveau mogen worden gebracht. Hierdoor is het 
mogelijk imaging experimenten met de muizen uit te voeren. Deze werkzaamheden zijn na het 
toekennen van de beschikking aan de kennisgeving op niveau I toegevoegd. 

Er is een 2.8 beschikking aangevraagd maar niet afgegeven voor het uitvoeren van open 
werkzaamheden met ML-I materiaal en gesloten werkzaamheden met ML-II materiaal in een AP-I 
ruimte. Na de aanvraag waren er te veel vragen vanuit bureau ggo waarop besloten is de aanvraag in 
te trekken en later opnieuw in te dienen. Dit zal in 2018 worden vervolgd, waarbij de insteek is de 
beschikking zo breed  mogelijk te laten afgeven. 

Voor werkzaamheden met lentivirus met de envelop van mazelenvirus moest een reeds bestaande 
2.8 beschikking worden gewijzigd, waarbij de envelop virussen moesten worden toegevoegd. 
Hiervoor is een gewijzigd besluit afgegeven waarna de virussen in de kennisgeving op niveau II zijn 
opgenomen. 

Om de kennisgevingen inzichtelijk te maken voor onderzoekers is gestart met het opzetten van een 
database. Dit zal in 2018 verder ingericht worden. 

1.1.1 Biotherapeutica 
In het Slotervaart Ziekenhuis is een ML-I laboratorium in gebruik voor de bereiding van DNA-vaccins 
(Bio Therapeutics Unit, BTU) ten behoeve van de behandeling van patiënten in het AVL. Voor een 
aanvullende studie voor de in 2015 afgeronde studie waarin plasmide DNA wordt toegediend aan 
patiënten met plaveiselcarcinoom veroorzaakt door het humaan Papilloma virus (HPV) is in 2015 een 
vergunning verleend. Deze studie is begin 2017 van start gegaan. In 2017 zijn in deze studie vijf 
patiënten behandeld. 

Tevens bevat de BTU een ML-II laboratorium in verband met het verrichten van werkzaamheden met 
retrovirussen. Dit betreft ex vivo retrovirale transductie van humane T-lymfocyten met als doel het 
induceren van melanoomspecifieke T-cel immuniteit in stadium IV melanoom patiënten na 
toediening van deze getransduceerde T-cellen. In 2017 zijn in deze studie vijf patiënten behandeld. 

Voor een nieuwe studie waarin patiënten met blaaskanker worden behandeld met recombinant BCG 
is een vergunning aangevraagd. De eerste aanvraag is eind 2016 ingetrokken vanwege te veel 
onduidelijkheden. In 2017 is een overleg geweest tussen alle betrokken partijen en loket 
gentherapie. Naar aanleiding van dit overleg is de aanvraag aangepast en opnieuw ingediend. Eind 
2017 is voor deze studie een ontwerpbeschikking afgegeven. Voor deze studie zal dan ook in 2018 
worden gestart met de behandeling van patiënten. 
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3.2.4 Aanvraag toestemming gebruik dierlijke bijproducten 
Voor het gebruik van dierlijke bijproducten, zoals het kweken van dierlijke cellen, dient toestemming 
te worden verkregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Deze zogenaamde artikel 17 
toestemming wordt verkregen voor een periode van 3 jaar. Momenteel is er een beschikking 
afgegeven die geldig is tot 18-05-2019. 

  



11 
 

 Beleid en advies 4

4.1 Milieu, Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO) 

4.1.1 Uitgangspunten 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor het AVL steeds bewust op zoek zijn naar 
manieren om de bedrijfsvoering te verbeteren, voor mens en milieu.  

In 2016 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met een vernieuwde milieubeleidsverklaring. Middels 
deze ondertekening wordt zorg gedragen voor het milieu, de milieuthermometer Zorg wordt 
expliciet als milieumanagement systeem genoemd en zal ook de komende jaren leidraad zijn voor 
milieuzorg waar de wens is uitgesproken om van certificaat ‘zilver’ de weg naar ‘goud’ in te zetten. In 
2017 zijn geen voorvallen geweest die hebben geleid tot aanpassing van dit beleid.  

4.1.2 Milieuthermometer Zorg 
Het AVL werkt sinds 2014 met een milieumanagementsysteem, de milieuthermometer Zorg. Hiermee 
wordt de aandacht voor duurzame zorg aantoonbaar voor medewerkers, patiënten, bezoekers en 
belanghebbenden zoals de zorgverzekeraars, gemeenten en bevoegd gezag. Tot en met 2017 heeft 
het AVL het predicaat ‘zilver’ gedragen. Voor 2018 zal een nieuwe herbeoordelingsaudit plaatsvinden 
om dit predicaat voort te zetten, in lijn met het milieubeleid wordt gekeken naar de mogelijkheden 
voor het predicaat ‘goud’.  

Het keurmerk Milieuthermometer Zorg vrijstelling voor handhaving voor het thema energie uit het 
Activiteitenbesluit en de Energy Efficiency Directive (EED). 

4.1.3 Energievoorziening 
In 2017 zijn verschillende stappen genomen voor een duurzame energievoorziening. Een mooie stap 
hierin is dat de nieuwe energiecontracten zijn afgesloten met de energieleverancier, gekozen is voor 
100% Europese windenergie met bijbehorende GVO-certificaten. Het nieuwe energiecontract gaat in 
vanaf 1 januari 2018 en het verwachte resultaat is dat de CO2 footprint van het AVL met minstens 
60% afneemt.  

Intern is begonnen aan het grootschalige ketelhuisproject Vervanging CV en GKW opwekking, ingezet 
wordt op de toekomstbestendigheid van de energievoorziening en een focus op het reduceren van 
gasverbruik. Het AVL schakelt hiermee voor een groot deel over op warmtepompen in combinatie 
met bodemenergieopslag. De keuze om zo min mogelijk gebruik te maken van gas sluit aan bij de 
maatschappelijke ontwikkelingen waar het AVL zich aan wil committeren. Ook levert deze keuze een 
belangrijke kostenbesparing op. In 2018 wordt hier verder aan gewerkt en volgen mogelijk andere 
maatregelen om het gasverbruik te reduceren en daarmee de CO2 footprint te verkleinen.  

4.1.3.1 Green Deal 
Het AVL heeft zich  2016 gecommitteerd aan  de Green Deal ‘Nederland op Weg naar Duurzame 
Zorg’ en daarmee aangegeven dat het AVL  ambitie heeft om de bedrijfsvoering structureel te 
verduurzamen. Binnen de Green Deal heeft het AVL afgelopen jaar de kans gekregen om een jaar 
lang samen te werken met adviseurs op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing in de 
zorg. Het pilotproject ‘klimaatoptimalisatie in de RT’ en de vormgeving van een 
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duurzaamheidskalender zijn mede hierdoor naar een hoger niveau getild. Op 17 april 2018 worden 
beide projecten gepresenteerd op de ledenvergadering van de Green Deal.  

4.1.4 Ecologische diversiteit 
In 2016 verschillende daken is sedum begroeiing aangebracht, in totaal 1.815 m2 aan groene daken. 
Sinds april 2017 zijn door imker Oscar Eerland drie bijenkasten geplaatst in de binnentuin naast de 
wachtkamer van poli 3. Naast het voordeel dat bijen goed zijn voor de natuur en bijdragen aan 
bevruchting en bestuiving van planten en andere bloemen, bieden de bijen een leuk schouwspel en 
gesprekstof voor wachtende patiënten. Op de Dag van de Duurzaamheid, 10/10, is hier veel 
aandacht aangegeven door de verspreiding van een flyer over groene daken en de bijenkasten van 
het AVL en werden medewerkers in de gelegenheid gesteld om de honing van het AVL te proeven.  

4.1.5 Bereikbaarheid en mobiliteit 
Het Amsterdamse bedrijf Oudstanding verzorgt sinds 2016 de dienstverlening voor 
parkeerondersteuning rond het voorterrein en het veilig ververvoeren van patiënten en bezoekers 
tussen het parkeergebouw en de hoofdingang van het AVL. De elektrische shuttleservice heeft in 
2017 ruim 10.000 personen vervoerd van de parkeervoorzieningen naar de hoofdingang en terug. In 
totaal zijn ruim 5.000 kilometer gereden. Het aantal ritjes is wat afgenomen ten opzichte van 2016 
vanwege het nieuwe parkeergebouw en wellicht door de mooie uitstraling van het voorterrein met 
de diverse plantenpartijen. Vanzelfsprekend wordt deze shuttle service ook in 2018 gecontinueerd, 
zie Tabel 1 voor de cijfers van de afgelopen drie jaar.  

 2014 2015 2016 2017 

Personen AVL 24153 17548 14930 9350 
Personen SLZ 2527 1724 1025 1209 
SOM 26680 19272 15955 10759 
Personen/werkdag 
(gemiddeld) 

106 76 62 41 

km 9181 8044 5908 5461 

Km/werkdag 
(gemiddeld) 

37 32 23 21 

Tabel 1: Overzicht Shuttleritten 2014 - 2017 

4.1.5.1 Mobiliteitsbeleid 
Afgelopen jaar is een start gemaakt met het actualiseren van het mobiliteitsbeleid,  ingezet wordt op 
een transparant en eerlijk beleid voor zowel mens als milieu dat toekomstbestendig is.  De 
verwachting is dat het mobiliteitsbeleid halverwege 2018 van start gaat, wanneer de bouw van de  
nieuwe parkeergarage is afgerond.   

4.1.5.2 Deelfietsen, e-bikes en highspeed bikes 
Vanaf juni 2017 is een start gemaakt met een eenjarige pilot voor deelfietsen, in samenwerking met 
e-bike-to-go en Breikers. Inmiddels staan er 10 e-bikes, 4 high-speedbikes en 2 fietsen die vrijblijvend 
gebruikt kunnen worden door medewerkers van het AVL met een gemiddelde bezettingsgraad van 
80%.  

4.1.5.3 Meldingen milieu-incidenten 
Om veiligheid breder onder de aandacht te brengen onder medewerkers van het AVL wordt, naast de 
jaarlijkse week van de veiligheid, een maandelijkse veiligheidsvraag op het intranet geplaatst. Deze 
vragen variëren van biosafety tot brandveiligheid en afvalpreventie.  
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Met de database voor KAM-meldingen zijn incidenten in kaart gebracht binnen de rubriek milieu. In 
2017 zijn er drie incidenten en 2 onveilige situaties gemeld. De incidenten die hebben 
plaatsgevonden zijn: 

1. In de vuilcontainer opslagplaats op het achtterrein is GGO materiaal in GGO wiva-
container gedumpt. De desbetreffende research afdeling is daarop aangesproken en de 
wiva-container is tijdig uit de vuilcontainer gehaald. Dit heeft hierna niet meer 
plaatsgevonden.  

2. GGO Wiva-vaten, gevuld met glazen coupes van research afdeling C-2, stonden bij 
restafval  in kelder H-0.  

3. Bij een research afdeling zijn niet correct gesloten wiva-vaten aangetroffen. Naar 
aanleiding hiervan is het protocol opnieuw onder de aandacht gebracht onder alle 
teamleiders en afdelingshoofden van zowel kliniek als research. Er wordt actief 
gecontroleerd door afdeling KAM en logistiek of dit protocol wordt nageleefd.  

De twee onveilige situaties die zijn gemeld zijn: 

1. Bij een vrachtwagen van firma de Graaf  lekte hydrolyse olie van de lift waarmee zij de 
bakken legen. Protocol is correct gevolgd.  

2. Hoogwerker van de gevelreiniger van firma Fortron lekte een kleine hoeveelheid  
hydrolyse olie, de gevelreiniger is daarop meteen gestopt en het protocol is correct 
gevolgd.   

 

 Milieu Eind-totaal 

 

In
ci

de
nt

 

O
nv

ei
lig

e 
sit

ua
tie

 

 

Algemeen 3 1 4 

DOD 0 0 0 

HOD/MOD 0 0 0 

Research 0 1 1 

RT 0 0 0 

SD 0 0 0 

Eindtotaal 3 2 5 

Tabel 2 Overzicht KAM-meldingen 2017 
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 Rapportage 5

5.1 CO2 footprint en Milieudruk 
Het AVL hanteert de Milieubarometer als instrument om de 
milieuprestatie en CO2-footprint te meten. Milieugegevens van 
onder meer energie en afval worden met de Milieubarometer 
vertaalt naar grafieken en een CO2-footprint, die de actuele 
milieuscore laat zien. Ook zijn met dit instrument de kosten en 
kengetallen inzichtelijk te maken, zie 8.2.1 & 8.2.2. 

De totale netto uitstoot voor 2017 bedraagt 16.324 ton CO2. 
Een toename van 2,2% ten opzichte van 2016. De voornaamste 
reden voor stijging is een verhoog elektriciteitsverbruik, dit 
door renovatie van het Ketelhuis en een kouder jaar. De 
grafische verdeling is in Grafiek 1 opgemaakt.  

 

Grafiek 1 De cirkelgrafiek toont de verdeling van de CO2-uitstoot over de thema's. Hoe groter de taartpunt, hoe meer dit 
thema bijdraagt aan de totale CO2-footprint van het AVL. 

Vanwege de aard van de zorg bij het AVL, zeer gekwalificeerde oncologische patiëntenzorg, en de 
schaal waarop het AVL zich inzet op kankeronderzoek is een vergelijking met de footprint van andere 
ziekenhuizen of onderzoeksinstituten moeilijk te maken. De huidige footprint is het resultaat van 
berekeningen aan algemene verbruiksgegevens van het AVL.  

Een grafische weergave van de CO2-footprint in ton CO2 per jaar per fte is in Grafiek 2 weergegeven. 
Aan de hand van deze gegevens is te concluderen dat de CO2-footprint stabiel blijft ten opzichte van 
voorgaande jaren terwijl het aantal fte’s groeit. In 2017 bedroeg het aantal fte’s 2.340, ter 
vergelijking in 2016 bedroeg het aantal fte’s 2.306. 

Het milieubarometermodel is ontwikkeld 
door Stichting Stimular samen met het 
bureau CE Delft. De berekening van de 
milieubelasting is gebaseerd op 
schaduwprijzen, deze geven een 
maatschappelijke waarde weer die aan 
milieukwaliteit wordt gegeven. De aanpak 
en achtergronden van de 
berekeningsmethodiek zijn beschreven in 
het rapport ‘Achtergrond herziening 
schaduwprijzen Milieubarometer 2011’ van 
CE Delft, December 2010. 

https://www.milieubarometer.nl/media/medialibrary/2015/07/achtergrondmilieubarometer2011.pdf
https://www.milieubarometer.nl/media/medialibrary/2015/07/achtergrondmilieubarometer2011.pdf
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Grafiek 2 Meerjarengrafiek CO2 - deze grafiek is berekend per fte zodat de uitkomst minder afhankelijk is van de 
bedrijfsgrootte en beter vergelijkbaar is met vorige jaren. Aan afval zijn geen CO2-cijfers  toegekend. 

De vijfjaren grafiek van milieubelasting per fte is te zien in Grafiek 3. Deze grafiek toont de verdeling 
van de milieubelasting over de thema’s. De berekende milieuscore is de som van milieuschade zoals 
fijn stof, verzuring en het broeikaseffect.  

Milieuregistratie en evaluatie van acties om milieubelasting te beheersen zijn in paragraaf 6.2 & 6.5 
opgenomen, verdeeld over de kerngebieden ‘energie’ en ‘afval’.  
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Grafiek 3 Meerjarengrafiek milieumeter per medewerkers - de milieubelasting van het referentiejaar (2013) is op 100% 
gesteld. 
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 Beheer en monitoring 6

6.1 Milieuregistratie en evaluatie 
Registratie van gegevens die een impact hebben op het milieu en acties om milieubelasting te 
beheerzijn zijn in deze paragraaf opgenomen, verdeeld over de kerngebieden ‘energie’ en ‘afval’. 
Mobiliteit hoort eigenlijk ook hierin thuis, maar dit onderwerp is reeds in hoofdstuk 7 “beleid en 
advies” in paragraaf 12 beschreven. 

6.2 Energiebeheer 
Aanpassingen van de energiecapaciteit zijn nodig om aan de vraag te blijven doen die het gevolg is 
van uitbreiding in het gebouwenbestand van het AVL en om deze capaciteit toekomstbestendig te 
maken.  

6.2.1 Groene energie 
In 2017 zijn de nieuwe energiecontracten vastgelegd en daarmee de keuze voor 100% groene 
windenergie, de energiecontracten gaan vanaf 1 januari 2018 in. Hiermee vindt een verwachte CO2 
reductie plaats van maar liefst 60%, op basis van CO2 cijfers in 2017.  

Om de groene stroom zichtbaar te maken voor medewerkers van het AVL is een cartoon gemaakt en 
wordt ingezet voor onder andere presentaties en berichtgeving, hieronder te zien. 

 

Afbeelding 1 Cartoon groene windenergie 

 

6.2.2 Ketelhuisrenovatie 
Het project Ketelhuisrenovatie is een startpunt voor veel energetische besparingen en is, na vele 
voorbereidingen in 2016, in 2017 officieel van start gegaan. Door de mogelijkheden die hier zijn 
ontstaan heeft de energie coördinator een groot aantal verbetervoorstellen kunnen doen met als 
twee grote voorbeelden een pilot voor klimaatoptimalisatie en een masterplan stoom. Concrete 
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besparingen die in 2019 moeten leiden tot een reductie van 40% op energiekosten en 90% CO2 

emissie reductie. 

Voor de maandelijkse test van de twee noodstroom aggregaten is op jaarbasis 10.600 liter diesel 
nodig.  

6.2.3 Zonnepanelen 
In de laatste tranche van de SDE+ heeft het AVL een subsidie aanvraag bij RVO ingediend voor 
zonnepanelen, deze is afgewezen met als reden dat het beschikbare budget binnen SDE al is 
verdeeld.  

De Rijksoverheid heeft voor 2018 bepaald dat het correctiebedrag voor stroom die direct wordt 
gebruikt hoger moet zijn (gaat van 0,038 per kWh naar €0,063 per kWh). Gezien het verbruik van het 
AVL (18 miljoen kWh per jaar) is de kans op teruglevering niet erg aanwezig en betekent het dat er 
minder SDE per kWh aangevraagd kan worden. In 2018 wordt verder gekeken naar de haalbaarheid 
en mogelijkheden van zonnepanelen op het dak van het AVL.  

6.3 Bodem Energie Systeem 
Als aandachtspunt is eerder het optimaliseren van het bodem energie systeem genoemd. 

Het AVL beschikt al vanaf 2003 over een warmte/koude opslagsysteem (WKO) 

Een nieuwe opzet van koude-opwekkers en mogelijke combinaties met beschikbare infrastructuur uit 
de omgeving wordt in de uitwerking van het visiedocument “toekomstbestendigheid centrale 
techniek” meegenomen. Met de start van het Ketelhuisrenovatieproject in 2017 is minder gebruik 
gemaakt van de WKO door inzet van tijdelijke koelmachines om bedrijfszekerheid voort te zetten. In 
de toekomstige situatie wordt de energievoorziening middels warmtepompen, bodemopslag en 
piekketels zo optimaal en efficiënt mogelijk benut.  

Het principe van Warmte/Koude Opslag (WKO) berust op het uit de bodem oppompen van relatief 
kouder grondwater voor koeling in de zomer. In de zomer teruggepompt water levert in de winter de 
bron voor verwarming.  Gegevens met betrekking tot  de hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerd 
water is in Tabel 7 in paragraaf 8.3.3 weergegeven.  

6.4 Waterbeheer 
In 2017 is voor het verbruik van water 73.548 m3 geregistreerd. Door de demontage van 6 
koelmachines in 2016 is er licht minder water verbruikt dan voorgaande jaren, dit gezien er minder 
verdamping is. Door werkzaamheden rondom het Ketelhuisrenovatieproject hebben gedurende de 
warme periode een zestal tijdelijke koelmachines gedraaid, dit heeft ertoe geleid dat de verwachte 
reductie van waterverbruik van 10 à 20% nog niet gehaald is. Ook in 2018 wordt in de warme periode 
gebruik gemaakt van koelmachines, in 2019 zijn de effecten van de Ketelhuisrenovatie duidelijk 
zichtbaar in de cijfers.  

Ter vaststelling van de vervuilingswaarde is het Antoni van Leeuwenhoek vanaf 2016 een 
meetbedrijf, voor de berekening van de vervuilingswaarde wordt middels een meetbeschikking 
tweemaal per jaar voor de periode van zeven dagen een meetweek uitgevoerd.  
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6.5 Afvalbeheer 
Meer dan 30 verschillende afvalstromen worden gescheiden binnen het Antoni van Leeuwenhoek, 
het totale scheidingspercentage ligt op 31,0% in 2017. Dit is een toename van 4,2%  ten opzichte van 
2016. De totale hoeveelheid is op jaarbasis meer dan 8 ton,  per medewerker is dat 364 kilogram. 
Voor alle kengetallen zie Tabel 4 in de bijlage 8.2.2. 

Hieronder is een overzicht te zien van de hoeveelheid aan afvalstromen over de periode van 5 jaar, 
zie Grafiek 4. Een positieve tendens die terug te zien is, is het groter wordende aandeel van papier en 
karton. Dit duidt op de verbeterde scheiding van afvalstromen.  Verder is de hoeveelheid 
elektronische apparatuur licht afgenomen in 2017, de reden hiervoor is dat een groot aantal 
computerschermen is gedoneerd aan het goede doel.   

 

Grafiek 4 Overzicht van hoeveelheden afvalstromen over de afgelopen 5 jaar 

Voor het beddingafval1 dat vrijkomt bij bouwdeel T wordt actief gezocht naar een recycle bedrijf die 
de bedding van Innovive wil innemen zodat de cradle-to-cradle mogelijkheid volledig wordt benut.  
Tot op heden is hier nog geen samenwerking uit voortgekomen en wordt dit momenteel afgevoerd 
als ongesorteerd bedrijfsafval. 

De exacte cijfers voor afval staat in de bijlage in paragraaf 8.3.5  Ook is hier een onderverdeling 
meegenomen van afvalstromen die onder de noemer gevaarlijk chemisch afval zijn afgevoerd. Het 

                                                           
1 Rectificatie milieujaarverslag 2016: in de afvalcijfers van 2016 is het beddingafval meegenomen als SZA, dit is 
onjuist. De cijfers zijn inmiddels gecorrigeerd.  
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grootste gedeelte dat moet worden afgevoerd is bedrijfsafval ongesorteerd, deze stroom verdwijnt 
in de verbrandingsoven van het Amsterdamse afval en Energie Bedrijf en levert zo een bijdrage aan 
de energievoorziening van de gemeente Amsterdam. 

6.5.1 Specifiek Ziekenhuis Afval 
Om inzichtelijk te maken hoeveel vaten met Specifiek Ziekenhuis Afval (SZA) jaarlijks per werkplek 
wordt opgehaald zijn in Grafiek 5 en Grafiek 6 bijgevoegd. De ontwikkelingen over een periode van 5 
jaar zijn hiermee geïllustreerd. Met een totaal aantal van 14.778 vaten is dit gelijk gebleven aan 
2016. De bijdrage van research en de klinische afdelingen is respectievelijk 46% om  54%. Bij deze 
aantallen gaat het niet om het gewicht want de bakken worden pas gewogen bij het afvoeren in een 
container met 72 stuks tegelijk. 

In Grafiek 5 is een sterke toename van gebruik van SZA vaten te zien op afdeling B6, dit is toe te 
schrijven aan de verhuizing van de afdelingsgroep en de daaropvolgende renovatie van deze afdeling. 
Op het moment van schrijven is de afdeling niet in gebruik.  

 

Grafiek 5 Afvoer SZA containers bij de afdelingen van het cluster research over de afgelopen 5 jaar (gegevens logistiek)
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Grafiek 6 Afvoer SZA containers bij de afdelingen van de clusters DOD, HOD/MOD en RT (gegevens logistiek) 

6.5.2 Papierverbruik 
Het papierverbruik binnen het AVL is nog steeds aanzienlijk, ondanks alle toegepaste moderne 
technologieën en invoering van digitale systemen. In 2014 is weliswaar al overgeschakeld op 100% 
gerecycled kantoorpapier met milieukeurmerk, namelijk EU Ecolabel. In 2017 is wel een slag geslagen 
als het gaat om het inzamelen van kantoorpapier en karton, zie ook Grafiek 7. Naast dat dit goed is 
voor de milieu impact, levert dit ook geld op gezien niet de inzameling van papier en karton geld 
oplevert in tegenstelling tot andere afvalstromen waarvoor betaald dient te worden.  

In de onderstaande grafische weergave van het verbruik van dozen kantoorpapier een dalende 
verloop te zien, ten opzichte van 2016 is een zeer kleine toename te zien.   
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Grafiek 7 Meerjarengrafiek verbruik kantoorpapier, per doos à 2500 vellen. 
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 Planning 2017-2018 7

Onderwerp Waarom? Verantwoordelijke Start Afronding Resultaat 

Compliance           

Milieuthermometer hercertificering Na drie jaar is hercertificering verplicht M 2015 Q2 2018 Certificaat zilver 

Convenant brandveiligheid in de zorg Aansluiten bij landelijk netwerk vanuit SIGRA V Q3 2017 Q1 2018 Ondertekend convenant en 
externe PR 

Ontwikkelen methodiek geïntegreerde inspecties Efficiëntie voor de betrokken afdelingen KAM 2017 Q2 2018 Nieuwe methodiek 

Wijziging wet- en regelgeving straling Vanaf 6 februari 2018 nieuwe wet- en regelgeving van kracht SBE Q4 2017 Q3 2018 Voldoen aan nieuwe eisen 
wet- en regelgeving 

Digitaal KeW-dossier Oud systeem voldoet niet volledig aan eisen SBE Q1 2017 Q1 2019 Digitaal KeW-dossier 

Nieuwe KeW-vergunning Wijzigingen in wet- en regelgeving en aanpassen aan toekomst AVL SBE Q1 2018 Q3 2018 Complexvergunning 

Beleid (advies)           

Actualiseren beleid brandveiligheid Actueel maken van beleid BHV al 
opgestart Q1 2018 Beleid brandveiligheid 

Opstellen arbobeleid Duidelijkheid hoe arbo binnen het AVL is geregeld AH Q3 2017 Q2 2018 Arbobeleid 

Opstellen beleid PBM Is nog niet aanwezig AH/BVF 2017 Q3 2018 Beleid PBM 

PVE nieuwbouw/verbouw opstellen Efficiëntie naar bouwbureau en gebouwbeheer KAM 2017 Q2 2018 PVE nieuwbouw/verbouw 

Actualiseren Basisdocument Stralingszorg Wijzigingen in wet- en regelgeving en aanpassen aan situatie AVL SBE Q1 2018 Q3 2018 Basisdocument 
Stralingszorg 

Verbouwing NUG-RAD-RNC Uitbreiding van afdeling Nucleaire Geneeskunde SBE 2017 Q4 2018 In samenwerking BB en 
afdeling NG 

Mobiliteitsplan 2018 – 2022   M Q4 2017 Q2 2018 Mobiliteitsplan 2018-2022 

Terugdringen auto’s tijdens bouw parkeergebouw Gezamenlijke inspanning van de partners MCS om patiënten te kunnen 
laten parkeren M Q1 2018 Q1 2018 Vrijkomen van 100 

parkeerplekken 

Duurzaamheidbeleid / CO2 neutraal 2030 Lange termijn visie op duurzaamheid M 2017 Q3 2018 
Beleidsdocument in 
combinatie met de 
kaderbrief 

Veiligheid en risico Management           

Registratie gevaarlijke stoffen  Verbetering van huidige systeem AH Q4 2015 Q4 2018   Verbeterde registratie van 
gevaarlijke stoffen 

Registratiesysteem voor GGO’s ontwikkelen Wijziging in wetgeving en gebruik maken van nieuwe database BVF 2017 Q4 2018 Nieuwe database  

Opstellen lokale noodplannen Uitbreiding met de niet patiënt- gerelateerde afdelingen V 2015 Q3 2018 Lokale bedrijfsnoodplannen 

Uitvoeren veegproeven cytostatica Zekerstellen dat veilig wordt gewerkt AH << Q3 2018 Extern rapport 

Onderzoek blootstelling Cytostatica Apotheek Landelijk onderzoek STAZ AH Q1 2018 Q4 2018 Richtlijn  
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Onderwerp Waarom? Verantwoordelijke Start Afronding Resultaat 

Veiligheid en risico Management           

Onderzoek vervangen leidingen en betijtanks Huidige leidingen en betijtanks werken niet optimaal SBE Q1 2018 Q3 2018 Advies ten aanzien van 
leidingen en betijtanks 

Werkvergunningssysteem Zekerstellen van werkzaamheden met verhoogd risico  KAM 2017 Q3 2018 Start met papieren systeem, 
daarna via softwarepakket 

Ontwikkelen veiligheidscultuur Minder bedrijfsrisico's bij een verbeterde veiligheidscultuur  KAM < Q4 2018 Voorstel 

 Uitrol eisen convenant brandveiligheid  Nulmeting en voorbereidingen certificaat brons  V Q2 2018  Q4 2019   Certificaat brons 

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) 

Inventariseren en evalueren van bedrijfsrisico's 
 
RI&E gaat op afdelingsniveau 

AH < 2018 >2018 Rapport, goedgekeurd door 
bedrijfsarts, RVB en OR 

  - HOD / MOD 

  - SD 

  - DOD afdeling NGK en pathologie 

  - Research - Bouwdeel T 

  - Research 

  - Wetenschappelijke Administratie 

  - IFC (DIF)  

  - Radiotherapie 

Incident management           

Kwartaalrapportage opstellen Informatie over incidenten op kwartaalbasis KAM Q3 2017 Q1 2018 Opleveren van rapport  

Methodiek vastleggen voor incidentenonderzoek Duidelijk verschaffen wanneer een incidentenonderzoek moet plaatsen, 
inclusief de te volgen methode. KAM 2017 Q4 2018 Opleveren protocol 

Ontwikkelen continuïteitsmanagement  Koppeling van continuïteit aan de lokale noodplannen van de afdelingen  KAM 2017  2019   Lokale noodplannen met 
continuiteitsrisico’s 

Rapporteren en informatievoorziening           

Jaarverslag stralingszorg Overheidsverplichting SBE Q1 Q2 Jaarverslag, vastgesteld 
RvB 

jaarrapportage milieu Overheidsverplichting M Q1 Q2 Jaarverslag, vastgesteld 
RvB 

KAM jaarverslag Inzicht prestatie AVL op gebieden afdeling KAM  KAM Q1 Q2 Jaarverslag 

Kwartaalrapportage incidenten Inzicht over incident op kwartaalbasis KAM Q3 2017 Q1,2,3,4 Rapport naar 
(crisis)managers 

Opleiden           

Ontwikkelen Introductie nieuwe medewerkers AVL Meer betrokkenheid van nieuwe medewerkers KAM 2017 Q1 2018 In samenwerking met 
diverse afdelingen 

Uitrol SBE trainingsprogramma Juiste kennis voor uitvoeren werkzaamheden SBE 2017 > 2018 Samen met AVL academie 

Uitrol trainingsprogramma noodorganisatie Goed voorbereid zijn op incidenten V 2015 > 2018 Samen met AVL academie 
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 Bijlagen 8

8.1 Gebruikte afkortingen 
AVL Antoni van Leeuwenhoek – Nederlands Kankerinstituut  

BHV Bedrijfshulpverlening 

DOD Diagnostisch Oncologische Discipline 

EED Energy Efficiency Directive 

EHV Eerste Hulp Verlening 

EOX Extraheerbare Organische Halogenen 

GB Gebouwbeheer 

GGO Genetisch gemodificeerde organismen 

GROS Gevaarlijke stoffen Registratie en Opsporing Systeem  

HOD Heelkundig Oncologische Discipline 

HR Afdeling Human Resources 

IFC Informatievoorziening, Financiën &Control 

ILT Inspectie Leefomgeving en Transport 

KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu 

LBK Luchtbehandelingskast 

LTOP Lange termijn onderhoudsplan 

MOD Medisch Oncologische Discipline 

MPZ Milieu Platform Zorgsector 

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 

PGS Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 

RI&E Risico-inventarisatie en –evaluatie 

RT Cluster Radiotherapie 

RvB Raad van Bestuur 

RvT Raad van Toezicht 

SBE Straling Beschermingseenheid  

SZA Specifiek  Ziekenhuis Afval 

VOX Vluchtige Organische Halogenen 

WEB Wit en Bruingoed 

WKK Warmte Kracht Koppeling 

Wm Wet Milieubeheer 
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8.2 Milieucijfers en kengetallen 

8.2.1 Milieubarometer footprint cijfers 
Tabel 3 Deze CO2-footprint laat zien hoeveel broeikasgas wordt uitgestoten. De CO2-emissies zijn in deze footprint gegroepeerd per thema. In de footprint is ook af te lezen wat de 
grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot veroorzaakt. 
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8.2.2 Milieubarometer kengetallen 
Tabel 4 Milieubarometer 2013-2017. Milieuaspecten van het AVL: energie, water en afval zijn berekend ten opzichte van 
gebouwoppervlak, omzet of medewerker. 

AVL 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Elektriciteit             

Percentage nacht- of dalverbruik elektriciteit % 28,1 19,7 46,3 41,2 46,5 

Elektriciteit kWh/fte 9.249 9.760 8.177 9.033 9.127 

Elektriciteitsverbruik per vloeroppervlak kWh/m2 226 221 178 225 218 

         

Brandstof & warmte             

Brandstof & warmte m3 gas 
eq./fte 

1.272 1.354 1.621 1.732 599 

Energie voor verwarming per vloeroppervlak m3 gas 
eq./m2 

31,1 30,6 35,2 43,2 14,4 

         

Gebouwgebonden energie             

Gebouwgebonden energieverbruik GJ 222.54
9 

245.59
8 

276.02
4 

269.39
4 

276.19
8 

         

Water & afvalwater             

Water & afvalwater m3/fte 33,4 36,0 29,6 31,9 29,4 

VE per m3 waterinkoop 
(afvalwatercoëfficient) 

VE/m3 0,0151 0,0150 0,0150 0,0150 0,0094
1 

         

Afval             

Afvalscheiding % 24,1 31,3 32,3 39,2 45,2 

Percentage ongesorteerd bedrijfsafval % 66,5 62,5 60,6 54,9 47,5 

Ongesorteerd afval per medewerker kg/fte 259 246 231 209 198 

Gesorteerd afval per medewerker kg/fte 82,2 112 110 135 163 

Afval per medewerker kg/fte 341 358 341 344 361 

Totaal bedrijfsafval per medewerker kg/fte 283 297 283 248 260 

Totaal bedrijfsafval per omzet ton kg/ton € 0,217 0,227 0,209 0,172 0,176 

Percentage gevaarlijk afval % 17,0 16,8 17,1 27,9 27,9 

Gevaarlijk afval per medewerker kg/fte 57,9 60,1 58,4 95,9 101 

Papierafval per medewerker kg/fte 21,8 49,5 50,2 31,5 61,2 

Percentage papierafval % 6,40 13,9 14,7 9,17 16,9 

         

CO2 en Compensatie             

Totale CO2 emissie ton CO2 13.038 14.366 16.332 15.949 16.324 

Totale CO2 emissie per medewerker ton CO2/fte 6,57 6,83 7,39 6,92 6,98 

Gebouwgebonden CO2 emissie per 
vloeroppervlak 

kg CO2/m2 160 154 160 172 167 

CO2 emissie elektriciteit ton CO2 8.468 9.248 9.506 9.745 11.242 

CO2 emissie brandstoffen en warmte ton CO2 4.478 5.037 6.749 6.121 5.013 

CO2 emissie water en afvalwater ton CO2 59,8 67,8 48,4 54,4 39,5 
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Kosten             

Totale milieukosten per medewerker €/fte 1.654 1.538 1.597 1.401 71,9 

Totale milieukosten als percentage van de 
omzet 

% 1,27 1,17 1,18 0,975 0,0485 

Afvalkosten per vloeroppervlak €/m2 2,41 2,26 2,03 1,73 1,68 

Afvalkosten als percentage van de omzet % 0,0755 0,0761 0,0693 0,0483 0,0472 

       

Bedrijfsvoering             

Vloeroppervlak per medewerker m2/fte 40,9 44,2 46,1 40,1 41,7 

         

Kantoorpapier             

Kantoorpapier kg/fte 13,6 4,86 10,9 10,4 10,5 
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8.3 Energiegegevens 

8.3.1 Vijfjarenoverzicht verbruik 
Tabel 5 Overzicht verbruik water, elektra en gas over de afgelopen 5 jaar (geg. IFC en GB) 

Verbruik cijfers 2013 2014 2015 2016 2017 

        
Elektra KWh 16.098.676 17.582.550 18.071.990 18.525.845 21.313.540 

        
Gas m3 3.133.995 3.268.369 3.582.195 3.243.658 2.653.621 

        
Water m3 66.393 75.678 65.406 73.548 68.680 

 

8.3.2 Verbruik energie en water: 2017 versus 2016 
Tabel 6 Overzicht verbruik elektra, gas en water. 2017 in vergelijking met 2016 (geg. IFC en GB) 

   Verbruik 2016 Verbruik 2017 Verschil 2017/2016 

      
Elektra  KWh 18.525.845 21.313.540 +2.787.695 

     
 

Gas  m3 3.243.658 2.653.621 -590.037 

     
 

Water  m3 73.548 68.680 -4.868 

 

8.3.3 Warmte koude opslag, Bodem Energie Systeem 
Tabel 7 Gegevens van aan bodem onttrokken en geïnfiltreerd water (bron: GB) 

Bodem Energie Systeem (BES) 
 Laden (MWh) Ontladen (MWh) 
 

aan de bodem 
toegevoerde koude 
(warmte levering) 

aan de bodem toegevoegde 
warmte (koude levering) 

ontwerp 3.600 3.000 

2013 1.830 2.296 

2014 785 2.718 

2015 194 1.768 

2016 1.032 1.820 

2017 908* 262* 

* Met de start van het Ketelhuisrenovatieproject in 2017 is minder gebruik gemaakt van de WKO door inzet van tijdelijke koelmachines om 
bedrijfszekerheid voort te zetten. In de toekomstige situatie wordt de energievoorziening middels warmtepompen, bodemopslag en 
piekketels zo optimaal en efficiënt mogelijk benut.  
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8.3.4 Tabellen afvalwater analyses 
 

Tabel 8 Overzichtstabel meetput NEDAM 0401 van de steekbemonstering in 2017. 

Onderzoeksresultaten meetput NEDAM 0401 
Bouwdelen: H & K 
Rapportnummer 13892 14249 
Datum 08-05-17 18-10-17 

 norm  
chroom (Cr)  µg/l 6,8 < 5,0 
lood (Pb)  µg/l < 5,0 < 5,0 
nikkel (Ni)  µg/l 18 < 5,0 
zink (Zn)  µg/l 1100 100 
zilver (Ag)  µg/l 60 19 
som zware metalen 1000 µg/l µg/l 1184,8* 119 
     
kwik (Hg) 1,0 µg/l µg/l < 0,10 < 0,10 
     
benzeen  µg/l < 0,20 < 0,20 
tolueen  µg/l < 0,20 < 0,20 
ethylbenzeen  µg/l < 0,20 < 0,20 
orthoxyleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
meta- en paraxyleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
xylenen (som)  µg/l < 0,40 < 0,40 
BTEX (som) 100 µg/l µg/l < 1,0 < 1,0 
naftaleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
     
dichloormethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
trichloormethaan  µg/l 0,49 < 0,10 
tetrachloormethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
trichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
tetrachlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1-dichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,1-trichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,2-trichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
cis 1,2-dichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
trans 1,2-dichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethenen (som)  µg/l < 0,20 < 0,20 
chloorkoolwaterstoffen (som) 10 µg/l µg/l < 1,1 < 1,1 
     
EOX 50 µg/l µg/l 9,6 1,2 
*Herbemonstering  som zware metalen op 29 mei 2017: 33 µg/l (norm 1000 µg/l). 

Tabel 9 Overzichtstabel meetput NEDAM 0402 van de steekbemonstering in 2017. 

Onderzoeksresultaten meetput NEDAM 0402 
Bouwdelen: B, C & D 
Rapportnummer: 13892 14249 
Datum: 08-05-17 18-10-17 

 norm  
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chroom (Cr)  µg/l < 5,0 < 5,0 
nikkel (Ni)  µg/l 7,4 < 5,0 
lood (Pb)  µg/l < 5,0 < 5,0 
zink (Zn)  µg/l 98 140 
zilver (Ag)  µg/l 97 36 
som zware metalen 1000 µg/l µg/l 202,4 176 
     
kwik (Hg) 1,0 µg/l µg/l < 0,10 < 0,10 
barium (Ba) 500 µg/l µg/l 28 32 
     
benzeen  µg/l < 0,20 < 0,20 
tolueen  µg/l 1,8 12 
ethylbenzeen  µg/l < 0,20 0,76 
orthoxyleen  µg/l 0,31 1,5 
meta- en paraxyleen  µg/l 0,71 2,3 
xylenen (som)  µg/l 1 3,8 
BTEX (som) 100 µg/l µg/l 2,8 17 
naftaleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
     
dichloormethaan  µg/l 0,67 1,3 
trichloormethaan  µg/l 5,1 7,5 
tetrachloormethaan  µg/l < 0,10 0,13 
trichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
tetrachlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1-dichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,1-trichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,2-trichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
cis 1,2-dichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
trans 1,2-dichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethenen (som)  µg/l < 0,20 < 0,20 
chloorkoolwaterstoffen (som) 10 µg/l µg/l 5,8 8,9 
     
EOX 50 µg/l µg/l 9,4 1,5 
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Tabel 10 Onderzoeksresultaten NEDAM 0403 van de steekbemonstering in 2017. 

Onderzoeksresultaten meetput NEDAM 0403 
Bouwdelen A&S   

Rapportnummer: 13892 14249 
Datum: 08-05-17 18-10-17 

 norm  
chroom (Cr)  µg/l 12 < 5,0 
nikkel (Ni)  µg/l 18 < 5,0 
lood (Pb)  µg/l < 5,0 < 5,0 
zink (Zn)  µg/l 390 160 
som zware metalen 1000 µg/l µg/l 420 160 
     
kwik (Hg) 1,0 µg/l µg/l 0,12 < 0,10 
     
benzeen  µg/l < 0,20 0,55 
tolueen  µg/l < 0,20 < 0,20 
ethylbenzeen  µg/l < 0,20 < 0,20 
orthoxyleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
meta- en paraxyleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
xylenen (som)  µg/l < 0,40 < 0,40 
BTEX (som) 100 µg/l µg/l < 1,0 < 1,0 
naftaleen  µg/l < 0,20 < 0,20 
     
dichloormethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
trichloormethaan  µg/l < 0,10 0,44 
tetrachloormethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
trichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
tetrachlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1-dichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,1-trichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,2-trichloorethaan  µg/l < 0,10 < 0,10 
cis 1,2-dichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
trans 1,2-dichlooretheen  µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethenen (som)  µg/l < 0,20 < 0,20 
chloorkoolwaterstoffen (som) 10 µg/l µg/l < 1,1 < 1,1 
     
EOX 50 µg/l µg/l 6,3 1,1 
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Tabel 11 Onderzoeksresultaten meetput T van de steekbemonstering in 2017. 

Onderzoeksresultaten meetput T 
Bouwdeel: T    
Rapportnummer:  13892A 14249A 
Datum:  08-05-17 18-10-17 
    
chroom (Cr) µg/l < 5,0 < 5,0 
nikkel (Ni) µg/l < 5,0 < 0,10 
lood (Pb) µg/l < 5,0 < 5,0 
zink (Zn) µg/l < 10 19 
som zware metalen µg/l < 10 19 
    
kwik (Hg) µg/l < 0,10 < 0,10 
zilver (Ag) µg/l < 1,0 2,6 
    
benzeen µg/l < 0,20 < 0,20 
tolueen µg/l < 0,20 < 0,20 
ethylbenzeen µg/l < 0,20 < 0,20 
orthoxyleen µg/l < 0,20 < 0,20 
meta- en paraxyleen µg/l < 0,20 < 0,20 
xylenen (som) µg/l < 0,40 < 0,40 
BTEX (som) µg/l < 1,0 < 1,0 
naftaleen µg/l < 0,20 < 0,20 
    
dichloormethaan µg/l < 0,10 < 0,10 
trichloormethaan µg/l < 0,10 0,46 
tetrachloormethaan µg/l < 0,10 < 0,10 
trichlooretheen µg/l < 0,10 < 0,10 
tetrachlooretheen µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1-dichloorethaan µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethaan µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,10 < 0,10 
1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,10 < 0,10 
cis 1,2-dichlooretheen µg/l < 0,10 < 0,10 
trans 1,2-dichlooretheen µg/l < 0,10 < 0,10 
1,2-dichloorethenen (som) µg/l < 0,20 < 0,20 
chloorkoolwaterstoffen (som) µg/l < 1,1 < 1,1 
    
EOX µg/l 4,8 < 1,0 
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8.3.5 Tabel afval(scheiding) 
Tabel 12 Gewicht (kg) van het afgevoerd afval van de afgelopen 5 jaar. Bron: ICOVA en Remondis. *geen volledige cijfers 
voor 2016. 

Afvalstromen (kg) 2013 2014 2015 2016 2017 verschil 
2017/2016 

Specifiek Ziekenhuis Afval 92.485 104.105 101.415 98.720 98.370 0% 
Huishoudelijk afval 450.630 469.930 457.150 434.900 406.000 -7% 
Bedding 42.740 37.160 51.660 98.720 98.820 0% 
Bouw en Sloop afval en hout 63.540 46.640 53.780 46.700 60.420 29% 
Swill, keukenafval 2.340 2.400 2.550 6.300 6.000 -5% 
apparatuur WEB 2.635 2.100 3.593 4.974 2.506 -50% 
fixeer/ontwikkelaar/film 1.619 1.716 1.486 4* 829 20725% 
papier/karton 43.340 104.133 110.925 72.682 143.197 97% 
gevaarlijk afval 20.884 20.566 26.072 24.314 20.380 -16% 
Totaal afval (kg) 720.213 788.750 808.631 787.314 830.522 5% 
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 Colofon 9

Het milieujaarverslag 2017 is samengesteld door de milieucoördinator,  afdeling KAM (Cluster Service 
Diensten) van het AVL. 
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Meer informatie en suggesties: 
Neem contact op met: milieu@nki.nl 
AVL, afdeling KAM  

Plesmanlaan 121 
1066 CX Amsterdam 
Tel: 020 - 512 9111 

 

 

 

 

 

 

Hoewel bij het opstellen van dit milieujaarverslag 2017 de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat 
bepaalde informatie onvolledig is of na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Het Antoni van Leeuwenhoek is niet aansprakelijk 
voor gebruik van de inhoud van de teksten en de daaruit voortvloeiende feiten. 
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