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BEST PRACTICE SHEET
DUURZAME AANKOPEN

Incontinentiemateriaal Zorgbedrijf
Antwerpen

MANAGEMENT
Ecologisch
Circulair
Sociaal

Het Zorgbedrijf Antwerpen gooit dagelijks
duizenden incontinentieverbanden na
éénmalig gebruik weg waarna deze op
de afvalberg terechtkomen. Door een
samenwerking met haar leverancier werd
een herbruikbaar alternatief uitgetest
en ingevoerd. De producten voor licht
urineverlies werden reeds aangeboden
(8% van de bewoners kwamen in
aanmerking). Op termijn zal het
zorgbedrijf ook de nieuwe producten, voor
bewoners met matig urineverlies, mee
testen en valideren. Het gebruik van deze
nieuwe producten zal de afvalproductie
verder reduceren en zal besparingen op
de kosten mogelijk maken.

PRODUCTGROEP(EN)
Hygiëne producten, incontinentiemateriaal

Bron: Entusia

LEES MEER OP DE VOLGENDE BLADZIJDEN

Een project van:

CONTACT
Hans Versmissen, Zaakvoerder.
hansversmissen@entusia.be
+ 32 485 574 422

Samen met:

Download
het bestek
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Per bewoner met lichte incontinentie kan je per
jaar gemiddeld 900 inlegverbanden besparen van
onze afvalberg.”
Hans Versmissen, leverancier

Bij de voorbereiding van dit aankooopproject hebben Zorgbedrijf Antwerpen en haar leverancier verschillende opties in kaart gebracht en afgewogen in functie van kwaliteit, gebruikscomfort en kost. Er
was de keuze tussen het verder gebruiken van wegwerpproducten of het inzetten van herbruikbare
producten. Deze laatste zijn relatief duurder in aankoop en vragen daarom een totale kostenbenadering.
Kiezen voor herbruikbare alternatieven voor incontinentiemateriaal blijkt een positieve impact te
hebben op de afvalberg én tegelijkertijd ook financieel interessant te zijn. Bij de totale kostenbesparing werd rekening gehouden met de aankoopprijs, het aantal keer dat de herbruikbare artikelen
gebruikt kunnen worden evenals de afvalkost. Bovendien blijken deze herbruikbare producten ook
tijdsbesparend te zijn voor de verpleegkundigen. De focus van dit project ligt op de win- win situatie
op het vlak van milieu- en financiële impact.

1. Behoeftebepaling
Zorgbedrijf Antwerpen was op zoek naar een alternatief voor haar wegwerp incontinentiemateriaal. De nieuw ontworpen producten kunnen minstens zesitg keer herbruikt worden. De levensduur
van een boxer of slip is op die manier vergelijkbaar met het verbruik van twee maanden wegwerp
incontinentiemateriaal.

2. Doelstelling
De belangrijkste doelstelling van het zorgbedrijf was om zoveel mogelijk bewoners met licht (en
matig) urineverlies te laten overschakelen van het wegwerpincontinentiemateriaal naar herbruikbare
alternatieven. Andere doelstellingen waren het besparen van kosten en tijd én het stimuleren van de
waardigheid van de bewoners. Herbruikbaar incontinentiemateriaal draagt bij tot het (psychich en
fysiek) welzijn van de gebruiker aangezien dit te vergelijken is met het dragen van gewoon ondergoed en het meer stevigheid en draagcomfort biedt.
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3. Marktonderzoek en -dialoog
Met ondersteuning van het afvalverwerkingsbedrijf heeft het Zorgbedrijf Antwerpen enkele
parameters van de totale kostenbenadering meer in detail in kaart gebracht: het totaal jaarverbruik, de kost van ophaling, de kost voor afvalverwerking.
Rekening houdend met de aankoopkost, de afvalkost en de tijdsbesparing voor de verpleegkundigen zou de overschakeling meer dan 100.000 euro opleveren.

4. Criteria
In het bestek werd in de technische specificaties gevraagd naar herbruikbaar licht incontinen-

tiemateriaal en “wasbaar ondergoed”. De focus op deze producten zorgt automatisch voor een
duurzaamheidsimpact op gebied van afval én voor een return on investment. Er werden geen
specifieke gunningscriteria op het vlak van duurzaamheid gespecifieerd.

5. Resultaten
De resultaten werden positief geëvalueerd gezien de verminderde totaalkost én het verminderd restafval. Het herbruikbaar alternatief voor incontinentiemateriaal is een comfortabele
oplossing die zowel bewoners van het zorgbedrijf tevreden stelt als een tijdsbesparing vormt
voor de verpleegkundigen. Hierdoor biedt deze best practice economische, ecologische en
sociale voordelen voor alle betrokken partijen.

6. Geleerde lessen
Deze opdracht toont dat een groot deel van duurzaam aankopen afhangt van voorbereidend
onderzoek en en een intensieve marktdialoog met (potentiële) leveranciers. In de eerste
plaats is het belangrijk om te bepalen wat aangekocht moet worden. Er moet nagegaan worden welke oplossingen de meest duurzame impact hebben op het vlak van milieu en afval, welke het meeste gebruikscomfort bieden en wat de totale kostprijs is over een vooraf bepaalde
duur in vergelijking met de wegwerpoptie. Een nauwe dialoog en samenwerking met leveranciers kan leiden tot een innovatievere productkeuze én een nieuwe productontwikkeling.
Duurzaam aankopen wordt vaak op een negatieve manier geassocieerd met een hogere
kostprijs. Bij deze aanbesteding lag de focus op het bewijzen van de financiële voordelen van
duurzaam en innovatief aankopen.

Meer sheets zoals deze vind je op:
www.gidsvoorduurzameaankopen.be

