
Wist je dat in Nederland per jaar ongeveer 140.000 kilo medicijn resten in het 
oppervlaktewater geloosd worden? Via urine, maar ook via de gootsteen, komen 
medicijnresten in het riool terecht. 

Drinkwaterbedrijven moeten het drink-
water extra zuiveren om het water 
schoon en betrouwbawar te maken en 
te houden. Door mee te doen met de 
Challenge Lever je overtollige medicij-
nen in, draag je bij aan schoon water en 
bespaar je het milieu.

Voorkomen is beter dan genezen. Lever 
daarom je overtollige medicijnen in bij 
de Milieustraat of de apotheek.

Hoe kun je meedoen?
Breng oude medicijnen naar de Milieus-
traat van de DAR of naar de apotheek:
Lever naalden en medicijnen geschei-
den in bij de apotheek of milieustraat. 
•  Overtollige medicijnen, zonder kar-

tonnen verpakking, levert u af in een 
plastic tas aan de balie van de apo-
theek. Denk aan privacy: verwijder 
etiketten en/of verpakkingen.

SCHONER DRINKWATER? 
LEVER MEDICIJNEN IN!



•  Doe de gebruikte injectienaalden in 
een naaldencontainer die u bij de 
apotheek heeft gekregen. Sluit de 
naaldencontainer goed af!

Dit mag gewoon bij het huisvuil:
•  ampullen, insulinepatronen, verpak-

kingsmateriaal, verband, watten.

Breng dit naar de glasbak:
• lege medicijnflesjes

En dit mag bij het oud papier:
•  kartonnen doosjes, bijsluiters en 

overige papieren verpakkingen van 
medicijnen.

Waar kun je de medicijnen inleveren?
Bij de Milieustraat DAR, zie: 
www.dar.nl/milieustraat_nijmegen. Of 
bij de apotheek bij u in de buurt. 

Wat gebeurt er met het medicijnafval?
De apotheek / milieustraat bewaart 

jouw gebruikte naalden of restanten 
medicijnen in een speciale verpakking 
als ‘klein chemisch afval’. Scherpe voor-
werpen, zoals naalden, worden uitein-
delijk verbrand in een speciaal daar-
voor geschikte verbrandingsinstallatie 
te Dordrecht. De overige medicijnen 
worden verbrand bij de ARN, de afval-
verbrandingsinstallatie te Weurt. 

Medicijnen worden vernietigd en niet 
hergebruikt vanwege veiligheidsover-
wegingen. Dat moet omdat de veilig-
heid bij een middel dat de apotheek 
heeft verlaten, niet meer te garanderen 
is. Niemand weet zeker of het onder de 
juiste omstandigheden bewaard is.

Over Green Capital  Challenges
In 2018 is Nijmegen ‘Green Capital’ van 
Europa. Om dit te vieren en zichtbaar 
te maken voor alle inwoners, bedacht 
Stichting Green Capital Challenges 12 
challenges. De challenge ‘Lever je over-
tollige medicijnen in’, is onderdeel van 
de Challenge Zorg en Bewegen. 

Kijk voor meer informatie op 
www.greencapitalchallenges.nl

ALS ER AL 10 – 20 % MINDER  
MEDICIJNEN IN HET AFVAL-
WATER TERECHT KOMEN, DAN 
SCHEELT DIT AL HEEL VEEL  
ZUIVERINGSKOSTEN”
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