
HERGEBRUIK MONDKAPJES MOGELIJK 
VIA INZAMELING & STERILISATIE  
Tekort aan mondkapjes
De mondkapjes die in ziekenhuizen ge-
bruikt worden, zijn voor éénmalig gebruik 
en worden vanwege hygiënerichtlijnen na 
gebruik weggegooid. Door de stijging van 
het aantal besmettingen met het Corona-
virus en de groei van het aantal opgeno-
men patiënten in ziekenhuizen, dreigt er 
een tekort aan mondkapjes.
 
Oplossing hergebruik mondkapjes
De TU Delft, Van Straten Medical en 
Renewi hebben samen een oplos-

sing bedacht en getest om gebruikte 
mondkapjes van de ziekenhuizen op te 
halen, te steriliseren en weer als nieuwe 
mondkapjes terug te leveren. Dit kan 
de oplossing zijn voor het dreigende 
tekort. Gebruikte mondkapjes worden 
op deze manier hergebruikt in plaats 
van verbrand.
 
Door en met ziekenhuizen getest
Van Straten Medical, TU Delft, Francis-
cus Gasthuis en diverse andere zieken-
huizen hebben een methode getest om 

Hoe werkt dit proces van inzamelen, 
steriliseren en hergebruiken?
Renewi levert aan ziekenhuizen kunststof 
dekselvaten met binnenzakken. Gebruikte 
mondkapjes worden in de zak in het vat 
gedaan. De volle zak wordt goed afgeslo-
ten en het vat wordt met een deksel afge-
sloten. De buitenzijde van het vat wordt 
vervolgens gedesinfecteerd. Renewi haalt 
het volle vat op en levert direct een nieuw 
vat. De volle vaten worden bij Van Straten 
Medical/GreenCycl afgeleverd waar de 
mondkapjes gesteriliseerd worden. Ook 
het lege vat wordt gedesinfecteerd. Na de 
sterilisatie worden de mondkapjes in dozen 
verpakt, waarna ze weer bij de ziekenhuizen 
worden afgeleverd.

gebruikte mondkapjes te steriliseren. 
De testresultaten laten zien dat de 
filtercapaciteit van de mondmaskers 
voldoende behouden blijft en overeen 
komen met die van nieuwe mond-
kapjes. De testen zijn uitgevoerd op 
stoomsterilisatie op 121 ⁰C waarbij 
geen vervorming van de mondkapjes 
plaatsvond. De  gesteriliseerde mond-
kapjes worden gesteriliseerd conform 
de laatste stand van zaken zoals gepu-
bliceerd door het RIVM.
 



Duurzame oplossing voor het tekort aan mondkapjes
De sterilisatie van de mondkapjes en het weer opnieuw bruik-
baar maken heeft 2 voordelen. Het probleem van het tekort aan 

mondkapjes wordt drastisch gereduceerd én er worden kost-
bare grondstoffen bespaard omdat de mondkapjes hergebruikt 
kunnen worden.

Het proces in 5 stappen:

1. Renewi levert aan ziekenhuis: 
  • 220 liter kunststof deksel vaten én 
  • binnenzakken

2. Handelingen zorgmedewerker 
  a. De zorgmedewerker doet de binnenzak in het vat en   

  trekt de zak er goed en ruim omheen, zodat deze ruim   
  over de rand hangt. 

  b. Mondkapjes gaan in de zak en is de zak vol dan wordt   
  de zak afgesloten met een tie rap.

  c. De deksel gaat op het vat. 
  d. De zorgmedewerker desinfecteert de buitenzijde van   

  het vat. 

3. Renewi haalt volle vaten op en plaatst nieuwe lege vaten 
met binnenzak. Volle vaten worden in routes opgehaald en 
afgeleverd bij Van Straten Medical/GreenCycl. 

4. Van Straten Medical/GreenCycl haalt de zakken uit de 
vaten en gaat de mondkapjes desinfecteren alsook de 
vaten. De gedesinfecteerde mondkapjes worden in nieuwe 
dozen verpakt.

5. Het ziekenhuis ontvangt
  • de dozen met gedesinfecteerde mondkapjes,  

  per vier stuks steriel verpakt in laminaat, alsook
  • de schone vaten en nieuwe zakken.
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Neem dan contact op met het  
Renewi Zorgteam via:
- Tel. nr.:   088 – 7003114 of
- E-mail:  dienstverlening@renewi.com
- www.renewi.com/zorg 

Voor vragen over het steriliseren neem contact op 
met Van Straten Medical / GreenCycl:
- Tel. nr.:  030 – 602 38 28
- E-mail:  info@GreenCycl.nl
- www.greencycl.org

Ketensamenwerking
Het mogelijk maken van hergebruik van mondmaskers door  
sterilisatie is een prachtig voorbeeld van hoe ketensamenwerking 
van bedrijven en instellingen samen met een universiteit, leidt 

tot innovatie. De TU Delft, Van Straten Medical, GreenCycl en 
Renewi hebben de handen ineen geslagen en zijn er in geslaagd 
deze innovatie en logistieke oplossing te kunnen bieden.

Over TU Delft
De primaire doelen van de TU Delft bestaan uit het bieden van technologische universiteitsonderwijs, 
het realiseren van wetenschappelijk onderzoek en de valorisatie van dit onderzoek.
In de strijd tegen het stijgende tekort aan mondmaskers ontwikkelden onderzoekers van de afdeling 
Biomechanical Engineering en het laboratorium aan de TU Delft een succesvolle manier om hergebruik-
te gesteriliseerde mondmaskers en mondmaskers van nieuwe materialen te kunnen testen. Da afdeling 
Biomechanical Engineering is onderdeel van Faculteit Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & 
Technische Materiaalwetenschappen (3mE).
 
Van Straten Medical (VSM)
VSM gebruikt innovatie als kernactiviteit in haar gehele beleid, om als zodanig een positieve bijdrage te 
leveren aan de gezondheidszorg. Zo ontwikkelen en leveren ze innovatieve producten en diensten, van 
de hoogste kwaliteit, aan zorginstellingen. Het doel is om de meest veelzijdige producent te worden, 
inclusief reparatie, van chirurgisch instrumentarium en om een wereldwijde leverancier van chirurgische 
producten te zijn.
 
Testen door VSM en TU Delft
VSM, testten samen met de TU Delft de nieuwe manier van steriliseren van verschillende mondmaskers uit 
het Sint Franciscus Gasthuis, LUMC en het Reinier de Graaf Ziekenhuis. De testresultaten komen overeen met 
die van nieuwe mondkapjes. U vindt alle publicaties van dit onderzoek en de testresultaten op www.misit.nl
 
GreenCycl
De sterilisatie van de mondmakskers vindt plaats bij het bedrijf GreenCycl. GreenCycl is tevens gevestigd in 
de Meern en is mede powered by Van Straten Medical.
 
Over Renewi
Als leidend waste-to-product bedrijf geeft Renewi gebruikte materialen een nieuw leven. Met innovatie, de 
nieuwste technologie en samenwerking binnen en buiten de waardeketen slagen we erin om het afval van 
vandaag om te zetten in de grondstoffen van morgen. De focus ligt daarbij op hergebruik en recyclen van 
gebruikte materialen en grondstoffen. De sterilisatie-oplossing die hergebruik van mondmaskers mogelijk 
maak, sluit naadloos aan bij onze doelstellingen.
 
Daarnaast is Renewi marktleider in de zorg, en worden reeds de meeste ziekenhuizen en zorginstellingen 
in Nederland bediend met onze logistieke waste-to-product oplossingen. Daardoor speelt Renewi een be-
langrijke rol om de ziekenhuizen te voorzien van de juiste middelen om de mondkapjes volgens protocol in 
te zamelen en ze vervolgens te vervoeren naar Van Straten-GreenCycl en omgekeerd.
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Meer weten? 
Heeft u interesse of vragen over deze duurzame en prachtige oplossing om de tekorten van de mondkapjes tegen te gaan? 


