
Draag te allen tijde handschoenen en een 
masker bij het uitvoeren van de volgende 
stappen.

Sluit de 1e zak met een knoop. Bij voorkeur met 
een tie wrap.

Stop de afgesloten 2e zak in een 220 liter deksel-
vat en doe de dekstl erop.

Desinfecteer de dekselvaten altijd alvorens ze 
over te dragen aan de Renewi chau� eur. 220 liter dekselvat

Stop de afgesloten 1e zak in een schone 2e zak, 
die door een andere medewerker wordt vast-
gehouden. Bij voorkeur een transparante zak.

Sluit de 2e zak met een knoop. Bij voorkeur met 
tie wrap.

Prepareer een schone (1e) zak. 
Bij voorkeur transparant.

Controleer het mondmasker:
a.  Is het ogenschijnlijk schoon? 
b.  En hee�  het geen gaten?
 • 2x Ja?  Houd het masker apart.
 • 1 of 2x Nee?  Deponeer masker bij overig SZ-Afval 

Mondmaskers apart inzamelen 
voor sterilisatie
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Stappen:

Door een tekort aan nieuwe mondmaskers hanteren we de procedure van inzameling, sterilisatie en hergebruik.

Hoe weet ik zeker dat de mondmaskers 100% betrouwbaar zijn na sterilisatie? 
GreenCycl gebruikt stoom sterilisatie op 121 ⁰C. Hiermee worden alle micro-organismen die het Coronavirus kenmerken, geïnacti-
veerd. De mondmaskers blijven functioneel en zijn 100% betrouwbaar om opnieuw te gebruiken voor medisch gebruik voor perso-
neel die Corona-patiënten moeten verzorgen. 

Door en met ziekenhuizen getest
Van Straten Medical/GreenCycl, TU Delft, Franciscus Gasthuis en diverse andere ziekenhuizen hebben een methode getest om  
gebruikte mondkapjes te steriliseren. De testresultaten laten zien dat de filtercapaciteit van de mondmaskers voldoende behouden 
blijft en overeen komen met die van nieuwe mondkapjes. De gesteriliseerde mondkapjes worden gesteriliseerd conform de laatste 
stand van zaken zoals gepubliceerd door het RIVM.

Mondmaskers worden per ziekenhuisbatch gesteriliseerd en teruggeleverd
Als ziekenhuis krijg je jouw eigen mondmaskers gesteriliseerd en per 4 geseald terug. Batches mondmaskers worden per ziekenhuis 
gesteriliseerd en daarom kunnen gebruikte maskers ook weer terug naar ziekenhuis waar ze vandaan komen.

Hoe vaak worden de maskers gesteriliseerd?
De maskers kunnen zelfs tot wel 5 keer gesteriliseerd worden. GreenCycl, steriliseert ze maximaal 2 keer, zodat ze in totaal maximaal  
3 keer gebruikt worden. De maskers worden per sterilisatie gemarkeerd met een zwarte stip. Zowel de zorgmedewerker als medewerker 
van GreenCycle kan zien hoe vaak het masker is gesteriliseerd. Een masker heeft dus maximaal 2 zwarte stippen.

Info – inzameling – sterilisatie – 
hergebruik mondmaskers

Procedure


