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De informatie in dit document is niet meer actueel.  
Vanaf 1 september is herverwerking van single-use medische 
materialen niet meer toegestaan. Herverwerking van single-use 
medische materialen werd eerder tijdelijk toegestaan als een 
laatste redmiddel bij schaarste (zie Kamerbrief Covid-19 Update 
stand van zaken 15 april 2020). 
 
 
Voorstel persoonsgebonden hergebruik van een mondneusmasker 
door zorgpersoneel 
Voorstel: In verband met de schaarste van mondneusmaskers onder 
zorgpersoneel kan worden overwogen het eenmaal opnieuw gebruiken 
van een mondneusmasker toe te staan bij zorgpersoneel wanneer geen 
nieuw mondneusmasker voorhanden is.   
Voorwaarden zijn dat een masker slechts eenmaal hergebruikt wordt, dit 
strikt persoonsgebonden plaatsvindt en er een geschikte 
bewaaromstandigheid aanwezig is. Maskers die gebruikt zijn bij een 
symptomatische bevestigde patiënt worden ook niet hergebruikt. Na een 
bewaarperiode van minimaal zeven dagen waarin het masker ook kan 
drogen kan het masker eenmalig worden hergebruikt.  
 
Instructie: Een mondneusmasker kan eenmaal worden hergebruikt. 
Hiertoe wordt het mondneusmasker na eerste gebruik door de 
zorgverlener afgedaan zonder het masker onnodig aan te raken. Op het 
masker worden de naam of de initialen van de medewerker genoteerd. 
Het masker wordt eerst enkele uren opgehangen om te kunnen drogen of 
indien mogelijk in een droogstoof gedroogd. Daarna wordt het bij 
voorkeur geplaats in een verpakking die voor sterilisatie is geschikt, en 
anders in een papieren zak of doosje. Op de verpakking noteert men de 
datum van eerste gebruik en de naam van de zorgverlener. De 
verpakking wordt opgeborgen, waarna handhygiëne wordt 
toegepast. Gedurende minimaal zeven dagen wordt het masker bewaard. 
Alvorens hergebruik wordt het mondneusmasker gemarkeerd om een 
tweede maal hergebruik uit te sluiten.  
Maskers die zichtbaar vervuild of beschadigd zijn kunnen niet worden 
hergebruikt. Als een positieve patiënt is bezocht die hoest of niest door 
een SARS-Cov-2 infectie of een andere bevestigde infectieziekte, dan 
wordt het masker niet hergebruikt.  
 
Literatuur:  
CDC Recommended guidance for extended use and limited reuse of N95 
filtering facepiece respirators in healthcare settings 
https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceext
use.html 
APIC Position Paper: Extending the Use and/or Reusing Respiratory 
Protection in Healthcare Settings During Disaster 
http://www.apic.org/Resource_/TinyMceFileManager/Advocacy-
PDFs/APIC_Position_Ext_the_Use_and_or_Reus_Resp_Prot_in_Hlthcare_S
ettings1209l.pdf  
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