
 

Uitgevaardigd door: cel ZORG (03/04/2020) 

Gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (algemeen) 

BASISREGELS:  

 Verzorgingsmaskers, chirurgische maskers en FFP2 worden 
voorbehouden voor het ZORGpersoneel 

 

 Elke medewerker die een mondneusmasker draagt, moet voldoen aan de 

basisvereisten voor handhygiëne. Dit houdt in: 

- Propere en korte nagels: de nagelrand mag niet voorbij de vingertoppen uitkomen 

- Geen nagellak, gelnagels of nagelversieringen 

- Geen juwelen, trouwring, horloge, stappenteller, … t.h.v. handen, pols en voorarmen 

- Dragen van korte mouwen of mouwen oprollen tot aan de ellebogen 

 

Betreden van de kamer voor zorgverlening aan de patiënt (patiëntencontact 

<1,5m): 

 Ontsmet de handen en zet een verzorgingsmasker op. Zorg dat het masker goed 

aansluit. Doe 1 paar niet steriele nitril handschoenen aan indien er potentieel 

risico is om met lichaamsvochten en secreties in contact te komen. Bij kans op 

spatten: draag eveneens een schort en spatbril. 

 Eendenbekmaskers (type FFP2) zijn enkel voorbehouden voor de 

zorgverlening aan patiënten met een bevestigde COVID-19  

 Indien de patiënt “een vermoeden van COVID-19 patiënt” is, wordt er tijdens 

de zorgverlening bijkomend bij de patiënt een verzorgingsmasker 

opgezet. De zorgverlener past tevens de andere beschermende maatregelen 

zoals handschoenen, schort en beschermbril bij zichzelf toe. Volg hierbij de 

omkleedprocedure in de richtlijn “PBM – correct aan- en uitdoen” 

 Bij het uitvoeren van een aërosolgenererende procedures waaronder: 

intubatie, endotracheale suctie, broncho/gastroscopie, NIV, oxyflow,… wordt wel 

een eendenbekmasker door de zorgverlener aangedaan (type FFP2). Na deze 

handeling dient u het eendebekmasker te vernieuwen. 

 Voer de verzorging uit en denk bij het verlaten van de kamer aan het correct 

uitdoen van de beschermingsmiddelen en de toepassing van handhygiëne  

 

Betreden van een eenheid en betreden van de kamer zonder patiëntencontact 

(patiëntencontact >1,5m): 

 Bij het betreden van de eenheid: correcte handhygiëne en opzetten van een 

AZSTM-masker 



 

 Zorg steeds voor een goede handhygiëne bij het betreden en het verlaten van de 

eenheid. Indien er een kamer wordt betreden worden de handen steeds ontsmet 

bij het betreden en het verlaten.  
 

Potentiële contacten met patiënten en bezoekers in zorgboulevard en gangen: 

 Correcte toepassing van handhygiëne en opzetten van een AZSTM-masker 

 

De maskers worden gedurende 8 uren bijgehouden en gebruikt alvorens een 

nieuw masker te gebruiken. Deze maskers kunnen in een papieren enveloppe 

tijdens de shift bewaard worden.  


