
MASKER IN TEXTIEL CHIRURGISCH MASKER/
VERZORGINGSMASKER  

type II of IIR

FFP2/KN95/N95
(= adembeschermingsmasker)

ALGEMENE RICHTLIJNEN - Verplichte zones (dagziekenhuizen en verpleegeenheden, consultatie-, onderzoeks- en behandelafdelingen en wachtzones) en zones waar geen social distancing 
mogelijk is.

- Maskers bedekken mond, neus en kin.  
- Een goede hand- en hoesthygiëne, samen met social distancing, blijven de belangrijkste preventieve maatregelen.   
- Telkens voor opzetten en na afzetten masker: handhygiëne toepassen. 
- Maskers meteen vervangen bij zichtbare bevuiling.
- Maskers met uitademventiel kunnen enkel veilig gebruikt worden binnen de cohort-afdeling. Ze mogen niet gebruikt worden op andere plaatsen door medewer-

kers, bezoekers of patiënten. 

GEBRUIKERS             vanaf 12 jaar
Medewerkers

- Publieke plaatsen (privé of werk) waar social 
distancing niet kan gehandhaafd worden.

- Door medewerkers NIET te gebruiken in de 
verplichte zones. 

Medewerkers: 
- in alle verplichte zones. 
- bij elk patiëntencontact, behalve bij indicaties voor 
dragen van FFP2.

Zorgverstrekkers: bij assisteren OF uitvoeren van 
een aërosolgenererende handeling bij vermoedelijke 
of bevestigde COVID-19. 

Alle medewerkers: bij betreden van een 
patiëntenkamer op een cohort-afdeling 

Iedereen: bij betreden van een kamer/onderzoeks- 
of behandelruimte met patiënt in luchtisolatie. Bv.: 
TBC, mazelen, ...

Patiënten - Ambulante patiënten
- Patiënten dagziekenhuis 
- Voor enkele specifieke zorghandelingen 
is een verzorgingsmasker nodig. (zie fiche 
hygiënemaatregelen zorgactiviteit op intranet)

Ambulante patiënten: enkel bij specifieke zorghan-
delingen, anders eigen masker. (zie fiche hygiëne-
maatregelen zorgactiviteit op intranet) 

Gehospitaliseerde patiënten:
- bij verlaten van de kamer (uitzonderingen voor Sp, 

PAD en PAAZ) of de verpleegeenheid.
- indien <1,5m afstand met medepatiënt op de pati-

entenkamer.

Bezoekers Eigen masker of masker uit betaalautomaat. Eigen masker of masker uit betaalautomaat.

PASVORM Metalen band langsheen neusbrug duwen. - Metalen band langsheen neusbrug duwen.
- Telkens sealcheck uitvoeren bij opzetten van het 
masker. 

GEBRUIK - Gedurende maximum 1 dag. 
- Bij onafgebroken gebruik: maximum 4 uur.

Medewerkers: gedurende 1 shift of cumulatief 8 uur. 
 
Patiënten: 1 week (ongeveer 8 uur cumulatief ge-
bruik) 
 
Tussendoor bewaren op een propere plek. Bv.: ge-
personaliseerd nierbekken of papieren enveloppe. 

- Gedurende 1 shift of cumulatief 8 uur.
- Bijkomend FACE SHIELD gebruiken bij kans 

op spatten of tijdens een aërosolgenererende 
handeling. 

Tussendoor bewaren op een propere 
plek. Bv.: gepersonaliseerd nierbekken
of papieren enveloppe. 

NA GEBRUIK - Na gebruik wassen op minstens 60°. 
- Hergebruik enkel indien volledig droog.

Verwijderen via niet-risicovol medisch afval 
(NRMA). 

- Verzamelen in wit papieren zak met geel etiket 
(apotheek).

- Bij zichtbare bevuiling: verwijderen via NRMA.

CORRECT GEBRUIK MONDNEUSMASKERS: tijdelijke maatregel tijdens COVID-19 


