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CORONAVIRUS AANBEVELINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN  
MONDMASKERS DOOR PROFESSIONALS  - SAMENVATTING

Deze communicatie is enkel geldig in de context van de epidemische fase van het coronavirus. Deze aanbevelingen kunnen worden aangepast op basis van de 
evolutie van de epidemie en de beschikbare voorraden. Voor meer informatie kunt u terecht op www.iriscare.brussels of kunt u contact opnemen met uw 

inspecteur of controleur. Aanbevelingen van 23 maart 2020.

Hoelang mag men het masker gebruiken?

Tot maximaal 8 uur totale behandelingstijd.
Het masker kan worden afgezet wanneer er geen contact  

is met de zieke bewoner/begunstigde.

Verschillen in gebruik
Chirurgisch masker =  

Preventie en bescherming voor medische en hulpverlenende 
professionals die in direct contact staan met patiënten/bewoners/

begunstigden met een mogelijke of bevestigde besmetting met 
COVID-19. 

FFP2-masker =  
Bescherming voor medische professionals tijdens activiteiten met 
aerosolisatie (bijvoorbeeld: intubatie, cardiopulmonale reanimatie, 

tracheotomie …).

Hoe het masker gebruiken?
Raak de voorkant van het masker NOOIT aan

Bewaar het masker NOOIT in  
een jas- of broekzak

Bewaar NOOIT een zichtbaar bevuild masker

Het masker moet worden aangebracht na  
het wassen van de handen met zeep gedurende mins-
tens 40 tot 60 seconden 

Wanneer het masker niet in gebruik is: 

Het masker mag gedragen worden rond de hals

Het masker mag bewaard worden in een papieren  
enveloppe of in een met de hand wasbare verpakking

Het wordt niet aanbevolen dat werknemers van de instellingen die geen 
contact hebben met de bewoners/begunstigden (administratie, onthaal, 
techniek ...) regelmatig een masker dragen. Indien zij dat wensen, kunnen 
zij een stoffen masker dragen. 

Gelieve zuinig met de maskers om te gaan. 
De voorraad maskers moet achter slot en grendel bewaard worden. 

WIE MOET EEN CHIRURGISCH MASKER DRAGEN?

Gezondheidstoestand van de professional

GEEN SYMPTOMEN LICHTE VERKOUDHEID, geen 
koorts (dienst te verzekeren)

ZIEK (arbeidsongeschikt)

KEER TERUG NAAR HUIS

BEL DE BEHANDELENDE ARTS

Verzorgt patiënten/bewoners/begunstigden

Patiënten/bewoners/beguns-
tigden met mogelijke of beves-
tigde besmetting COVID-19?
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GEEN 
MASKER

GEEN 
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WELK MASKER GEBRUIKEN?

CHIRURGISCH MASKER
=

Preventie en bescherming

Voor medische en hulpverlenende  
beroepsprofessionals die in direct contact 
staan met patiënten/bewoners/behoeftigen 
begunstigden met mogelijke of bevestigde 
besmetting met COVID-19. 

Zie "Wie moet een chirurgisch masker dragen?"

"ZELFGEMAAKT" STOFFEN MASKER
Kan gebruikt worden door personeel dat niet in contact 
komt met bewoners of behoeftigenbegunstigden.

Moet dagelijks gewassen worden op 60°C.

Bijvoorbeeld: 
Administratief personeel
Technisch personeel
Laboratoriumpersoneel
Onthalend personeel/receptionisten die geen enkel 
direct contact met de patiënten hebben

FFP2-MASKER 
=

Bescherming tijdens handelingen met aerosolisatie 
Handelingen die de verspreiding van deelt-
jes bevorderen die klein en licht genoeg zijn 

om via de lucht vervoerd te worden.

Voor medische professionals.

Voorbeelden van behandelingen met aerosolisatie waar-
bij het FFP2-masker gedragen moet worden: 

Intubatie en gelijkaardige behandelingen
Cardiopulmonale reanimatie
Tracheale aspiratie met open circuit
Bronchoscopie
Sputum (ophoesten van slijm veroorzaakt door beweging)
CPAP (combinatie van spontane ademhaling met continue 
positieve luchtwegdruk)
BiPAP (combinatie van spontane ademhaling,  
ondersteuning bij het inademen en positieve luchtwegdruk 
op twee drukniveaus )
Oxyflow (zuurstoftoedieningssysteem) 
Tracheotomie
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