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Mondneusmasker  

Van alle beschermende maatregelen zijn mondneusmaskers het belangrijkst, 

omdat COVID-19 voornamelijk door aerosolen overdraagbaar is. Zoals al veel 

besproken, zijn mondneusmaskers schaars. Er zijn verschillende varianten van 

maskers, waarbij afhankelijk van schaarste van de specifieke varianten naar 

een ‘next best care’ keuze kan worden uitgeweken. Huidig advies is 

gebaseerd op de recente aanpassing in het advies van het LCI.  

 

Sterilisatie mondneusmaskers voor hergebruik 

Sterilisatie is in ontwikkeling. Het is nu dus wel van groot belang om alle (nog-

bruikbare) maskers na gebruik niet weg te gooien maar alvast in te zamelen. 

Bijvoorbeeld in een medische afvalbox. 

 

Gebruiksindicaties 

Deze gebruiksindicaties gelden voor zorgmedewerkers. Een bewoner hoeft 
alleen een mondneusmasker te dragen als die verplaatst wordt naar een 
andere afdeling/zorginstelling. In dit geval is een chirurgisch mondneusmasker 
voldoende. 

 

(1)  Aerosol-vormende handelingen 

Bij aerosol-vormende handelingen is intensievere bescherming noodzakelijk. 

Te denken valt binnen een verpleeghuis aan: 

  

• Uitzuigen luchtwegen 

• Tracheotomie-zorg 

• Niet invasieve beademing (NIV)  

• Cardiopulmonaire reanimatie  

 

1e keus: FFP2-masker (CE, NEN-EN 149+A1) 

2e keus: FFP1-masker (CE, NEN-EN 149+A1). 

3e keus: Chirurgische mondneusmasker. 

Meer opties: Zie hieronder.  

 

(2) Alle andere patiëntgebonden zorghandelingen, inclusief het 

afnemen van een Covid-19 test. 

1e keus: Gebruik een chirurgische mondmasker, CE, NEN-EN 14683, type IIR 

(niet vochtdoorlatend). Bij slechte ontluchting, kan je kiezen voor een FFP1 

masker (CE, NEN-EN 149+A1). 

 

Voor cohortverpleging mag het masker aaneengesloten gedragen worden, 

totdat het moeilijker wordt om te ademen (3-4 uur) of het masker erg vochtig 

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/2020-03/Advies%20Ademhalingsbeschermingsmaskers%20voor%20COVID_19%20%20dd%20180320.pdf
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wordt. Maskers hoeven in dit geval - in tegenstelling tot handschoenen - niet te 

worden gewisseld bij de zorg voor meerdere patiënten achterelkaar. Aanraking 

van het maskeroppervlak moet vermeden worden. 

 

Bij geen cohortverpleging moet je het masker alleen gebruiken bij de zorg 

van één besmette patiënt. 

 

2e keus: Persoonsgebonden kunnen de maskers maximaal in totaal 8 uur 

aaneengesloten worden gedragen.  

 

Let op! Bij grote schaarste mag de uiterste houdbaarheid van nieuwe maskers 

worden genegeerd. Voorwaarde is dat het masker zichtbaar intact en schoon 

is, nog goed aansluit en dat de bevestiging nog goed werkt. 

 

(3) Wanneer hoef je geen masker te dragen? 

• Bij begeleiding van bewoners mits je 1,5 meter afstand houdt. 

• Bij vluchtig contact 

• Voor huishoudelijk hulp. Hou wel 1,5 meter afstand van de bewoner! 
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Bij een totaal gebrek aan mondneusmaskers kan er gekozen 

worden voor één van de onderstaande opties. (Het is 

onbekend hoeveel bescherming deze opties bieden.) 
 

Klaar voor gebruik 

FFP-2 masker 

• FFP2 masker uit de bouwsector. Hier 

zijn Instructies voor het desinfecteren.  

 

 

 

• (Herbruikbare) Elastomeric half-mask 

respirators/gasmasker (FFP2). Hier zijn 

instructies voor het desinfecteren en 

andere instructies voor het desinfecteren. 

 

 

 

 

Allerlaatste alternatieven voor een chirurgische 

mondneusmasker  

Bij deze mogelijkheden heb je geen filter, maar je houdt je 

handen van je gezicht én je vermijdt spetters van 

hoestende en niezende bewoners. 

• Snorkel/duikmasker voor het volledige gezicht. 

Desinfecteer met 70% alcohol na gebruik. 

 

 

• Lashelm. Desinfecteer met 70% alcohol na 

gebruik. 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://consteril.com/covid-19-pandemic-disinfection-and-sterilization-of-face-masks-for-viruses/
https://consteril.com/covid-19-pandemic-disinfection-and-sterilization-of-face-masks-for-viruses/
https://multimedia.3m.com/mws/media/1793959O/cleaning-and-disinfecting-3m-reusable-respirators-following-potential-exposure-to-coronaviruses.pdf
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Zelf maken 

FFP2 masker 

• Hier zijn instructies voor een 

masker die in America wordt 

gebruikt. (4 onderdelen), 

inclusief instructies over het 

desinfecteren van het masker.  

• Zet een geplooid ISO 16890 

ePM1 90% luchtfilter zoals 

gebruikt in industriële 

verwarming en airco units in 

een duikmasker of anesthesiemasker. De ISO 16890 ePM1 90% 

filters kunnen gesneden worden als platte schrijven die vastgezet 

kunnen worden in de maskers. Na gebruik kunnen de filters 

worden weggegooid. Het masker zelf kan steeds worden 

gesteriliseerd (alcohol 70%) en hergebruikt.  

 

Chirurgisch 

• Deze instructies zijn goedgekeurd door FOD Volksgezondheid, 

wat lijkt op het RIVM, maar dan in België. Je kunt een filter erin 

zetten, zoals uit stofzuigerzakmateriaal of van een ISO 16890 

ePM1 90% filter. Je moet na gebruik de filter weggooien en de 

stoffenmasker wassen op 90°C.  

 

• Gebruik een gelaatsmasker. De instructies Maak een 

gelaatsmasker (faceshield) zijn te vinden in dit document. 

 

• Doe je hoofd de andere kant op als de bewoner hoest of niest. 

 

  

https://www.childrenshospital.org/research/departments-divisions-programs/departments/surgery/surgical-innovation-fellowship
https://maakjemondmasker.be/pdf/Mondmasker_patroon_en_handleiding_20200318_v2.pdf
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Hoe zet je een FFP-masker op? 

Zorg dat het masker goed aansluit op het gezicht. Als het masker niet goed 

aansluit, kun je ongefilterde vervuilde lucht via de randen inademen. Het 

masker werkt minder goed bij baardgroei en stoppels. Dan sluiten de randen 

van het masker niet goed aan op het gezicht. Goed scheren is daarom 

belangrijk.  

Een masker blijft minder goed zitten bij lang haar. Draag lang haar in een 

staart en steek het op als dat mogelijk is. Make-up kan goede pasvorm 

belemmeren en kan comfort verminderen bij transpireren. 

Hier is een video met uitleg. Hieronder vind je de geschreven instructies. 

Stappen 

1. Zorg dat de handen schoon zijn en desinfecteer ze 

met handalcohol  

2. Trek of vouw het masker open en buig daarbij de 

neusbeugel licht (indien nodig).  

3. Houdt het masker in één hand en de elastieken in de 

andere hand. 

4. Houdt het masker onder de kin en plaats de 

elastieken op de kruin van het hoofd. 

5. Controleer of de flap onder de kin goed naar achteren 

zit.  

6. Plaats het onderste elastiek onder de oren. De 

banden kruisen niet. 

7. Plaats de bovenkant van het masker net onder de 

neusbrug. Dat is het zachte deel van de neus. Druk 

het masker met twee handen aan beide zijden 

tegelijkertijd aan. Beweeg daarbij van boven naar 

beneden. Als je deze handeling niet goed doet, 

ontstaat er snel een kier. 

8. Voel of het masker goed aansluit. 

  

https://vimeo.com/403728699
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9. U kunt eventueel een lektest uitvoeren:  

-  Bedek het masker met de handen. 

-  Adem krachtig uit bij een masker zonder                    

uitademventiel. 

-  Controleer of er geen lucht via de kieren naar 

buiten gaat. 

10. Als je lekkage bemerkt, probeer het masker dan 

zodanig te plaatsen dat dit niet meer gebeurt. 

Controleer dit weer met de lektest. 

Laat het masker niet onder de kin bungelen, en stop het ook niet in uw zak. 

Hoe zet je een masker af? 

NIET de voorkant van de masker pakken!  

Stappen 

1. Doe handschoenen uit. 

2. Desinfecteer de handen met handalcohol. 

3. Buig naar voren met het gezicht. 

4. Pak beide elastieken met twee handen vast en trek 

het over het hoofd. Raak daarbij het gezicht en het 

masker niet aan. 

5. Deponeer het masker in de box voor medisch afval 

voor eventuele sterilisatie. 

 

 
 

 

Mondneusmaskers en een hoofddoek 

Bij het dragen van een hoofddoek is het van belang er goed op te letten dat 

het neusmondmasker goed aansluit.  

Verder gelden de algemene hygiëneregels voor het dragen van een hoofddoek 

tijdens zorghandelingen: 

• De hoofddoek dient zo gedragen te worden dat tijdens de uitvoering van 

de werkzaamheden deze niet in contact komt of kan komen met de 

patiënt of met patiëntenmateriaal. 

• De hoofddoek dient dagelijks vervangen te worden door een schone 

hoofddoek.  

• De hoofddoek moet bestand zijn tegen wassen op een temperatuur van 

60°C of hoger.  



Versie 29 april 

 
7 

Maak een gelaatsmasker 

(faceshield) 

Materialen 

• Flexibele doorzichtige plastic - rol of 

stukken van 12 inch. Kan bijv. een 

plastic folie zijn van 0,5 mm of plastic 

voor een rapportomslag of van een 

plastic fles komen. 

• Schuimtape of tochtstrippen, gebruik 

de dikste soort die je kunt vinden. Je 

kunt ook buisisolatie en lijm gebruiken. 

• Isolatietape, ½ of ¾ inch breed 

• Schoenveters, 1 paar, plat (niet rond) 

• Nietmachine of perforator 

 

Instructies 

1. Snij plastic in stukken van 8,5 cm hoog en 12 cm breed. 

2. Knip 12-inch strook schuimtape of tochtstrips. 

3. Knip een stuk isolatietape voor elke zijde van het plastic. Leg plastic langs 

tape en vouw de randen om te voorkomen dat scherpe randen de drager 

snijden. 

4. Zet de schuimtape / tochtstrippen / buisisolatie op de bovenrand van plastic 

folie. 

5. Bevestig een schoenveter aan elke kant van het plastic met een 

nietmachine of perforator. 
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Tabel met advies voor cohortverpleging 

Hieronder zie je welke masker je moet gebruiken afhankelijk van de situatie. 

Draag hetzelfde masker 3-4 uur totdat het moeilijker wordt om te ademen, het 

masker vies wordt of het masker erg vochtig wordt. Dit advies voorkomt dat je 

vaak mondneusmaskers moeten vervangen en zorgt ervoor dat je altijd het 

juiste mondneusmasker op hebt. 

 

Situatie Welke masker Waarom 

Je blijft 1,5 meter van de bewoners Geen masker Je komt niet in direct 

contact met vervuilde 

lucht. 

Je hebt geen direct contact met de 

bewoners maar je komt wel dichtbij 

de bewoners (binnen 1,5 meter) 

Chirurgische 

mondneusmasker 

Dit is voldoende omdat 

je geen handelingen 

doet waarbij je 

aerosolen kunt 

verwachten. 

Je hebt verschillende 

werkzaamheden de komende 4 uur, 

maar: 

• Je poetst de tanden niet; 

én 

• Je doet geen medische 

handelingen waarbij aerosolen 

kunnen vormen, zoals het 

uitzuigen van luchtwegen. 

Chirurgische 

mondneusmasker 

Dit is voldoende omdat 

je geen handelingen 

doet waarbij je 

aerosolen kunt 

verwachten. 

Werkzaamheden voor de komende 4 

uur:  

Je levert waarschijnlijk directe hulp 

aan de bewoner. Deze 

werkzaamheden kunnen aerosolen 

opwekken, zoals tandenpoetsen. 

FFP2 masker. 

Indien niet 

aanwezig, een 

FFP1 masker. 

Een FFP2 masker 

gebruik je als je van 

plan bent om 

aerosolvormige 

handelingen te doen bij 

de bewoner, waaronder 

tandenpoetsen.  
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Tabel met advies voor als je één bewonerskamer (bewoner met 

COVID-19) binnengaat 

Hieronder zie je welke masker je moet gebruiken afhankelijk van de situatie. 

Draag het masker alleen in de kamer van de geïsoleerde bewoner met 

COVID-19. Dit advies voorkomt dat je mondneusmaskers moet vervangen en 

zorgt ervoor dat je altijd het juiste mondneusmasker op hebt. 

 

Situatie Welke masker Waarom 

Je hebt vluchtig contact met de 

bewoner en/of blijft 1,5 meter van de 

bewoner 

Geen masker  

Je komt dichtbij de bewoner (binnen 

1,5 meter) 

Chirurgische 

mondneusmasker 

Dit is voldoende 

omdat je geen 

handelingen doet 

waarbij je aerosolen 

kunt verwachten. 

Je hebt verschillende 

werkzaamheden, maar: 

• Je poetst de tanden niet; 

én 

• Je doet geen medische 

handelingen waarbij aerosolen 

kunnen vormen, zoals het 

uitzuigen van luchtwegen. 

Chirurgische 

mondneusmasker 

Dit is voldoende 

omdat je geen 

handelingen doet 

waarbij je aerosolen 

kunt verwachten. 

Je levert waarschijnlijk directe hulp 

aan de bewoner. Deze 

werkzaamheden kunnen aerosolen 

opwekken, zoals tandenpoetsen. 

FFP2 masker. 

Indien niet 

aanwezig, een 

FFP1 masker. 

Een FFP2 masker 

gebruik je als je van 

plan bent om 

aerosolvormige 

handelingen te doen 

bij de bewoner, 

waaronder 

tandenpoetsen. 
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Handige links 

Voor zorginstellingen: COVID-19 testen en hygiënetoolkit (GGD Rotterdam-

Rijnmond) 

Richtlijn voor COVID-19 (LCI) 

Meer uitleg over het opzetten van het masker 

Kijk hier voor een uitlegvideo 

Hier is een webinar over de Coronavirus 

 

 

https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/corona-werkinstructies.xml
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://www.dokterhoe.nl/risicos/infectiepreventie/wat-kunt-u-zelf-doen-basiskennis-biologischa-agentia/mondneusmasker-goed-opzetten/
https://www.youtube.com/watch?v=-dwfz77FmXU&feature=youtu.be
https://ggd-west-brabant.webinargeek.com/webinar/replay/KL3x8fm3Ewg

