
 

Strategie om het gebruik van mondmaskers te optimaliseren  

in de residentiële zorg 

Chirurgische mondmaskers dienen enkel ter beschikking te worden gesteld van personeel dat in 

contact komt met personen die (vermoedelijk) met COVID-19 besmet zijn.  

Voor de (vermoedelijk) met COVID-19 besmette patiënten indien het de quarantaineruimte moet 

verlaten.  

Probeer met COVID-19 besmette personen zoveel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Wijs personeel aan 

dat enkel de bij elkaar geplaatste of in quarantaine geplaatste patiënten verzorgt.  

Vermijd om hiervoor personeel in te zetten dat tot de risicogroep behoort.  

1. Tekort aan chirurgische mondmaskers 

Pas extended use van mondmaskers toe:  

• De zorgverlener draagt hetzelfde mondmasker voor opeenvolgend contact met 

verschillende opeenvolgende patiënten.  

• Het mondmasker wordt continue gedragen en niet uitgedaan tussen de verschillende 

patiënten in. 

Het mondmasker moet vervangen worden als het  vuil of beschadigd is of men er niet meer goed 
door kan ademen. 

Probeer het mondmasker niet aan te raken. Als het toch is aangeraakt, meteen de handen 
reinigen. 

2. Extreem tekort aan chirurgische mondmaskers  

Gebruik ook maskers waarvan de houdbaarheidsdatum verlopen is.  
Doe steeds eerst een visuele inspectie om te kijken dat het nog van goede kwaliteit is.  

Pas limited re-use van mondmaskers toe:  

• De zorgverlener draagt hetzelfde mondmasker tijdens meerdere contactmomenten met 
verschillende patiënten. Tussen patiënten in mag het masker uitgedaan worden.  Het 
masker mag gedurende 8 uur gedragen worden.  

• Men moet te allen tijde vermijden de buitenkant van het masker aan te raken.  

• Het masker moet zo worden opgevouwen dat de binnenzijde van het masker langs de 
buitenkant zit; de buitenzijden van het masker zitten tegen elkaar.  

• Bewaar het masker in een stoffen of papieren zakje tussen patiënten in. 

Het mondmasker moet vervangen worden als het  vuil of beschadigd is of men er niet meer goed 
door kan ademen.   

Verlaat de kamer van de patiënt alvorens het masker te verwijderen.  



 

3. (Zelfgemaakte) stoffen maskers  

Het wordt afgeraden deze maskers te gebruiken voor de verzorging van personen met een 

vermoedelijke of bevestigde COVID-19-besmetting. 

Ze kunnen gebruikt worden voor contact met asymptomatische personen.  

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad voor het gebruik en de vervaardiging van deze maskers 

moet steeds gevolgd worden. 

4. Meer informatie over COVID-19 

www.info-coronavirus.be 

www.coronavirus.brussels  

www.iriscare.brussels 

www.spfb.brussels 

www.ccc-ggc.brussels 

5. Bronnen:  

CDC: Strategies for Optimizing the Supply of Facemasks 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/face-masks.html 

Advies van de RAG 19.03.2020 

PRIORITISATION DES MASQUES: DOCUMENT DE TRAVAIL 

Advies van de Hoge GSezondheidsraad: 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200317_TutoMASK_COVID19_NL.pdf 

Advies 9577 van de Hoge Gezondheidsraad betreffende het gebruik van mondmaskers tijdens de 

COVID-19-epidemie in België. 

https://www.facebook.com/notes/spf-sant%C3%A9-publique-s%C3%A9curit%C3%A9-de-la-

cha%C3%AEne-alimentaire-et-environnement/masques-buccaux-des-citoyens-

responsables/2789861257736297/ 
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