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Q&A Beschermingsmiddelen  
Datum:  18-03-2020 
Opgesteld door: LUMC 

 

Hoe en wanneer gebruik je (de juiste) beschermingsmiddelen? 

Het is belangrijk het juiste type masker en beschermingsmiddelen te dragen bij verschillende 

soorten indicaties. Het verzoek is daarom aan iedereen om FFP-maskers alleen te gebruiken in de 

gevallen waarvoor ze zijn bedoeld (aerosolvormende handelingen en op de IC bij SARS-CoV2-

bevestigde patiënten). In de overige gevallen gebruiken wij een IIR chirurgisch mondneusmasker.  

Controleer het type chirurgisch mondneus masker op de verpakking. Let op het type aanduiding: IIR 

In bijgaande film zie je hoe je de juiste beschermingsmiddelen op de juiste wijze kunt gebruiken: 

https://www.youtube.com/watch?v=yYOPYyzt3b8&feature=youtu.be 

Waarom stappen we over van FFP1-masker naar IIR chirurgisch 
mondneusmasker? 

Door de vele patiënten met luchtwegklachten, zoals influenza, en verdenkingen op SARS-CoV2 

worden veel patiënten in contact-druppel en/of Viraal C verpleegd. Hierdoor worden er veel 

maskers gebruikt. Wereldwijd, en ook in onze regio, zijn er nijpende tekorten aan FFP1-, FFP2- en 

chirurgische mondneusmaskers. We zijn hierdoor genoodzaakt om met spoed beslissingen te nemen 

over het gebruik van de maskers. Dat betekent dat alle FFP1 maskers worden vervangen door IIR 

chirurgische mondneusmaskers.  

Wat zeggen de internationale richtlijnen?  

WHO guideline: Advice on the use of masks in the context of nCoV outbreak (29 januari 2020) 

WHO guideline: Infection prevention and control during health care when novel coronavirus (nCoV) 

infection is suspected (25 januari 2020)  

Ben je met een IIR chirurgisch mondneusmasker beschermd? 

Ja. Met een IIR chirurgisch mondneusmasker ben je beschermd. In sommige ziekenhuizen in onze 

regio gebruiken wij van oudsher FFP1-maskers bij patiënten met virale respiratoire infecties. Veel 

andere ziekenhuizen in Nederland dragen al jaren bij patiënten met virale respiratoire infecties geen 

FFP1-maskers, maar IIR chirurgische mondneusmaskers.  

Controleer het type chirurgisch mondneus masker op de verpakking. Let op het type aanduiding: IIR 

https://www.youtube.com/watch?v=yYOPYyzt3b8&feature=youtu.be
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Wanneer draag je wel een FFP2-masker? 

Draag bij aerosolvormende handelingen en op de IC wel een FFP2-masker bij SARS-CoV2-bevestigde 

patiënten. Doe dit ook bij patiënten met bijvoorbeeld TBC of mazelen. In de overige gevallen 

gebruiken wij een IIR chirurgisch mondneusmasker. 

Wat zijn de specificaties van een IIR chirurgisch mondneusmasker? 

De IIR chirurgische mondneusmaskers voldoen aan de volgende eigenschappen:  

- Type IIR is niet-vochtdoorlatend  

Dit betekent dat je beschermd bent tegen druppels wanneer een persoon met luchtwegklachten 

hoest of niest 

Controleer het type chirurgisch mondneus masker op de verpakking. Let op het type aanduiding: IIR 

- Voorkomt dat de mond en neus in contact komen met druppels  

Er is een barrière tussen de druppels en de mond en neus, waardoor de respiratoire virussen niet in 

de mond en neus kunnen komen  

Handhygiëne blijft van belang! Bij het afzetten van het masker kun je je handen besmetten en via 

deze weg de mond en neus alsnog besmetten 

Hoe vindt de transmissie van respiratoire virussen zoals SARS-CoV2 
plaats? 

De transmissie van respiratoire virussen zoals SARS-CoV-2 verloopt via verschillende wegen:  

1. Direct via druppels (hoesten/niezen) over een afstand van twee meter  

2. Direct via aerosolen, indien aerosolvormende handelingen worden verricht  

3. Indirect via voorwerpen (deurklinken, bestek, handcontactpunten, etc.)  
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Hoe raak je besmet met respiratoire virussen zoals SARS-CoV2?  

Men kan op verschillende manieren besmet worden met respiratoire virussen:  

1. Inademen van druppels en aerosolen  

2. Direct contact met de handen aan besmette oppervlakken/voorwerpen en vervolgens 

met de neus, mond en ogen (slijmvliezen).  

3. Hoe meer virus je binnenkrijgt, hoe groter de kans dat je ziek wordt 

Hoe voorkom je besmetting met respiratoire virussen? 

Besmetting met respiratoire virussen is op verschillende manieren te voorkomen:  

1. Het vormen van een barrière waardoor de neus, mond en slijmvliezen niet in contact 

kunnen komen met druppels/aerosolen 

• Neus en mond: dragen van een masker (type afhankelijk van handeling) 

• Ogen: dragen van een bril  

2. Toepassen van handhygiëne waardoor de neus, mond en ogen niet besmet kunnen 

worden  

3. Houden van 2 meter afstand van een persoon met luchtwegklachten  

Wanneer is men besmettelijk bij een infectie met respiratoire virussen 
zoals SARS CoV-2?  

Bij een infectie met respiratoire virussen is men besmettelijk gedurende de 

symptomatische periode. Dit betekent dat men besmettelijk is bij hoesten, 

neusverkoudheid, diarree, braken, etc.  
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Zijn er consequenties voor coassistenten/ student? 

Om de voorraad van beschermingsmiddelen zo groot mogelijk te houden, is besloten dat 

coassistenten/ studenten en derden niet aanwezig kunnen zijn bij de directe patiëntenzorg 

waar gebruikgemaakt moet worden van beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, brillen, 

maskers, etc. Alleen mensen die nodig zijn voor de zorg/ behandeling gaan met 

bescherming naar binnen. 

Kan ik onbeperkt maskers gebruiken? 

We roepen iedereen op de maskers te gebruiken volgens de protocollen. Wees kritisch op 

gebruik, zodat we voldoende mondmaskers beschikbaar hebben en houden.  

De toelevering van beschermingsmaterialen aan ziekenhuizen staat onder druk, doordat de 

productie in China is stilgevallen. Niet alleen in onze regio, maar in heel Europa. 

 

 


