
Een FFP-masker dragen
N95/FFP2

Neem de rekkers achter je 
hoofd vast om het masker

 uit te doen

Gooi het masker in een 
gesloten vuilnisbak

Een FFP�masker aandoen

Was je handen met vloeibare 
zeep of handgel

4

Was eerst je handen met vloeibare 
zeep of handgel

Neem het masker in je 
handpalm, elastieken 

naar beneden

Druk met je wijsvingers tegen je 
neusbrug zodat het masker goed 

aansluit op je gezicht
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Plaats het masker op je 
kin en trek het aan 

tot aan je neus

Plaats de onderste rekker in je nek 
en de bovenste rekker boven je oren
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2 3 41
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Was je handen met zeep of handgel als je de voorkant van het masker per ongeluk aanraakt. 
Vervang je masker als het vochtig of nat wordt.

In een ziekenwagen met een patiënt met (een vermoeden van) Covid-19 wordt het masker steeds met een volledig pak gedragen. 

Het FFP2 masker is niet herbruikbaar, behalve als het volledig beschermd is door een chirurgisch masker of een vizier. 
Enkel in dit geval kan het masker tot 3x8 uur gedragen worden, op voorwaarde dat het bewaard wordt in een proper en afgesloten plastieken hoesje, 
ver van mogelijke besmetting. 

Wanneer draag je het FFP2-masker? 

Wanneer verwijder je het masker?

Was je handen met vloeibare 
zeep of handgel

1

Een FFP�masker uitdoen
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1ste alternatief : LANGDURIG DRAGEN

Een masker dragen
N95/FFP2

Bij een (dreigend) tekort aan N95/FFP2-maskers, moeten deze uitdrukkelijk voorbehouden worden voor 
de situaties die het hoogste risico inhouden, namelijk bij alle aerosolproducerende interventies: 

Als er te weinig N95/FFP2-maskers zijn (ELINMASP0++): 

- Intubatie, extubatie en bijhorende procedures zoals manuele beademing
- Bronchiaal toilet: alle vormen van aspiratie tenzij gesloten systeem (ook nasaal, oraal of tracheaal bij tracheotomie) 
- Bronchoscopie
- naso-oropharyngeale wisser
- Chirurgische en postmortale procedures met hogesnelheidsinstrumenten
- Sommige tandheelkundige procedures (hogesnelheidsfrezen) 
- High Flow Nasal Oxygen (HFNO) of “optiflow”
- Hoogfrequente Oscillerende Ventilatie (HFOV)
- Niet-invasieve ventilatie (NIV), zoals Bi-level Positieve Luchtwegdruk (BiPAP) en Continuous Positive Airway Pressure ventilation (CPAP)

Wanneer draag je het?  Sorteren van COVID-19 patiënten, COVID-19-raadplegingen, onderhoudspersoneel (COVID-19), 
(para)medische ambulanciers, thuiszorg

De bedoeling is om het aantal nodige maskers te verlagen door het aantal gebruikers te verminderen en de maskers langer te dragen,
tot max. 8 uur.
De maskers worden voorbehouden voor de situaties die het hoogste risico inhouden: nauw contact met COVID-19-patiënten, 
aerosolproducerende interventies, enz.  
De maskers moeten vervangen worden als ze beschadigd of vuil worden, of wanneer ademen moeilijk wordt. 

OPGELET : De beschikbare informatie over de overleving van het virus op verschillende oppervlaktes suggereert dat de buitenkant van de 
maskers snel besmet wordt. 

2de alternatief :  HERBRUIKEN

Wanneer draag je het?  Sorteren van COVID-19 patiënten, COVID-19-raadplegingen, onderhoudspersoneel (COVID-19), 
(para)medische ambulanciers, thuiszorg

De maskers hebben een beperkte levensduur. Ze kunnen gedragen of herbruikt worden tijdens max. 8 uur in totaal, maar altijd door dezelfde 
persoon (in overeenstemming met de aanbevelingen van het CDC in de strijd tegen pandemieën) en enkel zonder besmettingsrisico door afzetting 
van virale deeltjes op het masker. 
Om het masker een bepaalde duur te gebruiken, moet aan volgende voorwaarden voldaan worden:
- Het masker wordt altijd door dezelfde persoon gedragen
- De naam van de persoon staat op het masker (of op de verpakking waarin het wordt bewaard) 
- Het masker mag niet besmet zijn door bloed, neus- of luchtwegafscheidingen of andere lichamelijke vloeistoffen van de patiënt
- Voor zover er geen nauw contact is met een patiënt met een neveninfectie die andere voorzorgsmaatregelen vereist of bij de uitgang van de 
afdeling voor die patiënten
- Het masker mag niet beschadigd zijn of de ademhaling belemmeren
- Het masker mag niet vochtig zijn
- Het masker moet perfect aansluiten op het gezicht (geen vervorming, geen scheur, rekkers in goede staat, enz.)

OPGELET: De maskers moeten weggegooid worden na elke aerosolproducerende interventie 
 
De maskers moeten weggegooid worden na elke aerosolproducerende interventie 
Het gebruik van een vizier bovenop het masker in combinatie met verdere maatregelen (bv. technische controlemetingen of de patiënt een masker 
laten dragen) verlagen de kans op besmetting van het masker. 
Maskers die niet meer gebruikt mogen worden, worden onmiddellijk weggegooid. 
Wanneer de maskers niet gedragen worden:
- Vermijd je besmetting door zorgvuldig de procedure te volgen om het masker aan en uit te doen. Deze procedure volg je telkens opnieuw. 
- Let je op handhygiëne en worden de maskers met correcte benaming bewaard
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4de alternatief (wordt bestudeerd)
Wanneer draag je het?  Sorteren van (alle) patiënten, raadplegingen (zowel COVID-19 als standaardraadplegingen), COVID-19-ruimtes, andere 
standaardafdelingen (spoed, pediatrie, interne geneeskunde, chirurgie, verloskunde), alle onderhoudspersoneel, (para)medisch personeel in 
ziekenwagens, thuiszorg

Een aantal ontsmettingstechnologieën wordt bestudeerd. De Task Force volgt deze ontwikkelingen nauw op. Zodra een oplossing wordt 
gevonden, zal deze gecommuniceerd worden naar de opdrachten van AZG. De standaardwerkwijzen zullen verder toegelicht worden.

3de alternatief

Wanneer draag je het?  Sorteren van COVID-19 patiënten, COVID-19-raadplegingen, onderhoudspersoneel (COVID-19), 
(para)medische ambulanciers, thuiszorg

Sorteren van COVID-19 patiënten, COVID-19-raadplegingen, onderhoudspersoneel (COVID-19), (para)medische ambulanciers, thuiszorg
Als er geen N95/FFP2-maskers zijn, dragen zorgverleners best een chirurgisch masker in combinatie met een volledige 
gezichtsbescherming/vizier (ookal biedt deze tussenoplossing geen ideale bescherming tegen ziektes die door de lucht worden overgedragen, 
zoals TB). Het chirurgische masker en het vizier beschermen niet tegen kleinere druppels. De combinatie van beide vermindert het risico 
echter aanzienlijk.  

Optie 1 :
- Het masker wordt opgehangen in een speci�eke opslagzone of aan een haakje aan een hiervoor voorbehouden muur. Het haakje moet lang genoeg zijn 
om contact met oppervlaktes te vermijden. De haakjes zijn ver genoeg uit elkaar opdat de maskers elkaar onderling niet aanraken. 
Het masker of haakje is duidelijk geïdenti�ceerd (naam van de drager).
Optie 2 :
- Het masker wordt bewaard in een plastieken, geventileerde verpakking zodat het vocht kan ontsnappen (voorkant van het masker naar het 
deksel toe en een opening laten tussen pot en deksel). Ontsmet het potje op het einde van de dag, als het masker is weggegooid. 
De naam van de drager, datum en tijdstip worden op de voorkant van het masker geschreven. 

OPGELET : Laat GEEN masker op tafel liggen of in je zak. De maskers mogen niet gezamenlijk bewaard worden. 
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