
Haal de elastieken achter je 
oren weg of maak de lintjes 

achter je hoofd los

Verwijder het masker

Een masker aandoen
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Was eerst je handen met vloeibare zeep 
of handgel voor je het masker aandoet

Rek het masker uit zodat 
het je neus en kin bedekt

Druk het harde deel van het 
masker tegen je neusbrug

Plaats de elastieken achter je oren 
of maak de lintjes vast achter je hoofd
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Een masker dragen
Een chirurgisch masker dragen

1
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Een masker uitdoen

Was je handen met vloeibare 
zeep of handgel

1

Gooi het masker weg in 
een gesloten vuilnisbak

Was je handen met 
vloeibare zeep of handgel

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. 
Herbruik een masker nooit. Gooi een gebruikt masker steeds meteen weg in een gesloten vuilnisbak. 
Covid-19 patiënten dragen geen FFP2 of FFP3 masker, maar een chirurgisch masker. Raadpleeg de richtlijnen van je dienst in geval van twijfel. 

Om de gebruiker te beschermen bij dagelijkse en medische verzorging van patiënten met (een vermoeden van) Covid-19. 
Met uitzondering van het vervoer van de patiënt in de ziekenwagen, moet de zorgverlener steeds een FFP2 of FFP3 masker dragen. 
Een chirurgisch masker kan ook op patiënten met (een vermoeden van) Covid-19 aangebracht worden om besmetting via transportmateriaal 
en oppervlakten te vermijden.

- Het masker gaat maximum 8 uur mee.
- In het kader van de dienstverlening van het Rode Kruis raden we aan om het masker minstens om de 4 uur te vervangen.
- Een proper masker kan tijdelijk bewaard worden in een proper en afgesloten plastieken hoesje, ver van mogelijke besmetting. 

Wanneer draag je een masker? 

Wanneer verwijder je het masker?

Lokaliseer het harde 
deel van het masker
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1ste alternatief

Een masker dragen
chirurgisch masker 

De medische of chirurgische maskers verkleinen de kans op besmetting door druppeltjes (maar beschermen niet
 tegen aerosols). Ze zijn bestemd voor eenmalig gebruik en mogen tussen 3 en max. 6 uur gedragen worden. 

Heb je te weinig medische of chirurgische maskers (ELINMASS3--)?

Wanneer draag je het?  Diagnostisch onderzoek, wasserij, Covid-19-keuken, radiologie, patiënt die hoest en ambulancier

2de alternatief: : LANGDURIG GEBRUIK VAN HET MASKER

Wanneer draag je het?  Diagnostisch onderzoek, wasserij, Covid-19-keuken, radiologie, patiënt die hoest en ambulancier 

- De bedoeling is om het aantal nodige maskers te verminderen door deze langer te dragen en het aantal gebruikers te verminderen
- De maskers moeten vervangen worden als ze beschadigd of vuil worden, of wanneer ademen moeilijk wordt
- In overeenstemming met de internationale richtlijnen – en zonder besmettingsrisico door afzetting van virale deeltjes op het masker – mogen 
deze tot 8 uur gedragen worden (tijdens de dienst).
OPGELET: De beschikbare informatie over de overleving van het virus op verschillende oppervlaktes suggereert dat de buitenkant van 
de maskers snel besmet wordt. 

3de alternatief : HERBRUIKEN

Wanneer draag je het?  Diagnostisch onderzoek, wasserij, Covid-19-keuken, radiologie, patiënt die hoest en ambulancier 

Bij een tekort aan maskers kan het masker tot 8 uur in totaal herbruikt worden, op voorwaarde dat het masker:
- door dezelfde persoon wordt gedragen
- niet vuil of besmet is door organische vloeistoffen
- niet vochtig is
- altijd perfect aansluit op het gezicht (geen vervorming, geen scheur, rekkers in goede staat
- verwijderd wordt als de drager niet meer vlot kan ademen. 

Als het masker niet gedragen wordt, wordt het als volgt bewaard: 
Optie 1 :
Het masker wordt zorgvuldig gevouwd, de buitenzijde tegen zich gekeerd om contact met de omgeving te vermijden tijdens het bewaren. 
Tussen twee beurten kan het gevouwde masker worden bewaard in een propere en afsluitbare papieren zak of in een “ademende” verpakking.
Het masker is persoonlijk en wordt voorbehouden voor een enkele zorgverlener. Schrijf bijvoorbeeld de naam van het personeelslid op het zakje 
en bewaar de maskers aan de ingang van de afdeling.
Optie 2 :
Het masker wordt opgehangen in een specifieke opslagzone of aan een haakje aan de muur. Het haakje moet lang genoeg zijn om contact tussen 
masker en oppervlaktes te vermijden. De haakjes zijn ver genoeg uit elkaar opdat de maskers elkaar niet aanraken.
Laat GEEN masker liggen op tafel of op een andere oppervlakte, en houd het niet in je zak. Bewaar alle maskers ook niet op eenzelfde plaats.
Een herbruikbaar vizier gebruiken bovenop het chirurgische masker en/of met verdere maatregelen (zoals technische controlemetingen of de 
patiënt een masker laten dragen) verkleinen de kans op besmetting van het masker. 
Het masker wordt meteen weggegooid als het niet meer gebruikt kan worden. 
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4de alternatief

Wanneer draag je het? Diagnostisch onderzoek, wasserij, Covid-19-keuken, labo, radiologie, patiënten en ambulanciers 

Stoffen maskers, geproduceerd volgens de aan u gecommuniceerde specificaties, die uitsluitend gebruikt worden met een vizier. 

5de alternatief (wordt bestudeerd)

Wanneer draag je het? Diagnostisch onderzoek, wasserij, Covid-19-keuken, labo, radiologie, patiënten en ambulanciers 

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.

Een masker dragen
chirurgisch masker 

De medische of chirurgische maskers verkleinen de kans op besmetting door druppeltjes (maar beschermen niet
 tegen aerosols). Ze zijn bestemd voor eenmalig gebruik en mogen tussen 3 en max. 6 uur gedragen worden. 

Heb je te weinig medische of chirurgische maskers (ELINMASS3--)?
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