
Gebruik mondmaskers binnen Vivium 
 
Omdat er verschillende vragen zijn over van het gebruik van mondmaskers heeft onze medisch 
adviseur, Wilma Deerenberg, samen met het expertteam HIP (de Hygiëne en Infectie 
Preventiecommissie) nog weer even wat zaken voor jullie op een rijtje gezet. Ze hebben zich daarbij 
laten adviseren door de richtlijnen en adviezen van RIVM, Verenso en Zorg voor Beter. 
 

• Doel van het gebruik van maskers is goede en geschikte bescherming van 
zorgmedewerkers en cliënten/bewoners tegen infectie met het coronavirus (SARS-COV-
2). 

• De verspreiding van het coronavirus gaat op de eerste plaats via druppels en direct 
contact en niet via de lucht. 

• Alleen onder bijzondere omstandigheden vindt verspreiding plaats via ‘aerosolen’; dit 
zijn kleine waterdruppels in de lucht zoals mist of waterdamp. Dit gebeurt met name bij 
aerosolvormende handelingen in de zorg, zoals uitzuigen van de keel/luchtwegen. 

 
Er zijn 2 typen maskers, die we hieronder graag beter aan jullie toelichten, namelijk FFP maskers en 
Chirurgische mondneusmaskers.  
 
FFP maskers  
FFP staat voor Filtering Facepiece Particle; ofwel: een gezichtsmasker dat deeltjes filtert uit 
ingeademde lucht.  
Het toegevoegde getal (FFP 1, 2 of 3) vertelt hoe sterk de ingeademde lucht wordt gefilterd. Hoe 
hoger het getal, hoe meer bescherming. Adembeschermingsmasker type FFP zijn vooral ontworpen 
om de blootstelling aan toxische (giftige) stoffen te voorkomen. Ze zijn niet ontworpen als 
bescherming tegen bio-aerosolen, zoals virussen. Toch stonden vooral FFP2-maskers in het begin van 
de coronacrisis in veel richtlijnen genoemd als beste keuze. Dit is vooral als het gaat om een nieuw 
virus waarvan nog niet duidelijk is hoe het zich verspreidt, of als er ‘aerosolvormende handelingen’ 
worden verricht. Dit zijn handelingen waarbij overdracht via kleine druppeltjes (<5 micron) mogelijk 
is. Het NORO-virus is bijvoorbeeld zo’n virus dat zich vooral via de lucht verspreidt. 
 
Chirurgische mondneusmaskers 
Chirurgische mondmaskers (type I, II en IIR) zijn medische hulpmiddelen die je draagt tijdens het 
verzorgen en behandelen van cliënten en bewoners.  

• Een chirurgisch mondneusmasker I en II heeft als doel om de uitgeademde lucht te 
filteren en de omgeving van de drager te beschermen tegen druppels die ontstaan bij 
spreken, hoesten en niezen.  

• Type IIR-maskers werken twee kanten op. Ze filteren de uitgeademde lucht en zijn 
spatresistent. Dus zij beschermen ook de drager tegen virusdeeltjes die via hoesten en 
niezen verspreid worden. Het RIVM adviseert dit type masker te gebruiken bij algemene 
zorghandelingen, ook bij cliënten en bewoners die besmet zijn met het coronavirus.  

 
Het expertteam HIP van Vivium volgt het advies van het RIVM bij de verzorging van cliënten en 
bewoners met (verdenking op) of besmetting met het Coronavirus.  
Dit betekent in de praktijk: 

• Bij algemene zorghandelingen draag je een chirurgisch masker IIR  
• Bij specifieke(aerosolvormende)handelingen zoals uitzuigen draag je een FFP2 masker 

 
 
 
 



Belangrijke richtlijnen bij het gebruik van mondmaskers 
Het kan voorkomen dat de chirurgische maskers minder strak aansluiten op het gezicht van de 
gebruiker en er lucht langs het masker komt. Omdat het Coronavirus zich met name via de grote 
waterdruppels verspreidt is de kans op besmetting langs die weg minimaal. 
      
Veel belangrijker in het voorkomen van besmetting is het om: 

• Het masker goed op het gezicht te plaatsen (neus en mond)  
• Het masker niet aan te raken als je het draagt of afdoet. 
• De handen te wassen of te desinfecteren voor en nadat je het masker afzet. 
• Het masker niet weer op te zetten als je het hebt afgezet. 
• Het masker niet langer dan 3 uur achter elkaar te dragen. 
• Het masker weg te gooien als je het hebt afgezet. 
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