
 
Beste familieleden ,  
 
Wij merken dat jullie vragen hebben bij het gebruik van mondmaskers. Door de wereldwijde 
schaarste op de markt worden deze nu onder strikt toezicht en met uitzonderlijke procedures 
ingezet. Hieronder vinden jullie de interne richtlijnen voor het personeel. 
 
Na overleg met de artsen en de laatste richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid gebruiken 
we nu de chirurgische maskers in woningen waar isolatiemaatregelen gelden. De zwaardere FFP-
maskers zetten we in bij bijzondere indicaties en na overleg met de artsen, bvb. wanneer een 
bewoner positief test. 
 
De chirurgische maskers zijn geschikt om een besmetting met corona te voorkomen.  
Vandaag 5 april hebben we voldoende voorraad voor de volgende 70 dagen. Voor woningen zonder 
isolatiemaatregelen verdelen wij stoffen zelfgemaakte maskers die je kan dragen indien je zelf 
symptomen van luchtweginfectie hebt zonder koorts of indien je jezelf extra wil beschermen.  
Deze zijn aanbevolen door de hoge gezondheidsraad en geven zeker een bescherming maar zijn niet 
getest en bieden niet dezelfde zekerheid als de chirurgische maskers.  
 
Dit zijn de instructies voor de chirurgische maskers:  
 

1. Een masker moet gedurende 1 shift gebruikt worden .  
2. Indien je masker niet voor je mond/ neus hangt kan je  

a. Het masker aan de hals laten hangen  
b. Het masker tijdelijk in een enveloppe opbergen .  

Opgelet: de buitenkant van het masker kan besmet geraken.  
Raak de buitenkant nooit aan en verwijder het masker via de elastieken.  
Indien je je masker in een enveloppe steekt markeer dan met een pen goed de buiten en 
binnenkant op de enveloppe .  

3. De zorgcoördinatoren verdelen de maskers  in hun woningen. Zij voorzien ook de maskers 
voor de nacht. 

4. Indien de nachtshift isolatiemaatregelen moet opstarten kunnen zij een startbox ophalen 
voor het bureau van Jan: zwarte curverbox met veiligheidsbril , 3 mondmaskers, 
chloortabletten , wegwerpschorten, druppelisolatiekaart die op de deur moet hangen.  

 
 
Bij vragen of onduidelijkheden: contacteer de zorgcoördinator . 
 


