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Q&A Gezichtsmaskers 

 

1. Welke types gezichtsmaskers bestaan er? 

Er bestaan 3 verschillende types gezichtsmaskers: ademhalingsmaskers, 
chirurgische maskers en comfortmaskers.  

 

Ademhalingsmaskers  

 = Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), vallen onder de bevoegdheid van de 
FOD economie, KMO, Middenstand en Energie 

 Gemaakt uit steviger materiaal, waardoor ze zéér fijne deeltjes tegenhouden. Ze 
sluiten stevig aan rond de neus en de mond zodat alle lucht doorheen het masker 
gaat wanneer je ademt 

 3 categorieën: FFP1, FFP2 en FFP3. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de 
bescherming. FFP2 wordt het meest gebruikt  

FFP = Filtering Face Piece 

Chirurgische maskers 

 = Medische hulpmiddelen, vallen onder de bevoegdheid van het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 

 De klassieke maskers die vrij los voor de neus en de mond zitten. Dit type wordt 
gebruikt door chirurgen en ander operatiepersoneel tijdens operaties. Er kan lucht 
langs de zijkanten ontsnappen, maar ze houden wel de druppeltjes tegen die worden 
uitgehoest 

 3 categorieën: Type I, Type II en Type IIR. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de 
bescherming 

Comfortmaskers    

bv. zelfgemaakte, stoffen mondmaskers. Qua vorm vergelijkbaar met chirurgische 
maskers maar minder efficiënt 
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2. Welke type gezichtsmasker voor wie gebruiken in COVID-19 tijden? 

Ademhalingsmaskers  

Het dragen van een ademhalingsmasker beschermt anderen maar ook de drager van 
het ademhalingsmasker tegen COVID-19.  

 Zorgverleners die zeer intensief in contact komen met de COVID-19-patiënten 
 Zorgverleners met gewone contacten met patiënten 

Chirurgische maskers 

Het dragen van een chirurgisch masker beschermt anderen tegen COVID-19, niet de 
drager van het chirurgisch masker. 

 Zorgverleners met gewone contacten met patiënten. Chirurgische maskers bieden 
een even goede bescherming tegen een besmetting als de FFP2-maskers. Bij 
gebrek aan FFP2 lijken ze daarom een aanvaardbare keuze 

 Voor burgers die zelf mogelijk besmet zijn met het COVID-19 
 Voor burgers die niet besmet zijn met het COVID-19, indien anderhalve meter 

afstand houden niet mogelijk is of indien men zich veiliger voelt met een masker 

Comfortmaskers   

Het dragen van een comfortmasker beschermt anderen tegen COVID-19, niet de drager 
van het comfortmasker. In welke mate het dragen van comfortmaskers anderen 
beschermen tegen COVID-19 is vandaag onvoldoende bewezen. Een bron spreekt 
van 70%. Wie er toch voor kiest om een masker te dragen, moet het wel correct 
Voor burgers die niet besmet zijn met het COVID-19, indien anderhalve meter afstand 
houden niet mogelijk is of indien men zich veiliger voelt met een masker 

      

3. Welke type(s) gezichtsmasker(s) bieden wij aan? 

Wij bieden een kwalitatief Chirurgisch Gezichtsmasker Type II aan, wij bieden 

momenteel géén ademhalingsmaskers en comfortmaskers aan. 

 Type II: Bacteriële Filtratie Efficiency (BFE) ≥ 98%: zéér hoge bescherming  

 Legal Manufacturer: Duits bedrijf 

 ISO-13485 gecertifieerd 

 Conform Europese Norm EN14683 

 CE-markering op iedere doos 

 Certificaten kunnen aangevraagd worden via B2B@ceres-pharma.com   

BFE = Bacteriële filtratie efficiency = de effectiviteit van een chirurgisch masker in het tegenhouden van aerosol druppels die 

bacteriën bevatten en geeft aan hoeveel deeltjes door het chirurgisch masker worden tegen gehouden. Dit hangt rechtstreeks 

samen met de hoeveelheid bacteriën die via het masker vrijkomen in de omringende lucht. Hoe hoger het percentage, des te beter 

de patiënt beschermd is tegen deeltjes afkomstig van het medisch personeel.  

https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/mers-en-andere-coronavirusinfecties
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4. Is het masker dat wij aanbieden, conform de Europese Norm EN14683? 

Ja, wij bieden een kwalitatief Chirurgisch Gezichtsmasker Type II, conform de 

Europese Norm EN14683 met alle nodige certificaten aan. 

 Type II: Bacteriële Filtratie Efficiency (BFE) ≥ 98%: zéér hoge bescherming  

 Legal Manufacturer: Duits bedrijf 

 ISO-13485 gecertifieerd 

 Conform Europese Norm EN14683 

 CE-markering op iedere doos 

 Certificaten kunnen aangevraagd worden via B2B@ceres-pharma.com   

Er worden momenteel veel maskers van slechte kwaliteit aangeboden en er circuleren 

veel valse certificaten.  

Verdachte certificaten kan u vinden op: https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-

verdachte-certificaten 

 

5. Is er een verschil tussen een Chirurgisch Gezichtsmasker Type I en Type II? 

Ja, er is een verschil tussen een Chirurgisch Gezichtsmasker Type I en Type II naar 

Bacteriële Filtratie Efficiency (BFE). Een Chirurgisch Gezichtsmasker Type II 

beschermt anderen effectiever en langer tegen COVID-19 dan een Chirurgisch 

Gezichtsmasker Type I. 

 Chirurgisch 
Gezichtsmasker Type I 

Chirurgisch 
Gezichtsmasker Type II 

Bacteriële Filtratie Efficiency 
(BFE) 

≥ 95% ≥ 98% 

 

Wij bieden een kwalitatief Chirurgisch Gezichtsmasker Type II, conform de 

Europese Norm EN14683 met alle nodige certificaten aan. 

 Type II: Bacteriële filtratie efficiency (BFE) ≥ 98%: zéér hoge bescherming  

 Legal Manufacturer: Duits bedrijf 

 ISO-13485 gecertifieerd 

 Conform Europese Norm EN14683 

 CE-markering op iedere doos 

 Certificaten kunnen aangevraagd worden via B2B@ceres-pharma.com   

Er worden momenteel veel maskers van slechte kwaliteit aangeboden en er circuleren 

veel valse certificaten.  

Verdachte certificaten kan u vinden op: https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-

verdachte-certificaten 

https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten
https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten
https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten
https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4089-verdachte-certificaten
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6. Hoe moet u een chirurgisch gezichtsmaskers gebruiken?  

Chirurgische maskers worden best gebruikt voor een periode van 4-6 uur. Indien er 
tekorten zijn, kan deze periode verlengd worden tot maximaal 8 uur. Volgende 
voorschriften dienen gevolgd te worden:  

 Ontsmet/was uw handen vooraleer het masker op te zetten  
 Raak het masker niet aan langs de buitenzijde 
 Vervang onmiddellijk bij een vochtig of beschadigd masker of bij zichtbare schade 
 Er wordt aangeraden het masker continu te dragen tijdens en tussen 

patiëntencontact. Indien er langere periodes tussen patiëntencontacten zitten of men 
wil eten/drinken, kan het masker kortstondig worden uitgedaan, mits volgende 
voorschriften te volgen:  
o Doe het masker pas uit nadat u de behandelruimte verlaten heeft  
o Ontsmet/was uw handen vooraleer het masker af te zetten of terug op te zetten 
o Let op dat u tijdens de handeling enkel de binnenkant van het masker aanraakt 
o Berg het masker op een veilige plek op, in een gepersonaliseerde envelop 

 

7. Kan u een chirurgische gezichtsmasker hergebruiken?  

Ja, chirurgische maskers kunnen mits volgende voorschriften, opnieuw gebruikt worden. 

COVID-19 kan tot 4 uur op koper overleven, 24 uur op karton en 2 tot 3 dagen op plastic 

en roestvrij staal. De overleving op kleding is wellicht zeer beperkt. Wij adviseren 

hergebruik mits volgende voorschriften: 

 Berg het masker in een gepersonaliseerde envelop, gedurende 3 dagen op een 
veilige plek op. Daarna kan u het masker opnieuw gebruiken 


