
Adembeschermings-en chirurgische maskers en 
spatbescherming binnen de zorg.

1 juli 2020 Herman Codee



Inhoud 

▪ Werking filtratie masker

▪ Chirurgische maskers

▪ Adembeschermingsmaskers

▪ EN normen

▪ RIVM richtlijn

▪ Welk masker bij welke ingreep/handeling

▪ FaceFit test

▪ Spatbescherming
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Biologische gevaren



Wat is een partikel/aerosol?

Een ander woord voor deeltje; wanneer

micro-organismen air borne worden, 

spreek je over aerosol.
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Hoe worden partikels/aerosols verspreid ?

▪ Praten, hoesten, niezen, spuwen

▪ Direct via weefsel, bloed, lichaamsvocht 

tijdens chirurgische en diagnostische 

procedures

▪ Indirect via “gepowerde” 

instrumenten b.v. boren

▪ Via laser- en diathermierook
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Aerosols 
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Waar komen de partikels terecht in het lichaam:

TRACHEA Partikels tot 10µ

BRONCHUS Partikels van 5 -10 µ

BRONCHIOLI Partikels van 1 - 5 µ

ALVEOLI Partikels van 0.01 - 1 µ
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Mechanisch

Hoe worden deeltjes gefilterd in een masker ?

Interceptie

Inertie

Diffusie

Electrostatische aantrekking Electrostatisch
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Filter vezel

Mechanische filtratie door interceptie

Het deeltje volgt de stroomlijn. Hierdoor komt het deeltje zo dicht bij de 

vezel langs dat het de vezel raakt en erop gevangen wordt.
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Mechanische filtratie door inertie

Door inertie (drang om de beweging niet te veranderen) 

vliegt het deeltje tegen de vezel, het kan er niet omheen.
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Mechanische filtratie door diffusie

Deeltjes kleiner dan  0.1µ volgen de stroomlijnen van de lucht. Afwijkingen ontstaan 

door botsingen met de luchtmoleculen (Brownse beweging, diffusie). Elke botsing 

veroorzaakt een richtingsverandering van het deeltje.
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Deeltjes die binnen de stroomlijnen blijven

Sommige deeltjes slagen erin binnen 2 stroomlijnen te blijven en 
geraken doorheen de filter = Most Penetrating Diameter.
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Electrostatische aantrekking

Zowel de lading van het deeltje als die van de vezel kan een belangrijke 
bijdrage leveren tot het verhogen van het filtratievermogen.
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Wanneer vermijden/blootstelling niet mogelijk 

is: 

Uitwerken protocollen en ter beschikkingstellen 

van beschermende maatregelen

Europa en biologische gevaren

Verplichtingen Werkgever



Twee soorten maskers

• Chirurgische maskers

• Ademhalingsbeschermings-maskers (respirators, 

FFP maskers)



Het verschil



Chirurgisch Masker

De werking van een 

chirurgisch masker is

van binnen naar buiten,

patiëntbescherming!



Kenmerken van een chirurgisch masker

▪ Vermindert risico op 

contaminatie van de 

patiënt

▪ Bescherming tegen bloed

en lichaamsvloeistoffen



Voordelen van een chirurgisch masker

▪ Filtert micro-organismen

▪ Vloeistofafstotend (indien

vermeld) 

▪ Lage ademhalings weerstand
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Wet en regelgeving……



EN 14683

Bacterial filter efficiency (BFE)

Ademweerstand (Delta P)

Spatweerstand



Minimale prestatie-eisen volgens EN14683
EN 14683 Chirurgische Maskers

Karakteristieken

(eisen)

Type I Type II

BFE %  95  98

Type I Type IR Type II Type IIR

Ademweerstand 

mm. H2O/cm2

3,0 5,0 3,0 5,0

Spatweerstand Druk 

mm./Hg

Niet vereist  120 Niet vereist  120



Keuze chirurgische masker

• Duur van de procedure

• Risico van spatten tijdens de procedure

• Aard van de procedure, is er een hoger risico 

dan normaal



Er is van alles te koop………..



WIP/RIVM

• Draag een chirurgisch mondneusmasker wanneer er kans is: → dat 

de mond en neus in contact komen met lichaamsvochten 

(spatbestendige variant: type IIR)

• Toelichting: zorg in situaties waarbij de spatbestendige variant 

(type IIR) moet worden gedragen dat men niet (per ongeluk) de 

type I of II variant kan pakken.
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Goed opzetten 

voorkomt rand 

lekkage.   

Correct gebruik van het chirurgisch masker

Bedek mond 

en neus.

Gooi het masker 

na gebruik 

onmiddelijk weg.

Handhygiene!

Vermijd 

aanraking aan 

het filter.              

Verwijder het aan 

de bandjes.

Laat het masker 

nooit om de nek 

hangen!

Gebruik 

spatscherm of 

spatbril bij risico 

op spatten

Sluit neusbeugel 

goed aan.



Ademhalingsbeschermingsmasker

ABM werken van 

buiten naar binnen en

andersom. Deze 

beschermen dus zowel de 

drager tegen invloeden van 

buitenaf, als de patiënt. 

Bescherming tegen micro-

organismen



Het verschil



Soorten adembescherming

Zonder ventiel FFP1-2-3

Met ventiel (Niet voor OK) FFP2-3

Met beschermd ventiel FFP3



HIV, Hepatitis, TBC, Covid-19 etc……..

Is het altijd bekend?
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Masker- / filtertesten

Penetration = Totaal Inwaardse Lekkage

Protection 

level 

(classes) 

Efficiency 

E% 

(minimum) 

Penetration 

P% 

(maximum) 

Protection Factor 

F 

(minimum) 

FFP1 78 22  4   (4.5) 

FFP2 92 8 10   (12.5) 

FFP3 98 2             50                  
 

Er wordt getest met een deeltjes grootte van 0,02 tot 2 μm



Kleurrijk onderscheid

FFP1

FFP2

FFP3

Elektrostatische aantrekking: een efficiënte methode 

voor het filteren van partikels

Comfort



Totale efficiëntie van elk masker is afhankelijk van :

• Filtratie efficiëntie van de filter

• Aansluiting op het aangezicht



Opzet instructies

35

Infectiepreventie: mondneusmasker
goed opzetten

Dokterhoe.nl



Wat zegt de Werkgroep Infectie Preventie?
(W.I.P.)

Ademhalingsbeschermings maskers (ABM):

De ABM's zijn gemaakt om de drager te 

beschermen tegen infecties die via de 

lucht worden overgebracht. 



Hoelang mag je een ABM masker dragen?

• Een shift of 8 uur

• In de praktijk tot je het masker afzet

• Daarna weggooien



Masker hergebruik.

• Het opnieuw gebruiken van maskers is niet toegestaan als

deze beschadigd of verontreinigd zijn.

• Het vervangen van maskers moet in overeenstemming zijn

met het “infectie preventie beleid” en de procedures van 

de instelling.



Kenmerken goedgekeurd masker

CE logo en nummer notified body

Type masker (FFP)

Nummer van de norm (EN 149:2001)



CE certificaat 1862MD 



Face fit

Een masker kan een zeer efficiënt filter bezitten, toch
kunnen deeltjes langs de randen van het masker lekken, 
behalve wanneer er een goede randaansluiting is.



Oogbescherming EN166:2001

* Veiligheidsbril SecureFit SF401SGAF-EU

➢ Beslaat niet

➢ Zeer hoog comfort

➢ Eenvoudig te reinigen en desinfecteren

* Ruimzichtbril GG501NSGAF-BLU

* Gelaatsscherm H8 met WP96
* Overzetbril SF3701SGAF



Persoonlijke bescherming heeft alleen
zin als je het goed gebruikt!



Zijn er nog vragen?


