
 

 
 

Veilige mondmaskers. Stof tot nadenken! 

Dat de mondmaskers nog steeds stof doen opwaaien is een feit.  Hoogtijd dus om duidelijkheid te scheppen 

omdat “Beschermen, beschermend en barrière vormen” 3 verschillende begrippen zijn. Het belangrijkste is nu 

om de bevolking en de professionele gebruikers te ondersteunen in hun dagelijkse werk ten tijde van COVID19 

want het uitzicht of de grondstof van een mondmasker is immers geen garantie over de functie, de 

conformiteit en de kwaliteit. 

Het eerste werk is altijd om een inschatting te maken van het soort risico en de grootte van blootstelling 

daaraan. De overheid heeft voor de gewone bevolking deze risicoanalyse gemaakt en kwam tot het besluit dat 

een barrière vormen door middel van het dragen van een barrière-masker voldoende is wanneer men met 

overwegend gezonde mensen in contact komt. M.a.w. voorkomen dat iemand die COVID-besmet is en nog 

geen symptomen vertoont, zo min mogelijk ziektekiemen verspreidt.    

In de medische en paramedische sector worden medische/chirurgische mondmaskers ingezet om te 

voorkomen dat menselijke afscheidingen van de zorgverleners op de te behandelen persoon terechtkomen. 

Dus mondmaskers gemaakt en getest om anderen te beschermen. Daarom kunnen ook medische 

mondmaskers ingezet worden bij de gewone bevolking. 

In werkomstandigheden, in zowel de industrie als in de zorgsector, worden beschermende mondmaskers (o.a. 

FFP2) ingezet om de drager te beschermen tegen restrisico’s, zoals bijvoorbeeld terug te vinden in de Codex 

welzijn op het werk*. Ze zijn dus effectief gemaakt en getest om de drager te beschermen. Opgelet de 

tijdelijk** toegelaten KN95** zijn enkel voorzien voor in de zorgsector.  

Daarom is het belangrijk de product- en gebruikersinformatie van het product te raadplegen.  Deze geeft 

immers een goede indicatie over de mogelijke barrière of de beschermende werking die het product kan 

hebben. Maar ook hoe het product best gebruikt wordt, hoe lang het gebruikt kan worden, in welke 

omstandigheden het wel of niet gebruikt mag worden, welke kwaliteitsgaranties er zijn...  Deze informatie 

geeft aan, aan welke productwetgeving voldaan is en geeft info over eventueel bijkomende vereisten zoals een 

keurmerk. 

Uiteraard is dit alles wel onder de voorwaarde dat claims die gemaakt worden ook gestaafd worden door de 

nodige bewijzen.  

Deze staving*** is o.a. te herkennen aan: 

Een barrière-masker voldoet aan de Algemene Productenwetgeving 

• Comfort masker : CE-markering verboden, gebruikersinstructies aanwezig 

• Community masker : CE-markering verboden, voldoet aan Nationale/Europese technische 

vereisten en mogelijks ook aan keurmerken**** 

OPGEPAST deze gelijken in vorm of grondstof soms sterk op een medisch of beschermend 

mondmasker 

Een medisch/chirurgisch mondmasker voldoet aan de Medische Hulpmiddelen richtlijn of verordening 

• CE-markering verplicht, vermelding EN 14683, gebruikersinstructies aanwezig, beschikbare 

EU-conformiteitsverklaring verwijzend naar de Medische Richtlijn of de Medische 

Verordening 

Een beschermend mondmasker voldoet aan de Persoonlijke Beschermingsmiddelen verordening 

• CE-markering verplicht gevolgd door 4 cijfers, vermelding EN 149, gebruikersinstructies 

aanwezig, EU-conformiteitsverklaring bij het product of op zijn minst aanwezig; de 

internetlink naar het betreffende document;  

OPGEPAST er bestaan ook beschermende mondmaskers die ook een medisch mondmasker zijn en 

hierdoor aan beide wetgevingen voldoen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last but not least.  

Vergeet niet het risico/het virus/de zichtbare of onzichtbare vervuiling blijft dezelfde, ongeacht het type 

masker... Daarom is het strikt opvolgen van de gebruikersinstructies van de fabrikant primordiaal. Bij foutief 

gebruik kan de beschermende factor afnemen of zelfs schadelijk worden.  Aarzel niet om bij twijfel de verkoper 

eerst meer uitleg te vragen, voor de finale aankoop van het gekozen product. 

 
* https://emploi.belgique.be/fr/themes/bien-etre-au-travail/principes-generaux/code-du-bien-etre-au-travail 

** https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/mondmaskers-en-filters/conformiteit-voor-

mondmaskers/coronavirus-niet-conforme 

***Een meer gedetailleerd overzicht is terug te vinden op https://www.febelsafe.be/nl/covid19/4235-is-een-masker-een-masker of 

https://eu-esf.org/covid-19/4647-covid-19-is-a-mask-a-mask  

****https://www.belgianqualitymasks.be/ of https://www.centexbel.be/nl/certificatie/covid-19-approved-centexbel of https://www.test-

aankoop.be/familie-prive/consumentenrechten/nieuws/eerste-ta-approved-label-gaat-naar-belgisch-mondmasker  

 

 

Febelsafe is de Belgische federatie van fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en de 

professionele eindgebruiker inzake veiligheid en welzijn. 

 

 

Te contacteren persoon voor toelichting:  

Gwin Steenhoudt – secretaris generaal Febelsafe 

M +32 493 75 20 65 -  gwin.steenhoudt@febelsafe.be 
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