


Situering 
Het ademhalingsmasker (bvb. FFP2 – (K)N95 & FFP3) is een belangrijk beschermingsmiddel voor zorgverleners. 
Het verhindert tijdens de zorg dat grote druppels, kleine druppels en aerosolen (flinterdunne druppels in de 
lucht) worden ingeademd.

Een correct gebruik van een mondmasker is cruciaal om de verspreiding van het coronavirus te beperken. De 
belangrijkste uitdaging binnen de aanpak van een epidemie is continue discipline om steeds het mondmasker 
correct te gebruiken, correct te hanteren en correct te desinfecteren bij hergebruik. 

Zorginstellingen kunnen hun infrastructuur, organisatie en beheer van beschermingsmiddelen makkelijker 
aanpassen om het correct gebruik door zorgverleners te ondersteunen door bvb.:

• Aanwezigheid van grotere voorraad met disposable ademhalingsmaskers  
(type chirurgisch masker, FFP2 en FFP3)

• Centrale afvoer van gebruikte ademhalingsmaskers
• Centrale sterilisatie van gebruikte maskers indien hergebruik bij schaarste

Bij de afbouw van de maatregelen rond de verspreiding van het COVID-19 virus neemt het mondmasker 
(chirurgisch én stoffen mondmasker) ook in de populatie een belangrijke rol in, op plaatsen waar fysiek afstand 
houden (social distancing > 1,5 m) moeilijk of onmogelijk is. 

In deze situaties dient iedere burger een bedekking te dragen van neus en mond. Hiermee beschermt hij 
zichzelf alsook de ander. De openbare plaatsen waar een mondmasker noodzakelijk is:

• Openbaar vervoer
• Drukke plaatsen
• Winkels
• Scholen
• …

Huidig probleem
Eerstelijn zorgverleners, zorgverleners in de residentiële zorg en burgers kunnen bovenstaande aanpak rond 
mondmaskers moeilijker of helemaal niet organiseren. 

Vooral het afnemen na gebruik vormt een probleem. Als het gebruikte mondmasker wordt afgenomen door 
burgers aan de lintjes of elastieken, zoals de procedure voorschrijft, dan moet men snel dit gebruikte masker 
kunnen bewaren. Daarbij is het aanraken van de voorkant verboden. Nadien dienen de handen gewassen of 
ontsmet te worden. Bij mobiel gebruik, bvb. na bezoek in de winkel, in de klas, … is er op dit moment geen 
oplossing om het masker veilig te bewaren, zonder kans op besmetting van de omgeving en persoonlijke 
midelen (zoals handtas, schooltas, auto, …). 

Ziekenhuizen testten de voorbije maanden envelopes of papieren zakken, maar deze methode is minder aan 
te raden ‘on the road’ of in het thuisklimaat.

*  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2004973?query=RP 
**  https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html



Oplossing
Logie Dennis, lector verpleegkunde & zorgmanagement VIVES Hogeschool bedacht een ecologisch 
maskerdoosje (MASKPOD) waarin het gebruikte masker droog en luchtig kan bewaard worden. Belgian Print 
Company ontwikkelde en produceerde i.s.m. de VIVES Hogeschool de MASKPOD, die drie functies vervult:

• Veilige bewaring van een gebruikt masker tot decontaminatie 
• Transportmiddel van mondmaskers in handtas, rugzak, gebouwen, zorginstellingen…
• Instructies voor een correct gebruik en desinfectie na gebruik

De MASKPOD past in een gewone handtas, schooltas, rugzak … en kan ’s avonds geopend worden om het 
masker te wassen op >60°C in de wasmachine.

Deze creatieve én simpele oplossing kan op een grote schaal geproduceerd worden, makkelijk verdeeld 
worden en is goedkoop en duurzaam.

Instructies voor gebruik
Het COVID-19 virus is na 24u niet meer ziekteverwekkend op karton*. Dit in tegenstelling op plastic en metaal 
(72u). Het karton ademt en verlucht** het masker beter, wat voordelig is tov. een plastic zakje. Het is bovendien 
ook ecologischer door het gebruik van gerecycleerd karton. Het ontsmetten met alcohol 70% of bleekwater, 
droog verhitten, … van mondmaskers wordt afgeraden omdat het de filtercapaciteit en vorm aantast*. Daarom 
verdient het dagelijks wassen van stoffen mondmaskers op 60°C of het bewaren na gebruik in een kartonnen 
doosje (bv. in de MASKPOD) gedurende minimum 72u de voorkeur.

MASKPOD-instructies
• Open de MASKPOD
• Verwijder het mondmasker bij de lintjes of elastiekjes
• Raak de voorzijde van het masker niet aan
• Houd de geopende MASKPOD in de ene hand 
• Houd het gebruikte masker aan het lintje of elastiekje in de andere hand
• Schuif het mondmasker in de MASKPOD
• Sluit de MASKPOD
• Was nadien de handen met water en zeep of handalcohol

> Haal het gebruikte mondmasker uit de MASKPOD om te wassen op 60°C in de wasmachine.

> Als de gebruiker 3 mondmaskers in zijn bezit heeft, dan kan ook geopteerd worden om het masker 72u te 
bewaren in de MASKPOD. Daarna kan het terug gebruikt worden. De MASKPOD heeft op de achterzijde de 
instructies om het hergebruik met datum op te volgen.




