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ALGEMEEN GEBRUIK VAN DE FFP2-MASKERS DOOR DE ZORGVERLENERS 
IN DE VLAAMSE ZORGVOORZIENINGEN 
WAT DOEN THUISVERPLEEGKUNDIGEN? AANBEVELING VANUIT NPTV 
 
Er is een bijzonder hoog besmettingsrisico met de omikron-variant van het coronavirus. Dit 
geeft aanleiding tot een fundamentele discussie over het gebruik van de FFP2-maskers, die 
zonder twijfel medisch een meerwaarde hebben.  
 
Aan RAG (Risk Assessment Group) en Sciensano wordt een duidelijkere en éénduidigere 
richtlijn gevraagd, gezien o.m. artsen, ziekenhuizen en sommige zorgberoepen (o.a. TV) met 
nadruk vragen om zo veilig mogelijk te werken (= Federale Overheid).  
 
Er is een beslissing van de Taskforce Zorg (Vlaamse Overheid) die inhoudt dat medewerkers 
en vrijwilligers in WZC (woonzorgcentrum) verplicht zijn een FFP2-masker te dragen. Wie in 
de voorzieningen gaat helpen, (bv. Thuisverpleegkundigen in MPI, GAW (groep 
assistentiewoningen), hulp in WZC, …) moet zich houden aan de daar geldende richtlijnen 
(dus dragen FFP2-masker) (= Vlaamse Overheid).  
 
De Vlaamse Taskforce Zorg besliste op 12/01/2022 het volgende:  
 
• De beslissingen voor de residentiële ouderenzorg zijn ook van toepassing voor de Centra 
voor Kortverblijf, de Dagverzorgingscentra en de herstelverblijven.  
• Voor alle andere sectoren geldt dat “stoffen” mondneusmaskers in de richtlijnen vervangen 
worden door “chirurgische” mondneusmaskers  
• Gezinszorg/Thuiszorg (verzorgenden)/LDC (Lokaal Diensten Centrum): verplichting 
chirurgisch mondneusmasker voor verzorgend personeel en poetshulpen, alsook voor de 
gebruiker. Ook wel een aanbeveling voor het gericht dragen van FFP2-maskers.  
 
Wat betreft kosten FFP2-maskers, is er geen nieuwe extra financiering voorzien en geen extra 
gratis leveringen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 
 
Voor federale zorgberoepen moet dit via RIZIV. Dit is vorige week (12/01/2022) door de 
vertegenwoordigers reeds aangekaart in de Overeenkomstencommissie Thuisverpleging!  
 
Aansluitend is er een verhoogde aandacht voor het monitoren van de crisissituatie waar we 
voor staan. Er wordt herinnerd aan het belang van noodplannen t.o.v. alle sectoren en 
voorzieningen, in feite dus ook in de thuisverpleging. Iedere zorgverlener (alléénwerkend of 
in groep) moet hierover nadenken en een noodplan voorzien (wat bij uitval collega’s, welke 
zorgen kunnen eventueel uitgesteld worden, wie moet ik verwittigen, wie kan inspringen, 
zorgen tijdelijk doorgeven…)  
 
Wat de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel betreft, is het wachten op het advies van 
de Raad van State (er lijken geen bezwaren te komen). Bijna alle zorgverstrekkers zijn 
ondertussen voor een derde keer (boostervaccin) gevaccineerd of tenminste daartoe 
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uitgenodigd. Als dit voor iemand niet het geval is, moet die zich wenden tot het 
vaccinatiecentrum in zijn regio.  
 
We vestigen graag nog uw aandacht op de belangrijkste elementen:  
 
• Geen enkele maatregel op zich biedt volledige bescherming of voorkomt verspreiding van 
besmetting. Enkel door een correcte opvolging van het geheel van maatregelen kan een 
afdoende buffer worden gevormd, naast vaccinaties en de boosterprik:  

o het beperken van de fysieke contacten;  
o algemene alertheid en bijzondere waakzaamheid;  
o ventileren en verluchten van de ruimten;  
o handhygiëne en andere hygiëne- en preventieregels strikt opvolgen;  
o een correct gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen;  
o het naleven van de mondneusmaskerplicht (dragen FFP2-maskers is een 
aanbeveling);  
o enz…  

 
Aanbevelingen vanuit NPTV  
 
• De verspreiding van het virus afremmen en de kwetsbaren in onze samenleving 
beschermen, kan enkel als iedereen (patiënten, zorgverleners, families, mantelzorgers, 
vrijwilligers, enz...) zijn steentje bijdraagt en mee zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.  
• Gezien wij in vele huiskamers komen, nog eens de “regels herhalen” en aan de patiënten (+ 
al wie aanwezig is in de kamer) vragen om een mondneusmasker correct op te zetten.  
• Het correct dragen van een mondneusmasker is belangrijker dan het type masker 
(chirurgisch of FFP2).  
 
Gezien de aard van onze zorgverlening (veel direct fysiek contact en  vaak <1,5m afstand), 
bevelen wij alle thuisverpleegkundigen aan een FFP2-masker te dragen.  
 
Bij zorgen aan patiënten die geen mondneusmasker dragen, zorgen met aerosol-
genererende procedures en bij patiënten met bevestigde of vermoeden van Covid-19 
infectie en voor een medewerker die een HR contact of een medewerker met een  
asymptomatische COVID-19 besmetting die verder blijft werken in cohortezorg is het 
noodzakelijk altijd een FFP2-masker te dragen!  
 
Omdat wij toch bij veel kwetsbare patiënten langskomen (en dus ook vele contacten hebben), 
moeten we de hoogst mogelijke voorzorgen nemen. Dit zowel voor de patiënt, maar ook voor 
onszelf! 
 
Voor NPTV 
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