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Dit advies kwam tot stand in samenwerking met de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW), 

Covid-19 – Advies m.b.t. het dragen van 
mondmaskers en andere PBMs 

 

1. Samengevat 

De gezondheidsautoriteiten (WHO, ECDC, Sciensano) adviseren om het gebruik van 
mondmaskers te beperken tot besmette personen en het medisch personeel dat hen 
verzorgt. Men adviseert geen mondmaskers ter preventie van virusoverdracht tussen niet 
besmette individuen.  

Binnen de preventiemaatregelen heerst een zekere hiërarchie m.b.t. het belang en de 
ingeschatte effectiviteit van de maatregel: in deze preventiehiërarchie staat het hanteren van 
de afstandsregel bijvoorbeeld hoger dan het mogelijk blootstaan aan een gevaar met een 
persoonlijk beschermingsmiddel (PBM) waarvan het nut zelfs in twijfel wordt getrokken.  

De hiërarchische lijn bepaalt wat Mission Essential is en zal haar personeel willen 
beschermen met maatregelen die zo hoog als mogelijk in de preventiehiërarchie staan. In de 
praktijk zal dit er mogelijk op neerkomen dat men toch een werk moet laten uitvoeren met 
preventiemaatregelen die lager dan gewild in de preventiehiërarchie voorkomen. Dit 
document geeft een aantal principes en argumenten mee, waarmee rekening moet 
gehouden worden. 

 

2. Wettelijke basis 

Volgens de Codex Boek IX Titel 2, is de werkgever ertoe verplicht de risico’s inherent aan de 
arbeid op te sporen en de gepaste maatregelen te nemen om hieraan te verhelpen. 

Wanneer de risico’s aan de bron niet kunnen uitgeschakeld of voldoende beperkt worden 
met maatregelen, methodes of procedés op het gebied van arbeidsorganisatie of met 
collectieve technische beschermingsmiddelen, worden PBM gebruikt. De werkgever bepaalt 
welke gevaren aanleiding geven tot het gebruik van PBM en stelt de PBM ter beschikking. Hij 
bepaalt ook de manier waarop die gebruikt worden. 

 

3. Problematiek ten tijde van de Coronavirusepidemie 

Van in het begin van de huidige Coronacrisis heeft de overheid gemeld dat er onvoldoende 
mondmaskers beschikbaar zijn. Het gaat dan zowel over FFP 2 en FFP3 maskers, noodzakelijk 
voor de bescherming van medisch personeel, als over gewone chirurgische maskers. Deze 
laatste worden vooral gebruikt om een “omgekeerde” quarantaine te creëren: een besmette 
persoon draagt zo’n masker met als doel de met virus beladen partikels die hij bij het 
hoesten verspreidt, tegen te houden in het masker. Ze worden dan ook actueel voornamelijk 
gebruikt door personen die vermoedelijk besmet zijn en bij gebrek aan de betere FFP 2 en 3 
maskers, voor het medisch personeel om zichzelf te beschermen.  
(Zie de richtlijn DG H&WB annex aan de Nota ACOS O&T van 27 Feb 2020.) 
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4. Maatregelen bij Defensie 

Tot nu toe werden de volgende maatregelen genomen bij Defensie om de verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen: 

 Wie ziek is blijft thuis 

 Al wat niet Mission Essential is, wordt niet uitgevoerd 

 Individuele hygiëne maximaliseren 

 Collectieve hygiëne: opdrijven van de poetsfrequentie 

 In quarantaine plaatsen van materiaal/ruimtes 

 Social distancing 

a. Sommige maatregelen zijn waarschijnlijk effectiever dan andere. 

b. Maatregelen zijn er steeds op gericht om, in een eerste tijd, risico’s te vermijden, 
vervolgens schade te voorkomen en tenslotte schade te beperken. Bovendien bestaat 
er een zekere hiërarchie binnen de verschillende preventiemaatregelen. In die filosofie 
staat “niet blootstaan aan het risico” hoger op de preventiehiërarchie dan “blootstaan 
aan een mogelijk risico met een PBM waarvan het nut niet bewezen is”. 

c. Op dit moment schat de IDPBW de effectiviteit van preventieve maatregelen als volgt 
in: 

# Beschrijving maatregel 
Type preventie 
(Niv Org) 

Ingeschatte 
effectiviteit 

1 Werken van thuis uit Risico’s 
voorkomen 

Very High 

2 Social distancing (> 1.5 m) Risico’s 
voorkomen 

High 

3 
Fysieke aanwezigheid beperken tot 
wat als Mission Essential wordt 
gekarakteriseerd 

Risico’s 
voorkomen 

High 

4 Individuele hygiëne 
Schade 
voorkomen 

High 

5 Frequent reinigen van Mat & Eqt Schade 
voorkomen 

High 

6 
In quarantaine plaatsen van Mat & Eqt 
dat niet gereinigd kan worden 

Risico’s 
voorkomen, 
schade 
beperken 

High 

7 Wie ziek is, blijft thuis 

Risico’s 
voorkomen, 
schade 
beperken 

High 

8 

In teamverband binnen de social 
distancing bubble (<1.5 m): 
Gebruikmakend van effectieve 
technische maatregelen onder de 
vorm van PBMs 

Schade 
voorkomen 

Medium 
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9 

In teamverband binnen de social 
distancing bubble (<1.5 m): 
Gebruikmakend van organisatorische 
maatregelen 

 zonder gebruik van PBMs 
maar met minimum aan Pers,  

 geen contact tussen handen 
en gelaat, 

 niet spreken tijdens uitvoering 
werk,  

 in- en uitademen weg van 
elkaars gezicht 

 dragen van een sjaal/bandana/ 
… (d.i. GEEN PBMs !) die de 
mond bedekt 

Schade 
voorkomen 

Low 

10 
In teamverband binnen de social 
distancing bubble (<1.5 m) zonder 
preventieve maatregelen 

n.v.t. Very Low 

d. De maatregelen #1-7 bieden de beste garantie om de gezondheid van ons personeel 
te vrijwaren, ook voor wat onder Mission Essential wordt gecategoriseerd. 

e. Wanneer de maatregelen #1-7 naar uw inschatting niet haalbaar zijn in het kader van 
Mission Essential, moet overgegaan worden tot maatregel #8. Deze maatregel is niet 
zo effectief als de maatregelen #1-7. Maatregelen #9-10 zijn nog minder effectief. 

5. Praktisch voorstel voor de uitvoering van de Mission Essential opdrachten 

De beslissing die door de hiërarchische lijn wordt genomen, impliceert de “aanvaarding van 
het restrisico”. 

1. Screening van het personeel voor aanvang van de werkzaamheden: geen contact met 
zieken gehad, op dit moment niet ziek, niet ziek geweest laatste dagen, … Bij twijfel 
contact name met de lokale AMT-arts voor beslissing 

2. Strikte toepassing van hygiënische maatregelen 

3. Afstandsregel bewaren (>1,5 m) 

4. Voor de Sit waar dit onmogelijk is: 

(1) Voor- en nadelen afwegen van het al dan niet uitvoeren van het werk 

(2) Kan het werk uitgesteld worden?  
Kan het werk op een andere manier uitgevoerd worden? 

(3) Minimum aan Pers inzetten 

(4) Zo kort mogelijk op minder dan 1,5 m van elkaar werken 

(5) Overwegen mondmaskers en handschoenen ter beschikking te stellen.  

De werkgever bepaalt op welke basis en in welke aantallen de beschikbare 
maskers worden verdeeld, op basis van de best mogelijke aanwending van 
het beschikbaar materiaal en op basis van de door de overheid verspreide 
richtlijnen; hierbij ook rekening houdend met psychologische factoren (zie 
§6.d.) 
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(6) Kledij veranderen in geval er nauw contact is geweest, geen contact tussen 
handen en gelaat, handen en niet bedekte huid wassen na nauwere 
samenwerking, douchen nadien 

(7) Niet spreken tijdens het uitvoeren van het werk als geen voldoende afstand 
kan bewaard worden; daardoor is er minder verspreiding van druppels 

(8) Werken in vaste i.p.v. in wijzigende teams 

(9) De ademluchtstromen zo mogelijk gescheiden houden; d.w.z., in- en 
uitademen weg van elkaars gezicht 

(10) De luchtwegen beschermen met een sjaal, doek,… 

5. Opgelet: 

(1) Werkzaamheden waarbij vroeger/in normale omstandigheden PBM 
gedragen werden, moeten ook nu met dezelfde PBM uitgevoerd worden 

(2) De PA kan geen toelating geven om de werken zonder PBM uit te voeren 
indien de risicoanalyse uitwijst dat PBM moeten gedragen worden. 

6. Argumenten waarmee rekening moet gehouden worden bij het verdelen van 
schaarse middelen zoals mondmaskers 

a. De a priori kans op besmettelijkheid:  

Die is groter bij contact met bevestigde besmettingen, minder groot bij contact met 
een mogelijk geval en nog minder groot bij iemand zonder symptomen.  
(Er bestaat onduidelijkheid over de besmettelijkheid van asymptomatische dragers.) 

b. De kans op ernstige gevolgen van een besmetting:  

Deze kans neemt blijkbaar toe met een stijgende leeftijd, en eveneens bij chronisch 
hart-, long- en leverlijden, gedaalde immuniteit (weerstandsvermogen), suikerziekte,  
hoge bloeddruk, kanker enz. 

c. Richtlijnen van de overheid: 

(1) Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-
19_procedure_GP_NL.pdf: “Het dragen van een mondmasker door contacten 
van de zieke biedt geen bescherming tegen infectie” 

(2) WHO: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-
2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 

(3) WHO: https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses: “Q§A: 
should I wear a mask” 

(4) WHO: https://www.who.int/images/default-source/health-
topics/coronavirus/masks/masks-2.png : “For healthy people, wear a mask 
only if you take care of a person with suspected Covid 19 infection. Wear a 
mask if you are coughing and sneezing” 

(5) Sciensano: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Documents/Covid19/COVID-
19_procedure_contact_NL.pdf: “Nauw contact is iemand die een aerosol 
producerende procedure heeft toegepast” 

(6) Brief Hoge Gezondheidsraad en de Risk Management Group over het gebruik 
van mondmaskers bij Covid 19, te vinden op de site van sciensano onder 
richtlijnen/ professionelen 
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d. De psychologie van de leidinggevende en de werknemer: 

Zowel leidinggevende als werknemer streven naar een maximale protectie. Het virus 
is een onzichtbare vijand waarover nog niet alles geweten is en dat schept 
onzekerheid. Het nemen van maatregelen, of ze nu effectief zijn of niet, creëert de 
indruk van controle. Bovendien stellen we vast o.a. in de media, dat het gebruik van 
mondmaskers meer en meer opduikt bij burgers en bij first responders zoals de 
politie, waardoor de psychologische druk om ze ter beschikking te stellen, nog 
toeneemt 

e. Het nul-risico bestaat niet. 


