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COVID-19: PRAKTISCHE GIDS voor het bekomen van artikels EXIT STRATEGIE 

Classificatie en bedeling mondmaskers in de exit strategie (DG MR SYS-S) 

 

1. Mondmaskers: een essentieel element in het kader van de exit strategy! 
 
Op 28 april verscheen de nieuwe norm voor stoffen mondmaskers met als doel de druk op de 

chirurgische en FFP1/2/3 mondmaskers weg te nemen. De norm werd uitgewerkt door de mensen 

van FOD Economie, Sciensano en de beroepsfederaties. 

Prioritair blijven de maatregelen social distancing, handen wassen en teleworking van toepassing 

voor heel wat diensten. Onafhankelijk van social distancing of het dragen van mondmaskers dient 

steeds de nodige aandacht besteed te worden aan een strikte hand- en hoesthygiëne.  

Het is belangrijk verschillende soorten maskers op te lijnen qua beschermingsgraad. 

a. Artisanale maskers (comfort / DIY) worden gemaakt volgens een bepaald patroon en laat toe 
om een filter toe te voegen. Dit patroon wordt onder andere gedeeld op sociale media. Deze 
worden niet getest of genormeerd, aangezien hun kwaliteit afhankelijk is van het gebruikte 
textiel. Daarom heeft de regering beslist om twee filters per inwoner te verdelen (actie o.l.v. 
Min GEENS. Deze worden verdeeld in de maand mei via de gemeentes). Het masker wordt 
gedragen door een persoon om te voorkomen dat deze iemand anders besmet! Het 
beschermt de drager niet.  

b. Community maskers worden gemaakt in serieproductie, uit materialen die hun specifieke 
functie bewezen hebben door wetenschappelijke testen. M.a.w. het zijn stoffen 
mondmaskers die dienen te voldoen aan een minimale kwaliteitsnorm en de filtercapaciteit 
is verwerkt in het masker. De kwaliteit moet gegarandeerd worden voor minimaal 25 
wasbeurten. Het masker wordt gedragen door een persoon om te voorkomen dat deze 
iemand anders besmet! Het beschermt de drager niet. 

c. Medische mondmaskers (of chirurgisch mondmasker). Deze moeten voldoen aan alle 
vereisten betreffende medische hulpmiddelen. Ze beschermen de patiënt tegen secreten van 
de gezondheidswerkers.   
Het masker wordt gedragen door een persoon om te voorkomen dat deze iemand anders 
besmet! Het beschermt de drager niet.  

d. De PBM FFP2 en FFP3 mondmaskers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) Deze 
moeten voldoen aan alle vereisten qua persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze maskers 
beschermen de drager tegen partikels/ deeltjes. 

 
  



Defensie bestelde 80.000 community maskers, lichtgrijs en donkergroen, voor haar personeel. 

Opgelet, het is NIET de bedoeling dat dit constant gedragen wordt, maar wel wanneer de 

PHYSICAL/SOCIAL DISTANCING van 1.5 m NIET kan gerespecteerd worden. Deze maskers kunnen tot 

100 maal gewassen worden op 60°C. Bovendien bieden ze het nodige comfort dankzij een 

aanpasbare stopper. 

Vb: een vergadering of les, of tijdens het woon-werkverkeer. Deze methode werd positief geadviseerd 

door DG H&WB.   

 

De bedeling start vanaf midden mei tot midden juni en zal via een aparte mailing/communicatie 

gebeuren. De planning qua levering is als volgt: 

 Donkergroen 30.000 stuks: voor opleiding/Trg die in pool worden 
beheerd op niveau van het Kw en in het Kw wordt gewassen. De COMOPS 
en HR-C kunnen hun dotatie bekomen via het CCMP. 

o wk 21 Levering eerste 10.000 stuks: CCMP 
o wk 22 Levering volgende 10.000 stuks: verdeling ism COMOPS 
o wk 23 Levering volgende 10.000 stuks: verdeling ism COMOPS 

 

 Lichtgrijs 50.000 stuks: voor het Pers van Defensie, à rato van 2/Pers en elk individu zorgt zelf voor 
het onderhoud. De levering door de firma gebeurt in drie golven, zijnde 15.000 stuks in week 22 
en respectievelijk 20.000 en 15.000 de weken nadien. De Kw ontvangen hun dotatie aan maskers 
conform de bezettingsgraad van de Eenh in het Kw in weken 22/23/24. 

 

In afwachting van de bedeling van deze stoffenmondmaskers en in functie van de gestelde 

prioriteiten, kunnen er chirurgische mondmaskers bekomen worden door het overmaken van een 

gemotiveerde aanvraag aan de COVID cel O&T.  

2. Praktische gids voor het bekomen van materiaal gerelateerd aan het herstelplan 
 

Een praktische gids op Shp (CDN ONLY)moet de Kw/KorpsComd helpen de juiste artikels te bekomen. 
Hierin wordt verwezen naar de bestaande contracten en artikels en een DO’s and DON’T politiek.  
Deze bijlage is evolutief, maw artikels die essentieel zijn, kunnen worden toegevoegd, of de kritische 
artikels die enkel met specifieke rechtvaardiging worden bedeeld, worden hierop geïdentificeerd.  
 
Vb: plexiplaten  
DO’s: het plaatsen van plexiglas gebeurt in prioriteit voor de diensten/mensen die een 
specifieke onthaalfunctie hebben en rechtstreeks in contact komen met personeel: zoals DOO, 
de medische kabinetten, onthaalfuncties…. 
 
DON’T: het is niet de bedoeling om elk magazijn (supply of bewapening,…) , of Srt uit te rusten 
met plexi aangezien spreiding in ruimte mogelijk is en omwille van het feit dat het personeel 
Defensie tevens uitgerust wordt met een stoffen mondmasker. 
 
 
Aangezien de markt voor sommige artikelen verzadigd is, heeft Defensie reeds centrale bestellingen 
geplaatst die het mogelijk moeten maken een minimaal kwartierpakket te voorzien. 
 
Om de graduele opstart van de Kw mogelijk te maken en in afwachting van de beschikbaarheid en 
leveringstermijn van het artikel, kunnen de KwComd putten uit hun bestaande stocks (Niv Kw) of 
kunnen ze beroep doen op hun kredieten lokale aankopen (Cat 193, 208, 217, 256, 260,…) conform 
de inhoud van elke cataloog. De evolutie van deze kredieten wordt door de materieelbeheerders 
nauwlettend gevolgd. 

https://units.mil.intra/sites/DGMR/SYS/S/Newsletters/Forms/AllItems.aspx


3. STARTERKIT Kwartier 
 

Een starterkit Kw zal vanaf 15 mei ter beschikking zijn in PEUTIE en omvat een eerste toelage aan 
artikelen in eerste plaats voor gebruik in de grotere ruimtes/passages. Deze artikels zijn ook 
opgenomen in de praktische gids en kan men bijbestellen.  
Deze kit zal van tevoren worden bedeeld aan Kw met een bezetting van meer dan 50 Mil. Voor de 
kwartieren met een bezetting groter dan 500 militairen wijzigt het aantal van elk artikel.  
 
Artikels per set: 

 Handgel voorzien om ter beschikking te stellen op collectieve plaatsen,   
NIET voor individuele verdeling. 
– 15 pompflessen van 500 ml. Niet weggooien na gebruik wel vullen! 
– 30 navullingverpakkingen van 2L. 

 1 Desinfectiezuil  
(distributeur (rechargeable 1,1 Li + 2 x 5 l hydroalcoolique) 

 1 Reinigingsset voor het reinigen van oppervlaktes 
(maatbeker, 5 l Alco-spray, 3 rollen Aco-Wipes en een hermetisch 
afsluitbare emmer voor het drenken van een recipiënt voor het 
drenken van de doekjes (per set is er tevens een instructiekaart 
voorzien).Dit is geen emmer voor medisch afval… 

 Stickers en tape 

 Infoborden in NL en FR (opgesteld ism DG H&WB en PHD), 4 stuks per set. Tweetalige 
eenheden ontvangen 2 NL en 2 FR, per set. 

 700 wegwerpmondmaskers 
 

 
 
 
 



Hygiëne 
Het is niet noodzakelijk de handen continu te ontsmetten met alcohol. Indien u de handen grondig en 
op correcte wijze wast met water en zeep na elke hoest- of niesbui, na een toiletbezoek, na het 
manipuleren van vuil linnen, en tussendoor is dit voldoende.   
Op handen zit vuil en vet, als dit niet eerst afgewassen wordt met water en zeep, dan zal de 

werkzaamheid van de gel minder zijn. Tussendoor kan de gel natuurlijk wel bescherming bieden 

(bijvoorbeeld na contact in publieke plaatsen). Maar vergeet dus ook niet regelmatig de handen te 

wassen met water en zeep. Zie tevens instructies FOD VGH hoe handen wassen en ontsmetten: link. 

 

 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/images/ned_techniekzoom.jpg


De verdeelsleutel aan de Kw vindt u hieronder terug. Aan de KwComd wordt gevraagd een voertuig 
langs te sturen in PEUTIE op 15 mei om hun sets op te halen tussen 0800-1600Hr.  
Verdeling starterskit per Kw. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sway.office.com/8OaiHM1u5lXQBmP5  

https://sway.office.com/8OaiHM1u5lXQBmP5

