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Richtlijnen voor het gebruik van 
mondmaskers (VAPH) 
update 22 maart 2022 

 
De gekleurde cellen in onderstaande tabellen geven aan welk type mondmasker in de 
desbetreffende situaties minimaal gedragen moet worden.  
 
Tenzij anders gecommuniceerd, zijn de verplichtingen en aanbevelingen rond mondmaskergebruik 
(zie hieronder) binnen de VAPH-sector geldig vanaf de leeftijdsgrens die het Overlegcomité instelt 
voor plaatsen waar er een algemeen geldende mondmaskerplicht is. 
 
Voorzieningen kunnen op basis van eigen risicoanalyse beslissen om nog striktere regels rond 
mondmaskers te hanteren. 
 

Personeel 

  Comfort Chirurgisch FFP2 

bij mobiele of ambulante 
begeleidingen 

  verplicht vanaf betreden 
voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

 

buiten de voorziening te 
overwegen 

te overwegen in 
bepaalde situaties op 
basis van een 
risicoanalyse 

indien geen 
rechtstreekse contacten 
met gebruikers in 
collectiviteit 

 verplicht vanaf betreden 
voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

 

  

Indien rechtstreekse 
contacten met 
gebruikers in 
collectiviteiten 

 verplicht vanaf betreden 
voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

 

 

te overwegen in 
bepaalde situaties op 
basis van een 
risicoanalyse  

 

verplicht tijdens mogelijk 
aërosolgenererende 
handelingen 
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bij de zorg aan 
gebruikers die 
(vermoedelijk) besmet 
zijn met COVID-19 

    - mobiele ADL: vanaf 
betreden van de 
woning 

- contact-druppel- 
isolatie: vanaf 
betreden van de 
kamer 

- cohorte: vanaf 
betreden van 
cohorte-afdeling 

met een 
hoogrisicocontact  

 sterke aanbeveling 
gedurende 7 dagen na 
het hoogrisicocontact 

sterke aanbeveling 
gedurende 7 dagen na 
het hoogrisicocontact 

 

 Gebruikers (indien mogelijk) 

  Comfort Chirurgisch FFP2 

tijdens mobiele of 
ambulante contacten  

 verplicht vanaf betreden 
voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

 

buiten de voorziening te 
overwegen  indien geen 
afstand 

  

collectieve dagbesteding  verplicht vanaf betreden 
voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

 

 

bij verplaatsingen 
doorheen voorziening 
(buiten de eigen 
residentiële leefgroep) 

  verplicht vanaf betreden 
voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

  

met een 
hoogrisicocontact 
binnen het 
huishouden/residentiële 
leefgroep 

 sterke aanbeveling 
gedurende 7 dagen na 
het hoogrisicocontact 

sterke aanbeveling 
gedurende 7 dagen na 
het hoogrisicocontact 
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als ze (vermoedelijk) 
besmet zijn met COVID-
19 bij contact met 
personeel 

   Verplicht sterk aanbevolen 

als ze (vermoedelijk) 
besmet zijn met COVID-
19 indien men 
genoodzaakt is de kamer 
te verlaten (niet in 
cohorte) in een 
residentiële collectiviteit 

    Verplicht sterk aanbevolen 

 

Bezoekers                  

  Comfort Chirurgisch FFP2 

bij bezoekmomenten  verplicht vanaf 
betreden voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

 

 

Te overwegen in 
bepaalde situaties op 
basis van een 
risicoanalyse 

bij bezoek aan een 
COVID-19-bewoner in een 
palliatieve situatie 

 verplicht vanaf 
betreden voorziening 

o.b.v. risicoanalyse 
afwijking mogelijk 

verplicht vanaf betreden 
bewonerskamer 

 

Een mondmasker met ventiel kan in geen enkele situatie gebruikt worden in het kader van de 

COVID-19-pandemie. Als de drager van dergelijk mondmasker besmet zou zijn, kan hij via het 

ventiel anderen besmetten.  


