
     

Instructiefiche : Mondmaskers 

Zet uw masker correct op : WAS EERST UW HANDEN ! 

Stap 1: Was je handen 
zorgvuldig met water en 

zeep. 

Stap 2: Kijk na of het masker 
niet beschadigd is of gaten 

heeft. 
 

Stap 3: Neem het masker 
vast bij de koorden of 

elastieken. 
 

Stap 4: Controleer de 
richting van uw masker. 

 

Stap 5: Bind het rond het 
hoofd door eerst het 

bovenste koord vast te 
binden en dan onderaan; als 
er elastieken zijn: trek ze om 

je oren. 

Stap 6: Het masker moet 
goed aansluiten. 

Stap 7: Let ook op dat er aan 
je kin geen opening is. Uw 
neus, mond en kin moeten 

beschermd zijn. 
 

 
Stap 8: Vermijd uw masker 

aan te raken tijdens het 
gebruik. Indien dit toch per 

ongeluk het geval is, was 
dan opnieuw je handen. 

 

Mondmasker correct afzetten: WAS EERST UW HANDEN ! 

 
Stap 1: Plaats je kin naar 

voren. 

 
Stap 2: Maak de koorden 
achter het hoofd los. Als 
deze elastisch zijn, pak ze 
dan vast en verwijder ze 

onmiddellijk van je gezicht. 
Raak de voorkant van het 

masker niet aan. 

 
Stap 3: Indien herbruikbaar: 
u kunt het mondmasker in 
een wasbare gesloten zak 
die met het masker kan 

gewassen worden of in een 
plastieken zak voor 

transport. Als het masker 
niet herbruikbaar is, gooi 

het dan weg in een gesloten 
vuilbak. 

 
Stap 4: Was je handen 

zorgvuldig met water en 
zeep. 

 



     

Instructiefiche : Mondmaskers 

Instructievideo’s - stoffen masker dragen. 

Waarom raden we een mondmasker aan? -- https://youtu.be/aixfBK16_ZY   
Wanneer draag je een mondmasker? -- https://youtu.be/RQHoQmzWt_E  
Hoe draag je een mondmasker? -- https://youtu.be/aPnjahCpL88  
Hoe zet je een mondmasker af? -- https://youtu.be/435h9lOG5fA  
Hoe bewaar je een mondmasker? -- https://youtu.be/FNgMT24E4hg  

 

Masker dragen 
- Altijd bij het gebruik van het openbaar vervoer en in aanwezigheid van andere mensen, zeker 

wanneer de sociale afstand van 1,5m niet mogelijk is. 
 
Het wassen van een mondmasker 
- Laat het masker in open lucht; het virus sterft na 3 uur 
- Het mondmasker moet elke 8 uur of elke 4 uur bij « intensief » gebruik veranderd worden of wanneer het 

vochtig of zichtbaar vuil is. 
- Idealiter, moet het mondmasker na elk gebruik gewassen worden. 
- Het mondmasker moet gewassen worden met wasmiddel, ofwel in de wasmachine op 60°C gedurende 

minimum 30 minuten met de rest van de was, ofwel kan het gekookt worden in een kookpot die enkel 
hiervoor gebruikt wordt. Wanneer je het masker op een te lage temperatuur wast, bijvoorbeeld door te 
wassen met de hand, moet je het daarna wel op hoge temperatuur strijken. Maar gebruik altijd wasmiddel. 

- Nadat je een vuil masker hebt aangeraakt, bijvoorbeeld om het in de wasmachine te plaatsen, was dan zeker 
grondig je handen. 

- Het masker moet helemaal droog zijn voor je het opnieuw kan gebruiken. 

Het bewaren van een masker 
- Laat je mondmasker niet rondslingeren. Kies een vaste en propere plaats voor je maskers en bewaar je 

gebruikte mondmaskers bij voorkeur in een gesloten stoffen zak die je samen met het masker wast. 
- Raak het propere mondmasker enkel aan nadat je je handen hebt gewassen en raak het nooit aan de 

binnenkant aan. 
- Stop je masker niet in de diepvries of frigo. De koude doodt het virus niet en het masker riskeert je voeding te 

besmetten. 
 
Tips  
- Doe het mondmasker zo weinig mogelijk aan- en uit. Zet het bij voorkeur op als je thuis vertrekt.  
- Raak nooit uw mondmasker aan tijdens het dragen ervan. Indien dit toch per ongeluk gebeurd, was 

onmiddellijk uw handen met water en zeep. 
- Als je mondmasker afglijdt of niet goed bevestigd is, raak dan enkel de zijkanten aan om het teug te 

bevestigen.  
- Als je het masker moet afzetten voor een korte tijd (om bijvoorbeeld te drinken of te eten), leg het dan op een 

propere plaats die je nadien makkelijk kan schoonmaken of stop het in een luchtdoorlatende zak.  
- Geen masker voor personen die het niet correct kunnen dragen.  

o Onder de 12 jaar  
o Personen met een beperking die zonder hulp van een derde het masker niet kunnen dragen volgens 

de aangegeven richtlijnen.  
- Was altijd uw handen na het aanraken van het masker.  


