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1. Doelstelling: Bescherming tegen het risico van 
"overdracht via de lucht" van SARS-CoV-2  

- Het doel van deze FAQ is om enkele eenvoudige regels en aanbevelingen te schetsen voor het 

maken van een "zelfgemaakt mondmasker" op basis van veldervaring (met name in Afrika) 

waar de toepassing van eenvoudige regels voor bescherming tegen infecties een kwestie van 

overleven is!  

 

- Het "zelfgemaakt mondmasker" is bedoeld voor elke gezonde (of asymptomatische) persoon 
en is bedoeld om de overdracht van het virus door asymptomatische of zwak symptomatische 
dragers te verminderen. Het mondmasker dat gedragen wordt door twee mensen die elkaar 
onverwacht ontmoeten op straat of in een supermarkt "neutraliseert" het grootste deel van 
het risico van virale overdracht door een "besmette persoon" ten voordele van de hele 
maatschappij! Het is dus een tweezijdige "WEDERZIJDSE BESCHERMING".  
 

- Stel dat er twee mensen elkaar onverwacht ontmoeten in een supermarkt, waarvan de ene 

onbewust besmet is en de andere niet: het dragen van een masker voorkomt dat de besmette 

persoon het virus verspreidt. Het dragen van een masker beschermt de niet-geïnfecteerde 

persoon tegen externe besmetting.  

 

- Het masker beschermt de twee belangrijkste ingangsdeuren tegen het virus in het organisme: 

de mond en de neus! Het is dus een belangrijke beschermende factor, zelfs als de ogen niet 

bedekt zijn.  

 

- Wetende dat de NEUS, in het geval van COVID-19, zowel de ingangsdeur van het virus in het 

organisme is maar ook de belangrijkste verspreidingsbron, al tevoren het individu 

symptomen heeft, is het van uiterst belang de eerste verdedigingslijn op dit niveau te leggen.  

- Het dragen van een zelfgemaakt mondmasker is een aanvullende bescherming ten opzichte 

van hygiënische maatregelen (handen wassen, social distancing) die ook essentieel zijn om 

de overdracht van het virus onder controle te houden. Het dragen van het masker beperkt ook 

de vaak onbewuste gebaren die ervoor zorgen dat we onze mond of ons gezicht met onze 

handen aanraken. 

 

- Het masker is ook wasbaar en herbruikbaar, gemakkelijk te maken (zeker voor niet-

professionele naaisters) en kost bijna niets, het is dus zeker haalbaar voor de medeburgers. 

 

- Hoe vermijd je het verschijnen van mist op de bril? Als mist een probleem is bij het dragen 
van het masker, zal een plastic of metalen neusklem dit kleine probleem effectief oplossen. 
Een dergelijk systeem kan gemakkelijk worden aangepast, zelfs in het geval van zelfgemaakte 
producten. (zie patroon op de internetpagina open source 
https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl/  
 

 
 

 

https://www.opensourceagainstcovid19.org/nl/
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- Het kan niet-medische beroepscategorieën beschermen die niet beschermd worden door het 
dragen van een masker en waarvoor de huidige wetgeving ontbreekt.  

o Het kan ambachtslieden beschermen die betrokken zijn bij de bereiding of het 
beheer van kant-en-klare maaltijden en voedsel voor de burgers - bakkers, slagers, 
kruideniers...  

o Kassiers in winkels, supermarkten en benzinestations; 
o Personeel dat belast is met de bescherming van de burgers (politieagenten die belast 

zijn met de ordehandhaving, brandweerlieden, personeel van de civiele bescherming, 
enz.) 

o Medisch personeel en verpleegster in bejaardentehuizen 
o Personeel tewerkgesteld in gevangenissen 
o Personeel in de juridische sector zoals magistraten, advocaten,..in contact met hun 

cliënteel… 

 
- Het kan "lokaal" worden geproduceerd in kleine hoeveelheden (naaisters, textielbedrijven, 

buurtcomités, enz.) en kan dus de burgers verenigen en mobiliseren in een collectieve 

inspanning om de huidige crisis te bestrijden. Het is aanpasbaar aan de morfologie van 

individuen (de in het patroon voorgestelde maten kunnen worden aangepast om rekening te 

houden met specifieke maten);  

 

- De burger kan zo, alleen of in gemeenschap, actief deelnemen aan het risico- en 

crisismanagement, waardoor hij een sleutelrol speelt! Dit besef van collectief risico wordt een 

belangrijke factor van sociale cohesie. 
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2. Risico van virale overdracht (SARS-CoV-2) door de lucht 
en de beschermende rol van het masker  

Het diagram toont duidelijk aan dat de verspreiding van het virus via de lucht over grote 

afstanden kan plaatsvinden, tot 6 à 9 meter, ver over de aanbevolen sociale afstand van 1,5m! 

 

Figuur: Model van de verspreiding van aerosol deeltjes door speekseldruppels, niezen of hoest, en 

gebaseerd op de kennis van de meest recente modellen en numerieke simulaties.  

Bron: aangepast door Pr. JL Gala  

 

Wetenschappelijke referenties: 

- https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-

emphasise-the-importance-of-avoiding-busy  

 

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualizing Speech-Generated 

Oral Fluid Droplets with Laser Light Scattering. New England Journal of Medicine.. 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800  

https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy
https://www.aalto.fi/en/news/researchers-modelling-the-spread-of-the-coronavirus-emphasise-the-importance-of-avoiding-busy
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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Een recente video door Japanse wetenschappers laat ook heel goed zien hoe deze microdruppeltjes in 

de lucht kunnen blijven hangen en heel ver kunnen reizen (Bron: zie https hieronder),  

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study 

 

 
Zie de modellering van de projectie van aërosoldeeltjes tussen individuen uitgevoerd door ANSYS, 

gespecialiseerd in numerieke simulaties (bron: Getty images). 

 https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/  

https://www.ccn.com/japan-scientists-find-new-transmission-route-of-coronavirus-in-breakthrough-study
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/coronavirus-coronavirus-separation-metre-ne-suffit-pas-80445/
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3. Hoe kan dit risico van virale overdracht (SARS-CoV-2) door 
de lucht effectief worden beheerst? 

 

Belang van het dragen van het masker door de bronpatiënt/asymptomatische drager EN door 

de persoon die het risico van besmetting loopt.  

 

 

(Bron: Pr. JL Gala & Mr. A Delvaux) 

Commentaar Figuur:  

Het dragen van een masker vermindert drastisch het risico op besmetting door toevallig contact tussen een 

"besmette persoon (bronpatiënt - asymptomatische drager)" en zijn of haar niet-besmette tegenhanger.  

    Geen masker: slechte houding 

 Met masker: goede houding 
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Figuur: Relatie tussen de prevalentie van het dragen van een persoonlijk masker en de vermindering 

van de virale transmissie en het aantal doden:  

Zoals de grafieken hierboven duidelijk weergeven heeft het dragen van een persoonlijk masker in 

Aziatische landen (Japan, Singapore, Taiwan en Zuid-Korea) en in ons buurland Luxemburg het mogelijk 

gemaakt om het aantal besmette gevallen (zoals weergegeven in de bovenstaande grafiek) en 

sterfgevallen (niet weergegeven in de grafiek, maar met curven parallel aan die van het aantal 

besmette gevallen) te verminderen. 



9 
 

 

Figuur: Foto van het "zelfgemaakt mondmasker" in "POCKET" formaat. (Bron Foto: Pr. JL Gala) 

 

 

Figuur: Foto van het "zelfgemaakt mondmasker" en de binnen te plaatsen filters  

                                (Bron Foto: Pr. JL Gala) 

- Aan de linkerkant van de foto: Stoffen zak met elastische band    

- Aan de rechterkant van de foto: Voorbeelden van absorptiefilters die mogelijk bruikbaar 

zijn; foto genomen VOOR het snijden of vouwen, dus VOOR het aanpassen aan het 

zakformaat (papieren handdoek, Torq-papier, koffiefilter...) 
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Figuur: Foto van het "zelfgemaakt mondmasker": het is in de vorm van een zak die het mogelijk maakt 

om lagen "absorptiefilters" in de zak te plaatsen. (Bron foto: Prof. JL Gala.) 

 

 

Figuur: Foto van het "zelfgemaakt mondmasker" met zijn zakje dat het mogelijk maakt om lagen 

"absorptiefilters" in te brengen. (Bron foto: Prof. JL Gala) 
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4. Wat is een "zelfgemaakt mondmasker"? 

- Het is een "barrièremasker" dat de neus, de mond en de kin op een zo ergonomisch mogelijke 

manier bedekt en beschermt. 

 

- Het barrièremasker is het meest effectief bij direct contact met de blote huid. 

 

o Een baard vermindert de hechting van het masker op de huid en verlaagt zo de 

beschermingsfactor van het masker met betrekking tot de risico's van overdracht 

van het virus: de baard wordt dus niet aanbevolen.  Een geschoren huid is ideaal. 

o Haar mag niet tussen het masker en de huid van de gebruiker komen). 

 

- Het dragen van dit masker moet "comfortabel" zijn en mag de normale ademhaling niet 
verhinderen! Het masker mag ook geen jeuk veroorzaken! 
 

- Het aanpassen van het masker aan de vorm van het gezicht is essentieel. Om dit te doen 

moet het masker goed achter het hoofd worden bevestigd (elastische of stoffen strips om 

het comfortabel achter de oren en/of achterhoofdsknobbel te kunnen bevestigen): dit mag 

geen pijn doen: overmatige verstrakking die de indruk van ongemak bij het dragen van het 

masker wekt, moet worden vermeden (zie onderstaande afbeelding). 

 

- Het moet ook mogelijk zijn om de sluiting zeer eenvoudig te verwijderen! 

 

 

Figuur: Bevestiging van het zelfgemaakt mondmasker door middel van elastieken of stoffen 

banden, aan de oren of door bevestiging aan de achterkant van het hoofd 

(achterhoofdsknobbel). Het masker moet de neus, de mond en de kin perfect bedekken.     

(Bron: Prof. JL Gala) 
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Figuur : Om het masker zo efficiënt en veilig mogelijk te gebruiken  moet het op een correcte manier 

gemanipuleerd, gebruikt en gedragen worden. Er moet vermeden worden aan het masker te komen 

(zo weining mogelijk repetitieve manipulatie) en men moet zeker zijn dat de neus, de mond en de kin 

deftig bedekt zijn. (Bron foto: Pr. JL Gala.) 

Het correct dragen en manipuleren van het masker is primordiaal!!! Als het masker niet correct 

gebruikt wordt, stijgt het “risico” van besmetting van de voorkant drastisch. Vergeet niet dat bij COVID-

19, de NEUS de ingangspoort is in het organisme maar ook zijn eerste verspreidingsbron al tevoren de 

patiënt symptomen aantoont.  

Als de buitenkant van het masker besmet wordt, zal u ademhaling, hoest en niezen het virus 

verspreiden in de lucht in richting van de personen die de buurt zijn en dus alle personen zou kunnen 

besmetten die op enkele meters afstand aanwezig zijn, in functie van de omstandigheden 

(luchtvochtigheid, temperatuur, luchtflux in de gebouwen, wind).  
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5. Welke soorten stoffen om de zak van het "zelfgemaakt 
mondmasker" naaien? 

 

(a) Soorten wasbare "geweven" stoffen, 
 

- 100% Polyester (gebreid) 

- Polyamide 100% (gebreid)  

 

o Deze twee synthetische vezels "polyester" en "polyamide" zijn zeer sterk, 

absorberen weinig vocht (goede vochtafvoer naar buiten), zijn elastisch en hebben 

een goede treksterkte.  

o Polyamide is het sterkste textiel (zelfs als het nat is) en heeft een hoge elasticiteit.  

o Polyester, dankzij een specifiek weefsel, laat een goede afvoer van vocht toe met 

behoud van warmte, het is een zeer licht materiaal. Bovendien behoudt polyester 

zijn vorm goed en is het zweetbestendig, maar verdraagt niet goed temperaturen 

boven de 40°C. 

 

- Fleece" (100% polyester) en "fijne fleece" (microfleece) stoffen:  

o Zeer zacht hydrofoob isolerend synthetisch textiel/ stoffen die gebruikt worden 

bij de vervaardiging van kleding. 

 

- Katoen en katoenen popeline stof  

o Katoenpopeline is een stof met een fijne, strakke rib; het is absorberend, zacht en 

licht zijdeachtig. 

o Katoen is vaak te vinden in onze kasten, geërfd van onze ouders of grootouders 

(oude lakens). 

 

 

Figuur (internetbron): 

A. Detail van een polyamide stof  

B. Detail van een polyesterweefsel 

 C. Detail van een popeline 

 

Vermijdt eveneens stoffen die gecoat (geplastificeerd) werden en waterdichte stoffen (wax, 

of odicoat): deze stoffen beperken de ademhaling. Het doel van het masker is uiteraard dat 
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de persoon zo normaal als mogelijk kan ademen.  Vermijdt eveneens te soepele stoffen: 

kant, …) 

Conclusie: katoen en polyester zijn de 2 voornaamste vezels die terug te vinden zijn in de 

textielindustrie. Volgend tabel toont de voor-en nadelen aan:  

KATOEN 

Plus Punten Min Punten 

hydrofiel (absorbeert  ~20% water)  – hydrofiel (absorbeert  ~20% water) 

Een lichte vochtige impregnatie verbeterd met  5% 
zijn vermogen om deeltjes  <0,3 µ vast te leggen 
(de grootte van een virus kleiner als SARS-CoV-2 ) 
na 3 h, en verbeterd meteen zijn capaciteit 
microdruppeltjes te stoppen die veroorzaakt 
worden bij het spreken. 

Wat een voordeel is wordt een nadeel na 
meer dan > 5 uur dragen van het masker. . 

– natuurlijk vezel   

– niet erg bevorderlijk voor maceratie   

POLYESTER 

Plus Punten Min Punten 

– hydrofoob (absorbeert de vochtigheid niet) – synthetische vezel (ruw) 

– trekt gemakkelijk deeltjes aan dankzij het feit dat 
het gemakkelijk elektriseert.  (donc attire vers lui 
les particules) 

– verlies van zijn textieleigenschappen 

– goede weerstand aan wrijving Boven de  30/40° (vervormt zich en kreukt) 

 

Bron tabel : aangevuld en aangepast volgens : 

- https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/ 

- https://smartairfilters.com/en/blog/diy-homemade-mask-protect-virus-coronavirus/?rel=1 

- Anfinrud P, Stadnytskyi V. Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light 

Scattering (Letter) N Engl J Med April 15 2020 DOI: 10.1056/NEJMc2007800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
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(b) Het is ook mogelijk om synthetische vezels te gebruiken. 
 

- Viscose: ook wel "kunstzijde" genoemd, viscose is een plantaardig textiel dat 

oorspronkelijk werd gemaakt, maar tegenwoordig kunstmatig wordt geproduceerd. De 

eigenschappen van viscose zijn vergelijkbaar met die van katoen: het is niet erg elastisch, 

rimpelt snel, maar heeft een hoog absorptievermogen en voelt niet. 

- Niet-geweven stof: materiaal bestaat uit stapelvezels (korte) en lange doorlopende vezels 

(lange), die door middel van een chemische, mechanische, thermische of 

oplosmiddelbehandeling aan elkaar zijn gebonden. De term wordt in de textielindustrie 

gebruikt om te verwijzen naar stoffen, zoals vilt, die niet geweven of gebreid zijn: 

o Polyester" type 

o Polypropyleen" type  

 

                                                   Figuur: grijs polypropyleenweefsel (bron internet) 

 

  

https://fr.qwe.wiki/wiki/Textile_industry
https://fr.qwe.wiki/wiki/Felt
https://fr.qwe.wiki/wiki/Weaving
https://fr.qwe.wiki/wiki/Knitting
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6. Welke soorten filters in de zak van het zelfgemaakt 
mondmasker? 

- Er zijn studies die aantonen dat, zelfs zonder filter, ambachtelijke maskers een bepaald 

aandeel (+/- 50%) van de microdeeltjes opvangen. Het stoffen masker biedt dus ook 

zonder filter enige bescherming.  

Wetenschappelijke referenties : 

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/ 

- Anna Davies , Katy-Anne Thompson , Karthika Giri , George Kafatos Testing the Efficacy of 
Homemade Masks: Zouden ze beschermen in een influenzapandemie? Ramp Med 
Volksgezondheid Paraatheid. 2013;0:1-6 Volume 7, Issue 4, pp. 413-41. 
 

- Van der Sande M, Teunis P, Sabel R. Professional en Home-Made gezichtsmaskers 
verminderen de blootstelling aan luchtweginfecties onder de algemene bevolking. PLoS 
EEN 2008 ; 3(7): e2618. 

 

- Anfinrud, P., Stadnytskyi, V., Bax, C. E., & Bax, A. (2020). Visualiseren van 

spraakgestuurde orale vloeistofdruppels met laserlichtverstrooiing. New England Journal of 

Medicine... https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800 

 

- Deze bescherming kan sterk worden verhoogd door het toevoegen van "absorptiefilters".  

 

- Er zijn vele mogelijkheden op basis van het absorptievermogen van de "filter". Hieronder 

staan enkele voorbeelden van absorberende materialen: 

 

(a) Keukenpapier, Kleenex, Scotex, Wc-papier of Torq-papier. 
 

- Deze filters zijn verkrijgbaar in supermarkten, bouwmarkten en drogisterijen.  

- Neem vellen van een rol keukenpapier, Scotex of Torq-papier en knip of vouw ze op 

zakformaat voor een goede inbrenging en volledige dekking in de zak. 

- Hoe meer lagen absorberend materiaal, hoe sterker het filtrerend vermogen! Het is wel 

belangrijk dat het masker comfortabel blijft en dat de filters een normale ademhaling niet 

belemmeren.   

  

https://smartairfilters.com/en/blog/category/masks/
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Anna%20Davies&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Katy-Anne%20Thompson&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Karthika%20Giri&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=George%20Kafatos&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/volume/27DCF383B1A07058F46DD378480CF232
https://www.cambridge.org/core/journals/disaster-medicine-and-public-health-preparedness/issue/0C87952470A0F6537964A0D1A991F804
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2007800
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Figuur: Te knippen of te vouwen blad van een rol keukenpapier of Torq-papier ("Gevouwen 

handdoeken" formaat - "Veegrol"-formaat); internetbron.  

(b) Koffiefilters 

 

Figuur: Voorbeeld van een filter dat moet worden geknipt of gevouwen tot het binnenformaat van de 

zak van het zelfgemaakt mondmasker; de twee vellen die naar elkaar toe zijn gericht kunnen in de zak 

worden gestoken en vormen zo een dubbele filter; internetbron  

(c) HEPA-zak voor stofzuiger (HEPA 13; HEPA 14) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Voorbeelden van een stofzuigerzak die aan de binnenzijde van de zak van het zelfgemaakt 

mondmasker moet worden afgesneden; als deze zak een deksel heeft, moet deze worden verwijderd 

(zie foto hierboven).  (Internetbron) 

OPERCULE 
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Wat uitleg over de stofzuiger "HEPA-filters" 

- Het acroniem HEPA staat voor High Efficiency Particulate Air, oftewel High Efficiency 

Particulate Absorbing Filter, wat in het Engels vertaald kan worden als High Efficiency 

Particulate Filters of Very High Efficiency Filters (THE). 

- HEPA-filters zijn in staat om zeer kleine deeltjes (ongeveer 0,3 micron of 300 nanometer) 

op te vangen. De grootte van 0,3 micron heeft een bijzondere betekenis: kleinere deeltjes 

bewegen onregelmatig (Brownse beweging), terwijl ze vanaf 0,3 micron lineair bewegen. 

Er is een paradox: kleinere deeltjes worden beter gevangen. Virussen zijn kleiner dan 0,3 

micron. 

- Om u een idee te geven van wat dit betekent, heeft een mensenhaar een diameter van 

ongeveer 100 micron. Een HEPA-filter is daarom ontworpen om deeltjes tegen te houden 

die 300 keer kleiner zijn dan de diameter van een mensenhaar! 

 

- Niet alle HEPA-filters hebben dezelfde filtercapaciteit (filtervermogen). Ze stoppen een 

deel van de kleine deeltjes die kunnen variëren van 85% (H10-filter) tot 99,995% (H14-

filter), afhankelijk van de kenmerken van het gebruikte filter. 

 

Er zijn verschillende klassen HEPA-filters op basis van hun efficiëntie (gedefinieerd door de norm NF 

EN 1822). 

FILTER KLASSE FILTEREFFICIËNTIE 

(filtervermogen - %)  

HEPA 

(Norm NF EN 1822) 

HEPA 10 (H10) 85 

HEPA 11 (H11)  95 

HEPA 12 (H12) 99.5 

HEPA 13 (H13) 99.95 

HEPA 14 (H14) 99.995 

 

Klasse H13- en H14-filters stoppen ten minste 99,5 en 99,95 procent van de 300 nanometer (0,3 

micron) deeltjes.  

 

En hoe gebruik je in de praktijk een stofzuigerzak? 

Knip de zak in verschillende vierkanten of vouw hem op maat van de zak zodat hij goed in de 

maskerzak kan worden gestoken door de binnenkant van de stoffen maskerzak zo volledig 

mogelijk te bedekken/vullen. 
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(d) Stofvangende antistatische doekjes uit 100% polypropyleen 
 

- Stofvangende antistatische doekjes (type Swiffer) zijn lichter en gemakkelijk te verdragen. 

De technologie die gebruikt wordt om deze antistatische doekjes te maken is dezelfde als 

voor de beschermingslagen gebruikt in de “chirurgische papierenmaskers”! De polyester 

aanwezig en de stofvangende doeken  “elektriseert” snel en trekt dus alles aan wat in de 

buurt van de filter komt. Daarom vangen deze stofvangende doekjes zo goed de stof op. 

 

 

 

 

 

 

                        Figuur : stofvangende antistatische doekjes (internetbron) 

 

(e)  Andere mogelijke filters 
 

Creativiteit kent geen grenzen, maar de gebruikte filters mogen een comfortabele ademhaling niet in 

de weg staan!  

- Luiers (korhoenders) zijn ook een goed absorptie- en filtermateriaal om uit te knippen 

zodat ze in de maskerzak kunnen worden geplaatst. 

- Vliesstof:  

o Zachte, warme, pluizige, licht getrapte wollen stof, die lijkt op een dikke flanel. 

(f) Wat u zeker niet als filter mag gebruiken 
 

Indien u een comfortabel masker wilt maken (die u zal toelaten het masker niet te moeten afdoen 

door het feit dat de ademhaling verhinderd wordt) GEBRUIK dan GEEN fleece, voelde, polar, spons, 

minky, PUL  

Gebruik GEEN maandverband! Enerzijds zal het waterdicht deel de ademhaling vermoeilijken, en 

anderzijds, is dit type product doorweekt met chemische stoffen.  

(Bron : https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/ ) 

 

 

 

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/
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7. Effectiviteit van binnenfilters tegen de doorgang van 
SARS-CoV-2 

- Het SARS-CoV-2-virus is verantwoordelijk voor COVID-19. Het doel van de binnenste 
filters die in de zak van het "zelfgemaakt mondmasker" zijn geschoven, is om de 
doorgang van het virus dat in de lucht aanwezig kan zijn, naar de neus en de mond van 
de persoon die het masker draagt, te verminderen. Hoe meer lagen van filters, hoe hoger 
het beschermingsniveau!  
 

- In de eerste plaats moet worden opgemerkt dat recente dispersiemodellen aantonen dat 

aërosoldeeltjes zich kunnen verspreiden over grote afstanden (tot 6 à 8 meter), dus ver 

buiten de sociale afstand van 1,5 m die door de Belgische overheid wordt opgelegd.  

 

Figuur: Model van de verspreiding van aerosol deeltjes door speekseldruppels, niezen of hoest, en 

gebaseerd op de kennis van de meest recente modellen en numerieke simulaties.  (Bron figuur: Pr. Gala) 

                                          

- Deze projectieafstand wordt echter beïnvloed door de lokale klimatologische 

omstandigheden (vochtigheid, wind, buitentemperatuur) en door de concentratie van het 

virus in de aërosol (dit wordt de "virale belasting van de geïnfecteerde patiënt" genoemd: 

hoe hoger de virale belasting, hoe groter het risico op verspreiding over lange afstanden! 

 

- De meest recente gegevens in de wetenschappelijke literatuur tonen duidelijk de 

effectiviteit van het persoonlijke masker als beschermende maatregel tegen 

virusoverdracht aan. In feite is het een van de belangrijkste beschermende factoren die 

beschikbaar zijn. 

 

- Deze "empirische waarneming" komt precies overeen met waarnemingen van 

onmiskenbare bescherming van de Aziatische bevolking (Hongkong, Taiwan, Singapore, 
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Zuid-Korea, Japan, China, Thailand en Vietnam) die aan dezelfde SARS-CoV-2 wordt 

blootgesteld als onze Europese landen! 

 

- Beschermende werking van de filters in de zak? Kunnen ze SARS-CoV-2 stoppen? 

De realistische hypothese - maar niet bevestigd door effectiviteitsstudies - is dat de 

toevoeging van twee of drie lagen filter het "zelfgemaakt mondmasker" een filterkracht 

geeft die dicht bij of zelfs hoger is dan die van een FFP2-masker zoals gebruikt door het 

ziekenhuispersoneel; met andere woorden, het risico van overdracht tussen twee mensen die 

van aangezicht tot aangezicht praten, elk met een "stoffen masker met binnenste filters" zou 

dicht bij nul kunnen zijn! Er zijn al laboratoriumtests gepland om deze hypothese te testen! 
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Beheersing van het risico van overdracht via de lucht door het dragen van een 

individueel masker: recente wetenschappelijke referenties 
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infectious diseases, 10(2), 210.  

Tang, J. W., Nicolle, A. D., Klettner, C. A., Pantelic, J., Wang, L., Suhaimi, A. B., ... & Cheong, D. 

D. (2013). Airflow dynamics of human jets: sneezing and breathing-potential sources of 

infectious aerosols. PLoS One, 8(4). 

Jefferson, T., Foxlee, R., Del Mar, C., Dooley, L., Ferroni, E., Hewak, B., ... & Rivetti, A. (2008). 

Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses: systematic 

review. Bmj, 336(7635), 77-80.  

Jefferson, T., Del Mar, C. B., Dooley, L., Ferroni, E., Al‐Ansary, L. A., Bawazeer, G. A., ... & Conly, 

J. M. (2011). Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory 

viruses. Cochrane database of systematic reviews, (7).  

Bourouiba, L. (2020). Turbulent gas clouds and respiratory pathogen emissions: potential 

implications for reducing transmission of COVID-19. JAMA  (on line March 26, 2020). 

Anfinrud P et coll. : Visualizing Speech-Generated Oral Fluid Droplets with Laser Light 

Scattering. N Engl J Med. 2020 (15 avril) : publication avancée en ligne. doi: 

10.1056/NEJMc2007800. 

Gandhi, M., Yokoe,D.S., Havlir, D.V.. (2020). Asymptomatic Transmission, the Achilles’ Heel of 

Current Strategies to Control Covid-19; DOI: 10.1056/NEJMe2009758 

Li, R., Pei, S., Chen, B., Song, Y., Zhang,T., Yang, W., Shaman, J. (2020). Substantial 

undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2). 

Science. 2020 Mar 16. doi: 10.1126/science.abb3221.  

Leung, N.L., Chu, D.K.W., Shiu, E.Y.C., Chan, KH., McDevitt, J.J., Hau, J.P., Yen, HL., Li, Y., Ip, 

D.K.M., Peiris, J.S.M., Seto, WH., Leung, G.M., Milton, D.K., Cowling , B.J. (2020). Respiratory 

virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks. Nature Medicine, Apr 3, 2020 . 
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8. Hoe verzorg je je stoffen masker, hoe was je het en hoe 
bewaar je het? 

- Het eerste principe van asepsis is dat het onmogelijk is om een besmet voorwerp te 

steriliseren!  

In het geval van het "zelfgemaakt mondmasker" omvat het basisonderhoud een volledige cyclus 

van bevochtiging, wassen met zeep en spoelen volgens de onderstaande kenmerken: 

 

Een volledige bevochtigings-, was- en spoelcyclus moet: 

 Minimum 30 minuten lang duren 

 Bij een was temperatuur van 60°C 

 

- Aangezien SARS-CoV-2 uiteraard via druppelvormige projecties op het masker (en de 

kleding) kan worden afgezet, is het mogelijk dat de virale deeltjes enkele uren op de 

stof blijven zitten.  

- Hoe komen we er dan van af? En vooral, een praktische vertaling voor dagelijks 

gebruik, bij welke temperatuur moet mogelijk besmette kleding worden gewassen, 

bij 30° of 60° C? Het is belangrijk om te weten dat het SARS-CoV-2-virus, dat 

verantwoordelijk is voor COVID-19, geen enkele warmte verdraagt! Deze kennis komt 

voort uit het gedrag van andere soorten menselijke coronavirussen - vergelijkbaar met 

SARS-CoV-2 - die eerder fatale epidemieën hebben veroorzaakt.  

o SARS-CoV (Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) pathogenen in 2002-2004)  

o MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome, dat zich sinds 2012 ontwikkelt). 

 

(a) Hygiëneregels voor het onderhoud en de reiniging van het 
"zelfgemaakt mondmasker". 

 

- Ze zijn eenvoudig en vergelijkbaar met die welke worden toegepast op het wassen van 
ondergoed: ze zijn degene die meestal door huisvrouwen worden geadopteerd! 

- Een 30 minuten durende wasbeurt in water verwarmd tot 60°C (coronavirus staat bekend 

als zeer gevoelig voor een temperatuur van 63°C gedurende 4 minuten). 

- Gebruik een gewoon afwasmiddel. De zepen die gewoonlijk in de wasserij worden gebruikt, 

zijn zeer geschikt.  

- Gebruik indien nodig een eenvoudig bad met warm water (het is niet nodig om "de 

wasmachine te laten draaien" om uw masker te wassen!). 
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(b) Hoe vaak moet ik mijn masker wassen? 
 

- De frequentie van het wassen van het masker hangt af van hoe intensief u het gebruikt; 

als u slechts één of twee keer per dag uitgaat, bijvoorbeeld om te gaan winkelen, is een 

"één keer per dag"-wasbeurt voldoende (in de avond wast u uw masker en laat u het 's 

nachts drogen). Dit is een voldoende maatregel om een goede hygiëne te garanderen en 

om de netheid en hygiëne van het stoffen masker te garanderen!  

 

(c) Hoe zorg ik ervoor dat het stoffen masker droogt? 
 

- Het stoffen masker is ontworpen om meerdere was/droog cycli te weerstaan en 

herbruikbaar te zijn! De keuze van de stoffen die deze was/droogcycli mogelijk maken is 

daarom belangrijk. De lijst van stoffen voorgesteld in punt 5 van deze FAQ (Wat zijn de 

soorten stoffen die kunnen worden gebruikt om de "burger masker" zak te maken / te 

naaien?) maakt dit type van wassen / drogen / hergebruik mogelijk. 

- Door het masker te strijken met een stoomstrijkijzer of stoomloos strijkijzer kan de 

onderhoudsprocedure voor uw masker worden voltooid. Pas echter op voor "synthetische 

stoffen" die in de hitte kunnen verslechteren! En vergeet niet dat het strijken het wassen 

niet vervangt door 60°C water gedurende 30 minuten, zoals aanbevolen aan het begin 

van dit hoofdstuk 8, maar het aanvult.  

 

(d) Handwas: een aanvullende hygiënemaatregel op het dragen van een 
masker 

 
- Als u mogelijk besmette vaste oppervlakken aanraakt (deursloten, trapleuningen, 

duwstangen voor winkelwagens in de winkels...), vervuilt u uw handen. Dit verklaart 

waarom u uw handen zeer regelmatig moet desinfecteren (wassen) wanneer u uw huis 

verlaat en naar winkels of winkels gaat waar u mogelijk besmette oppervlakken of 

voorwerpen aanraakt zonder het te beseffen. 

 

- In winkels kunnen winkelwagens - vooral de trolleystang - worden gebruikt als drager van 

het virus als ze vervuild zijn door ademhalingsdruppels van een besmette persoon! Het 

virus kan enkele uren op een oppervlak zoals een winkelwagentje blijven liggen (...maar 

waarschijnlijk slechts in kleine hoeveelheden). Dus, indien mogelijk, maak het 

winkelwagentje (de bar) schoon met een in zeep en water gedrenkte doek die u in een 

kleine fles of een hydro-alcoholische oplossing / veeg (net zo effectief als water vermengd 

met zeep ... maar dan duurder), en was uw handen goed na het winkelen! 

 

- Het is mogelijk dat “verpakkingen” indien ze door besmette personen aangeraakt werden 

eveneens besmet zijn. Het risico besmet te geraken via een contact met deze verpakkingen 

is slecht te beoordelen (waarschijnlijk laag) maar het voorzorgprincipe geldt: handen 

zorgvuldig wassen bij het buiten gaan van de winkel en nadat u de gekochte artikels thuis 

hebt aangeraakt.  

 



25 
 

(e)  "Ideale oplossing" voor het wassen van de handen 
 
- Het beste is een zuivere Marseille-zeep, zonder toevoegingen (dus zonder parfum, 

kleurstoffen of andere toevoegingen). 

 

- De eenvoudigste en goedkoopste oplossing als u naar een winkel gaat, is om een klein 

flesje water te bereiden met vloeibare zeep en dit altijd bij u te dragen, hetzij aan uw riem 

(flessenriem), hetzij in uw persoonlijke tas. 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur: Voorbeeld van een flessenriem die door joggers wordt gebruikt (bron internet) ; 

 

- Als er geen toegang is tot een waterpunt, kunt u uw handen wrijven met een 

hydroalcoholische oplossing. 

 

(f)  "Ideale oplossing" voor oppervlaktedesinfectie 
 

- We hebben zojuist de eenvoudigste effectieve oplossingen genoemd, zoals: 

o Water-zeep mengsel,  

o Hydro-alcoholische oplossingen. 

 

- Menselijke coronavirussen, zoals SARS-CoV-2, kunnen ook effectief worden geïnactiveerd 

door oppervlaktedesinfectieprocedures met de meer geavanceerde en dure middelen - 

vooral gebruikt in professionele en ziekenhuisomgevingen -. 

 

 70% ethanol, of 

 0,5% waterstofperoxide, of 

 Bleekmiddel in een concentratie van 0,5%. 

o (= 1 liter 2,6% bleekmiddel + 4 liter koud water) 
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(g) Rol van de microgolfoven in het beheer van de maskerhygiëne 

              
WAARSCHUWING: Het is belangrijk om te onthouden dat we alleen dingen steriliseren die van 

tevoren zijn gewassen.  

o Microgolfovens zijn niet gestandaardiseerd en daarom helemaal niet vergelijkbaar wat 

betreft het vermogen en de geleverde energie per oppervlakte-eenheid. Bovendien is 

deze energie niet noodzakelijkerwijs gelijkmatig verdeeld (denk aan het gerecht dat je 

verwarmt, dat buiten heet is en in de diepe lagen koud). 

 

o Als we deze vaststelling van niet homogene energieverdeling, die ieder van ons heeft 

ervaren met onze opgewarmde gerechten, toepassen, is het dus mogelijk dat bepaalde 

delen niet voldoende worden blootgesteld aan hitte en niet worden "gesteriliseerd". 

o Vergeet ook niet dat, hoewel een grote verscheidenheid aan stoffen bestand is tegen de 

magnetron, dit niet de optie is die de voorkeur geniet voor desinfectie! Sommige 

materialen kunnen smelten, vlam vatten of zelfs exploderen.  

TIP: 

o Om de mogelijkheid van virale besmetting van uw masker en/of kleding te elimineren, 

kunt u ze het beste in de wasmachine zetten (of ze in een bad met warm water laten weken, 

zoals hierboven uitgelegd). 

 

o Als u nog steeds de magnetron wilt gebruiken om uw maskers te steriliseren, vergeet dan 

niet de filters te verwijderen die u erin heeft geplaatst. 

 

(h) Rol van keukenovens in het beheer van maskerhygiëne 
 

  

- We spreken hier over een klassieke oven..geen microgolf.  

- Vergeet niet het masker te wassen voordat je het steriliseert. 

  

- Ja, door uw masker 30 minuten in de oven op 70°C te zetten, kunt u uw masker 

desinfecteren! Vergeet niet de binnenste filters te verwijderen voordat u uw masker in de 

oven plaatst. 

 

- Het gecombineerde gebruik van warmte en luchtvochtigheid (85°C met 60-85% 

luchtvochtigheid) is blijkbaar met succes gebruikt door de Stanford University (USA) voor 

het desinfecteren van maskers die in ziekenhuizen worden gebruikt (maskertype FFP2, dat 

in deze FAQ helemaal niet wordt genoemd!) 

Referentie Stanford University werken : Anderegg, L et al   . (2020). A Scalable Method 

of Applying Heat and Humidity for Decontamination of N95 Respirators During the 

COVID-19 Crisis. medRxiv. 
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- LET OP: Als men er dus van uit mag gaan dat het gebruik van een huishoudoven mogelijk 

is, dan moet men voorzichtig zijn met synthetische stoffen, die niet hittebestendig zijn en 

bijna allemaal afbreken bij temperaturen boven 40°C! 

 

- TIP: Om de mogelijkheid van virale besmetting van uw masker en/of kleding te elimineren, 

kunt u deze het beste in de wasmachine zetten (of in een bad met warm water laten 

weken, zoals hierboven uitgelegd). 

 

 

(i) Gebruik van UVC als sterilisatiemethode 
- De UVC zijn doeltreffende biocides: zij vernietigen een reeks biologische agentia die 

aanwezig zijn op besmette oppervlakken (bacteriën en virus). Nochtans wordt hun gebruik 

als sterilisatiemethode van stoffen maskers niet aangeraden omdat bepaalde stoffen 

synthetische onderdelen hebben die door de UVC zouden vernietigd kunnen worden. De 

afbraak van de stoffen hangt natuurlijk af van de duur en de intensiteit van de blootstelling 

(weefsel worden dunner en kunnen bleken/geel worden) maar het vermogen en de duur 

van de bestraling  kunnen niet op een eenvoudige manier gestandaardiseerd worden en 

kunnen dus niet als “routine “ methode voorgesteld worden.   

 

(j) Aanpassing van de grootte van het masker en het aantal maskers per 
persoon 

 

- Gezien de dringendheid werd een "standaardmaskermaat" voorgesteld. Een open source 
internetlink Open Source Against COVID-19 stelt een patroon voor met 
standaardmetingen. Het ligt voor de hand dat deze metingen kunnen worden aangepast 
(volgens de mogelijkheden van de productieketen) om elke gebruiker in staat te stellen 
een masker te dragen dat is aangepast aan zijn fysionomie en om het dragen van het 
masker zo comfortabel mogelijk te maken.  

- Het hebben van één masker per individu is een belangrijk doel. Maar idealiter, zoals bij 

onze Luxemburgse buren, zou het ideaal zijn om een set van drie à vijf maskers per persoon 

te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.opensourceagainstcovid19.org/fr/
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9. En hoe zit het met de filters binnenin? 

 

Aarzel niet om de filters te vervangen als het masker intensief wordt gebruikt (d.w.z. als de 

activiteit buitenshuis intensiever is): 

 
- De eenvoudigste en veiligste manier om dit te doen is door ze volledig te vervangen (vooral 

als de filters eenvoudige vellen absorberend papier zijn);  

- Als het duurdere papierfilters zijn (bijv. HEPA-vacuümzak), kunnen ze worden 

gesteriliseerd in de magnetron of oven. Papier kan beter tegen de microgolf of oven dan 

synthetisch stoffen van het masker (de droge warmte wordt gebruikt in de 

ziekenhuissector om de professionele maskers “type FFP2” te steriliseren. 

- Desalniettemin, dienen de opmerkingen en voorzorgsmaatregelen van deze twee 

methodes in acht genomen te worden.  
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10. Erkenningen 

 

- Open source website - www.opensourceagainstcovid19.org: De heer Aymeric de 

Hemptinne en het Covid19STOP-team combineren medische, wetenschappelijke, big data, 

technische en ondernemersexpertise. Een grote coalitie raakte zeer snel en intensief 

betrokken bij het project en werkte onder grote tijdsdruk aan verschillende projecten die 

verband hielden met Covid-19. We willen in het bijzonder de Zenjoy teams onder leiding 

van Peter Dedene, Leen Buelens en Koen Dewit noemen en bedanken; Rahim Samii, 

Framboise Boël en Eric Pascal Rwamucyo van UrbanLaw; Jean-Léopold Schuybroek van 

Interel communicatiebureau; Chris Pavis, Charles De Meulenaer, Aura Bolivar Gomez, 

Steve de Bonvoisin, Alexia Bertrand en Jacques van Rijckevorsel,  

- Opmaak en inhoudsopgave: Dank aan Laura, mijn dochter, voor het herformatteren van 

het hele document om het toonbaar en leesbaar te maken, en voor het invoegen van deze 

inhoudsopgave waar ik zo'n probleem mee had. 

- Vertalingen: De heer Mostafa Bentahir voor de vertaling in het Arabisch, mevrouw Silvana 

Cigognini voor de vertaling in het Italiaans; mevrouw Jeannine Driessens voor de vertaling 

in het Duits en het Nederlands; mevrouw Nanda Amorim Fernandes voor de vertaling in 

het Portugees; mevrouw Patricia Griffen voor de vertaling in het Engels; Dr. Leonid Irenge 

Mwana Wa Bene voor de vertaling in het Lingala en het Swahili; mevrouw Maria Prestamo 

voor de vertaling in het Spaans; Dr. Olga Vybornova voor de vertaling in het Russisch., 

- Met dank aan Prof. Emeritus Philipe Baele (voormalig hoofd anesthesie van de Cliniques 

Universitaires St Luc) voor de talrijke uitwisselingen over het belang van individuele 

maskers en de wetenschappelijke gegevens die het belang van het gebruik ervan aantonen 

of de risico's van intermenselijke besmetting beperken.  

- Met dank aan de heer André Delvaux, Preventieadviseur en Ingenieur Biotechnologie, voor 

de vruchtbare discussies over de beschermende factoren van de maskers, die resulteerden 

in het ontwerp van de figuur "Belang van het dragen van een masker door de bronpatiënt/ 

asymptomatische drager EN de persoon die het risico van besmetting loopt".  

- Tot slot wil ik de talloze medeburgers bedanken die mij hun suggesties en vragen hebben 

gestuurd - altijd zo relevant! - die de ontwikkeling van deze FAQ heeft begeleid. Ik wil ze 

allemaal heel hartelijk bedanken.  

NB: Hun creatieve ideeën over nieuwe soorten maskers verdienen het om een aanvullend 

document te schrijven waarin deze mooie ideeën worden gepresenteerd en 

becommentarieerd.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.opensourceagainstcovid19.org%2F&data=02%7C01%7Cjean-luc.gala%40uclouvain.be%7Cbf514918567143e5a9d108d7e54332e8%7C7ab090d4fa2e4ecfbc7c4127b4d582ec%7C0%7C0%7C637229949493706040&sdata=G4Re3sNGNtn8NoWyfp%2BiRqJUmgdE071v35%2FFg3dZpvI%3D&reserved=0

