
We krijgen regelmatig de vraag: waarom moet bezoek wel een chirurgisch 

mondmasker op en medewerkers of vrijwilligers niet? 

 

 

Wanneer dragen medewerkers en vrijwilligers een mondmasker? 

Medewerkers en vrijwilligers dragen alleen bij hoog risico contact een mondmasker. Dat is 

niet zo heel vaak het geval. We merken dat het gebruik van mondmaskers veel impact heeft 

op het dagelijks leven van bewoners. Dat voorkomen we uiteraard graag zoveel als mogelijk. 

We doen er alles aan om hun woon- en leefomgeving zo normaal mogelijk te houden. 

Uiteraard met oog op hun gezondheid, veiligheid en welzijn.  

 

Verder geldt:  

 Een medewerker kan op grond van eigen professioneel inzicht besluiten een 

mondmasker te dragen. 

 Als een cliënt in afwachting is van de testuitslag, omdat we een coronabesmetting 

vermoeden, draagt de medewerker een mondmasker tijdens ieder contact met de cliënt. 

 Als een cliënt in quarantaine of isolatie is, draagt de medewerker een mondmasker 

tijdens ieder contact met de cliënt. 

 Als een medewerker corona gerelateerde klachten heeft, blijft deze thuis in afwachting 

van de testuitslag. Geldt er een zeer groot personeelstekort? De bedrijfsarts en GGD 

kunnen een medewerker met matige klachten adviseren toch te werken. Uiteraard in de 

nodige beschermende kleding, ter bescherming van anderen. De zorgverlening moet 

immers doorgaan!  

 In deze periode zijn alle zorgmedewerkers tijdelijk verbonden aan een vast team. 

Hiermee beperken we het contact tussen cliënten en medewerkers van verschillende 

afdelingen en verkleinen we het besmettingsrisico. Als medewerkers op verschillende 

locaties of in verschillende teams moeten werken, dragen zij wél een mondmasker. In de 

praktijk komt dit nauwelijks voor. 

 
Wanneer dragen bezoekers een mondmasker? 

Bezoekers komen langer dan 15 minuten op bezoek. Moeilijk instrueerbare bewoners, met 

bijvoorbeeld de diagnose dementie, bewaren logischerwijs niet altijd 1,5 meter afstand. 

Daarom vragen wij bezoek een mondmasker te dragen: 

1. tijdens het bezoek aan cliënten die moeilijk instrueerbaar zijn. 

2. als de 1,5 meter afstand niet gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld bij een 

wandeling of gebruik van de duo-fiets. 

 

Doordat de bezoeker een mondmasker draagt, kunnen bewoners zich vrij blijven bewegen 

tijdens het bezoek. 

In zijn algemeenheid: mondmaskers zijn niet nodig als de 1,5 meter afstand regel 

gewaarborgd kan worden. Kan dit niet, dan gelden volgens het RIVM de volgende 

richtlijnen: 

 
1. Laag risico contact = geen mondmasker dragen: 

Korter dan 15 minuten, binnen de afstand van 1,5 meter = vluchtig contact  
2. Hoog risico contact = wel een mondmasker dragen: 

Langer dan 15 minuten, binnen de afstand van 1,5 meter  

of  

langer dan 3 minuten binnen 30 centimeter van het aangezicht  


