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Geachte mevrouw Timen, 
 
Namens het bestuur van de VHIG  wil ik u op de hoogte stellen van het standpunt van onze 
beroepsgroep omtrent de leidraad van de V&VN “voorzorgsgebruik FFP-2 maskers”.  
 
Als VHIG zijn wij geen voorstander van het standaard dragen van FFP-2 maskers door 
zorgmedewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.  
 
Vanuit de VHIG zijn wij van mening dat het op de juiste wijze toepassen  van de persoonlijke 
beschermingsmiddelen zeer belangrijk is en zorgt voor de bescherming en veiligheid van de 
zorgmedewerker en de patiënten.  Het ongefundeerd toepassen van een zwaardere categorie 
masker leidt niet tot veiligere zorg. Het door de instellingen gevoerde infectiepreventiebeleid is 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en kennis over verspreidingswegen. Daarnaast is het 
beleid uitgebreid geïmplementeerd in de zorginstellingen, intra- en extramuraal. De 
argumentatie voor de besmettelijkheid van de Britse variant is niet ingegeven door een andere 
verspreidingswijze of de aanwezigheid van meer aerosolen. Echter deze is gebaseerd op een 
hogere virale load van het virus dat aanwezig is in de patiënt.  
 
De VHIG staat nog steeds achter het advies zoals beschreven in de FMS leidraad, op basis van 
argumenten die voortkomen uit wetenschappelijk onderzoek: standaard gebruik maken van 
chirurgische mond-neusmaskers type IIR en indien er sprake is van aerosolvormende handelingen 
gebruik maken van FFP2 adembeschermingsmaskers.  
 
 
Het afwijken van de norm kan, maar alleen in overleg met deskundigen en moet geprotocolleerd en 
organisatie breed geïmplementeerd worden.  Het door het ziekenhuis ingestelde uitbraak management 
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team (OMT) kan zelf een professionele afweging maken op basis van deskundigheid, om af te wijken van 
het huidige beleid, indien situaties daar om vragen. Deze kennis en afweging kan niet gevraagd worden 
van de verschillende individuele zorgmedewerkers.  
 
Wij hopen dat de ondersteuning vanuit de VHIG kan bijdragen in het handhaven van het huidige beleid. 
 

 
Met collegiale hoogachting 
Mw. C.M. Waltmans – den Breejen 
Voorzitter bestuur VHIG 


