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Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

We hebben nu een kalmere periode van de epidemie bereikt. De coronabarometer, de 

relevante criteria en de aankomende lente duiden op een betere epidemiologische situatie.  

 

Anderzijds blijft alertheid in een zorgcontext aanbevolen. De omikronvariant is heel 

besmettelijk en hoewel alle nodige voorzorgen worden genomen om op een veilige manier 

zorg te verlenen, is er risicocontact tussen zorgverlener en patiënt. Gescheiden circulatie 

vermijdt bijvoorbeeld niet dat het virus zich verspreidt via patiënten, bezoekers of 

zorgverleners die recent besmet werden en dit nog niet weten. 

 

De gezondheidszorgberoepsbeoefenaars, die al van bij het begin van de epidemie instaan 

voor de continuïteit van de zorg, blijven overtuigd van het nut van het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

Via deze omzendbrief wil ik alle zorgverleners aanmoedigen om de voorzichtigheid nog een 

tijd prioritair te stellen en de geldende aanbevelingen op te volgen. 

  

Recent bracht de RMG1 een advies uit over het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) in de huidige epidemiologische context (zie bijlage). 

 

Voor personen zonder respiratoire symptomen en zonder vermoeden van SARS-COV-2 

wordt gepleit om in de huidige situatie de universele maatregelen in de regel verder te zetten: 

- Patiënten en bezoekers dragen een mondmasker in wachtzalen, gemeenschappelijke 

ruimten en (waar mogelijk) bij contact met zorgverleners. Het RMG merkt op dat dit niet geldt 

voor residenten in residentiële zorgcollectiviteiten. 

- Zorgverleners dragen een mondmasker bij een patiëntencontact (minstens een chirurgisch 

masker). Het RMG verduidelijkt dat dit ook geldt in woonzorgcentra of bij thuishulp.  

- Het RMG raadt aan dat zorgverleners - zelfs zonder patiëntencontact - verder een masker 

dragen in gemeenschappelijke ruimten (verpleegpost, dokterskamer), om transmissie tussen 

zorgverleners te vermijden. Hiervan kan worden afgeweken als er in voldoende afstand en 

ventilatie wordt voorzien. 

 
1 28 februari 2022 Risk management group https://www.health.belgium.be/nl/node/37374 
 

       

BETREFT: Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder mond-neusmaskers) in een zorgcontext tijdens de huidige 

fase van de COVID-19-epidemie. 
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Voor personen (hetzij zorgverleners, hetzij patiënten) mét acute respiratoire symptomen of 

bewezen SARS-COV-2, bevat de aanbeveling van de RMG de reeds gekende te nemen 

maatregelen. Zorgverleners moeten aangemoedigd worden zoveel mogelijk thuis te blijven 

wanneer ze zelf acute respiratoire symptomen vertonen. 

 

Op 9 maart 2022 bevestigde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de 

specifieke context van de gezondheidszorg. 

 

De mondmaskerplicht blijft gelden vanaf de leeftijd van 12 jaar voor: 

- alle zorgprofessionals die vallen onder de bepalingen van de wet 10 mei 20152 betreffende 

de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, met uitzondering van logopedisten en 

psychologen. De verplichting geldt dus voor onder meer artsen, verpleegkundigen, 

kinesisten, apothekers, enz. 

- alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de bovenvermelde 

professionals 

- al het personeel en alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken. 

 

In Brussel, de Duitstalige Gemeenschap, het Waals Gewest en de Federatie Wallonië-

Brussel is er geen mondmaskerplicht in de voorzieningen van de kinder- en jeugdsector. In 

Vlaanderen worden de afspraken omtrent de Vlaamse zorg- en welzijnsvoorzieningen verder 

gemaakt binnen de Taskforce Zorg. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 
 
 
Annick Poncé 
Directeur-generaal ad interim 
 

 

 

 

 

 
Bijlage: Advies RMG (gevalideerd op 28 februari 2022) gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) in beleidsniveau 1 van de epidemie. 

 
2 Wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, BS (BS 18 juni 
2015 (ed. 1)). 
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