Hoe zit het nu met de mondkapjes?
Mondkapjes in het algemeen
Er is al heel veel gezegd en geschreven over het nut en de noodzaak van mondkapjes, daarom even
goed om een aantal zaken op een rij te zetten.
-

Aangenomen wordt dat het coronavirus met name via de ademhaling (dus mond en neus)
wordt overgebracht.
Hoe langer en hoe dichter men bij elkaar is, hoe groter de kans op kruisbesmetting.
Het dragen van goede mondkapjes beperkt het risico op kruisbestemming, maar biedt ook
geen 100% veiligheid.
Hoe hoger de kwaliteit van het mondkapje hoe beter de bescherming.
In eerste instantie is het dragen van een mondkapje bedoeld ter bescherming van anderen.
Het beperkt primair het verspreiden van uitgeademde virusdeeltjes en secundair het
inademen van virusdeeltjes.

Verschil in kwaliteit
De kwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door de opbouw van het mondkapje. Dus uit
hoeveel lagen filtratiemateriaal bestaat het mondkapje en wat is de filtratiewaarde van iedere laag
en het totaal. Daarbij wordt gekeken naar welk percentage kleine en zeer kleine deeltjes het
materiaal filtert. Hoe hoger de filtratiewaarde en hoe kleiner de deeltjes die worden tegen gehouden
hoe beter.
Naast de filtratiewaarde is het belangrijk te kijken naar de lekkage. Met andere woorden sluit het
masker goed aan op het gezicht. Bij het standaard mondkapje en het chirurgische mondkapje is er
nog sprake van een behoorlijk lekkage, voornamelijk aan de zijkanten.
Een zogenaamd FFP2 mondmasker heeft mede door een extra laag een betere filtratiewaarde, maar
net zo belangrijk is dat het masker veel beter aansluit waardoor er veel minder lekkage is. Zeker bij
inademen, zal dit masker goed op het gezicht klemmen (vacuüm) en zal de lekkage minimaal zijn. Dit
is dus ook een masker dat de drager een redelijke bescherming biedt tegen het inademen van
virusdeeltjes.

Wat is het verschil tussen KN95, FFP2 en N95?
Kortweg zijn deze normen en de maskers gelijkwaardig maar gebruiken verschillende werelddelen
verschillende aanduidingen. De Chinese maskers vallen onder de KN95 norm, terwijl de Amerikanen
de N95 norm aanhouden en de Europese landen gebruiken de term FFP2.
In het begin van de corona pandemie was er een groot tekort aan mondkapjes in Nederland en heeft
de overheid bepaald dat de KN95 maskers tijdelijk als gelijkwaardig aan de FFP2 norm konden
worden beschouwd, terwijl de normen voor de FFP2 masker feitelijk strenger zijn. Tegenwoordig is er
weer voldoende voorraad en zullen de mondkapjes moeten voldoen aan de Europese norm FFP2 en
een daarnaast een geldig CE certificaat .

Kwaliteitsniveaus:
Type

Norm

Filtratie

Lekkage

Zelf gemaakt of trendy mondkapje

Geen enkele norm

Zeer beperkt

niet bekend

Standaard mondkapje

Type 1

3,0 microns: ≥ 95%
0,1 microns: X

maximaal 25%

Chirurgisch (medisch) mondkapje

Type IIR
EN 148683

3,0 microns: ≥ 98%
0,1 microns: X

maximaal 25 %

3-laags

FFP2 mond/neusmasker

FFP2

3,0 microns: ≥ 98%

maximaal 11%

4-lagen

EN 149:2001

0,3 microns: ≥ 80%

3-laags

Opgesteld op: 21-10-2020
Deze informatie wordt u aangeboden door BHVtotaal.nl

