
  
 

  



  
 

 

Medische persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ten tijde van COVID-19 
 

Dit document bevat informatie over het gebruik van PBM ten tijde van COVID-19, dit zijn aanvullende adviezen. Gebruik je 
in de situatie ook normaal al PBM? Kijk dan bij ‘Welke PBM gebruik je’ in het schema hiernaast om te kijken of je op dit 
moment andere PBM moet gebruiken. Gebruik in dat geval altijd het PBM met de hoogste bescherming.  
 
Voor sommige afdelingen, zoals voor de TBC afdeling, zijn er aparte protocollen die gevolgd dienen te worden.  

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) zijn er beschikbaar? 
 

- Handschoenen 
- Mondneusmaskers: 

o Chirurgisch mondneusmasker type II 
o Chirurgisch mondneusmasker type IIR 
o FFP 1 mondneusmasker 
o FFP2 mondneusmasker 

- Schorten: 
o Plastic wegwerp halterschort 
o Schort met lange mouwen met PE-coating 

- Spatbril 
 

Wanneer heb je PBM nodig? 

 
PBM zijn alleen nodig indien je in contact kan komen met iemand die COVID-19 verdacht of positief is. Dus wanneer 
iemand geen klachten heeft, niet verdacht wordt of niet positief getest is, dan zijn er geen aanvullende PBM nodig.  
 
Kijk in het stroomschema  ‘Persoonlijke berschermingsmiddelen (PBM) ten tijde van COVID-19’.  
 

Welke PBM gebruik je? 
 

• De standaard protocollen blijven gewoon gelden. Moet je vanuit het standaard protocol PBM gebruiken dan doe je 

dat nu ook.   

• Handschoenen verwissel je per cliënt, ook ten tijde van COVID-19. Mondneusmaskers en spatbrillen kunnen bij 

meerdere cliënten/patiënten gebruikt worden. Tussentijds afzetten is niet wenselijk. Voor mogelijkheden neem 

contact op met H&I.  

 
Je hebt te maken met een cliënt die COVID-19 verdacht of positief getest is en na het volgen van het stroomschema 
‘Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) ten tijde van COVID-19’ blijkt dat je PBM nodig hebt. Heb je ook PBM nodig 
vanuit het standaard protocol en is dit niet hetzelfde?  
Zorg dat je dan het mondneusmasker met de meeste bescherming draagt. Kijk in het schema hieronder  welk PBM je nodig 
hebt. Volg de pijlen om te zien welke PBM je nog meer kan dragen zodat je altijd voldoende beschermd bent. 
 
Kies altijd de PBM die rechts in het schema staat van wat je eigenlijk nodig hebt. Zo ben je altijd voldoende beschermd.  

 

 

 
Het PBM dat ik moet dragen is er niet. Wat moet ik nu gebruiken? 
 
Vanwege schaarste is het mogelijk dat de PBM die jij moet gebruiken niet aanwezig zijn. Kijk in het schema hieronder  welk 
PBM je nodig hebt. Volg de pijlen om te zien welke PBM je nog meer kan dragen zodat je altijd voldoende beschermd bent. 
 
Voorbeeld: 

• Heb je een FFP1 masker nodig? Dan kan een FFP2 masker ook gebruiken maar een chirurgisch mondneusmasker 
niet.  

• Heb je chirurgisch mondneusmasker IIR nodig? Dan kan een FFP1 of FFP2 mondneusmasker ook. Een chirurgisch 
mondneusmasker II kan dan niet.  

 

Ik moet vanwege COVID-19 een ander PBM dragen dan het standaard protocol. Welke moet 
ik nu gebruiken? 
 
Moet je vanwege COVID-19 een ander mondneusmasker gebruiken dan volgens het standaard protocol? Kijk in het schema 
hierboven  welk PBM je nodig hebt. Volg de pijlen om te zien welke PBM je nog meer kan dragen zodat je altijd voldoende 
beschermd bent.  

Heb je vragen of kom je er echt niet uit? Neem dan contact op met GGD Amsterdam, 
Afdeling Hygiëne & Inspectie via 020-5555581 of via hygiene@ggd.amsterdam.nl 


