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Er is veel maatschappelijke discussie over het gebruik van mondneusmaskers, met name in de publieke ruimte. 

Dat roept ook vragen op bij zorgorganisaties en zorgprofessionals. Het RONAZ wil met onderstaande richtlijn 

ondersteunen bij het maken van deze keuzes, waarbij we zoveel mogelijk uniformiteit nastreven. Het advies 

sluit aan bij de risiconiveaus van de Rijksoverheid. 

Uitgangspunten: 

 Het schema geldt voor situaties waarbij geen sprake is van bewezen of sterk verdachte Covid-besmetting; 

 Voor alle situaties met bewezen of sterk verdachte Covid-besmettingen en aerosole handelingen wordt de 

RIVM-richtlijn gehanteerd: minimaal FFP 2 masker; 

 De toepassing voor bezoekers kan, afhankelijk van de sector of de context van de zorgsituatie, in 

afstemming met professionals anders zijn. 

 

 
                         domein 
 
 
 
   risiconiveau 

Buiten domein 
Publieke ruimte 
buiten de 
zorgorganisatie 

Publieke domein  
Publieke binnenruimte in de 
zorgorganisatie, voor iedereen 
toegankelijk (door zorgorganisatie 
afhankelijk van de locatie zelf aan te 
geven of er sprake is van een 
publieke binnenruimte of niet) 

Zorgdomein 
Domein waar zorgorganisaties 
zorg en ondersteuning verlenen:  

 intramuraal 

 extramuraal   

 dagbesteding 

1. Waakzaam   1,5 meter afstand 
houden, indien niet 
mogelijk dan 
gebruik van een 
niet-chirurgisch / 
niet-medisch 
mondneusmasker. 
 
Dit geldt voor 
medewerkers, 
vrijwilligers en 
bezoekers. 

1,5 meter afstand houden  
+ gebruik van een  
niet-chirurgisch / niet-medisch 
mondneusmasker  voor vrijwilligers 
en bezoekers. 
 
Indien 1,5 meter afstand niet 
mogelijk is, dan per situatie een 
professionele afweging maken. Bij 
gebruik van een masker wordt een 
chirurgisch mondneusmasker 
gedragen.  

1,5 meter afstand houden, indien 
niet mogelijk dan per situatie een 
professionele afweging maken. 
Bij gebruik van een masker wordt 
een chirurgisch 
mondneusmasker gedragen. 
 
Voor bezoekers en vrijwilligers 
geldt gebruik van een niet-
chirurgisch / niet-medisch 
mondneusmasker binnen 1,5 
meter. 

2. Zorgelijk 1,5 meter afstand 
houden, 
indien niet mogelijk 
dan gebruik van 
chirurgisch 
mondneusmasker. 
 
Dit geldt ook voor 
vrijwilligers en 
bezoekers. 

1,5 meter afstand houden 
+ gebruik van een  
niet-chirurgisch / niet-medisch 
mondneusmasker voor vrijwilligers, 
bezoekers en medewerkers. 
 
Indien 1,5 meter afstand houden 
niet mogelijk is, dan gebruik van 
chirurgisch mondmasker. Dit geldt 
voor medewerkers, vrijwilligers en 
bezoekers. 

1,5 meter afstand houden, indien 
niet mogelijk dan per situatie een 
professionele afweging maken. 
Bij gebruik van een masker wordt 
een chirurgisch 
mondneusmasker gedragen. In 
specifieke situaties kan hier op 
basis van een professionele 
afweging van afgeweken worden. 
 
Dit geldt voor medewerkers, 
vrijwilligers en bezoekers. 

3. Ernstig 
Vraagt altijd specifieke 
afspraken, afgestemd 
op de lokale situatie 

1,5 meter afstand 
+  
maatwerkafspraken 

1,5 meter afstand 
+ 
maatwerkafspraken  

1,5 meter 
+ 
maatwerkafspraken 

4. Zeer Ernstig 
Vraagt altijd specifieke 
afspraken, afgestemd 
op de lokale situatie 

1,5 meter afstand 
+  
maatwerkafspraken 

1,5 meter afstand 
+ 
maatwerkafspraken  

1,5 meter 
+ 
maatwerkafspraken 
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