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Geachte heer/mevrouw, 

Wij verzoeken u deze informatie door te sturen naar alle relevante ziekenhuizen 
en zorginstellingen, evenals regio coordinatoren en overige relevante partijen. 

In Nederland is een enorme behoefte aan persoonlijke beschermingsmiddelen. Net  
als in de rest van wereld. Met man en macht is en wordt gewerkt om zoveel 
mogelijk beschermingsmiddelen voor NL beschikbaar te krijgen. Vanuit de 
ziekenhuizen zelf, vanuit VWS maar nu vooral door het Landelijk Consortium 
Hulpmiddelen (LCH). Veiligheid en kwaliteit van beschermingsmiddelen staan 
daarbij voorop. 

De mondiale vraag is zo groot dat maskers van reguliere fabrikanten niet 
voldoende volume kunnen leveren. Er is discussie over de kwaliteit en behoefte 
aan duidelijkheid over het inzetten van mondmaskers van diverse herkomst. 

Via de nationale inkoopstructuur wordt sinds afgelopen vrijdag een 
kwaliteitscontrole standaard op alle binnenkomende ladingen ingericht. In de 
huidige opzet, worden alle producten getest voordat ze worden uitgeleverd. Daar 
zijn experts van het RIVM bij betrokken. In de bijlage vindt u een beschrijving van 
de testprotocollen en uitgiftebeleid. 

Inmiddels zijn ook nieuwe zendingen getest. Uit de testresultaten blijkt dat het 
materiaal van de maskers vaak goed is maar dat vooral de pasvorm op het gezicht 
wel eens minder kan zijn. Aziatische gezichten zijn niet gelijk aan een Europees 
gezicht. Daarom moet er extra aandacht zijn bij het gebruik van deze producten of 
het goed aansluit op het gezicht om voldoende veiligheid te bieden. In de bijlage 
vindt u daarom ook een instructie voor het vastmaken van het masker. Wij 
verzoeken om deze standaard te verspreiden op alle plekken waar werknemers 
maskers opzetten. 

Met deze communicatie pogen wij transparant te maken hoe op dit moment de 
kwaliteit van mondmaskers wordt geborgd. Tevens zijn we aan het onderzoeken 
of de testresultaten op een praktische manier openbaar kunnen worden gemaakt. 
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Met vriendelijke groet, 
de waarnemend directeur-generaal Curatieve Zorg, 
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Curatieve Zorg 
Directie Geneesmiddelen en 
Medische Technologie 
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mw. drs. B.E. estgren 
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