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Incubatietijd

gemiddeld 5 dagen

98% na 12 dagen





besmettingsrisico in lucht, via oppervlakten, klinken etc.

wetenschappers hebben nu hard bewijs dat het virus inderdaad via de lucht en na het 

aanraken van besmette voorwerpen overgedragen kan worden

De wetenschappers ontdekten dat het coronavirus tot drie uur in aerosolen kan overleven. 

Bovendien blijft het tot vier uur op koper stabiel en tot 24 uur op karton. Het virus lijkt zich 

echter het langst op plastic oppervlakken en op roestvrij staal staande te houden. Zo blijkt dat 

het coronavirus tot zeker drie dagen op laatstgenoemden besmettelijk blijft.





Bescherm jezelf Bescherm anderen

> 1,5 m> 1,5 m



Bescherm jezelf Bescherm anderen

https://www.youtube.com/watch?v=-LKVUarhtvE

De hoofdregel !

20 seconden met zeep

https://www.youtube.com/watch?v=-LKVUarhtvE


Animatie wat is een virus, hoe werkt het ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ

How to see gems spread (corona) ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg

What actually happens when you get the corona virus ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=OTYfke545vI

The coronavirus curve Numberphile Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=k6nLfCbAzgo

How To Tell If We're Beating COVID-19 Minute Physics
Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=54XLXg4fYsc

Exponentiële groei en epidemieën 3blue brown Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg&t=50s

Simulating an epidemic 3blue brown Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=gxAaO2rsdIs

The Coronavirus Vaccine Explained | COVID-19 https://www.youtube.com/watch?v=SSuxVwMkcpA

CNN health wereldkaart met tijdlijn van de verspreiding ✔︎ https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/

Actuele cijfers België ✔︎ https://www.standaard.be/cnt/dmf20200319_04895640

Actuele cijfers België ✔︎
https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/coronavirus-in-cijfers-en-kaarten-het-

aantal-besmettingen-doden-en-genezen-

patienten~b5875c3f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Actuele cijfers mondiaal ✔︎ https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

What if bacteria were not invisible ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=M8AKTACyiB0&feature=emb_rel_end

Video’s m.b.t. corona, virus verspreiding en maatregelen:

https://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ
https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg
https://www.youtube.com/watch?v=OTYfke545vI
https://www.youtube.com/watch?v=k6nLfCbAzgo
https://www.youtube.com/watch?v=54XLXg4fYsc
https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg&t=50s
https://www.youtube.com/watch?v=gxAaO2rsdIs
https://www.youtube.com/watch?v=SSuxVwMkcpA
https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/
https://www.standaard.be/cnt/dmf20200319_04895640
https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/coronavirus-in-cijfers-en-kaarten-het-aantal-besmettingen-doden-en-genezen-patienten~b5875c3f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries


enkele uren op tafels en klinken

uitzonderlijk zelfs tot 3 dagen in ideale omstandigheden



REINIGING MOET DESINFECTIE STEEDS VOORAFGAAN

Omdat een professioneel product volledig zou desinfecteren, moet het strikt volgens de instructies van de 

fabrikant worden aangebracht. Deze moeten duidelijk, precies en ondubbelzinnig zijn met betrekking tot 

de prestatie van het product, d.w.z.:

✓ Juiste concentratie en naleving van de dosering

✓ Voldoende lange contacttijd

✓ Juiste temperatuur

✓ Controle van de pathogene targets (bacteriën, schimmels, mycobacteriën of virus)

✓ Zacht water

✓ Niet mengen met andere producten dan water.

https://huckerts.net/nl/bacteriedodend/
https://huckerts.net/nl/schimmeldodend/
https://huckerts.net/nl/mycobacteriedodend/
https://huckerts.net/nl/virusdodend/


EIGENSCHAPPEN

✓ Breed-spectrum desinfectie

✓ Superieur reinigingsmiddel en ontvetter

✓ Niet-corrosief: pH 7

✓ Niet-toxisch

✓ Mycobacteriedodend (inclusief TBC), bacteriedodend, schimmeldodend en virusdodend

✓ Uitstekende compatibiliteit met materialen

✓ Oplosbaar in water

✓ Stabiliteit = 36 maanden

https://huckerts.net/nl/mycobacteriedodend/
https://huckerts.net/nl/bacteriedodend/
https://huckerts.net/nl/schimmeldodend/
https://huckerts.net/nl/virusdodend/


GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Voorafgaande desinfectie: Bereid een 0,5% oplossing (25 ml 

in 5 liter water: d.w.z. één dosis uit een 1 liter-fles of één duw 

op de pomp van de 5 liter-fles), meng, schrob, was en spoel.

Desinfectie: Bereid, na het schoonmaken, een 2,5% oplossing 

(25 ml in 1 liter water). Laat weken of breng de oplossing aan 

met een vochtige doek en laat 10 minuten intrekken; enkel 

spoelen indien nodig; laten drogen.

Wasbehandeling: Gebruiken bij een concentratie van 0,5%, 

d.w.z. 3 doses van 25 ml (75 ml in het totaal) voor een 

wasmachine met een capaciteit van 5 kg in het “spoel”-

compartiment.



GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Reinigen: Gebruik de schuimpositie, spray, was met een propere doek 

en spoel vervolgens met drinkwater.

Desinfectie: Gebruik de fijne instelling, spray en laat gedurende ten 

minste 5 minuten inwerken. Spoel met drinkwater en droog dan af.

Voor het transporteren van vuile instrumenten: Spray met behulp van 

de schuimpositie, reinig vervolgens, spoel met drinkwater en steriliseer 

in een autoclaaf.



Microbiologische informatie 

Dit product heeft een effect op de volgende organismen: 

staphylococcus aureus, enterococcus hirae, escherichia coli, 

pseudomonas aeruginosa, candida albicans, influenza A, murine 

norovirus, menselijk rotavirus, vaccinia virus, boviene-virale-diarree 

virus (BVDV) (surrogaat voor HCV), mycobacterium terrae. 
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Covid-19 algoritme 

Voel je je alsof je overreden ben door een trein?

Ja Neen

Ja Neen

Je hebt geen covid
Ben je overreden door een trein?

Je bent overreden door een trein! Je hebt covid-19









Animatie wat is een virus, hoe werkt het ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=Rpj0emEGShQ

How to see gems spread (corona) ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=I5-dI74zxPg

What actually happens when you get the corona virus ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=OTYfke545vI

The coronavirus curve Numberphile Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=k6nLfCbAzgo

How To Tell If We're Beating COVID-19 Minute Physics
Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=54XLXg4fYsc

Exponentiële groei en epidemieën 3blue brown Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=Kas0tIxDvrg&t=50s

Simulating an epidemic 3blue brown Nerd info https://www.youtube.com/watch?v=gxAaO2rsdIs

The Coronavirus Vaccine Explained | COVID-19 ✔︎ https://www.youtube.com/watch?v=SSuxVwMkcpA

CNN health wereldkaart met tijdlijn van de verspreiding ✔︎ https://edition.cnn.com/interactive/2020/health/coronavirus-maps-and-cases/

Actuele cijfers België ✔︎ https://www.standaard.be/cnt/dmf20200319_04895640

Actuele cijfers België ✔︎
https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/coronavirus-in-cijfers-en-kaarten-het-

aantal-besmettingen-doden-en-genezen-

patienten~b5875c3f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Actuele cijfers mondiaal ✔︎ https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

What if bacteria were not invisible https://www.youtube.com/watch?v=M8AKTACyiB0&feature=emb_rel_end
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Beschermende wegwerpschort FFP2 masker

Face shield of veiligheidsbril Nitril handschoenen

Voorgeschreven PBM’s voor intensief contact met corona patiënten



Soorten adembescherming

Adembescherming

Omgevingsafhankelijk Omgevingsonafhankelijk

Niet autonoom Autonoom

https://www.youtube.com/watch?v=b3aEY52et7k


Omgevingsafhankelijk

Volgelaatsmaskers Halfgelaatsmaskers Kwartgelaatsmaskers

FFP3FFP2FFP1

CFGFPFCFGFPF

Wegwerpmaskers

Stoffilters



P1

Hinderlijk stof

22%

P2

Schadelijk stof

8%

P3

Giftig stof

2%

Randlekkage + filterlekkage = Totale Inwaartse Lekkage

TIL



= 10 µm = 2,5 µm





P1

Hinderlijk stof

Max 25%

Bescherming tegen niet-giftig en niet-fibrogeen stof

• Totale lekkage mag maximaal 25% bedragen

• Overschrijding van de werkplekgrenswaarde mag hooguit het 4-voudige zijn

• FFP1 maskers moeten minstens 80% van de deeltjes tot 0,6 micron (µm) 

tegenhouden



Bescherming tegen vaste en vloeibare 

gezondheidsschadelijke soorten stof, rook en aerosolen

• Deeltjes kunnen fibrogeen zijn

• De totale lekkage mag maximaal 11% zijn

• Overschrijding van de werkplekgrenswaarde mag maximaal 10 voud zijn

• FFP2 maskers moeten minstens 94% van de deeltjes tot 0,6 micron (µm) 

tegenhouden

P2

Schadelijk stof

Max 11%



Bescherming tegen giftige en gezondheidsschadelijke 

soorten stof, rook en aerosolen, kankerverwekkende en 

radioactieve schadelijke stoffen en ziekteverwekkers zoals 

virussen, bacteriën en schimmelsporen

• De totale lekkage mag maximaal 5% zijn

• Overschrijding van de werkplekgrenswaarde mag maximaal 30 voud zijn

• FFP3 maskers moeten minstens 99% van de deeltjes tot 0,6 micron (µm) 

tegenhouden

P3

Giftig stof

Max 5%





110 cm

40 000 druppeltjes

300 000 virussen

160 km/u



110 cm

40 000 druppeltjes

300 000 virussen

10 tot 1000 micron



Wegwerpmaskers

Halfgelaatsmaskers

Volgelaatsmaskers

Toenemende

randlekkage

maximaal toegestaan

randlekkage binnen 

EN149:2000 is 2%

Totale inwaartse lekkage is de 

som van de randlekkage en de 

filterlekkage

TIL 22-2%

TIL 2%

TIL 0,05%



TPF = 
CC Out

CC In

concentratie contaminant

buiten het masker

concentratie contaminant

in het masker

NPF = 
CC Out

CC In

concentratie contaminant

buiten het masker

concentratie contaminant

in het masker



Toegepaste Protectiefactor

ABM TPF

Wegwerpmasker FFP 1 4

Wegwerpmasker FFP 2 8

Wegwerpmasker FFP 3 10

Halfgelaatsmasker met filter P 2 8



Waarop letten bij het fitten van een FFP filter

Type Bescherming tegen Maximale concentratie Info

P1 Inerte stof 4 x de grenswaarde Werkomgevingen waar geen giftig of fibrogeen stof en geen giftige of fibrogene aerosolen zijn 

te verwachten zijn Filteren minstens 80% van de in de lucht aanwezige deeltjes tot een 

grootte van 0,6 μm – en ze mogen worden gebruikt indien de werkplekgrenswaarde met niet 

meer dan het 4-voudige wordt overschreden. In de bouw of in de voedingsmiddelenindustrie 

zijn ademhalingsmaskers uit klasse FFP1 meestal voldoende. 

P2 Schadelijke stof 10 x de grenswaarde Voor gebruik waar gezondheidsschadelijke en mutagene stoffen aanwezig kunnen zijn. 

Filteren minstens 94% van de in de lucht aanwezige deeltjes tot een grootte van 0,6 μm 

opvangen en ze mogen worden gebruikt indien de werkplekgrenswaarde hoogstens de 10-

voudige concentratie bereikt.

P3 Giftige stof 30 x de grenswaarde Met een totale lekkage van maximaal 5% en een vereiste bescherming van minstens 99% 

tegen deeltjes tot een grootte van 0,6 μm zijn ze bovendien in staat om giftige, 

kankerverwekkende en radioactieve deeltjes te filteren. Deze ademhalingsmaskers kunnen 

worden gebruikt in werkomgevingen waar de werkplekgrenswaarde tot het 30-voudige van de 

branchespecifieke waarde wordt overschreden.



Waarop letten bij het fitten van een FFP filter

Klasse van filter Filter penetratie TIL NPF APF BS4275

P1 20% 22% 4 4

P2 6% 8% 10 10

P3 0,05% 2% 50 20

https://www.youtube.com/watch?v=b3aEY52et7k


https://www.youtube.com/watch?v=b3aEY52et7k

Waarop letten bij het fitten van een FFP filter

https://www.youtube.com/watch?v=b3aEY52et7k


Stofmaskers met D aanduiding hebben de 
dolomiettest doorstaan. Ze zijn beter 
bestand tegen verstopping na verloop van 
tijd. Daardoor is de ademhalingsweerstand 
minder, wat prettiger werkt.
V
Stofmaskers met V aanduiding hebben een 
ventiel om door uit te ademen. Dit verlaagt 
de ademhalingsweerstand én zorgt er ook 
voor dat de CO2- en vochtigheidsgraad in 
het stofmasker zo laag mogelijk blijft.
Dv
Stofmasker dat de dolomiettest heeft 
doorstaan en een ventiel heeft.
R
De R aanduiding op het stofmasker toont 
dat het herbruikbaar (reusable) is. 
Standaard zijn alle stofmaskers slechts één 
sessie te gebruiken.
NR




















