Veelgestelde vragen rond mondmaskers
Kan ik het mondmasker ook maken zonder naaimachine?
Nee, het is niet mogelijk om het op een zelfde manier te maken met de hand.
Moet ik een mondmaskers dragen tijdens het naaien?
Ja, door zelf een mondmasker te dragen, voorkom je dat vochtdruppels op de gemaakte
mondmaskers worden overgezet.
Moet ik mijn mondmaskers voor gebruik wassen?
Dit is absoluut nodig! Alvorens je het masker een eerste keer gebruikt, was je dit best 30
minuten lang op 60°C.
Hoe lang kan ik hetzelfde stoffen mondmasker dragen?
Was je mondmasker sowieso dagelijks, of na 4u intensief gebruik (vb. veel praten).Dit doe je
het best door het 30 minuten op 60°C te wassen, of kortstondig te koken in een kookpot die
je uitsluitend hiervoor gebruikt. Was je het op minder dan 60 graden? Strijk het
mondmasker dan op hoge temperatuur.
Stop het gewassen en gedroogde mondmasker in een zakje dat je volledig kan afsluiten
(bvb. ziplock).
Hoe draag ik het mondmasker correct?
Was je handen grondig voor je het mondmasker opzet.
Raak enkel de elastieken of lintjes aan bij het opzetten. Het mondmasker moet je neus,
mond en kin bedekken en moet goed aansluiten aan de zijkanten.
Begin je masker op te zetten aan de bovenkant door het goed te zetten op je neus. Bindt het
vast aan de onderkant door je kin te bedekken.
Voor mondmaskers met linten:
Knoop de linten vast achter je hoofd. De linten zijn lang genoeg zodat het masker vlot
geknoopt en losgemaakt kan worden en dit met de handen op een veilige afstand van het
hoofd. Zo raak je je gezicht niet aan tijdens het opzetten van het mondmasker.
Bekijk zeker ook de fotohandleiding op https://maakjemondmasker.be/pdf/alles-over-mondmaskers.pdf

Voor mondmaskers met elastieken:
Trek de elastieken over je oren. Er mogen onderaan en bovenaan het masker geen
openingen meer zijn.
Positioneer het masker op de correcte manier, zodat het jouw mond en kin volledig bedekt.
Bij het afzetten van je mondmasker, raak je enkel de elastieken of lintjes aan. Nadat je het
hebt afgezet, was je grondig je handen.
Kan mijn hele gezin deze mondmaskers dragen?
Als je het meegegeven naaipatroon volgt zullen de maskers te groot zijn voor kinderen. Onze
maskers zijn geschikt voor volwassenen.

Hoe kan ik het patroon aanpassen zodat maskers passen voor mijn kind?
Het patroon en de afmetingen voor mondmaskers voor kinderen kan je gratis downloaden
op de website van maakjemondmasker.be. Je kan de aangeleverde stof zelf gemakkelijk
bijsnijden met een textielschaar.
Het dragen van een mondmasker is niet aangeraden voor kinderen jonger dan 12 jaar. Dit
omdat het voor hen moeilijk is om het masker correct te dragen.
Het mondmasker is voor mij te klein. Wat nu?
Om het masker groter te laten uitvallen kan je iets minder naad stikken. Dit verandert niets
aan de veiligheid van je masker, je bent nog steeds even goed beschermd.
Ik werk zelf voor een zorginstelling. Mag ik een pakket aanvragen en deze zelf schenken
aan de zorginstelling?
Wij vragen om alle pakketten terug te sturen naar Colruyt Group Academy. Wij dispatchen
deze dan onder de verschillende instellingen in onze prio-lijst.
Wil je zelf een organisatie toevoegen?
Dan kan je een mailtje sturen naar margo.maes@colruytgroup.com. Vermeld in deze mail
zeker de contactpersoon, de naam van de organisatie alsook het aantal gewenste
mondmaskers.
Zijn deze mondmaskers geschikt om in een medische omgeving te dragen?
Zonder filter bieden deze maskers voldoende bescherming om te dragen tijdens een
winkelbezoek , op het openbaar vervoer, …
Uiteraard moet je ook nog steeds 1,5m afstand houden van anderen.
Professionele hulpverleners kunnen het mondmaskers versterken met een filter, dankzij de
omslag die hiervoor voorzien werd in het patroon. Hier kan een koffiefilter of keukenpapier
voor gebruikt worden. Wel is het zeer belangrijk dat de filter niet nat wordt, uit licht
materiaal gemaakt is en voldoende ademvrijheid geeft.

