
Referenties 

Mondmasker-vraagje/ heeft arts, wetenschapper recht (of plicht) te spreken? 

Vraagje:      Deze tekst hoort bij 

www.coronaenquete.com 

 Vindt u dat een arts of een wetenschapper die vanuit zijn kennis en achtergrond 

berichten ziet die niet overeenstemmen met wat hij leerde, het recht heeft, of de 

plicht, om hierop te reageren? Zijn stem te verheffen? En hebben volgens u de 

media het recht / plicht om hierover te berichten indien die arts of wetenschapper 

daarmee naar de pers stapt?  

Luister met aandacht naar hun antwoord.  

Aan het begin van de corona crisis meldde IDEWE (gezondheid en veiligheid op het 

werk) op zijn site dat een mondmasker een gevaar is voor de volksgezondheid. De 

enige plaats waar mondmaskers werkzaam en noodzakelijk zijn, is enkel in de 

onmiddellijke omgeving van patiënten die verzorgd moeten worden ... Het 

onverantwoord gebruik van beschermingsmiddelen brengt immers de 

volksgezondheid rechtstreeks in gevaar…. 

Maskers dragen in niet-acute zorginstellingen  

Een filmpje op de site van IDEWE toont nog steeds hoe je een mondmasker goed 

gebruikt: Hoe realistisch is dat voor bevolking? LEERRIJK: Al wie een mondmasker 

gebruikt die kan wel nog het filmpje bekijken hoe dat moet. Wat ze er niet bij 

vermelden is dat het maximum 2 uur mag gebruikt worden, en dan zorgvuldig 

weggegooid moet. IDEWE beschermingsmiddelen 

Hoe gezond zijn wij bezig met mondmaskers die in het najaar misschien weer 

moeten? Al ooit luchtkwaliteit gemeten in een mondmasker?  

Een arts deed de moeite om de luchtkwaliteit te meten in een masker dat je min 20 

minuten aan hebt. Benieuwd naar het resultaat?  

En hoe zinvol is het want wij gebruiken het allemaal verkeerd…? Hoe onhygiënisch 

zijn wij eigenlijk bezig? Ken je iemand die een bril draagt en last heeft van 

aandampen van zijn/ haar bril? Dat zegt genoeg misschien. Zoals een arts het 

verwoordt; “geen mens kan aerosolen tegenhouden”. Dr. Theodore Noel  

Hoe zinvol vond Marc Van Ranst en co een algemeen mondmasker gebruik in het 

begin van de coronauitbraak? Kijk hier 

 

www.coronaenquete.com%20
https://www.idewe.be/documents/317449/472247/IDEWE_Informatiefiche_mo%20ndmaskers%20in%20niet-acute%20zorg_NL_11410-2.0-202004-21208.pdf
https://www.idewe.be/beschermingsmiddelen
https://www.idewe.be/beschermingsmiddelen
https://www.youtube.com/watch?v=h19o5z6_mr8&ab_channel=FuckHetnieuwenormaal
https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4
https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=6K9xfmkMsvM&t=71s&ab_channel=StevenMighty

