
Mondmasker-vraagje: heeft een arts of wetenschapper het recht (of de plicht) 
te spreken? 

Intro-vraagje:                                          andere zijde: originele IDEWE mondmasker-fiche 

 

Vindt u dat een arts of een wetenschapper die vanuit zijn kennis en achtergrond berichten ziet 
verschijnen 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 / de plicht om hierover te 
berichten indien die arts of wetenschapper met zijn opmerkingen naar de pers stapt? 

Aan het begin van de coronacrisis ontwierp IDEWE (gezondheid en veiligheid op het werk) 
een Informatiefiche over “het dragen van maskers in niet-acute zorginstellingen om zich te 
beschermen tegen het coronavirus”. Daarin stelt zij expliciet dat “een onverantwoord gebruik van 
mondmaskers de volksgezondheid rechtstreeks in gevaar brengt. Mondmaskers gebruiken in publieke 
ruimtes om boodschappen te doen, in de auto te zitten of om op straat te wandelen, is volkomen 
zinloos.”[ informatiefiche zie ommezijde] 
 
Alle linken vind je via link / Qr-code op keerzijde. 

Een filmpje op de site van IDEWE toont nog steeds hoe je een mondmasker goed gebruikt: 
Hoe realistisch is dat voor bevolking? LEERRIJK: Als je ervan overtuigd bent dat mondmaskers nodig 
zijn voor het publiek, kun je in de video bekijken hoe je ze eigenlijk moet gebruiken. Wat IDEWE er 
niet bij vermeldt is dat het masker maximum 2 uur mag gebruikt worden, en dan zorgvuldig 
weggegooid moet worden. Al ooit de luchtkwaliteit gemeten in een mondmasker? 

Een arts  deed de moeite om de luchtkwaliteit te meten in een masker dat je minimum 20 
minuten aan hebt. Benieuwd naar het resultaat? En hoe zinvol is het want wij gebruiken het nagenoeg 
allemaal verkeerd …? 

Ken je iemand die een bril draagt en last heeft van aandampen van zijn/ haar bril bij het 
dragen van een mondmasker? Dat zegt misschien genoeg . Zoals een arts het verwoordt; “geen mens 
kan aerosolen tegenhouden”. Dr. Theodore Noel 

Hoe zinvol vonden Marc Van Ranst en co een algemeen mondmasker-gebruik in het begin 
van de corona uitbraak        Alle linken te vinden via QR-code zoz. 

Of via https://www.coronaenquete.com/links 
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