
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UW BEZOEK AAN POLIKLINIEK 
LONGGENEESKUNDE 

 
 
 
 



Patiëntinformatiefolder voor patiënten met een verdenking op 

een besmettelijke vorm van tuberculose die vanuit huis de 

polikliniek Longgeneeskunde bezoeken.  

Inleiding 
Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek 
Longgeneeskunde. De assistente van de polikliniek heeft u 
gebeld en uitgelegd dat het nodig is dat u een FFP2-masker  
opzet voordat u het ziekenhuis binnengaat.  
 

Wat is een FFP2-masker?  
Een FFP2-masker is een bepaald soort mondneusmasker die 
bepaalde typen bacteriën tegenhoudt, waaronder de bacterie 
die tuberculose veroorzaakt.  
        
 

 
 
 

 
 

Waarom een FFP2-masker op? 
Zoals de assistent u heeft uitgelegd wijzen uw klachten erop 
dat u misschien open tuberculose heeft. Open tuberculose (of 
TBC) is een infectieziekte van de longen. Tuberculose kan 
besmettelijk zijn; bij het hoesten kunnen druppeltjes met de 
bacterie in de lucht komen, vervolgens kunnen andere mensen 
deze druppeltjes inademen en ook besmet raken met 
tuberculose. 
 

Binnenkort komt u naar het ziekenhuis. Een ziekenhuissituatie 
is anders dan thuis; er komen veel zieke mensen die vatbaar 
zijn door een verminderde weerstand. Totdat zeker is of u wel 
of niet open tuberculose heeft, willen wij voorkomen dat andere 
patiënten of medewerkers in het ziekenhuis besmet kunnen 
worden. Daarom vragen we u om het FFP2-masker op te zetten 
voordat u het ziekenhuis binnengaat.  
 

Hoe kom ik aan een FFP2-masker? 
De assistente van de polikliniek Longgeneeskunde belt u thuis 
en legt uit hoe u aan het FFP2-masker komt. Er zijn twee 
mogelijkheden: 



 Het FFP2-masker krijgt u opgestuurd via de post op uw 

huisadres. Neem dit FFP2-masker mee als u voor uw 

afspraak komt. Zet het masker op voordat u het ziekenhuis 

binnenkomt. Als u zelf al een masker draagt, verwissel dan 

dat masker voor het FFP2-masker.  

 

Of: 

 U haalt het FFP2-masker zelf op bij de receptie van het 

ziekenhuis: laat uw begeleider het FFP2-masker afhalen bij 

de receptie. Komt u alleen, dan kunt u zelf het FFP2-masker 

afhalen bij de receptie. We willen u vragen om in dit geval 

een papieren zakdoek voor uw mond te houden totdat u het 

FFP2-masker op heeft.  
 

Hoe gebruik ik het FFP2-masker? 
Het is belangrijk dat u het FFP2-masker opzet zodat uw neus en 
mond/kin volledig wordt bedekt. Dit doet u op de volgende 
wijze: 

 Vouw het masker open; 
 Pak het masker met één hand vast met de opening naar het 

gezicht toe. Neem de elastieken bandjes in de andere hand 
en plaats het masker op de neus en kin; 

 Trek de elastieken bandjes over het hoofd. Het bovenste 
bandje zet u op de kruin en het onderste onder de oren. Let 
op dat de bandjes niet gedraaid zitten; 

 Druk de randen van het FFP2-masker goed aan op uw neus 
en gezicht. Het zit strak op uw gezicht, maar dat is ook de 

bedoeling. 

Hoe lang moet ik het masker dragen?  
Het FFP2-masker draagt u tijdens uw gehele ziekenhuisbezoek 
vanaf dat u binnenkomt totdat u weer buiten bent. Dus ook in 
de wachtkamer, bij de dokter, bij onderzoeken (zoals 
bloedprikken of een foto maken). Het is niet mogelijk dat u het 
restaurant of het winkeltje bezoekt. Ook is het niet toegestaan 
om op bezoek te gaan bij andere patiënten.  
Als u het ziekenhuis verlaat, kunt u het FFP2-masker afzetten 

en weggooien in een afvalbak. 

 

 



Volgend bezoek 
U hoort van uw arts wanneer het FFP2-masker niet meer nodig 
is tijdens uw bezoek aan het ziekenhuis. Tot die tijd willen wij u 
vragen om in het ziekenhuis het FFP2-masker te dragen om 
besmetting van anderen te voorkomen. Wanneer u een nieuw 
FFP2-masker nodig hebt kunt u deze vragen bij de assistente 
van de polikliniek. 

 

Vragen 
Heeft u nog vragen over het dragen van het FFP2-masker of 
over uw bezoek aan het ziekenhuis, dan kunt u bellen met de 
polikliniek Longgeneeskunde. 
 
 Franciscus Gasthuis: 010 – 461 6800 
 Franciscus Vlietland: 010 – 893 1340 
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