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Met een faceshield bedoelen we een scherm dat het gezicht (ogen, neus, mond, kin) afschermt. Deze 

heeft evenals een niet-medisch mondneusmasker geen officiële erkenning/keuring.  

De effectiviteit van faceshields is minder dan van niet-medische mondneusmaskers vanwege beperkte 

aansluiting op het gezicht (zie film CDC). Grote deeltjes (druppels) worden tegengehouden door het 

faceshield; kleinere druppels kunnen wel langs de randen van het faceshield verspreid worden. Er zijn 

echter situaties waarbij een faceshield toch gebruikt kan worden. Daarbij is het belangrijk om een goede 

risico-afweging te maken en instructie te geven ten aanzien van het gebruik, hergebruik en reinigen.  

Standpunt Rijksoverheid 

Dragen van een spatscherm (faceshield) op het werk volgens Rijksoverheid  

“Als voor de uitvoering van werkzaamheden dit ondoenlijk of onmogelijk is, dan kan een spatscherm 

(faceshield) overwogen worden. Werkgevers mogen er dan voor kiezen om werknemers op het werk een 

spatscherm te laten dragen in plaats van een mondkapje. 

Werkgevers die niet werkzaam zijn in een publieke werkruimte of geen contactberoep uitoefenen kunnen 

er ook voor kiezen om werknemers op het werk een spatscherm te laten dragen (in plaats van een 

mondkapje). 

Belangrijk is dat personeel onderling nog steeds afstand van elkaar houdt. Houd er rekening mee dat 

spatschermen niet dezelfde werking hebben als mondkapjes. Er kan nog steeds lucht langszij stromen.” 

 

Het dragen van een faceshield in plaats van een niet-medisch mondneusmasker moet middels een Risico-

Inventarisatie en -Evaluatie beoordeeld worden. Denk daarbij onder andere aan: (1) is triage mogelijk, en 

(2) is er sprake van langdurig contact binnen 1,5 meter afstand (indicatie >15 minuten) 2.  

Situaties waarbij een faceshield geïndiceerd kan zijn op moment dat binnen 1,5 meter van elkaar gewerkt 

wordt: 

• Als het dragen van een niet-medisch mondneusmasker een veiligheidsrisico vormt vanwege het 

beslaan van een (veiligheids)bril. Dit is risicovol bij het gebruik van scherpe voorwerpen, 

gevaarlijke stoffen, werken met machines en voertuigen, het frequent van binnen naar buiten 

lopen etc. en een afscherming niet toegepast kan worden. 

• Als vanwege de dienstverlening de gezichtsuitdrukking en/of de spraakverstaanbaarheid 

essentieel is.  

• Als sprake is van een medische indicatie. Zie regels van de Rijksoverheid. 

 

Voor de zorg gelden andere regels. Daar wordt een faceshield vaak in combinatie met een chirurgisch 

mondneusmasker of een FFP2-masker toegepast. 

 
1 De NVvA-contactgroep COVID-19 is op basis van actuele literatuur en huidige praktijk tot deze visie gekomen om 
arboprofessionals van achtergrondinformatie te voorzien. Op basis van voortschrijdend inzicht kan de visie mogelijk 
achterhaald worden. Er kunnen, mede daardoor, geen rechten worden ontleend aan dit document. 
2 Protocol bron- en contactonderzoek COVID-19. Versie 4 februari 2021. 
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