
Q&A Project mondmaskers 
 

Hoe is het idee tot stand gekomen? 

Patiëntenorganisaties hebben Stichting tegen Kanker opgeroepen om uit te zoeken of zij 
mondmaskers konden voorzien voor hun leden. Ook Kankerinfo kreeg deze vraag van 
kankerpatiënten.  

Waarom beginnen jullie daar nu pas mee? Is dit niet een beetje laat? 
We hebben ervoor gekozen om eerst een uitvoerig marktonderzoek te doen en niet te snel te 
beslissen. Daarnaast wilden we ook 100% zeker zijn dat de mondmaskers geleverd konden 
worden. Dit betekent dat we kort op de bal kunnen spelen en we een korte leveringstermijn 
kunnen garanderen. 
 

Wat doet Stichting tegen Kanker met de winst van de verkoop? 
Het project mondmaskers is geen fundraisingproject, maar een solidariteitsactie. Bij een aankoop 
van 8 mondmaskers, worden 4 mondmaskers naar de koper verstuurd en worden de 4 andere 
mondmaskers gratis verdeeld naar kankerpatiënten. Zolang de voorraad strekt. 
 

Waarom hebben jullie niet gekozen voor een FFP2 of FFP3 mondmasker? 
De FFP2 of FFP3 maskers zijn mondmaskers die bedoeld zijn voor professionele zorgverleners.  
Indien u twijfelt of dit type masker voor u van toepassing is, vraagt u dit best aan uw 
behandelende arts.  
 

Hoe hoog is de filtercapaciteit van jullie mondmasker? 
De filtercapaciteit van ons mondmasker ligt op 86%.  Het advies van de overheid is een 
filtercapaciteit van minimum 70% en dat is ook het filtervermogen van de meeste mondmaskers 
die in de handel verkocht worden. De FFP2 en FFP3 maskers die in de ziekenhuizen gebruikt 
worden hebben een filtercapaciteit van 94%.  
 

Wat voor type mondmasker gaan wij ontvangen? 
We hebben gekozen voor een communitymasker met lintjes i.p.v. met rekkers. Het mondmasker 
is op deze manier aanpasbaar aan ieders morfologie (gezicht).  

 

Wat is een communitymasker? 

Dit is een mondmasker dat in serieproductie wordt gemaakt uit materialen die hun specifieke 
functie hebben bewezen door wetenschappelijke testen.  

Heeft jullie mondmasker meerdere lagen? 
Ons mondmasker heeft twee lagen en is samengesteld uit polyester en viscose. Dit is een 
bewuste keuze, want het zorgt voor een hoge filtercapaciteit én een hele goede 
luchtdoorlaatbaarheid. Wat maakt dat je door ons mondmasker makkelijk kan ademen.  

 



Katoenen mondmaskers zijn toch veel beter? 
Katoen absorbeert vocht en speekselpartikels. Daarom is het goed om niet-natuurlijke vezels te 
gebruiken.  
 

Zit er een ventiel op het mondmasker? 
Er zit geen ventiel op ons mondmasker. Dit wordt niet aanbevolen door de overheid.  

 

Zit er een filter in het mondmasker? 
Er zit geen filter in ons mondmasker. De stof van ons mondmasker heeft uit zichzelf een 
filtercapaciteit van 86% waardoor een extra filter niet nodig is. 

 

Waar werden de mondmaskers gemaakt? 
Onze mondmaskers werden besteld bij Merchandise Essentials, een bedrijf in Roeselare, West-
Vlaanderen. Ze laten hun mondmaskers fabriceren in Polen. 

 

Is jullie mondmasker een medisch masker? 
Neen, ons mondmasker is geen medisch masker, chirurgisch masker of persoonlijk 
beschermingsmiddel (PBM). Het is een communitymasker.  

 

Hebben jullie ook verschillende maten? 
Neen, ons mondmasker is voorzien van lintjes. Hierdoor zijn ze aanpasbaar aan ieders morfologie 
(gezicht).  

 

Waarom voorzien jullie geen gratis mondmaskers voor kinderen met kanker? 

Neen, ten aanzien van kinderen met kanker willen we heel voorzichtig zijn. De behandelende arts 
zal een geschikt mondmasker kunnen aanbevelen.  

 
Op welke temperatuur moet het mondmasker gewassen worden? 
Ons mondmasker doorstaat zonder problemen een temperatuur van 95°. We raden handwas 
aan, u kan zo nodig het masker ook kortstondig koken in een kookpot die enkel gebruikt wordt 
voor deze handeling. Tot slot kan u het mondmasker ook gewoon gedurende drie dagen laten 
rusten. 
 
Mag ik het mondmasker in de wasmachine steken? 
We raden af om het mondmasker in de wasmachine of droogkast te steken, omdat door de 
wrijving pluisjes zullen ontstaan. 
Het gebruik van detergent of andere wasmiddelen kan een invloed hebben op de kleuren. 
 

Waar kan ik het mondmasker kopen? 
Het mondmasker is te koop via onze webshop op  www.kanker.be/mondmasker 
 

http://www.kanker.be/mondmasker


Hoeveel kosten jullie mondmasker? 

U koopt 8 mondmaskers voor € 30, alle kosten inbegrepen. U ontvangt 4 mondmaskers en de 
andere 4 worden geschonken aan kankerpatiënten. De verdeling zal gebeuren door Stichting 
tegen Kanker via de Levensloopcomités en patiëntenorganisaties.  
 

Zijn de mondmaskers per stuk verpakt? 
Onze mondmaskers zijn niet per stuk verpakt. De verpakking werd gedaan onder de beste 
omstandigheden en rekening houdende met alle hygiënische voorschriften. Bovendien zitten de 
mondmaskers al meer dan 72 uur in de verpakking, wat maakt dat ze zonder problemen meteen 
gebruikt kunnen worden. 
Mocht u toch aarzelen, dan kan u ze voor gebruik (hand)wassen of kortstondig koken.  
 

Ik wil slechts één mondmasker kopen? 
We hebben ervoor gekozen om de mondmaskers per 8 stuks te verkopen, dus 4 voor de koper en 
4 voor een kankerpatiënt. Indien u meer dan 4 mondmaskers wenst, ontvangt u dus een 
veelvoud van 4 mondmaskers. 
 

Hoe lang duurt het vooraleer ik mijn mondmasker thuis zal krijgen? 
We engageren ons om drie dagen na bestelling en betaling de mondmaskers te versturen via de 
post. U zal bij het bestellen een e-mail terugkrijgen ter bevestiging. Deze e-mail zal een code 
bevatten om de verzending te volgen. Zo weet u wanneer het mondmasker bij u geleverd wordt. 

 

Kan ik een grote hoeveelheid mondmaskers in één keer bestellen? 
Dat kan uiteraard. Voor bestellingen boven de 100 stuks, vragen wij u echter om contact op te 
nemen met mondmaskers@stichtingtegenkanker.be 
 

Krijg ik een fiscaal attest bij de aankoop van mijn mondmaskers?  

Neen, u krijgt geen fiscaal attest. Een fiscaal attest wordt alleen gegeven bij een gift en niet bij 
een aankoop. Bij deze solidariteitscampagne koopt u mondmaskers aan.   
 

Bezorgt Stichting tegen Kanker een mondmasker aan alle kankerpatiënten? 
We zouden dat heel graag willen.  

Maar jaarlijks worden er in België 67.000 mensen getroffen door kanker. Het is dus financieel 
niet mogelijk om alle kankerpatiënten een mondmasker te geven. Met deze actie hopen we er 
zoveel mogelijk te kunnen verdelen: hoe meer er verkocht worden, hoe meer mondmaskers 
Stichting tegen Kanker zal kunnen verdelen, uiteraard zolang de voorraad strekt. 
 

Kan ik mijn mondmasker ook ophalen in mijn ziekenhuis? 
Neen, we hebben ervoor gekozen om de ziekenhuizen hier niet mee te belasten.  
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Kan ik zelf kiezen aan welke patiënt mijn mondmasker gegeven wordt? 
Neen, dat is jammer genoeg onmogelijk. 
 

Hoe worden de mondmaskers uitgedeeld aan kankerpatiënten? 
Patiënten die lid zijn van een erkende patiëntenorganisatie kunnen contact opnemen met hun 
organisatie om te informeren of zij deelnemen aan de actie. Ook de Levensloopcomités kunnen 
ervoor kiezen om de verdeling mee te ondersteunen, dus wie vorig jaar ingeschreven was bij een 
Levensloop als Vechter kan contact opnemen met zijn Levensloopcomité.  
 

Ik ben patiënt, niet aangesloten bij een patiëntenorganisatie en ging nog nooit naar een 
Levensloop. Kan ik dan toch een mondmasker krijgen? 
U kan contact opnemen met Kankerinfo, ons gratis telefoonnummer op 0800/15.802.  

 

Kan ik mijn mondmasker ook verkrijgen via mijn ziekenhuis? 
We hebben ervoor gekozen om de ziekenhuizen hier niet mee te belasten.  
 

Vanaf wanneer kan ik, als patiënt, mijn mondmasker afhalen? 
De mondmaskers worden verdeeld vanaf 15 juli 2020. 

 

Andere organisaties uit ons domein verkochten ook mondmaskers. Wat is het verschil met 
de actie van Stichting tegen Kanker? 

De actie van Stichting tegen Kanker is verschillend, aangezien wij ervoor gekozen hebben om 
gratis mondmaskers te verdelen aan kankerpatiënten. De andere organisaties hebben ervoor 
gekozen om een deel van de winst van de verkoop in te zetten voor de strijd tegen kanker.   
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