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Het wordt wat met die mondkapjes! En met de anderhalve meter! Nu de versoepeling van de intelligente lockdown in
beeld komt komen de praktische vragen. Als we weer naar ons werk mogen, kunnen we dan in de trein anderhalve
meter afstand bewaren? Moeten we mondkapjes gaan dragen? Moet de kapper en de kroegbaas een mondkapje gaan
dragen? De obers en sommeliers in restaurants? Een gerecht serveren of een glas wijn inschenken met mondkapje?

Er is geen discussie over het dragen van mondkapjes in de zorg waar men moet werken met ernstig zieke besmettelijke
mensen. Maar op het werk? In de trein? In de winkel? Waar 95% van de mensen die je tegenkomt gezond is en niet
besmettelijk? Ook in de medische vakbladen woedt de discussie. In één vooraanstaand tijdschrift (BMJ) is men voor het
gebruik van mondkapjes door het publiek. Er is geen bewijs, maar in theorie zou het helpen, en we hebben niks anders.
Dat is de redenering. Probleem is wel de schaarste. In een ander blad (JAMA) stelt men dat vanwege de schaarste aan
mondkapjes zelfgemaakte mondkapjes gebruikt zouden kunnen worden maar dat die niet veel bescherming geven. Het
alternatief zou kunnen zijn het ‘gezichtsschild’. Je hebt ze ongetwijfeld gezien bij IC personeel. Het gaat om een
gebogen ‘masker’ van plexiglas dat aansluit aan het voorhoofd via een band rond het hoofd en naar beneden
doorloopt tot onder de kin. Het voordeel van zo’n schild is dat het gewoon gereinigd kan worden en dat het voorkomt
dat de gebruiker zijn gezicht aanraakt. In een simulatie onderzoek bleek zo’n schild 96% van de virusdeeltjes tegen te
houden op 45 cm van een hoestend persoon. Hèt onderzoek dat zou moeten bewijzen dat een schild voorkomt dat je
met het coronavirus besmet wordt, is een experiment waarbij de helft van de deelnemers wel een schild draagt en de
andere helft niet. Zo’n experiment is nog niet gedaan en het kost erg veel tijd voordat de uitslagen bekend zijn
(maanden).

Net zoals er schaarste is aan mondkapjes is er schaarste aan kennis. Logisch dat er dan verschillende besluiten worden
genomen. Zie Oostenrijk waar mondkapjes verplicht zijn. Zie Frankrijk waar mondkapjes uitgedeeld worden in de
publieke ruimte (hoezo schaarste?).


