
 
 

 

Extra vragen lingerieretailers rond veilig heropstarten 

 

Is een hoestscherm verplicht? En waar dan juist allemaal? 

Nee.  

In de situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en na uitputting van de 

organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen, kan het dragen van 

mondmaskers zeker een bijkomende maatregel zijn, in samenhang met andere preventiemaatregelen 

en met respect voor de preventiehiërarchie. Om effect te hebben, moeten deze maskers bovendien 

correct gedragen en afgezet worden. 

Zie ook onze affiche rond correct gebruik van mondmaskers.  

 

Moeten we een route aanduiden op de grond?  

Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit- en doorgangen met hulpmiddelen zoals markeringen, linten 

of fysieke barrières, en overweeg éénrichtingsverkeer in gangen waar personen elkaar te vaak of 

zonder voldoende afstand kruisen. Dus afhankelijk van de winkel kijken welke optie best is.  

 

Kunnen onze verkoopsters nog retouches afspelden?  

Dat kan – mits extra beschermingsmiddelen. 

In de situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en na uitputting van de 

organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen, kan het dragen van 

mondmaskers zeker een bijkomende maatregel zijn, in samenhang met andere preventiemaatregelen 

en met respect voor de preventiehiërarchie. Om effect te hebben, moeten deze maskers bovendien 

correct gedragen en afgezet worden. 

Zie ook onze affiche rond correct gebruik van mondmaskers.  

 

Kunnen we een bh opmeten + hoe?  

Dat kan – mits extra beschermingsmiddelen. 

In de situaties waar de 1,5 meter niet kan worden gerespecteerd en na uitputting van de 

organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen, kan het dragen van 

mondmaskers zeker een bijkomende maatregel zijn, in samenhang met andere preventiemaatregelen 

en met respect voor de preventiehiërarchie. Om effect te hebben, moeten deze maskers bovendien 

correct gedragen en afgezet worden. 

Zie ook onze affiche rond correct gebruik van mondmaskers.  



 
 

 

 

Wat met gepaste kledij/schoenen/lingerie? 

Dag apart hangen vooraleer terug in de winkel te hangen of te plaatsen.  

Wat met accessoires (oorbellen,..) ? 

Advies: niet laten passen. Na aanraken eventueel reinigen met water/zeep-oplossing (of apart 

hangen). 

 

Moet er iemand aan ingang winkel staan om klanten te tellen? 

Nee. Er moet duidelijk zichtbaar gehangen worden hoeveel klanten er in de winkel mogen komen.  

Gebruik winkelmanden/schoenlepels/andere om de telling te maken. Telkens ontsmetten na gebruik. 

 

Wat met stomen van kledij om het virusvrij te maken?  

Het virusvrij maken van kledij door middel van stomen is een technische zaak. Het stomen moet in 

ieder geval op meer dan 60°C gestoomd worden. Tevens is er geen duidelijkheid over de inwerktijd 

van de stoom die nodig is om het virus te doden. Gezien deze wetenschappelijke onduidelijkheid raden 

we dit niet aan.  

Het advies in de gids: hang de gepaste stukken een dag apart in een afzonderlijke ruimte.  

  

Wat met het virusvrij maken van kledij door middel van UV straling? 

Mode Unie raadt dergelijke toestellen niet aan. Ten eerste is hun effectiviteit niet voldoende bewezen 

en zijn de omstandigheden waarin dergelijke toestellen veilig gebruikt kunnen worden zeer strikt.  

Ten tweede worden deze niet verplicht opgelegd binnen de Generieke Gids opgesteld door de Groep 

van Tien en is hierover ook geen sprake in de bijkomende aanbevelingen van onze sector. Extra 

toestellen om kledij te desinfecteren zijn dus niet nodig.  

Het advies in de gids: hang de gepaste stukken een dag apart in een afzonderlijke ruimte.  

 

Wat zijn de voorschriften waaraan voldaan moet worden bij mondmaskers gemaakt uit 

papier/katoen/bamboe/andere? 

Er zijn twee soorten mondmaskers: deze die in de zorg gebruikt worden en waar er bescherming is van 

de zorgkundige naar de patiënt en omgekeerd (FFP2 en FFP3). 

Alle andere mondmaskers die gemaakt worden uit papier, katoen, andere stoffen zorgen ervoor dat 

vochtpartikels van de drager opgevangen worden. Deze beschermen niet naar “binnenkomende” 

vochtdruppels (van andere persoon), vandaar dat social distancing belangrijk blijft. 



 
 

 

In bepaalde mondmaskers die gemaakt worden, wordt er ook een ruimte voorzien om een extra filter 

te plaatsen zodat er iets meer bescherming is, maar nog steeds enkel de opvang voorziet van 

vochtdruppels door de drager van het masker. 

De voorschriften die we reeds opgemaakt hebben, blijven van toepassing. Deze zijn terug te vinden via 

onze affiche op www.modeunie.be/corona.  

Voor alle andere soorten maskers dan de FFP2 en FFP3 maskers zijn er geen specifieke verplichtingen. 

Vandaar dat controle/validatie ook niet mogelijk/nodig is. Belangrijkste feit is dat het masker de neus 

en mond bedekt. 

Op pagina zes van deze link staat een voorbeeld van hoe een mondmasker kan gemaakt worden en 

wat info over gebruikte stof https://maakjemondmasker.be/pdf/mondmasker-latest.pdf. 

Meer info kan ik u dus niet meegeven, gezien er geen verplichtingen/voorschriften zijn voor de maskers 

die buiten de gezondheidszorg geproduceerd worden.  

 

Handschoenen: aanrader of niet?  

De handen reinigen met warm water en zeep is  zeer effectief tegen Covid-19. Je handen wassen is 

trouwens altijd beter dan een ontsmettingsmiddel of handschoenen verkeerd gebruiken.  

Een goede handhygiëne is, meer nog dan anders, van vitaal belang. De nadruk moet dus worden gelegd 

op het correct wassen van de handen met warm water en zeep, eventueel gevolgd door een 

ontsmetting. 

Zelfs bij het dragen van handschoenen moet op elk moment een goede handhygiëne worden 

toegepast. Handschoenen kunnen soms een vals veiligheidsgevoel geven: je voelt je beschermd en je 

denkt minder aan het regelmatig wassen/ontsmetten van je handen!  

Wanneer een verkoper meerdere klanten bedient zonder zijn handschoenen te wisselen, bestaat 

bovendien het risico dat de handschoenen een vector van het virus worden, tussen consumenten  of 

naar de verkoper indien hij zijn gezicht met de handschoenen aanraakt. 
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