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Zijn gezichtsmaskers effectief? 

Het bewijs. 
Bijgewerkt : 28 september 2020; Gepubliceerd: 30 juli 2020 

Deel op : Twitter / Facebook 

Een overzicht van het huidige bewijs met betrekking tot de effectiviteit van 

gezichtsmaskers. 

 

1. Onderzoek naar de effectiviteit van gezichtsmaskers 

Tot dusver hebben de meeste onderzoeken weinig tot geen bewijs gevonden voor 

de effectiviteit van stoffen gezichtsmaskers in de algemene bevolking, noch als 

persoonlijke beschermingsmiddelen, noch als broncontrole. 

1. Een metastudie van mei 2020 over pandemische influenza, gepubliceerd door 

de Amerikaanse CDC, toonde aan dat gezichtsmaskers geen effect hadden, noch 

als persoonlijke beschermingsmiddelen, noch als broncontrole. ( Bron ) 

2. Uit een evaluatie van juli 2020 door het Oxford Centre for Evidence-Based 

Medicine bleek dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van stoffen maskers 

tegen virusinfectie of -overdracht. ( Bron ) 

3. Een Covid-19 cross-country studie aan de Universiteit van East Anglia wees uit 

dat een maskervereiste geen voordeel had en zelfs het risico op infectie kon 

verhogen. ( Bron ) 

4. Een evaluatie uit april 2020 door twee Amerikaanse hoogleraren in luchtweg- 

en infectieziekten van de Universiteit van Illinois concludeerde dat 

gezichtsmaskers geen effect hebben in het dagelijks leven, noch als 

zelfbescherming, noch ter bescherming van derden (zogenaamde 

broncontrole). ( Bron ) 

5. Een artikel in de New England Journal of Medicine van mei 2020 kwam tot de 

conclusie dat stoffen gezichtsmaskers in het dagelijks leven weinig tot geen 

bescherming bieden. ( Bron ) 

https://twitter.com/intent/tweet?url=https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://www.facebook.com/share.php?u=https://swprs.org/face-masks-evidence/
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/5/19-0994_article
https://www.cebm.net/covid-19/masking-lack-of-evidence-with-politics/
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.01.20088260v1.full.pdf
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2020/04/commentary-masks-all-covid-19-not-based-sound-data
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2006372
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6. Een Cochrane-review (preprint) uit april 2020 wees uit dat gezichtsmaskers 

gevallen van griepachtige ziekten (ILI) niet verminderden, noch bij de algemene 

bevolking, noch bij gezondheidswerkers. ( Bron ) 

7. Uit een recensie van april 2020 door de Norwich School of Medicine (preprint) 

bleek dat "het bewijs niet sterk genoeg is om wijdverbreid gebruik van 

gezichtsmaskers te ondersteunen", maar het gebruik van maskers door 

"bijzonder kwetsbare personen in tijdelijke situaties met een hoger risico" 

ondersteunt. ( Bron ) 

8. Een studie van juli 2020 door Japanse onderzoekers wees uit dat stoffen 

maskers "geen enkele bescherming bieden tegen coronavirus" vanwege hun 

grote poriegrootte en over het algemeen slechte pasvorm. ( Bron ) 

9. Een studie uit 2015 in het British Medical Journal BMJ Open wees uit dat 

stoffen maskers door 97% van de deeltjes werden gepenetreerd en het 

infectierisico kunnen verhogen door vocht vast te houden of herhaaldelijk te 

gebruiken. ( Bron ) 

10. Uit een evaluatie van augustus 2020 door een Duitse professor in virologie, 

epidemiologie en hygiëne bleek dat er geen bewijs is voor de effectiviteit van 

stoffen gezichtsmaskers en dat het onjuiste dagelijkse gebruik van maskers door 

het publiek in feite kan leiden tot tal van bijkomende infecties. ( Bron ) 

 

Bijkomende aspecten 

1. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het SARS-2 coronavirus, althans 

binnenshuis, niet alleen door druppeltjes maar ook door kleinere 

aerosolen wordt overgedragen . Vanwege hun grote poriegrootte en slechte 

pasvorm kunnen stoffen maskers echter geen aerosolen uitfilteren (zie video-

analyse hieronder): meer dan 90% van de aerosolen dringt of omzeilt het masker 

en vult binnen enkele minuten een middelgrote kamer. 

2. De WHO gaf tegenover de BBC toe dat haar update van het maskerbeleid 

van juni 2020 niet te wijten was aan nieuw bewijs, maar aan 'politiek lobbyen' : 

'We hadden te horen gekregen van verschillende bronnen dat de WHO-

commissie die het bewijs beoordeelde, geen maskers had ondersteund, maar ze 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047217v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.01.20049528v1
http://www.asahi.com/ajw/articles/13523664
https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577
https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-1174-6591
https://www.medscape.com/viewarticle/934837
https://www.rnd.de/gesundheit/aerosolforscher-im-interview-wie-wird-bei-aerosolen-geluftet-warum-sind-sie-gefahrlich-wie-vermeiden-wir-die-verbreitung-SRHS7GF5PVHVVOBSRQVULWVIQE.html
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://twitter.com/deb_cohen/status/1282244773030633473
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hadden ze aanbevolen vanwege politieke lobby . Dit punt werd voorgelegd aan 

de WGO, die het niet ontkende. " (D. Cohen, BBC Medical Correspondent). 

3. Ondanks het wijdverbreide gebruik van gezichtsmaskers heeft Japan de meest 

recente griepepidemie meegemaakt met meer dan 5 miljoen mensen die slechts 

een jaar geleden ziek werden, in januari en februari 2019. In tegenstelling tot 

SARS-2 wordt het griepvirus echter gemakkelijk overgedragen door kinderen. 

ook. 

4. Veel staten die in het voorjaar verplichte gezichtsmaskers in het openbaar 

vervoer en in winkels hebben ingevoerd , 

zoals Hawaï , Californië , Argentinië , Spanje , Frankrijk , Japan en Israël , 

zagen vanaf juli een sterke toename van het aantal infecties, wat wijst op een 

lage effectiviteit van het maskerbeleid. 

5. Oostenrijkse wetenschappers ontdekten dat de introductie, intrekking en 

herintroductie van een mandaat voor gezichtsmaskers in Oostenrijk geen 

invloed had op het besmettingspercentage van het coronavirus. 

6. In de Amerikaanse staat Kansas hadden de 90 provincies zonder 

maskermandaten lagere besmettingspercentages voor het coronavirus dan de 15 

provincies met maskermandaten. Om dit feit te verbergen, probeerde de 

gezondheidsafdeling van Kansas de officiële statistieken en 

gegevenspresentatie te manipuleren . 

7. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, ontdekten onderzoeken in 

ziekenhuizen dat het dragen van een medisch masker door chirurgen tijdens 

operaties de postoperatieve bacteriële wondinfecties bij patiënten niet 

verminderde . 

8. Bij kinderen is het risico op de ziekte en overdracht van Covid-19 erg laag - 

veel lager dan bij griep - en gezichtsmaskers voor kinderen zijn daarom over het 

algemeen niet geïndiceerd . 

9. Tijdens de beruchte grieppandemie van 1918 was het gebruik van stoffen 

gezichtsmaskers onder de algemene bevolking wijdverbreid en op sommige 

plaatsen verplicht, maar het maakte geen verschil . 

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2019/02/01/Millions-in-Japan-affected-as-flu-outbreak-grips-country/9191549043797/
https://www.upi.com/Top_News/World-News/2019/02/01/Millions-in-Japan-affected-as-flu-outbreak-grips-country/9191549043797/
https://twitter.com/yinonw/status/1292505497006874624
https://edition.cnn.com/2020/07/21/us/california-coronavirus-surge/index.html
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-argentina-idUSKCN24W2MP
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-spain-data-idUSKCN2512E7
https://www.theguardian.com/world/2020/aug/29/france-records-exponential-increase-in-covid-19-cases
https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3096791/coronavirus-latest-japan-hits-50000-cases-vietnams-da-nang
https://news.sky.com/story/coronavirus-israel-becomes-first-country-in-the-world-to-impose-second-national-lockdown-12071369
https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-messbaren-nutzen
https://corona-transition.org/maskenpflicht-brachte-in-osterreich-keinerlei-messbaren-nutzen
https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/
https://sentinelksmo.org/more-deception-kdhe-hid-data-to-justify-mask-mandate/
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736
https://link.springer.com/article/10.1007/BF01658736
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/pdf/annrcse01509-0009.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/pdf/annrcse01509-0009.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2493952/pdf/annrcse01509-0009.pdf
https://www.thetimes.co.uk/article/no-known-case-of-teacher-catching-coronavirus-from-pupils-says-scientist-3zk5g2x6z
https://thehill.com/opinion/education/500349-science-says-open-the-schools
https://www.washingtonpost.com/history/2020/04/02/everyone-wore-masks-during-1918-flu-pandemic-they-were-useless/
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10. Aziatische landen met een laag covid-infectie- en sterftecijfer profiteerden niet 

van gezichtsmaskers, maar vooral van vroege grenssluitingen . Dit wordt 

bevestigd door Scandinavische landen als Noorwegen, Finland en Denemarken, 

die geen maskermandaten hebben ingevoerd, maar de grenzen vroegtijdig 

hebben gesloten en ook zeer lage covid-infectie- en sterftecijfers hebben gezien. 

 

Ontwikkeling van zaken na maskermandaten 

In veel staten begonnen infecties toe te nemen nadat maskermandaten waren 

ingevoerd. De volgende grafiek toont het zeer typische voorbeeld van 

Frankrijk. Andere voorbeelden zijn onder meer Californië, Florida, Hawaii, 

Argentinië, Peru, de Filippijnen, Spanje, Italië, het VK, Israël, Japan, Zwitserland 

en nog veel meer. 

Frankrijk: maskers en infecties (SPF) 
 

  

https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/
https://www.forbes.com/sites/davidnikel/2020/05/08/denmark-norway-relax-coronavirus-restrictions-but-borders-remain-closed/
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Dr. Theodore Noel legt het probleem van de aerosol met gezichtsmasker uit (klik 

op de link onder de foto): 

 

 
 

https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4 

 

 

2. Studies die beweren dat gezichtsmaskers effectief zijn 

Sommige recente onderzoeken stelden dat stoffen gezichtsmaskers inderdaad 

effectief zijn tegen het nieuwe coronavirus en op zijn minst de infectie van andere 

mensen kunnen voorkomen. De meeste van deze onderzoeken hebben echter te 

kampen met een slechte methodologie en laten soms het tegenovergestelde zien van 

wat ze beweren. 

Meestal negeren deze onderzoeken het effect van andere maatregelen, de 

natuurlijke ontwikkeling van infectieaantallen, veranderingen in testactiviteit, of 

vergelijken ze landen met zeer verschillende omstandigheden. 

Een overzicht: 

1. Een metastudie in het tijdschrift Lancet , in opdracht van de WHO, beweerde 

dat maskers 'zouden kunnen' leiden tot een vermindering van het risico op 

infectie, maar de studies keken voornamelijk naar N95-ademhalingstoestellen in 

een ziekenhuisomgeving, niet naar stoffen maskers in een 

https://videos.files.wordpress.com/4egEyh2b/masks-aerosols-dr-ted-noel_dvd.mp4
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
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gemeenschapsomgeving. de sterkte van het bewijs werd gerapporteerd als 

"laag", en deskundigen vonden talrijke tekortkomingen in het 

onderzoek . Professor Peter Jueni, een epidemioloog aan de Universiteit van 

Toronto, noemde de WHO-studie "in wezen nutteloos" . 

2. Een studie in het tijdschrift PNAS beweerde dat maskers hadden geleid tot een 

afname van infecties in drie wereldwijde hotspots (waaronder New York City), 

maar de studie hield geen rekening met de natuurlijke afname van infecties en 

andere gelijktijdige maatregelen. De studie was zo gebrekkig dat meer dan 40 

wetenschappers aanboden om de studie in te trekken . 

3. Een Duitse studie beweerde dat de introductie van verplichte maskers in Duitse 

steden had geleid tot een afname van infecties. Maar de gegevens ondersteunen 

dit niet: in sommige steden was er geen verandering, in andere een afname, in 

andere een toename van infecties (zie onderstaande grafiek). De stad Jena was 

alleen een 'uitzondering' omdat ze tegelijkertijd de strengste 

quarantainevoorschriften in Duitsland invoerde , maar de studie vermeldde dit 

niet. 

4. Een Amerikaans onderzoek beweerde dat verplichte maskers hadden geleid tot 

een afname van het aantal infecties in 15 staten, maar hij hield geen rekening 

met het feit dat het infectiepercentage op dat moment in de meeste staten al aan 

het afnemen was, en een vergelijking met andere staten werd niet 

gemaakt. Nadat de studie was gepubliceerd, begonnen infecties toe te nemen in 

staten met maskermandaten (bijvoorbeeld in Californië, Florida en Hawaï). 

5. Een Canadees onderzoek beweerde dat landen met verplichte maskers minder 

doden hadden dan landen zonder verplichte maskers. Maar de studie vergeleek 

Afrikaanse, Latijns-Amerikaanse, Aziatische en Oost-Europese landen met zeer 

verschillende infectiecijfers en bevolkingsstructuren. 

6. Een kleine recensie van de Universiteit van Oxford beweerde 

dat gezichtsmaskers effectief zijn, maar het was gebaseerd op studies over 

SARS-1 en in instellingen voor gezondheidszorg, niet in 

gemeenschapsinstellingen. 

https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://swprs.org/who-mask-study-seriously-flawed/
https://www.pnas.org/content/117/26/14857
https://reason.com/2020/06/22/prominent-researchers-say-a-widely-cited-study-on-wearing-masks-is-badly-flawed/
http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28
https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-neuinfektion-100.html
https://www.mdr.de/thueringen/ost-thueringen/jena/corona-jena-seit-einer-woche-keine-neuinfektion-100.html
https://www.healthaffairs.org/doi/full/10.1377/hlthaff.2020.00818
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.22.20109231v3.full.pdf
https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/set-c/set-c-facemasks.pdf
https://royalsociety.org/-/media/policy/projects/set-c/set-c-facemasks.pdf
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Verplichte maskers in Duitse steden: geen relevante impact. ( IZA 2020 ) 

 

Risico's verbonden aan gezichtsmaskers 

Het langdurig dragen van maskers is niet ongevaarlijk, zoals blijkt uit het volgende 

bewijs: 

1. De WHO waarschuwt voor verschillende "bijwerkingen" zoals 

ademhalingsmoeilijkheden en huiduitslag. 

2. Tests uitgevoerd door het Universitair Ziekenhuis van Leipzig in 

Duitsland hebben aangetoond dat gezichtsmaskers de veerkracht en prestaties 

van gezonde volwassenen aanzienlijk verminderen. 

3. Een Duitse psychologische studie met ongeveer 1000 deelnemers vond "ernstige 

psychosociale gevolgen" als gevolg van de introductie van verplichte 

gezichtsmaskers in Duitsland. 

4. Het Hamburgse Milieu-instituut waarschuwde voor de inademing van 

chloorverbindingen in polyestermaskers en voor problemen bij het weggooien 

van gezichtsmaskers. 

http://ftp.iza.org/dp13319.pdf#page=28
https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak
https://science.orf.at/stories/3201213/
https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die
https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
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5. Het Europese snelle waarschuwingssysteem RAPEX heeft al 70 

maskermodellen teruggeroepen omdat ze niet voldeden aan de EU-

kwaliteitsnormen en tot "ernstige risico's" konden leiden. 

6. In Duitsland stierven twee 13-jarige kinderen plotseling terwijl ze gedurende 

langere tijd een masker droegen; autopsies konden CO2-intoxicatie of een 

plotselinge hartstilstand niet uitsluiten . 

7. In China vielen verschillende kinderen die tijdens sportlessen een masker 

moesten dragen flauw en stierven ; de autopsies vonden een plotselinge 

hartstilstand als doodsoorzaak. 

8. In de VS viel een automobilist met een N95 (FFP2) -masker flauw en 

botste tegen een paal. 

 

Gevolgtrekking 

Stoffen gezichtsmaskers in de algemene bevolking zouden effectief kunnen zijn, 

althans in sommige omstandigheden, maar er is momenteel weinig tot geen bewijs 

dat dit voorstel ondersteunt. Als het SARS-2-virus inderdaad wordt overgedragen 

via aerosols binnenshuis, is het onwaarschijnlijk dat stoffen maskers beschermend 

zijn. Gezondheidsautoriteiten mogen er daarom niet van uitgaan of suggereren dat 

gezichtsmaskers van textiel de kans op infectie verminderen. 

 

Zie ook 

 Feiten over Covid-19 

 Onderzoek naar de dodelijkheid van Covid-19 

 Over de behandeling van Covid-19 

 

 

https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://corona-transition.org/maskentragen-noch-ungesunder-als-gedacht
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://corona-transition.org/13-jahrige-maskentragerin-stirbt
https://www.thoughtco.com/carbon-dioxide-poisoning-608396
https://www.thatsmags.com/china/post/31100/student-deaths-lead-schools-to-adjust-rules-on-masks-while-exercising
https://nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/
https://nypost.com/2020/04/24/driver-crashes-car-after-passing-out-from-wearing-n95-mask/
http://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/
http://swprs.org/studies-on-covid-19-lethality/
http://swprs.org/on-the-treatment-of-covid-19/

