
 

VAN EYCK ADVIES http://vaneyckadvies.nl/ Page 1 of 1 
 

 

 

     CHECK LIST – Mondkapjes 

1. Vraag de volgende documentatie van de fabrikant aan: 

a. Beschikbare CE certificaten (CE declaration of conformity 

b. Testrapporten van de specifieke productiebatch 

c. Het technisch (constructie)dossier 

 

2. Controleer de fabrikantverklaringen en testverslagen over de volgende onderwerpen: 

a. Controleer of het laboratorium/certificeringsbedrijf een Notified body voor PPE is,  

• Lijst met EU Notified bodies 

• zie ook de site van European Safety Federation: https://www.eu-esf.org/covid-

19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe . Hier staat een hoop informatie 

over valse certificaten en de juiste Notified bodies 

b. Klopt de naam van de leverancier die op documenten wordt gebruikt? 

c. Klopt het model nummer of type? 

d. Controleer het certificaatnummer op de website van het laboratorium/ 

certificeringsbedrijf (certificate query). Als het online niet kan, dan kun je ze bellen. 

e. Controleer of alle richtlijnen en normen worden genoemd op de documenten. 

• Richtlijn 93/42EEG (richtlijn medische hulpmiddelen) / Verordening (EU) 2017/745. 

• FFP1-maskers (FFP1/IIR) NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN- EN14683:2005 (IIR) 

• FFP2-maskers (FFP2/IIR) NEN- EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN- EN14683:2005 (IIR) 

• FFP3-maskers ( FFP3/IIR) NEN-EN149:2001+A1:2009 aanvullend NEN- EN14683:2005 (IIR) 

f. Controleer of alle tests geslaagd zijn, staan er nog opmerkingen bij? 

 

3. Controleer op NL vereiste richtlijnen en normen op de volgende websites: 

a. Richtlijn 93/42EEG (richtlijn medische hulpmiddelen, Op 26 mei 2020 wordt Richtlijn 

93/42/EEG ingetrokken en opgevolgd door Verordening (EU) 2017/745. 

b. https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/kennis-en-

informatie/eu-wetgeving/ce-markering/overzicht-van-ce-richtlijnen/medische-

hulpmiddelen/medische   

c. https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking/manufacturers_en 

d. Registreer nu op https://www.nen.nl/Mijn-

NEN/Inloggen.htm?orgurl=https%3A%2F%2Fwww.nen.nl%2FMijn-NEN%2FWelkom.htm 

voor gratis download van de NEN-EN149:2001 norm. 

e. Wet op Medische hulpmiddelen (voor Nederland) 

 

4. Controleer de volgende onderwerpen: 

a. Testen / inspectie vóór verzending of na levering vereist of gewenst? 

b. CE markering op het product 

c. Batchregistratie en importeur op de verpakking of product? 

d. Zorg dat je zelf een dossier aanlegt bij wederverkoop. 

 

Let op. Er is een verschil tussen de steriele medische mondkapjes die voornamelijk als persoonlijk 

beschermmiddelen (PBM) in de zorg worden gebruikt. En Mondkapjes die moeten voldoen aan 

de richtlijnen als medisch hulpmiddel. Zie ook https://www.kvk.nl/corona/import-en-distributie-

van-mondkapjes/. 
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