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Veel plezier met uw beschermingsmiddelen 

In deze brief vind u belangrijke informatie omtrent onze beschermingsmiddelen.  

Donaties 

We kunnen alle hulp gebruiken! 

Door het hele land verspreid zijn op dit moment allemaal MAKERS, aangesloten bij MAKERS4ALL, 

bezig om beschermingsmiddelen te maken voor mensen in de zorg. We gaan heel snel door onze 

materialen heen en zijn met elke bijdrage enorm blij!! 

Hoe meer we kunnen MAKEN, hoe meer we kunnen helpen! 
Wilt u een Donatie doen om onze MAKERS te helpen met de gemaakte kosten?  Dat is ontzettend 
lief en welkom! 
U kunt ons ondersteunen met een financiële bijdrage via www.makers4all.org 
of handmatig, via Rekeningnummer NL30 TRIO 0254 320694 t.n.v. HWF met vermelding 'makers4all' of 'corona' 
 

Feedback 

Wij zijn erg benieuwd naar uw feedback uit de praktijk!  We zijn erg flexibel in het 

doen van aanpassingen en hebben getalenteerde ontwerpers in onze MAKERS4ALL 

Community.  Via het formulier: MAKERS4ALL - FEEDBACKFORMULIER kunt u uw 

bevindingen met ons delen.  
Dit formulier kunt u vinden op de website: 

www.makers4all.org 

 

Schoonmaakinstructie  
Al onze producten zijn HERBRUIKBAAR!!! 

Voor alle producten geldt, dat je de onderdelen kunt schoonmaken door: 

• ze in een sopje te doen. Om het sopje te maken kunt u gebruik maken van bijvoorbeeld 

allesreiniger of afwasmiddel. LET OP: Gebruik hiervoor lauwwarm of koud water. De 3D-

geprinte onderdelen kunnen vervormen bij gebruik van te warm water. 

• of ze schoon te maken met alcohol of met chloor. 

Na vele malen schoonmaken kan het zijn dat de sheets minder helder worden, doordat er wat krassen 

ontstaan. Sheets kun je zelf vervangen door transparante schutbladen van 100-300 micron. 150 a 180 

micron zijn het fijnst. Tevens is zijn PET sheets meestal wat helderder dan PVC sheets. Deze zijn te 

verkrijgen via kantoorboekhandels. 

 

 

De kleine lettertjes! 

Vrijwaring van aansprakelijkheid  

MAKERS4ALL Nederland is een platform van onafhankelijke vrijwilligers, 
die als doel heeft het ontwikkelen en verstrekken van ge-3D-printe 
producten om beschermingsmiddelen tegen het coronavirus van te 
maken, met behulp van 3D-print techniek. De volledige 
beschermingsmiddelen zijn ontworpen door individuele vrijwilligers en 
worden gedeeld onder open source licenties. Om onze vrijwilligers 
optimaal juridisch te beschermen wijzen we u erop dat u akkoord gaat 
met de volgende afspraken:   

• MAKERS4ALL garandeert niet dat de ge-3D-printe producten, 
welke steeds als unieke print worden gemaakt, correct werken of 
aan enige wettelijke eisen voldoen. Deze ‘uitsluiting van de 
aansprakelijkheid’ is bedoeld om aan te geven, dat MAKERS4ALL 
deze ontwerpen aanbiedt zonder enige vorm van garantie en 
iedere aansprakelijkheid voor schade uitsluit. Ieder gebruik 
geschiedt geheel voor eigen risico. Mocht er iets mis zijn, zijn we 
natuurlijk blij met feedback en zullen we de ge-3D-printe 
producten graag vervangen door nieuwe exemplaren.   

• De ontvanger van de producten om het beschermingsmiddel te 
maken accepteert het risico van het in elkaar zetten van het 
product en het gebruik als beschermingsmiddel tegen het 
coronavirus.   

• Risico’s zijn onder meer eventueel letsel bij beschadiging of bij 
breuk, consumptie of ten gevolge van het niet goed reinigen van 
het product.   

• Het ontwerp is niet bedoeld voor commercieel gebruik en het mag 
niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden. 

• De uitsluiting van garantie en aansprakelijkheid geldt voor 
MAKERS4ALL maar ook ten behoeve van alle vrijwilligers die 
daarbij zijn aangesloten of die de ontwerpen hebben gemaakt of 
aanbieden.  

• Alle informatie die wordt verstrekt door MAKERS4ALL en personen 
die geassocieerd zijn met MAKERS4ALL is nimmer bedoeld om 
gebruikt te worden of erop te vertrouwen dat daarmee een 
gezondheidsprobleem of ziekte kan worden voorkomen. 

Namens de MAKERS. 

https://www.makers4all.eu/nl/donors/doneren
https://forms.gle/5X9xjacS3TZwaaCj7
https://www.makers4all.eu/nl/vragers
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Assemblage instructie gelaatsscherm/face shield 

1. Zorg dat je handen goed gewassen zijn. 

2. Pak het frame en een transparant vel, dit vel moet 

aan 1 kant geperforeerd worden met een standaard 4 

gats-perforator op stand 888 als dat nog niet zo zou 

zijn. 

 

3. Bevestig nu het transparante vel aan het frame; begin 

aan 1 kant, doe het pinnetje van het frame door het 

buitenste gaatje van het vel en zorg dat het uiteinde 

van het transparante vel NIET onder het flapje zit. 

 

4. Bevestig nu het transparante vel aan de andere kant 

aan het pinnetje. Houd het sheet daarbij een beetje 

schuin, zoals op het plaatje hieronder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Draai nu het transparante vel in de richting van de pijl 

voorzichtig op zijn plaats, zodat de pinnetjes aan de 

voorkant in de gaatjes vallen. 

6. Steek het uiteinde van het vel onder het flapje.  

7. Je bent nu klaar met in elkaar zetten. 

8. Soms zit het gelaatscherm niet strak genoeg. Je kunt 

dan een elastiekje doen om het uiteinde van de 

pootjes. 

9. Het is belangrijk om het 

frame en het 

transparante vel 

regelmatig te reinigen. 

De schoonmaak 

instructie kun je op de 

vorige pagina vinden. 

10. Het loshalen van de 

sheet gaat op precies 

te tegenovergestelde 

manier als het 

assembleren.  

Aanpassingen zelf doen 

We hebben feedback gekregen, dat sommige mensen het 

vervelend vinden dat de haakjes steeds in het haar blijft 

steken. Blijft het gelaatsscherm goed zitten en je gebruikt 

geen elastiekje, dan kun je met een kniptangetje ook de 

haakjes afknippen. 

Sommige mensen vinden de pootjes knellen tegen hun 

hoofd. De pootjes kun je ‘stellen’ door de uiteinden van 

de pootjes even in heet water (moet net van de kook af 

zijn) te doen. Hierdoor wordt de kunststof zacht en als je 

het uit het water haalt, moet de pootjes in de juiste vorm 

houden tijdens het afkoelen. Dit kun je eventueel 

opnieuw doen totdat de juiste pasvorm bereikt is. 

Eigenlijk net zoals de opticien je bril stelt. 

Tevens is voor sommige mensen het transparante vel te 

lang, maar je kunt dit zelf makkelijk met een schaar 

inkorten. 

Bandje voor over het hoofd 

Mocht het gelaatsscherm toch nog afzakken, ondanks het 

elastiekje aan het uiteinde van de pootjes, dan is er een 

sleufje voorzien aan beide zijkanten. Hier kun je een lint 

of elastiek aanvast knopen, zodat je extra band over je 

hoofd hebt. 

Pinnetje 
Flapje 


