
 

 

PERSBERICHT 
 
 

ONTEX BOUWT CAPACITEIT OM 80 MILJOEN 
CHIRURGISCHE MONDMASKERS PER JAAR TE 

PRODUCEREN 

 
Aalst-Erembodegem (België), 12 mei 2020 - Ontex kondigt plannen om tegen september 
2020 te starten met de productie van mondmaskers, met een capaciteit van ongeveer 80 
miljoen IIR-type chirurgische mondmaskers per jaar. 
 
"We investeren in de productie van chirurgische mondmaskers ter ondersteuning van 
zorgverleners en andere essentiële werknemers", zegt Annick De Poorter, Vice President van 
Ontex voor R&D, Kwaliteit en Duurzaamheid. "We willen deze mensen helpen beschermen, ook de 
werknemers van Ontex, die de maatschappij draaiende houden door essentiële goederen en 
diensten te leveren." 
 
De chirurgische mondmaskers van het IIR-type, die gewoonlijk in ziekenhuizen worden gebruikt, 
zijn gepland om in de fabriek van Ontex in Eeklo (Oost-Vlaanderen) op een productielijn te worden 
gemaakt volgens de geldende voorschriften. Ontex heeft een gespecialiseerd machinepark besteld 
en leidt het personeel op om zich te laten certificeren voor de productie en om in september of 
vroeger te beginnen met de productie van mondmaskers. De nieuwe productie is een eigen 
initiatief van Ontex en ontvangt geen overheidssubsidie. 
 
Om zorgverleners en andere essentiële werknemers vóór september de mogelijkheid te bieden om 
gezichtsmaskers te kopen, biedt Ontex de lokale autoriteiten een rechtstreeks contact met een 
vertrouwde leverancier van mondmaskers, die het bedrijf ook zelf gebruikt. Ontex verleent deze 
bijstand in de mate van het mogelijke, aangezien sommige overheden strenge regels hebben 
waarbij alleen hun bevoegde overheden het recht hebben om de aanschaf van 
beschermingsmiddelen tegen COVID-19 te coördineren. 
 
Voor meer informatie over de reactie van Ontex op de COVID-19 pandemie vindt u meer 
informatie  op ontex.com. 
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Over Ontex  
Ontex is een toonaangevende, internationale producent van artikelen voor persoonlijke hygiëne, 
met een grote expertise op het vlak van babyverzorging, vrouwelijke hygiëne en volwassenenzorg. 
De innovatieve producten van Ontex worden verdeeld in meer dan 110 landen via eigen merken 
zoals BBTips, BioBaby, Pompom, Bigfral, Canbebe, Canped, ID en Serenity, net als via 
toonaangevende retailermerken. 
Wereldwijd werken er ~10.000 mensen voor Ontex. Het hoofdkantoor is gevestigd in Aalst (België). 
Ontex maakt deel uit van de STOXX® Europe 600-index. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws? Bezoek dan www.ontex.com of volg ons op LinkedIn, Facebook, Instagram en YouTube. 
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