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Inleiding 
Bij het Zorglab worden producten altijd voor en na uitlenen schoongemaakt. Covid-19 vraagt om 

extra zorgvuldigheid. In dit document staan de afspraken en tips, zodat cliënten van Zozijn veilig 

gebruik kunnen maken van de spullen van het Zorglab.  

Hygiëne 
Volgens informatie op de website van het RIVM zijn de meeste producten het beste Corona-vrij te 

maken door ze met water en zeep te reinigen. Het product moet hier dan wel tegen bestand zijn. 

Voor extra zorgvuldigheid kiezen we ervoor om producten na uitlenen 7 dagen in quarantaine te 

houden voordat ze opnieuw worden uitgeleend. 

Alle producten van het Zorglab zijn vooraf gereinigd en we wassen altijd onze handen of dragen 

handschoenen. Bij het afleveren van producten houden we 1.5m afstand 

Werkwijze Zorglab 
Binnen het Zorglab lenen we producten alleen uit als: 

• Het een hard oppervlakte heeft dat goed te reinigen is; 

• Goed volledig schoon te maken is met water en zeep (allesreiniger); 

• Niet snel beschadigd bij (veelvuldig) reinigen. 

Dit betekent dat producten zoals Fitbits en iPads gewoon geleend kunnen worden, maar robotkatten 

en muziekkussens niet. Klik hier voor de lijst van alle producten van het Zorglab. Deze lijst is ook te 

vinden op de pagina van het Zorglab op MijnZozijn. 

Hoe werkt uitlenen? 
• Vraag een product aan via Zorglab@zozijn.nl. De leenperiode is 4 weken 

• We spreken af hoe het product gebracht of gehaald wordt zonder direct contact. 

Producten worden op een centrale plek opgehaald of via Logistiek afgeleverd 

• Als het goed bevalt, dan kan het vaak worden overgenomen, neem dan contact op 

• Reinig het product voor retour met een hygiënisch doekje of beetje water en zeep. 

Schakel het apparaat eerst uit. Gebruik GEEN middelen met alcohol of ethanol! 

• Het product gaat terug naar het Zorglab 

• Het product wordt nogmaals gereinigd/gedesinfecteerd en gaat een week in quarantaine 

• Na 7 dagen is het klaar voor een nieuwe uitleenbeurt 

Tips bij gebruik 
Het RIVM geeft aan dat de kans op besmetting via oppervlakte heel klein is als voor- en achteraf de 

handen goed worden gewassen met water en zeep. Het is daarom bij gebruik op de locatie goed om: 

• Voor en na gebruik handen wassen 

• Voorkom dat een product door meerdere cliënten wordt gebruikt 

Ten slotte 
Op deze manier kunnen cliënten en medewerkers veilig én met plezier gebruik maken van 

Zorgtechnologie. Heb je vragen of ideeën, neem dan contact met ons op via Zorglab@zozijn.nl  
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