
DESINFECTEER OOK DE CONTROLLERS EN DE DRADEN MET DEZE NIET-
ALCOHOLISCHE, ANTIBACTERIËLE DOEKJES

GEBRUIK EVENTUEEL UV-C BOXEN OM HET MATERIAAL TE ONTSMETTEN
Sinds de Covid-19-pandemie hebben bedrijven hun aanbod voor het desinfecteren van medisch materiaal

uitgebreid naar desinfectie van VR-headsets en toebehoren (bv. UV Smart en Cleanboxtech).

Wetenschappelijke evidentie voor het gebruik van deze techniek specifiek voor VR-headsets of ander niet-

medisch materiaal ontbreekt echter nog.

DESINFECTEER MATERIAAL MET NIET-ALCOHOLISCHE, ANTI-BACTERIËLE
DOEKJES
Gebruik geen alcoholische ontsmettingsdoekjes, gezien deze schade kunnen toebrengen aan de apparatuur.

Maak gebruik van niet-alcoholische, antibacteriële doekjes om alle oppervlakken van de apparatuur schoon te

maken (bv. Clinell). Maak onderdelen (bv. gezichtsinterface) los en maak deze apart schoon.

VOORZIE EXTRA MATERIAALBESCHERMING
Voor VR-headsets bestaan er verschillende types beschermende maskers, zoals wegwerpbare maskers voor

eenmalig gebruik of wasbare uit schuim, leder of siliconen voor veelvuldig gebruik (bv. VRcover).

STANDAARD (HAND)HYGIËNE
Iedereen die de VR-headset, tablet of smartphone zal gebruiken dient voor en na gebruik van de apparatuur de

handen te wassen met zeep of te onstmetten met alcoholgel.

LAAT HET MATERIAAL DROGEN
Voorzie een voldoende groot aantal VR-headsets, tablets en/of smartphones om het materiaal te kunnen laten

drogen en om opeenvolgende gebruikers niet hetzelfde materiaal te laten gebruiken.

GEBRUIK EVENTUEEL HANDSCHOENEN
Voor de gebruiksvriendelijkheid raden we het gebruik van handschoenen niet aan om een tablet, smartphone of

de controllers te gebruiken. Om je patiënt/cliënt te helpen bij het gebruik van de apparatuur (bv. aangeven,

opzetten, afzetten van een VR-headset) kan je echter wel handschoenen dragen (bovenop standaard

handhygiëne).

WAS HET GEZICHT VOOR GEBRUIK VAN DE VR-HEADSET
Door de handen en het gezicht te ontsmetten, zorg je ervoor dat de oppervlakken die het meest in contact

komen met het materiaal proper zijn.

GEBRUIK NIET-ALCOHOLISCHE, ANTIBACTERIËLE LENZENCLEANER EN EEN
MICROVEZEL DOEKJE OM DE LENZEN SCHOON TE MAKEN
Gebruik een microvezel doekje (i.p.v. papieren doekjes) om krassen tijdens het schoonmaken te vermijden. Spuit

de lenzencleaner (bv. van Unbound VR) eerst op het microvezel doekje om residu in de headset te vermijden.

GOOD HYGIENE PRACTICE 
VOOR IMMERSIEVE TECHNOLOGIE IN DE ZORG

GEBRUIK EVENTUEEL EEN HAARNETJE ONDER DE VR-HEADSET
Als een headset niet volledig ontsmet kan worden met antibacteriële doekjes o.w.v. het materiaal (bv. velcro,

rekbaar materiaal), dienen (medische) haarnetjes gebruikt te worden om deze onderdelen schoon te houden.
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