
 

INZAMELING VAN MATERIAAL p.1 

Basisprincipe : 

ZZG zamelt gebruikt materiaal in van dokters- en tandartspraktijken, rusthuizen, medische 

centra en ziekenhuizen. 

ZZG verpakt het materiaal niet en heeft ook niet de nodige middelen om het te herstellen. 

Het materiaal moet dus in goede staat zijn en beantwoorden aan de gevraagde noden van 

de Afrikaanse en Aziatische landen. 

ZZG kan geen materiaal aanvaarden dat moet worden weggegooid en op haar kosten naar 

een containerpark moet worden gebracht. 

Ingezameld materiaal door ZZG (beknopte lijst) 

Als voorbeeld, vindt u hieronder een lijst van het door ZZG ingezamelde materiaal. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat 

op het nr +32 (0) 81 51 11 11 of per e-mail secretariat@hsf.be. 

• Ziekenhuisuitrusting : bedden, pediatrische bedden, onderzoektafels, verzorgingswagens, ... 

• Diagnosemateriaal : stethoscopen, bloeddrukmeters, thermometers ... 

• Sterilisatiemateriaal :   

• Chirurgisch materiaal :  

• Verzorgingsmateriaal : verbanden, compressen, verzorgingssets, handschoenen, 
hoofddeksels, maskers, enz ... 

• Materiaal om zich te verplaatsen : rolstoelen, krukken,  

• Laboratoriummateriaal  

• Kinesitherapie materiaal 

• EHBO materiaal 

• EEG materiaal 

• Medische weegtoestellen 

• Tandheelkundig materiaal 

• Radiologisch materiaal in goede staat 

In de mate van het mogelijke, wordt gevraagd om foto's van het af te halen materiaal per e-

mail door te sturen naar het secretariaat van ZZG (secretariat@hsf.be) 

Materiaal dat niet aanvaard wordt door ZZG (onvolledige lijst) 

Alle bedden, meubelen of stoelen in hout, (die niet aangepast zijn aan het klimaat van Afrika of Azië) 

evenals onvolledige of gedemonteerde bedden. 

Relaxzetels, geroeste en of niet complete rolstoelen, niet complete nachtstoel (pot), 

aangepaste stoelen orthopedische prothesen. 

Niet-geplastificeerde matrassen, veermatrassen, medicijnen (vaccins en andere), 

kleurstoffen (oplosmiddelen), kleding (uitgezonderd ziekenhuiskleding).  

Tandheelkundig materiaal zonder micromotor, cone-beam CT scanners, onderzoekstafels 

met gescheurde skaï of leder, zitschelpen, zelfoprichters, harde orthopedische prothesen, 

spalken. 

Alle medische boeken en andere medische literatuur. 
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Organisatie van de materiaalinzameling 

De ophaling van het materiaal zal hoofdzakelijk gedaan worden bij middel van een 
vrachtwagen van ZZG, en dit op afspraak. 
Een hulp voor het inladen van de vrachtwagen is wenselijk. 


