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Uniek concept
De locatie is niet te missen want de mobiele 

unit met logo is erg herkenbaar (zie foto). Hierin 

worden - naast rolstoelen - ook rollatoren, bad-

liften en po-stoelen gereinigd. Een paar minuten 

in de unit en de rolstoel is weer schoon. Maar 

het blijft ook handwerk; twee medewerkers zijn 

volop bezig met het reinigen van de rolstoelen 

die niet in de unit passen. Terwijl de medewer-

kers reinigen komt Kalter binnenlopen met 

stroopwafels voor hen. Ze werken echter onver-

stoorbaar verder met net zoveel discipline als 

voor zijn komst. Tijd voor een gesprek met Kalter 

over zijn unieke bedrijf, dat als enige in Neder-

land op locatie rolstoelen en andere zorghulp-

middelen reinigt.

Het schoonmaken van rolstoelen, hoe 
kwam je op dit idee?
‘Ik werkte als facilitair manager in de zorg,’ begint 

Kalter, ‘en werd er door de afdeling Ergotherapie 

op gewezen hoe vies de rolstoelen waren.’ Hij 

beseft onmiddellijk dat hier een oplossing voor 

moet komen. Na wat vooronderzoek regelt hij 

samen met de betreffende afdeling een unit om 

rolstoelen in te reinigen. 

Twee maanden later komt zijn functie binnen de 

zorgorganisatie te vervallen. Hij staat op straat, 
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maar houdt contact met de fabrikant van de 

machine. Op provisiebasis start hij in 2010 met 

de verkoop van de unit, maar dit komt niet van 

de grond. Het probleem in het merendeel van de 

gevallen is namelijk de logistiek. De rolstoelen 

moeten gebracht, gereinigd en ook weer opge-

haald worden zonder overlast voor gebruikers. 

Kalter krijgt het goede idee om niet enkel de 

machine, maar ook het reinigen van de rolstoe-

len inclusief logistiek, te leveren. 

En hoe ging het verder?
Geduld is een schone zaak, beslissingsproces-

sen in de zorg gaan traag, dus een lange adem 

is vereist voor Kalter. ‘Het duurt soms maanden 

totdat je een reactie krijgt omdat het geen prio-

riteit heeft in de zorg,’ vertelt hij. Maar in 2010 is 

het begin er; 60 stoelen, die hij twee keer per jaar 

reinigt. Tot hij een opdracht krijgt van Harting-

Bank, een grote leverancier van zorghulpmidde-

len. Hier moet Kalter twee weken achter elkaar 

rolstoelen reinigen en dat twee keer per jaar. 

Daarna komen er meer klanten bij. Nu heeft Rol-

stoelreiniging Nederland meer dan 20 opdracht-

gevers en worden er rolstoelen en andere 

zorghulpmiddelen in ongeveer 100 verpleeg- en 

verzorgingshuizen gereinigd.*

Wanneer wordt er gereinigd?
Het schoonmaken gebeurt meestal ’s avonds en 

´s nachts. Zo hebben de bewoners er het minste 

last van. ‘De avond begint om 19:30 uur en duurt 

tot alle rolstoelen schoon zijn, dat kan 1:00 uur 

of 2:00 uur zijn,’ vertelt Kalter. ´Het voordeel van 

’s avonds en ’s nachts werken is dat we een hele 

rits rolstoelen kunnen neerzetten zonder dat 

iemand er last van heeft. Het concept is dat ’s 

morgens om 7:00 uur de stoelen weer bruikbaar 

zijn.’

Een enkele keer, zoals bij de locatie in Terheij-

den, kan de reiniging ook overdag of ’s morgens 

vroeg plaatsvinden. ‘We passen ons aan de wens 

van de klant aan. We kunnen tot maximaal 50 

rolstoelen	in	één	avond	schoonmaken.	Projecten	

duren van 1 tot 6 weken.’

Wat zijn de reacties?
Rolstoelreiniging	Nederland	maakt	één,	twee	of	

vier keer per jaar de rolstoelen schoon. Naast het 

reinigen worden ook de banden opgepompt en 

wordt er klein technisch onderhoud verricht. Zo 

kan de bewoner weer optimaal genieten van zijn 

rolstoel. ‘De stoel maakt een wezenlijk onder-

deel uit van de beleving in het huis,’ zegt Kalter. 

‘Als deze schoon is, zijn de bewoners, personeel, 

familieleden en vrienden ons erg dankbaar. Dat 

geeft veel voldoening en maakt het werk echt 

van toegevoegde waarde!’ besluit hij trots.

* Er zit een verschil in verantwoordelijkheid voor 

schoonmaak tussen verpleeg- en verzorgingshuizen. 

In verpleeghuizen is het huis verplicht om de middelen 

schoon te houden. Bij verzorgingshuizen is dit de taak 

van de bewoners.

De afgelopen jaren zijn er grote bezuinigin-
gen in de zorg. Het aantal medewerkers in 
de nacht is afgenomen. Daar komt bij dat de 
bewoner ouder en steeds zieker is geworden 
in de loop der tijd en er zijn veel onrustige 
mensen. ’Het gevolg daarvan is dat de me-
dewerker er enkel en alleen is voor de zorg,´ 
zegt Kalter. ´Daardoor is er geen tijd voor het 
schoonmaken van de rolstoelen. Je schrikt er 
soms van hoe vervuild een rolstoel kan zijn.’ 
De teneur is dat de huizen ze wel schoon wil-
len hebben. Het lukt echter niet (meer) om ze 
schoon te krijgen en te houden. 

Meer weten?
Ga naar www.rolstoelreiniging.nl voor meer 
informatie.

De medewerkers aan het woord:

Esther Tabak
‘Sommige rolstoelen zijn 

zo vies dat het echt nodig 

is. Ik hoop niet dat mijn 

moeder ooit in zo’n vieze 

stoel moet zitten. Fysiek is 

het te doen, al moet je wel 

veel bukken. ‘s Avonds en 

‘s nachts werken is geen 

probleem, daar ben ik aan gewend. Koos en ik 

zijn een stel, dus dat scheelt!’

Koos Tabak
‘Dit kwam op ons pad en 

het is geweldig om te doen. 

Het geeft  je een grote 

mate van zelfstandigheid. 

En afwisseling, elke avond 

is anders. We krijgen heel 

veel positieve reacties en 

dan weet je ook waar je 

het voor doet. Omdat we overal in Nederland 

werken zien we ook nog wat van Nederland.’

Ontwikkelingen in 
de zorg


