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Hoeveel ramen het Deventer Ziekenhuis telt? Onze glazenwasser 

Rudie Mulders zou het niet weten. 

Het zijn er veel, heel veel. Dat heeft alles te maken met het lichte, 

transparante ontwerp van het ziekenhuisgebouw. Zo hebben 

bijvoorbeeld alle patiënten vanuit hun ziekenhuisbed zicht op de 

Rielerenk. Of neem de centrale hal met de entree; het dak daarvan 

is voor een belangrijk deel ook uit glas opgetrokken. Daardoor kan 

er veel licht ons gebouw binnenkomen. Rudie maakt dit omvangrijke 

glasoppervlak schoon. 

Twee collega’s doen de buitenkant, hij de binnenkant. Met veel 

plezier. Hij is in dienst van GOM Zorg Support, het vaste 

schoonmaakbedrijf van het Deventer Ziekenhuis. ‘Mijn dag 

begint ’s ochtends om halfzeven. Dan zijn er vaak nog maar 

weinig mensen en kun je de boel goed aanpakken. Ik begin 

vaak bij de hoofdingang. Die moet er goed uitzien, daar 

komt iedereen binnen. Dan maak ik een ronde door 

het ziekenhuis. Vooral langs plekken waar veel 

mensen komen en bijvoorbeeld vingerafdrukken 

op de ramen ontstaan. Er zit weliswaar een klink 

op een deur, maar de meesten openen hem toch 

door er tegenaan te duwen, haha.’

Meldingen loopt hij langs en regelmatig zijn 

er ook bijzondere projecten te doen, zoals het 

glaswerk van een bijzondere afdeling. Zo maakt hij 

periodiek alle ramen op het operatiecomplex van het 

DZ schoon. ‘Daar worden heel hoge eisen gesteld aan 

hygiëne natuurlijk. Omdat de OK bijna altijd ‘in bedrijf’ 

is, beginnen we dan gewoon iets vroeger, om vijf uur.’ 

Om de ramen blinkend schoon te krijgen, neemt Rudie 

een auto mee met circa vierhonderd liter osmosewater 

(kalkvrij). ‘Daarmee krijg je elk raamoppervlak weer 

fantastisch, streeploos schoon.’ 

Regelmatig komt hij op de verpleegafdelingen en 

maakt hij ook de ramen bij patiënten schoon. ‘Ik 

probeer dat altijd zo stil mogelijk te doen. Mensen 

liggen hier niet zomaar, die wil ik beslist niet storen. 

Maar soms ontstaat er een praatje en dat vind ik wel 

een van de leuke dingen van mijn werk.’

Rudie geniet sowieso van zijn werk. ‘Er is altijd weer wat anders 

te doen. Ieder doet hier z’n werk. Samen zorgen we ervoor dat het 

DZ goede zorg kan leveren.’
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