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4 oktober 2018 
 

Beste lezer, 

 

door middel van dit document vragen wij uw aandacht voor de dienstverlening voor wat betreft 
rolstoelen, zowel handbewogen als met aandrijving, door de huidige hulpmiddelenleverancier 
in de gemeente Winsum. Deze dienstverlening laat namelijk te wensen over. 

Het is niet zo dat de betreffende rolstoelgebruikers veeleisend zouden zijn. Ze verwachten 
gewoon de hulp en service zoals contractueel afgesproken is met de hulpmiddelenleverancier; 
en ook wat de leverancier op de eigen site uitdraagt. Dat lukt keer op keer niet. Desondanks 
trekt men niet snel aan de bel als het ‘iets’ uitloopt, waarbij dat ‘iets’ eerder weken dan dagen 
is, of wanneer er ‘iets’ niet goed gaat. De frustratie over deze gang van zaken blijft (te) vaak 
achter de voordeur verborgen. En er zijn mensen die hiervoor de energie niet hebben, of zich 
zo afhankelijk voelen van de leverancier en de gemeente, dat zij zich niet snel zullen uiten. 

Toch zijn inmiddels voldoende signalen bekend bij zowel de hulpmiddelenleverancier zelf, als 
betrokken gemeentelijke vertegenwoordigers dan wel daaraan gerelateerd (WMO consulenten, 
wethouder en afgevaardigde WMO adviesraad Winsum). Daarnaast zijn diverse zorgprofessi-
onals op de hoogte, zoals ergotherapeuten. Dit naast familie, vrienden en andere bekenden 
van de betreffende cliënten. 

Maar omdat er simpelweg na jarenlang soebatten – en keer op keer voorbijkomen van het 
woord “excuses” – nog steeds geen zicht is op goede (= normale, fatsoenlijke) dienstverlening, 
brengen we de problematiek nu ruimer onder de aandacht. 

 

Vriendelijke groet, 

R. de Lange, secretaris St. Platform Gehandicaptenbeleid Winsum (spg.winsum@gmail.com) 

 

 

De hulpmiddelenleverancier 
RSR is op het moment van schrijven de hulpmiddelenleverancier in de gemeente Winsum. 
Deze firma heeft in 2014 vanuit het bovengemeentelijke BMWE-DAL verband de gunning ver-
kregen na openbare aanbesteding. De looptijd van de overeenkomst zou in principe twee jaar 
zijn, met een optie van twee maal een verlenging van 12 maanden per keer. Dat zou beteke-
nen dat deze overeenkomst uiterlijk zomer 2018 afgelopen zou zijn. Ondertussen hebben 
WMO-cliënten met een rolstoel nog steeds te maken met RSR als hulpmiddelenleverancier. 

 

Waarom alleen aandacht voor rolstoelen 
Hoewel van alle WMO-cliënten er relatief weinig personen volledig afhankelijk zijn van een rol-
stoel, voor zowel binnen- als buitenshuis, is de wijze waarop met deze hulpmiddelengebrui-
kers omgegaan wordt juist een zeer goede graadmeter voor de geleverde dienstverlening – en 
in het bijzonder hoe er met cliënten wordt omgegaan. 
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Immers rolstoelgebruikers zijn mensen die niet zomaar een rolstoel nodig hebben, maar om-
dat dit voor hen de noodgedwongen vervanging is voor de weggevallen beenfunctie. Met de 
rolstoel worden namelijk alle basale bewegingen zowel binnens- als buitenshuis uitgevoerd. 
Doet de rolstoel het niet, dan is zelfstandige mobiliteit – ook in huis – op 0 gezet. 

Het lijkt niet snel tot anderen door te dringen dat wanneer je eigen benen je in de steek heb-
ben gelaten en je daarbovenop niets meer met de rolstoel kunt aanvangen omdat die defect is, 
je letterlijk geen kant meer op kunt. Niet meer zelfstandig bewegen, nergens zelf naar toe 
kunnen – zelfs niet in huis. Boodschappen doen, naar je werk gaan of deelnemen aan andere 
activiteiten buitenshuis, dit alles wordt onmogelijk. Oftewel: noodgedwongen gekluisterd zijn, 
volledig afhankelijk van anderen. In wezen heb je dan huisarrest. En je leven staat stil. 

Zo’n situatie vereist bovendien extra inzet (en belasting) van mantelzorgers en zorgverleners, 
naast wat zij sowieso al doen. En het kost iedereen de nodige energie en tijd om RSR tot eni-
ge spoed te manen omdat dit toch een situatie is die snel verholpen moet worden. Het is net 
zo’n calamiteit als pech onderweg, al is dit in huis. 

 

Melding van de problemen 
De afgelopen vier jaar hebben meerdere rolstoelgebruikers ervaren dat er door RSR niet snel 
en adequaat wordt gereageerd als zij een melding doen. Hierover is aan de bel getrokken bij 
RSR zelf, zijn er diverse gesprekken geweest, zelfs met inschakeling van een ergotherapeut 
en/of gemeente. En nog is en blijft de dienstverlening schrijnend.  

Diverse knelpunten en problemen worden apart besproken met voorbeelden (pagina’s 3 tot en 
met 5). De problemen kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Defecten aan een rolstoel 
hebben er al een paar keer voor gezorgd dat de dood in de ogen gekeken werd, ware het niet 
dat omstanders bijtijds konden verhoeden dat dit een feit werd. 

 

Advies: onderzoek door onafhankelijk experts bij nadelige gebeurtenissen 
Omdat er toch meerdere malen sprake is geweest van situaties die risicovol zijn voor de rol-
stoelgebruiker en zelfs voor omstanders en andere verkeersdeelnemers, geven we het vol-
gende dringende advies: 

Wanneer er iets gebeurt ten nadele van de betrokken cliënt en/of omstanders en/of an-
dere verkeersdeelnemers bij gebruik van een rolstoel van de gemeentelijke hulpmidde-
lenleverancier – zelfs bij een noodlottig lijkend ongeval – laat de rolstoel door onafhan-
kelijke experts onderzoeken! 
 

 

Overzicht problemen 
Op de volgende pagina’s worden gerubriceerd de diverse problemen opgesomd met voor-
beelden daarbij. 
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Inplannen afspraken en niet op de afgesproken tijd komen 
Afspraken met de monteur kunnen vaak niet op korte termijn worden ingepland, waardoor de 
tijd tussen melding en bezoek van de monteur niet gehaald wordt zoals dat contractueel is 
vastgelegd danwel door RSR zelf aangegeven op de eigen site. 

En staat er een afspraak, dan is dat geen garantie dat de monteur zich aan het afgesproken 
moment houdt. Men gaat er blijkbaar vanuit dat de cliënt altijd wel thuis zal zijn. Maar wanneer 
het om een ingeplande servicebeurt gaat of een kleine reparatie, kan het zijn dat de cliënt niet 
thuis is wanneer de monteur onverwacht besluit spontaan langs te komen. Immers men is met 
de rolstoel nog mobiel. Dat betekent dus een nieuwe afspraak inplannen. 

 

Geen onderdelen op voorraad 
Omdat er lang moet worden gewacht op onderdelen, zelfs op onderdelen die particulieren zo 
via internet besteld al de volgende dag in huis zouden kunnen hebben, bestaat het sterke 
vermoeden dat er geen voorraad aangehouden wordt. Ook niet voor die cliënten voor wie via 
de gemeente afgesproken is dat er standaard onderdelen op reserve liggen. Het betreft hier 
situaties waarin iemand echt niet zonder rolstoel kan. 

Hergebruik van onderdelen is een loffelijk streven, zeker in het kader van duurzaamheid. Maar 
moeten wachten tot er eens in de zoveel maanden een gebruikt exemplaar binnenkomt dat na 
refurbishment opnieuw kan worden ingezet, werkt niet. Dat kun je simpelweg niet doen met 
rolstoelen waarvan mensen dag in dag en uit en gedurende de gehele dag volledig afhankelijk 
zijn. 

Bij navraag of het bestelde al binnen was, meldt de ene telefonist dat dit niet het geval was. 
Een andere telefonist vertelt een uur later (bij opnieuw naar RSR bellen) dat het al op de plank 
ligt. Het wachten zou nog zijn op aanvullende onderdelen. Enige weken later blijken die aan-
vullende onderdelen standaard items te zijn die monteurs in feite altijd bij zich hebben. Hoezo 
langer wachten nodig? 

In een andere situatie werd gemeld dat een nieuwe rolstoel nog niet geleverd kon worden om-
dat het wachten was op nieuwe zitortheses. De oude rolstoel was al meegenomen door RSR. 
Een paar weken later werd dan eindelijk de nieuwe rolstoel geleverd. Maar niet met nieuwe, 
maar met de oude zitortheses erin. Hoezo langer wachten nodig? 

 

Lang wachten op levering, aanpassing, reparatie en vervangen onderdelen 
Er gaan na de aanvraag toch enige weken overheen voordat RSR een rolstoel bij de WMO-
cliënt aflevert. In één geval wordt er al anderhalf jaar gewacht, terwijl de ergotherapeut de 
specificaties direct met de aanvraag had aangeleverd. 

Wordt een rolstoel (eindelijk) geleverd, dan is dit nog geen garantie dat deze ook meteen in 
orde is dan wel te gebruiken zoals bedoeld. Herstel/aanpassing neemt vervolgens ook de no-
dige tijd. Hetzelfde geldt voor reparaties en vervanging van onderdelen. 

Hierna volgt een overzicht van een diverse situaties voor diverse rolstoelen, zowel handbewo-
gen als met aandrijving (elektrisch, ondersteuningsmotor en handbike) en elektrische rolstoe-
len. 
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Rolstoelen, handbewogen  wachttijd 

vervanging van het verkeerde geleverde binnenwerk (waardoor 
rolstoel lastig te transporteren was) 

 bijna 3 maanden 

rolstoel vertoonde mankementen, na diverse “oplossingen” die 
geen oplossing bleken en vervanging van diverse onderdelen 
zonder resultaat, is een nieuwe rolstoel aangevraagd 

 meerdere maanden 

nieuwe rolstoel geen match met bestaande handbike, dus niet in 
combinatie te gebruiken 

 1 jaar 

aanpassing onderstel omdat de rolstoelkuip op een te breed on-
derstel is gezet en daardoor niet door een deur kan; bovendien is 
hiermee de constructie te zwaar en dus ook om die reden niet 
goed te hanteren 

 meerdere maanden 

nog niet opgelost 

vervangende rolstoel voor afgekeurd exemplaar (huidige niet 
aangepast aan lichaam gebruiker)  

 1,5 jaar (en nog in 
afwachting) 

 

Rolstoelen met aandrijving (elektrisch, duwondersteuning, hand-
bike) 

wachttijd 

accu defect en rolstoel daardoor niet te gebruiken, gelijk doorgege-
ven (maar niet meteen door monteur meegenomen, pas na halve 
week leenaccu’s) 

 halve week 

reparatie motor duwondersteuning rolstoel  meerdere weken 

nieuwe rolstoel maar meteen al met diverse mankementen; lijst op-
gesteld door ergotherapeut (RSR vond dat dit via de gemeente 
moest worden doorgegeven, wat extra tijd kostte) 

 2 maanden 

vervangende oplader voor defect exemplaar van een handbike  2 maanden 

elektrische rolstoel vertoont mankementen, diverse onderdelen in-
middels vervangen maar het probleem is nog steeds niet opgelost 

 half jaar en nog niet 
opgelost 

 

De situatie bij de oplader van de handbike heeft er toe geleid dat de cliënt diens vakantie heeft 
moeten cancelen, simpelweg omdat dit zonder die handbike niet mogelijk was. Anderhalve 
maand voor die geplande vakantie was het euvel van de oplader al gemeld bij RSR. En even-
zo is aangegeven dat deze nodig was om op vakantie te kunnen. Dit heeft RSR niet aange-
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spoord tot enige snelheid. Ook niet in het vinden van een tijdelijke oplossing ter overbrugging. 
Zou iemand dit van een garage accepteren als het om een auto gaat? 

 

Verkeerde en vergeten onderdelen 
Het komt regelmatig voor dat er of verkeerde onderdelen worden meegebracht door de mon-
teur (al is er een foto gemaakt van het origineel) of wordt er vergeten onderdelen te bestellen. 
En zijn ze besteld, dan vergeet men die vervolgens in te laden. Zijn er meerdere (verschillen-
de) onderdelen nodig, neemt RSR de ene mee maar de andere niet waardoor de monteur nog 
een keer bij dezelfde cliënt langs moet op een later tijdstip. 

 

Twijfels over vakbekwaamheid monteurs 
Er is twijfel over de vakbekwaamheid van monteurs. Ook omdat iedere monteur een heel an-
dere visie blijkt te hebben op een bestaand probleem; en omdat bij navraag blijkt dat niet iede-
re monteur een te verwachten relevante opleiding heeft gehad. 

Monteurs lijken er soms een slag naar te slaan en gaan over tot (onnodig) vervangen van on-
derdelen om het probleem op te lossen. Ook een manier om uit te sluiten waar het probleem 
niet zit... als ondanks vervanging het probleem aanwezig. Daarna kan een ander er z’n licht 
over laten schijnen. Ondertussen is de cliënt niet geholpen en tikt de tijd verder. 

Verder kan het feit dat er naar een rolstoel gekeken wordt zelfs tot extra problemen leiden. Zo 
zijn bij één van de in dit document vermelde rolstoelen de wielen niet goed vastgezet na het 
vervangen van de banden. Een week of drie later liep daardoor één van de wielen er spontaan 
af. Bij controle bleken ook de andere drie wielen los te zitten. 

 

Ook klein lijkende storingen kunnen grote gevolgen hebben 
Kapotte lagers kunnen een rolstoel onbestuurbaar maken evenals een loszittende armleuning 
bij een elektrische rolstoel, want daar zit de bediening op. Op dit soort klachten wordt niet snel 
gereageerd. Maar de gevolgen kunnen erg groot zijn. 

Een onbestuurbare rolstoel kan mensen in levensgevaar brengen. Niet alleen de cliënt, maar 
ook anderen in de nabijheid en/of het verkeer. Er zijn al een paar gevallen bekend waarin het 
maar net goed afgelopen is. En deze situaties zijn bekend bij RSR en de gemeente. Deson-
danks is er in de loop der jaren geen verbetering opgetreden. 

Vandaar dat we het dringende advies geven om bij een noodlottig lijkend ongeval met een rol-
stoel van RSR, de rolstoel door onafhankelijke experts te laten onderzoeken. 


