
Persbericht 

Imeldaziekenhuis Bonheiden doet 

schoonmaak volledig ecologisch 
  

Imelda te Bonheiden kiest als eerste ziekenhuis in België voor een doorgedreven 

duurzame benadering van de schoonmaak en de hygiëne door gebruik te maken van 

ecologische schoonmaakmiddelen in combinatie met aangepaste  doseersystemen en 

microvezeltechnologie.  

 

Na een intens traject van testen en vergelijken is de keuze gevallen op het Eco-

hygiëneconcept, dat werd ontwikkeld door Boma en Ecover.  

 

Dhr Cleymans, Coördinator Logistiek bij Imelda, “Uit onze testen bleek dat de 

schoonmaakresultaten even goed waren als bij conventionele producten en dat de kostprijs 

niet hoger lag.  Bovendien zijn de producten snel en volledig biologisch afbreekbaar. Op die 

manier dragen we een extra steentje bij aan een gezondere leefomgeving, wat perfect 

aansluit bij onze missie: voor een gezonder leven.”  

 

Het Imeldaziekenhuis kiest voor de professionele productlijn van Ecover voor interieur-, 

sanitair- en vloeronderhoud. De toelevering wordt verzekerd door Boma, Benelux-partner 

van Ecover voor de professionele markt. 

 

Over Imeldaziekenhuis Bonheiden 

Imelda vzw beheert het Imeldaziekenhuis en het woon- en zorgcentrum Den Olm in 

Bonheiden. Het ziekenhuis telt 502 bedden voor klassieke hospitalisatie en 92 

dagziekenhuisbedden. Meer dan 120 artsen zijn verbonden aan het ziekenhuis. Het 

ziekenhuis telt 1.400 personeelsleden. De schoonmaakdienst is in eigen beheer en wordt 

uitgevoerd door een 100-tal deeltijdse personeelsleden. Jaarlijks wordt 3.500 liter 

schoonmaakprodukt verbruikt. 

 

Over Ecover 

ECOVER, gevestigd in Malle, is een internationaal bedrijf dat ecologische was- en 

schoonmaakmiddelen produceert. ECOVER is daarnaast ook actief in de professionele 

schoonmaak. ECOVER ontwikkelt in eigen labo ecologische producten die qua werking en 

gebruiksvriendelijkheid perfect vergelijkbaar zijn met conventionele producten. Lang voor er 

sprake was van de huidige ecologische bewustwording, besefte ECOVER dat duurzaamheid 

op lange termijn een noodzaak is. ECOVER is een bedrijf met ISO 14001-certificatie. 

 

Over Boma 

Al meer dan 35 jaar ontwikkelt en verdeelt BOMA professionele schoonmaakproducten, -

materialen en -machines met veel toegevoegde waarde. Het bedrijf, met Benelux-

distributiecentrum te Antwerpen, ontwikkelt functionele productconcepten die via nuttige 

e-tools kunnen besteld worden. Een doordacht gebruik van die producten en diensten 

spaart het milieu en levert de klant, naast tijdwinst en economische besparing, een perfect 

schoonmaakresultaat op. 



 
 

vlnr. Johan Tops, B2B Manager Ecover, Lynn Gordijn, Technisch-Commercieel Consultant 

Boma, Robrecht De Baets, Country Sales Manage Boma, Veerle De Schoenmaecker, Hoofd 

Schoonmaak Imelda, Bart Cleymans, Coördinator Logistiek Imelda. 

 

 

 

Voor meer informatie kan u terecht bij : 

 

www.imelda.be , Dhr Bart Cleymans, Coördinator Logistiek,  015.50.52.35 

 

www.boma.eu , Dhr Robrecht De Baets, Country Sales Manager, 0498.97.66.52 of Mevr Lynn 

Gordijn,  Technisch-Commercieel Consultant, 0495.26.37.12 

 

www.ecover.com, Dhr Johan Tops, B2B-manager, 0479.95.85.40 

 

Een bezoek door de pers bij Imelda is na afspraak bij Dhr Cleymans mogelijk op 

maandagnamiddag 1 februari. 

 


