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Locatie
Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
088 - 70 68 000 

Locatie
Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088 - 70 68 000

Locatie
Oudenbosch
West Vaardeke 11A
4731 MA Oudenbosch
0165 - 31 30 55

Locatie 
Steenbergen
De Wei 26
4651 EZ Steenbergen
088 - 70 66 800

Locatie
Etten-Leur
Schoonhout 215
4872 MC Etten-Leur
076 - 50 42 000
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VOORWOORD

Met trots presenteren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht u het jaarverslag 2016. De Raad van  
Bestuur en de Raad van Toezicht vervullen verschillende rollen, maar zijn samen verantwoordelijk voor een 
goede invulling van de maatschappelijke functie van het Bravis ziekenhuis. Daarin past informatie over de 
resultaten zoals opgenomen in dit jaarverslag. Overigens is het goed om te vermelden dat we vorig jaar voor 
het eerst een verantwoordingsbijeenkomst hielden waar in het bijzijn van maatschappelijke stakeholders 
beleid, resultaten en dilemma’s in een open dialoog met elkaar zijn gedeeld. Ook dit jaar wordt een  
dergelijke bijeenkomst georganiseerd.

Samenwerking  
2016 was het tweede jaar van onze nieuwe 
organisatie. Een organisatie die, evenals de term 
‘brave‘, staat voor kracht en dapperheid. Door 
onze kennis en kunde te bundelen versterken we 
onze competenties en verbeteren we samen de 
kwaliteit van de zorg. Samen met de patiënt en 
zijn familie, samen met alle medewerkers in het 
ziekenhuis, en samen met onze zorgpartners 
buiten het ziekenhuis. Kortom ‘samen doen waar 
we goed in zijn’. 
In het strategisch beleidsplan 2015-2018 richten 
we ons op drie kerndoelen:

Bij deze drie kerndoelen horen de kernwaarden 
lef, vrij, deskundig, en verbindend, die we in alles 
wat we doen als uitgangspunt hanteren.  
Een goed voorbeeld van het realiseren van de 
kerndoelen is de concentratie van oncologische 
zorg op locatie Roosendaal. Het Oncologie 
Centrum hanteert een manifest met de titel 
‘kanker heel je leven’. Hierin beschrijven we de 
betekenis van kanker voor de patiënt en de rollen 
van de patiënt, zijn naasten en de zorgverleners. 
De officiële opening van het Oncologie Centrum 
en het Zuid-West Radiotherapeutisch Instituut 
(ZRTI) vond in oktober 2016 plaats.  

Regionaal ontwikkelt de Stichting WestWest zich 
tot een breed samenwerkingsverband voor 
zorgverleners in West-Brabant. In dit netwerk 
werken we samen aan nieuwe vormen van zorg 
met als doel om de patiënten uit onze regio 
dichtbij huis de beste zorg te geven. Zeker met 
de toenemende zorgvraag van oudere kwetsbare 
patiënten is goede samenwerking binnen de 
Stichting WestWest van grote meerwaarde. 

Organisatie en medewerkers
Januari 2016 reorganiseerden we de zorgorgani-
satie. De kern daarvan zijn de zorgeenheden, 
gegroepeerd in drie zorggroepen. Een zorgeen-
heid is ingericht vanuit het perspectief van de 
patiënt en bestrijkt meestal meerdere specialis-
men. Zo bestaan er een zorgeenheid Moeder & 
Kindcentrum en een zorgeenheid Electief 
snijdend. De zorgeenheid wordt geleid door een 
zorgmanager en de medisch managers van de 
vakgroepen. De leiding van de zorgeenheid 
wordt ondersteund door meewerkend teamlei-
ders. Veel van deze leidinggevenden vervullen 
een nieuwe functie met de nodige uitdagingen.  
Tel daarbij op de (voorbereidingen op) concen-
tratie van zorg op één van de locaties, dan is wel 
duidelijk dat Bravis in een ingrijpend verande-
ringsproces zit. Bepaalde zorgpunten kunnen en 
willen we niet negeren. Denk hierbij aan mede-
werkers die te maken krijgen met een verande-
ring van hun functie-inhoud of een toename van 
werkdruk ervaren. In het kader van het project 
Toekomst Verpleegkundige Zorg 2020 zijn twee 
groepen verpleegkundigen in opleiding gegaan 
voor de kwalificatie HBO-verpleegkundige. Dit is 
geen geringe opgave voor deze medewerkers; de 
opleiding vraagt veel tijd en inspanning. 

1.  Het versterken van de patiënt door hem een stem te geven in zijn eigen 
zorgproces. 

2. Elkaar versterken in de zorgketen.

3. Het versterken van de ziekenhuisorganisatie door excellent organiseren. 
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Kwaliteitsbeleid 
Kwaliteitsbeleid heeft permanent de aandacht. 
Een open cultuur en laagdrempelige toegang tot 
elkaar zijn van belang om te leren en te verbete-
ren in de dagelijkse werkzaamheden. Bij de start 
van het Bravis ziekenhuis in 2015 zijn twee 
decanen kwaliteit en patiëntveiligheid (beiden 
uit de medische staf) gepositioneerd onder de 
Raad van Bestuur en het bestuur van de Vereni-
ging Medische Staf. In 2016 krijgt het kwaliteits-
beleid een impuls door het meldingsysteem 
Veilig Incidenten Melden opnieuw in te richten 
en door de Bravis kwartaalrapportage over 
kwaliteit en veiligheid. Mede hierdoor wordt 
kwaliteit van zorg een aspect van de dagelijkse 
werkzaamheden met aandacht voor het 
bespreken van de geleverde kwaliteit en de 
mogelijkheid om fouten te melden en te 
bespreken. Ervaringen elders bewijzen dat 
voorbeeldgedrag een belangrijke cultuurdrager 
en voorwaardelijk is voor het bespreekbaar 
maken van kwaliteit en patiëntveiligheid. We 
roepen dan ook alle medewerkers op om 
aanspreekbaar te zijn en zich open op te stellen 
voor feedback, zodat de kwaliteitsontwikkeling 
verder doorgezet zal worden. 

Omvang zorgverlening
Het Bravis ziekenhuis is verantwoordelijk voor de 
ziekenhuiszorg in een werkgebied met ongeveer 
270.000 inwoners. In het totaal zijn in 2016 
500.000 poliklinische patiënten naar ons 
ziekenhuis verwezen en zijn 60.000 patiënten 
opgenomen. Dit is nagenoeg gelijk aan de zorg 
die in 2015 door het Bravis ziekenhuis is ver-
leend. 

Financieel
Het resultaat over 2016 behelst € 4,5 miljoen op 
een totale zorgomzet van € 297 miljoen. Het Bravis 
ziekenhuis heeft daarmee een beter resultaat dan 
in de begroting was voorzien. Dit in tegenstelling 
tot wat vaak wordt verteld, dat fusieziekenhuizen 
minder goed presteren. De positieve financiële 
ontwikkeling geeft ons ruimte om gewenste groot-
schalige investeringen in faciliteiten en medische 
apparatuur te doen om ook in dit opzicht goed 
voorbereid te zijn op de toekomst. Vermeldens-
waardig is verder dat sinds 1 januari 2015 sprake 
is van zeven zelfstandige medisch specialistische 
bedrijven (MSB). 
 
Zij richten hun aandacht vooral op financiën en 
zorgomzet. De Vereniging Medische Staf heeft een 
duidelijke positie behouden met een focus op de 
kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. 

De driehoek Raad van Bestuur – MSB – Vereni-
ging Medische Staf borgt een goed (machts)
evenwicht tussen kwaliteit van zorg en financiën, 
en komt de bestuurbaarheid van het ziekenhuis 
ten goede.

Vooruitblik op 2017 
In 2017 staan we weer voor vele uitdagingen 
door nieuwe landelijke richtlijnen, een scherper 
inkoopbeleid van zorgverzekeraars en medisch 
inhoudelijke ontwikkelingen. Wat vandaag nog 
een goede ordening van ons zorgaanbod is, kan 
morgen door een concentratie op enkele 
ziekenhuislocaties in Nederland onder druk 
komen te staan. Het is aan de Raad van Bestuur 
om sturing en leiding te geven aan alle verande-
ringen in deze turbulente tijd. Eind 2016 bleek 
daarom een herijking van onze locatieprofielen 
noodzakelijk. Ambities van vakgroepen om de 
zorg te verbeteren zullen vaker leiden tot concen-
tratie van bepaalde zorg op één locatie. Deze 
tendens kan op gespannen voet komen te staan 
met de eerdere uitgangspunten: evenwicht 
tussen de beide hoofdlocaties en zorg dichtbij 
voor de patiënt. Het is aan het Bravis ziekenhuis 
om steeds een transparante afweging te maken 
in het belang van betere zorg voor de patiënt. 

Tot slot past het op deze plaats om allen die 
hebben bijgedragen aan de zorgverlening aan 
onze patiënten, namens hen en ons, hartelijk te 
bedanken. We wensen u veel leesplezier!

Roosendaal, 18 mei 2017

Vastgesteld door de Raad van Bestuur
drs. J.M.L. Ensing
voorzitter

Goedgekeurd door de Raad van Toezicht
L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA
voorzitter
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Het jaardocument bestaat uit het maatschappe-
lijk verslag met bijlage. De volledige jaarrekening 
is als een aparte bijlage opgemaakt en te vinden 
op de website www.jaarverslagenzorg.nl. Dit 
jaardocument en de jaarrekening 2016 zijn 
vastgesteld door de Raad van Bestuur en 
goedgekeurd door de Raad van Toezicht op  
18 mei 2017.  

Uitgangspunten  
In dit jaardocument beschrijft het Bravis 
ziekenhuis welke veranderingen aan de orde 
waren en welke verbeteringen in 2016 zijn 
gerealiseerd. Hiermee legt het ziekenhuis 
maatschappelijke verantwoording af.

Bij het opstellen van dit jaardocument zijn als 
juridische uit gangspunten gehanteerd: 
•  De verantwoordingsverplichtingen in de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Wet 
toelating zorginstellingen, de Wet medezeggen-
schap cliënten zorginstellingen, de Wet 
klachtrecht cliënten zorginstellingen, de Wet 
bijzondere medische verrichtingen, de Wet op 
het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Wet 
normering topinkomens en de Wet openbaar-
heid uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens.

•  De Richtlijn 655 Zorginstellin gen.
•  De statuten van het Bravis ziekenhuis en van de 

geconsolideerde rechtsvormen. 
•  Het reglement voor de Raad van Toezicht en het 

reglement voor de Raad van Bestuur van het 
Bravis ziekenhuis. 

1.1 Indeling
In hoofdlijnen bevat het jaardocument de 
volgende informatie.  
 
Hoofdstuk 1:  Inleiding 
Hoofdstuk 2:  Profiel van de organisatie 
Hoofdstuk 3:   Bestuur, toezicht en medezeg-

genschap 
Hoofdstuk 4:   Beleid, inspanningen en 

prestaties 
Hoofdstuk 5:   Financieel beleid en verant-

woording 
Hoofdstuk 6: Jaarrekening
Bijlage

Verspreiding 
De jaarrekening 2016 is gedeponeerd bij het CIBG 
van het Ministerie van VWS en staat tevens op de 
site www.jaarverslagenzorg.nl.  
Via de website van het Bravis ziekenhuis  
www.bravisziekenhuis.nl is het jaardocument 
ook toegankelijk. Daarnaast zijn 100 gedrukte 
exemplaren beschikbaar voor de overlegorganen 
en relaties van het Bravis ziekenhuis. 

1 VERANTWOORDING

Dit jaardocument betreft het tweede jaarverslag van Stichting Bravis ziekenhuis. Stichting Bravis ziekenhuis 
is op 1 januari 2015 ontstaan uit de juridische fusie van Stichting Lievensberg ziekenhuis met Stichting R.K. 
Ziekenhuis Sint Franciscus.
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Stichting Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

088 – 70 68 000

62350080

rvb@bravis.nl

www.bravisziekenhuis.nl

2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

Hans Ensing  
voorzitter Raad  
van Bestuur en 

Janneke van Vliet 
lid Raad  

van Bestuur

BRAVIS ZIEKENHUIS

Naam verslagleggende rechtspersoon

Bedrijfsnaam organisatie

Adres

Postcode en plaats

Telefoonnummer

Nummer Kamer van Koophandel

E-mailadres

Internetpagina

2 Profiel van de organisatie



2.2 STRUCTUUR VAN HET CONCERN

2.2.1  Juridische structuur 
Per 1 januari 2015 is de Stichting Bravis zieken-
huis, gevestigd te Roosendaal, ontstaan uit de 
juridische fusie op 31 december 2014 van de 
voormalige Stichting Lievensberg ziekenhuis te 
Bergen op Zoom, de voormalige Stichting R.K. 
Ziekenhuis Sint Franciscus te Roosendaal en de 
voormalige Stichting Nucleaire Geneeskunde 
West-Brabant. De Stichting Bravis ziekenhuis 
exploiteert het Bravis ziekenhuis met hoofdloca-
ties in Roosendaal en Bergen op Zoom en 
poliklinieken in Steenbergen, Oudenbosch en 
Etten-Leur. 

De Stichting Bravis ziekenhuis staat aan het 
hoofd van de groepsstructuur. Het organigram 
geeft de verhoudingen ten opzichte van de 
overige rechtsvormen in de groep weer per 31 
december 2016. De Stichting Bravis zieken huis 
en de Lievensberg Zorg B.V. beschikken elk over 
een toelating voor het verlenen van medisch spe-
cialistische zorg. 

ORGANIGRAM BRAVIS GROEP 2016

Stichting Bravis ziekenhuis

Stichting  
Beheer 

Boerhaave-
plein

100%

Stichting 
Pathologisch 

en Cytologisch 
Laboratorium 
West-Brabant

100%

Stichting
Medische

Microbiologie

100%

Lievensberg
Holding

B.V.

100%

Paramedisch 
Centrum  
Zuid West  

Nederland B.V.

100%

Poliklinische 
Apotheek  
Franciscus 

Roosendaal B.V.
Beherend 

vennoot C.V.

45%

Poliklinische 
Apotheek  

Lievensberg B.V. 

50%

Poliklinische 
Apotheek  
Franciscus 

Roosendaal 
C.V.

Lievensberg
Scheldekliniek

B.V.

Lievensberg
Zorg B.V.

Bariatrisch Centrum 
Zuid West Nederland 

B.V.

Dermatologisch Centrum 
Zuid West Nederland

B.V.

50%

100% 100%

100%51%
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2.2.2  Consolidatie  
In de geconsolideerde jaarrekening worden 
opgenomen de fi nanciële gegevens van de 
Stichting Bravis ziekenhuis en andere rechtsper-
sonen waarover zij beslissende zeggenschap kan 
uitoefenen door het bezit van de meerderheid 
van de stemrechten. De Stichting Bravis zieken-
huis heeft bij vennootschappen tevens een 
kapitaalsbelang. Het betreft de rechtsvormen: 

1.  Stichting Bravis ziekenhuis 
te Bergen op Zoom 

2.   Lievensberg Holding B.V. te Bergen op Zoom 
3.   Lievensberg Zorg B.V. te Bergen op Zoom 
4.  Bariatrisch Centrum Zuid West  

Nederland B.V. 
5.   Dermatologisch Centrum Zuid West 

Nederland B.V. 
6.   Stichting Beheer Boerhaaveplein  

te Bergen op Zoom  
7.   Lievensberg Scheldekliniek B.V.  

te Bergen op Zoom  
8.   Stichting Pathologisch en Cytologisch  

Laboratorium West-Brabant 
9.   Stichting Medische Microbiologie  

te Roosendaal 
10.   Poliklinische Apotheek Lievensberg B.V.  

te Bergen op Zoom 
11.   Poliklinische Apotheek Franciscus  

Roosendaal B.V. te Roosendaal 
12.   Poliklinische Apotheek Franciscus  

Roosendaal C.V. te Roosendaal 
13.   Paramedisch Centrum Zuid West Nederland 

B.V.

De jaarrekeningen van de poliklinische apotheken 
worden niet meegenomen in de consolidatie.  
Geen zeggenschap wordt uitgeoefend in de 
steunstichting Stichting Vrienden van Bravis 
ziekenhuis, per 1 januari 2016 ontstaan uit de 
fusie van de Stichting Vrienden van Lievensberg 
ziekenhuis en Stichting Vrienden van Franciscus 
Ziekenhuis. Deze stichting is tevens vrijgesteld 
van consolidatie. 

2.2.3  Besturingstructuur
De wens tot behoud van ziekenhuiszorg in de 
regio te komen en tot verdere verbetering van de 
kwaliteit van de ziekenhuiszorg leidt tot de 
ziekenhuisfusie per 1 januari 2015 na een jaar 
waarin sprake was van een bestuurlijke fusie van 
de twee Raden van Toezicht en de twee Raden 
van Bestuur.  

Onder de Raad van Bestuur functioneren acht 
clusters waarbinnen alle afdelingen/zorgeenhe-
den en functies gerangschikt zijn. De zorgeenhe-
den en de medisch ondersteunende afdelingen 
zijn gebundeld in drie zorgclusters (zorggroepen) 
en de ondersteunende (staf)afdelingen in vijf 
clusters (Finance & Control, HRM, Bedrijfszaken, 
Cliëntzaken, Juridische en Bestuursondersteu-
ning). Elk cluster wordt geleid door een manager 
(de tweede besturingslaag). Deze managers 
vormen samen met de Raad van Bestuur en drie 
vertegenwoordigers van de medisch specialisten 
het managementteam dat in totaal uit dertien 
personen bestaat. In het managementteam 
komen alle beleidsvoornemens aan de orde. 
Tevens vindt in het managementteam afstem-

“
”

“Niet alleen de aandacht van de arts voor de 

patiënt is van belang, maar ook de aandacht 

van de patiënt voor de dokter. Daar halen 

artsen hun energie uit.”

SEH-arts Soufian el Bouazati

2 Profiel van de organisatie
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”

ming en meningsvorming plaats over relevante 
ontwikkelingen en wordt verslag uitge bracht 
over het overleg met adviesorganen, ziekenhuis-
commissies en externe stakeholders. Het 
managementteam verga dert eenmaal per twee 
weken.

De derde besturingslaag wordt gevormd door de 
leidinggevenden van zorgeenheden en  afdelin-
gen. In het zorgbedrijf is sprake van duale 
aansturing door een zorgmanager en medisch 
manager per vakgroep. De zorgmanagers zijn per 
1 januari 2016 benoemd en werken over de 
locaties heen. De vierde laag betreft teamleiders 
die wel hiërarchische taken maar geen budget-
verantwoordelijkheid hebben. Zij zijn in de 
ondersteunende clusters benoemd per 1 april 
2015 en in het zorgbedrijf een jaar later, per 1 
april 2016.  
 
2.2.4 Besturingsfilosofie
Als belangrijke uitgangspunten voor de gefuseer-
de ziekenhuisorganisatie gelden: eenheid van 
leiding en toezicht, een heldere organisatiestruc-
tuur die de missie, visie en ambities ondersteunt, 
maximaal drie besturingslagen met budgetver-
antwoordelijkheid en eenheid van visie en 
beleid. Vanuit het uitgangspunt eenheid van visie 
en beleid zijn deelvisies uitgewerkt voor de 
merkpositionering, acute zorg, oncologie, 
anderhalvelijnszorg, kwaliteit & veiligheid  en de 
verpleegkundige zorg. In 2016 zijn veel financiële 
en personele regelingen alsmede ziekenhuis-
breed beleid geharmoniseerd, waar nodig na 
advisering van de adviesorganen.  
 

Betrokkenheid medisch specialisten  
In beide ziekenhuizen was al eerder duaal 
management ingevoerd op het niveau van de 
zorgeenheden. Per 1 april 2015 zijn opnieuw 
vanuit elke vakgroep medisch managers 
benoemd die als aanspreekpunt fungeren voor 
de zorgmanager. Om het duaal management ook 
op zorggroepniveau tot uitdrukking te laten 
komen, is tevens per zorggroep een medisch 
specialist op zorggroepniveau benoemd. Zij 
overleggen regelmatig met hun zorggroepmana-
ger en nemen deel aan het managementteamo-
verleg. 
 
2.2.5 Medezeggenschapsstructuur 
Het Bravis ziekenhuis kent vier adviesorganen: 
•  Vereniging Medische Staf (zie paragraaf 3.6)
•  Cliëntenraad (zie paragraaf 3.7) 
•  Ondernemingsraad (zie paragraaf 3.8) 
•  Verpleegkundige Adviesraad (zie paragraaf 3.9)
Deze organen geven de Raad van Bestuur 
gevraagd en ongevraagd advies over besluiten 
en beleidskwesties.
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Raad van Bestuur

Hans Ensing 
voorzitter raad van bestuur

 

04/16

Finance & control

Planning & Control

Financiële Administratie

Salarisadministratie

Zorgadministratie

Luc Stevens   
manager

Bedrijfszaken

Facilities

Verkoop

Inkoop

Informatisering  &
Automatisering

Huisvesting

Leo Simons  
manager

Cliëntzaken

Patiëntenservice

Marketing &
 Communicatie

Zorginnovatie,
Kwaliteit & Veiligheid

Jan Oostenbrink   
manager

HRM

HR Advies

HR Services

Kennis- en ontwikkelcentrum

Marianne 
Verschuuren   
manager

Stafdienst
juridische en bestuursondersteuning

Petra Verdult-Hazen     
secretaris
raad van bestuur

Juridische zaken

Secretariaat
raad van bestuur

Janneke van Vliet 
lid raad van bestuur

Stafbestuur 
Vereniging Medische Staf

Richard Pal
voorzitter

Ondernemingsraad

Erik van Rooy
voorzitter

vormenbeeld@bravis.nl

Verpleegkundige Adviesraad

Eline Wilting - Bijlaart
voorzitter

Cliëntenraad

Caroline van Doorn – 
van Gurp
voorzitter

Raad van Toezicht

Zorggroep Beschouwend-Oncologie

Bart de Graaf   
zorggroepmanager

Harmen Krepel
Medisch specialist

Psychiatrie / Medische Psychologie

Geriatrie / Reumatologie

Interne Geneeskunde / MDL / Dialyse

Cardiologie / Longgeneeskunde

Oncologie Centrum

Revalidatie

Diëtetiek - Geestelijke verzorging - Medische  
Revalidatie - Mytylschool - Paramedisch 

centrum

Apotheek

Arnoud Slooff  
zorggroepmanager

Tim Bikkers
Medisch specialist

 Zorggroep Acuut-Complex

OK / CSA

Moeder & Kindcentrum

 Gynaecologie - Neonatologie - Verloskunde

IC / CCU / EHH

SEH

Kindergeneeskunde / Acute Neurologie

Acuut-Complex Snijdend

Bariatrie* - Chirurgie acuut / complex -
Gynaecologie (kliniek) - Orthopedie acuut / 

complex - Urologie (kliniek)

Zorggroep Electief-Medisch 
ondersteunend

Anton Valk  
zorggroepmanager

Martijn Franken
Medisch Specialist

Electief Snijdend

Chirurgie electief - Neurologie / Neuro-
chirurgie electief - Orthopedie electief 

- Urologie

Dag- en behandelcentrum / Endoscopie

Poliklinische vakken

Buitenpoliklinieken  - Dermatologie - KNO
Oogheelkunde - Plastische Chirurgie -  

Pijncentrum

Zorglogistiek

Bureau Opname - Flexbureau - POS - Transfer

Medische Beeldvorming

Nucleaire Geneeskunde - Radiologie

KCHLT

*Bariatrie, Medische Microbiologie en het PC-lab zijn zelfstandige entiteiten, maar zijn wel 
vermeld vanwege de vele relaties binnen de zorgeenheid.

Decanen

Anneke Groenhuijzen Geraldi Wijma

Ondersteuning
adviesorganen

Medische Microbiologie*

PC-lab*

Medische Technologie

2 Profiel van de organisatie
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2.3.1 Profiel
Het Bravis ziekenhuis kenmerkt zich door een 
breed medisch specialistisch zorgaanbod in de 
regio, waar zorg volgens geldende richtlijnen op 
een persoonlijke en betrokken manier wordt 
verleend. Vernieuwing is een normaal onderdeel 
van de activiteiten van het ziekenhuis.  
Het zieken huis levert alle zorg die niet valt onder 
de noemer van topklinische en topreferente zorg. 

Profiel locatie Bergen op Zoom 
De locatie Bergen op Zoom ontwikkelt een 
profiel met het accent op de complex acute 
snijdende zorg. De verloskunde en de klinische 
kindergeneeskunde zijn medio 2015 geconcen-
treerd in Bergen op Zoom. In 2016 volgde de 
acute neurologie. 

Profiel locatie Roosendaal
De locatie Roosendaal ontwikkelt een profiel met 
het accent op de oncologische en electieve zorg. 
In het nieuwe Oncologie Centrum, oktober 2016 
geopend, werken gespecialiseerde en gemoti-
veerde professionals van diverse disciplines 
nauw met elkaar samen om de oncologiepatiën-
ten te behandelen en te ondersteunen. De 
radiotherapeuten van de aangrenzende vestiging 
van ZRTI nemen deel aan het multidisciplinair 
overleg. Ook dagbehandeling en psychosociale 
opvang voor mensen met kanker is in het nieuwe 
gebouw ondergebracht.  

2.3 KERNGEGEVENS

2.3.2 Functies beide locaties 

Locatie Roosendaal Locatie Bergen op Zoom

Volwaardig ziekenhuis  
met speerpunt oncologische en electieve zorg

Volwaardig ziekenhuis  
met speerpunt complex acute zorg

Poliklinieken voor alle specialismen Poliklinieken voor alle specialismen

Drie buitenpoliklinieken: Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen

Intensive Care (24 uur per dag)
•  Minder dan 12 bedden
•  Overdag een intensivist

Intensive Care (24 uur per dag)
•  Meer dan 12 bedden
•  24 uur per dag een intensivist (buiten kantooruren 

ook verantwoordelijk voor locatie Roosendaal)

Volwaardige OK
•  Tijdens kantooruren volop in gebruik  

(anesthesiologen en OK-teams)
•  Buiten kantooruren een anesthesioloog en OK-team 

oproepbaar (inzetbaar voor beide locaties)

Volwaardige OK
•  24 uur per dag minimaal één anesthesioloog en  

OK-team aanwezig
•  Buiten kantooruren nog een anesthesioloog en  

OK-team oproepbaar (inzetbaar voor beide locaties)

Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp

Oncologie Centrum Moeder & Kindcentrum

Kinderdagbehandeling Klinische kindergeneeskunde en kinderdagbehandeling

Electieve neurologie en neurochirurgie Acute neurologie



Bravis ziekenhuis  |   Jaarverslag 201620

2.3.3 Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis wordt gevormd door het gebied Westelijk Noord-Bra-
bant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal 
tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk.

2.3.4 Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

Enkele kengetallen Bravis ziekenhuis per 31-12-2016 Aantallen

Medisch specialisten (inclusief buitengewone leden) 261

Personeelsleden (gemiddeld aantal fte) 1.999

Aantal opnamen 30.759

Aantal verpleegdagen 140.285

Gemiddelde verpleegduur (in dagen) 4,6

Aantal dagbehandelingen 29.378

Aantal langdurige observaties 1.662

Polikliniekbezoeken (excl. nevenstichtingen) 482.084

Totale bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €) 297.582

Balanstotaal (in 1.000 €) 281.643

Bergen op Zoom

Steenbergen

Roosendaal

Etten-Leur
Oudenbosch
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Vanuit zijn statutaire doelstelling streeft het Bravis ziekenhuis naar optimale relaties met de belanghebben-
den in de omgeving van het ziekenhuis. Met verschillende partijen heeft de onderlinge samen werking in 
2016 een duidelijke impuls gekregen. 

2.4 SAMENWERKINGSRELATIES

Een greep daaruit:
•  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) 

houdt op basis van wetgeving toezicht op de 
kwaliteit van zorg in onder andere zie kenhuizen 
en voert regelmatig thematische onderzoeken 
uit. Naast thematisch onderzoek is er gefaseerd 
en incidenteel toezicht. In 2016 heeft de IGZ het 
Bravis ziekenhuis meerdere malen bezocht, 
mede vanuit haar bezorgdheid over de kwaliteit 
van zorg in een fusieproces. De bezoeken zijn 
positief verlopen. 

•  Het Bravis ziekenhuis voert met de zorgverzeke-
raars regelmatig overleg waarbij beleid, produc-
tie en kwaliteit worden bespro ken. Met de 
individuele zorgverzekeraars maakt het 
ziekenhuis prijs- en volumeafspraken. Voor 
2016 is met alle zorgverzekeraars een contract 
afgesloten.

•  Met de eerstelijns verloskundigen in de gehele 
regio vormen de gynaecologen, kinderartsen en 
tweedelijns verloskundigen die zijn verbonden aan  
 

het Bravis ziekenhuis een Verloskundig Samen-
werkingsVerband (VSV) dat aan de eisen van de 
IGZ voldoet. Bij de opening van het Moeder & 
Kindcentrum (MKC) in 2015 hebben enkele 
eerstelijns verloskundigen hun praktijk verplaatst 
naar het ziekenhuis en zijn met alle eerstelijns 
verloskundigen toelatingsovereenkomsten 
gesloten, zodat zij binnen de muren van het 
centrum geheel zelfstandig poliklinische bevallin-
gen mogen uitvoeren. Tevens zijn enkele kraam-
centra een kraamhotel met eerstelijns kraamzorg 
in suites in het nieuwe centrum gestart. 

•  In 2016 is door het Verloskundig Samenwer-
kingsverband, dat werd gevormd door de 
samenwerkingspartners van het Moeder & 
Kindcentrum hard gewerkt aan de totstandko-
ming van een verdergaande vorm van samen-
werking met als doel de kwaliteit en veiligheid 
van de geboortezorg in de regio naar een nog 
hoger niveau te brengen. Deze samenwerking is 
in lijn met de regionale visie van verzekeraars 
op de geboortezorg.  
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Hiervoor hebben zij in december 2016 een 
coöperatie opgericht, genaamd Coöperatie 
Qocon U.A. Als een van de koplopers in de regio 
doet Qocon er alles aan om in 2017 op basis van 
een integraal tarief contracten te sluiten met de 
zorgverzekeraars. De eerste contracten zijn 
inmiddels gesloten.

•  Het in oktober 2011 tot stand gekomen 
convenant met het Amphia Ziekenhuis in Breda 
over de gezamenlijke ambitie en intentie om de 
ziekenhuiszorg voor West-Brabant op een zo 
hoog mo gelijk niveau te houden is per 1 januari 
2016 voor vier jaar verlengd. De komende jaren 
zal bezien worden of samenwerking tussen 
Bravis en Amphia op met name medisch 
ondersteunende functies mogelijk is.

•  Stichting tanteLouise huurt twee locaties in 
Bergen op Zoom: de afdeling geriatrische revali-
datie op de tweede verdieping boven de SEH/
HAP en het Moeder & Kindcentrum en de VAAZ 
in de hoogbouw van het Bravis ziekenhuis voor 
zowel somatische ziektebeelden als voor 
collum care-patiënten.  

•  Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Bergen op 
Zoom, Roo sendaal en Tholen heeft als doel de 
zorg voor mensen in de laatste levensfase zo 
goed mogelijk te organiseren en de kwaliteit 
van deze zorgverlening te verbeteren.  
Mevrouw J. van Vliet is voor zitter van het 
netwerk. De netwerkcoördinator is het aan-
spreekpunt van het netwerk en is sinds 2007 
gehuisvest in het Bravis ziekenhuis locatie 
Bergen op Zoom. 

•  Het Bravis ziekenhuis is een van de oprichters 
van Stichting Transmurale Samenwerking 
Westelijk West-Brabant (hierna: Stichting 
West-West). De Stichting West-West heeft ten 
doel om meer samenhang, continuïteit en 
doelmatigheid in de regionale gezondheidszorg 
te bereiken met zorg zo dicht mogelijk bij de 
patiënt. Zie verder paragraaf 4.2.2 bij anderhal-
velijnszorg. 

Overige samenwerkingsverbanden waaraan het 
Bravis ziekenhuis deelneemt zijn onder andere: 
•  Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut te 

Vlissingen 
•  GGZ WNB te Halsteren, samenwerkingsovereen-

komst ten behoeve van de psychiatrie 
•  Mytylschool Roosendaal inzake reva lidatie-

behandelingen op locatie
•  Westbrabants Overleg Zorg voor transmurale 

afstemming 
•  Integraal Kankercentrum Nederland, vestiging 

Rotterdam 
•  Stichting Projecten Arbeidsmarkt Zorgsector 

West-Brabant 

“
”

“Toen ik begon mochten patiënten met een 

heupprothese na vijf dagen naar huis. Dat hebben 

we teruggebracht naar nul nachten. De patiënt krijgt 

’s morgens een nieuwe heup en mag ’s avonds na 

fysiotherapie weer naar huis.”

Orthopedisch chirurg Stan Bell

2 Profiel van de organisatie
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3
Bestuur, toezicht 

bedrijfsvoering en 
medezeggenschap
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In dit hoofdstuk wordt de ‘good governance’ gedachte uitgewerkt die het Bravis 
ziekenhuis hanteert. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de normen voor goed 
bestuur, het bestuur en toezicht en de samenwerking met de adviesorganen Verenig-
ing Medische Staf, Cliëntenraad, Ondernemingsraad en Verpleegkundige Adviesraad.

3.1 INTRODUCTIE

3.3  RAAD VAN BESTUUR

3.2  NORMEN VOOR GOED BESTUUR

Het Bravis ziekenhuis vindt het van belang de 
landelijke Zorgbrede Governancecode volledig toe 
te passen. Bij ‘good governance’ zijn vier deelpro-
cessen te onderscheiden:  
Sturen gaat om het richting geven aan de 
organisatie en het overleg met ketenpartners ter 
realisatie van de doelstellingen en strategie.
Beheersen betreft het opstellen, volgen en 
bijsturen van processen, prestaties en risico’s van 
de organisatie. 
Verantwoorden betreft het verstrekken van 
informatie over de opgedragen taken en gedele-
geerde bevoegdheden aan het interne en externe 
toezicht en aan externe belanghebbenden.
Toezicht is gericht op het bewaken van de 
realisatie van de fundamentele doelstellingen van 
de organisatie en heeft een lange termijn dimen-
sie. Behalve door de Raad van Toezicht (intern 
toezicht) wordt toezicht ook uitgeoefend door 
externe toezichthouders. 
In toenemende mate wordt aan governance een 
vijfde deelproces toegevoegd: risicomanage-
ment. 

Dit is een continu proces dat ten aanzien van de 
doelstelling van de onderneming risico’s 
identificeert en beoordeelt. Deze risico’s kunnen 
zich in alle deelprocessen voordoen. 

‘Good governance’ laat zich niet alleen in regels 
vangen, maar moet ook tot uitdrukking komen in 
het doen en laten van personen. Belangrijk is te 
vermelden dat zowel de Raad van Bestuur als de 
Raad van Toezicht zich er bewust van is dat zij 
een bijzondere maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid heeft. Zij betrekken op gepaste wijze alle 
interne én externe belanghebbenden bij het 
beleid en zijn hierop ook aanspreekbaar.  

Per 1 januari 2017 wordt de herziene Governan-
cecode Zorg 2017 ingevoerd. De statuten van de 
stichting en de reglementen en werkwijzen van 
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur 
voldoen aan de eisen die de voorheen van kracht 
zijnde Zorgbrede Governance Code stelt, maar 
zullen in 2017 getoetst en waar nodig aangepast 
worden aan de vernieuwde code.
 

3.3.1  Samenstelling Raad van Bestuur
Per 1 januari 2015 bestaat de Raad van Bestuur 
van het nieuwe Bravis ziekenhuis uit twee 
personen: mevrouw J. van Vliet als lid Raad van 
Bestuur en de heer H. Ensing als voorzitter Raad 
van Bestuur.  
 

Medio 2016 heeft mevrouw Van Vliet aangekon-
digd dat zij in juni 2017 haar functie wil neerleg-
gen om met vervroegd pensioen te gaan. Voor de 
Raad van Toezicht was dit reden om gedurende 
2016 te starten met een wervings- en selectiepro-
cedure voor een nieuw lid Raad van Bestuur. Op 
10 april 2017 is bekendgemaakt dat mevrouw 
drs. B. Mennema-Vastenhout  per 1 juli 2017 als 
haar opvolger zal starten. 
 

3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap
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3.3.2 Nevenfuncties Raad van Bestuur

Naam drs. J.M.L. Ensing J. van Vliet MHA

Functietitel voorzitter lid

Leidinggevende of niet- 
leidinggevende functie

leidinggevend leidinggevend

Geslacht mannelijk vrouwelijk

Jaar benoeming bestuurder 2007 (voorzitter: 2012) 2009

Datum indiensttreding 1 juni 1990 1 september 2009 

Contract Voor onbepaalde tijd Voor onbepaalde tijd

Nevenfuncties Regionale bestuurlijke functies
•  voorzitter bestuur Stichting Medische 

Microbiologie 
•  voorzitter bestuur Stichting Pathologisch en 

Cytologisch Laboratorium West Brabant
•  voorzitter Regionaal Elektronisch Netwerk
•  lid bestuur Stichting Projecten Arbeidsmarkt 

Zorg sector West Brabant (PAZ)
•  lid AdviesRaad Zeeuws RadioTherapeutisch 

Instituut

Lidmaatschap van netwerken
•  lid bestuur Brabants-Zeeuwse Werkgevers-

vereniging
•  voorzitter bestuur Samenwerkende Chipsoft 

ziekenhuizen (SaCZ)
•  lid Adviescommissie Besturing & Bekostiging 

NVZ
•  bestuurslid Inkoop Alliantie Ziekenhuizen
•  arbiter Scheidsgerecht Gezondheidszorg 

(vanaf november 2016)

Overige activiteiten
•  lid bestuur Stichting Algemene Ziekenhuizen 

(SAZ)

Regionale bestuurlijke functies:
•  lid bestuur Stichting Medische Microbiologie 
•  secretaris/penningmeester bestuur Stichting 

Pathologisch en Cytologisch Laboratorium 
West Brabant

•  voorzitter Netwerk Palliatieve Zorg, regio 
Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen

•  voorzitter bestuur Stichting West-West
•  voorzitter dagelijks bestuur Embraze 
•  lid bestuur Consortium Palliatieve Zorg 

Zuid-West Nederland

Lidmaatschap van netwerken
lid ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) 
Noord-Brabant
lid REN (Regionaal Elektronisch Netwerk)

Overige activiteiten: 
•  vice-voorzitter Raad van Toezicht Koninklijke 

Visio
•  lid Bestuurs-Advies-commissie Kwaliteit en 

Organisatie NVZ
•  lid Bestuurs Adviescommissie Opleiding en 

Onderwijs NVZ
•  lid begeleidingscommissie ZonMW t.b.v. 

evaluatie CITRIEN-programma

Totaal bezoldiging 2016 in 
kader van de WNT

€ 235.308 € 204.358



Bravis ziekenhuis  |   Jaarverslag 201626

3.3.3  Taak en werkwijze Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur wil voldoen aan de 
Gedragscode voor de goede bestuurder van de 
NVZD (Vereniging van Bestuurders in de Gezond-
heidszorg).
Het reglement Raad van Bestuur beschrijft de 
collectieve verantwoordelijkheid van de Raad 
van Bestuur voor het besturen van de ziekenhuis-
organisatie. Daarbinnen is een lid primair 
aanspreekbaar op de aan hem toegewezen taken 
en aandachtsgebieden. Het reglement voorziet 
verder in regelingen voor besluitvorming en 
waarneming, openbaarheid, openheid, en 
interne en externe verantwoording. In de 
statuten en het reglement Raad van Toezicht is 
vermeld welke informatie de Raad van Bestuur 
minimaal aan de Raad van Toezicht ter beschik-
king stelt. 

In het tweede jaar na de juridische fusie heeft de 
Raad van Bestuur de organisatorische fusie 
voltooid. Een belangrijke stap daarin was de 
herinrichting van het zorgbedrijf per 1 januari 
2016 met de benoeming van een zorgmanager 
per locatieoverstijgende zorgeenheid. Vooruitlo-
pend op de verdere profielinvulling van de 
ziekenhuislocaties is zowel een zorgeenheid 
acuut complex snijdend als een zorgeenheid 
electief snijdend ingericht (zie organigram in 
paragraaf 2.2.3). Van groot belang zijn de 
besluitvormingsprocedures ten behoeve van 

lateralisaties van zorg. Ook is opnieuw veel 
ziekenhuisbeleid geharmoniseerd en gemoderni-
seerd, waar nodig na het doorlopen van een 
adviestraject bij de adviesorganen. Herkenbaar 
daarin is het streven om het beste van de twee 
werelden te verenigen, waar nodig aangevuld 
met nieuwe externe informatie. 
Naast regulier overleg met de Cliëntenraad en de 
Verpleegkundige Adviesraad door lid Raad van 
Bestuur mevrouw Van Vliet en met de Onderne-
mingsraad door voorzitter Raad van Bestuur de 
heer Ensing, nemen zij beiden deel aan het 
tweewekelijks overleg met het bestuur van de 
Vereniging Medische Staf. Alle medisch specialis-
ten werkzaam in het Bravis ziekenhuis zijn 
verplicht lid van de Vereniging Medische Staf. De 
heer Ensing overlegt verder tweewekelijks met 
het bestuur van de Coöperatie MSB Bravis, het 
grootste medisch specialistisch bedrijf van 
vrijgevestigde medisch specialisten in het Bravis 
ziekenhuis. In een addendum aan de samenwer-
kingsovereenkomst leggen zij samen kwaliteits-
afspraken vast.  
 
In het voorjaar 2016 vond met het Management-
team de tweede evaluatie plaats van het 
Dynamisch Beleidsplan voor de jaren 2015–2017. 
Besloten werd enkele doelstellingen te herzien 
en andere doelstellingen meer aandacht te 
geven. Meer over het Dynamisch Beleidsplan 
vindt u in hoofdstuk 4.  

”
“Netwerkvorming wordt steeds belangrijker.  

Met EMBRAZE zijn we op de toekomst voorbereid.” 

Janneke van Vliet, lid Raad van Bestuur 

en voorzitter dagelijks bestuur EMBRAZE

“
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Sedert de fusie is op basis van het Strategisch Dynamisch Beleidsplan 2015-2017 door de medewerkers met veel 
inzet in 2016 gewerkt aan belangrijke lateralisaties van zorg als het Oncologie Centrum, de afdeling Kind & Jeugd 
en de acute neurologie, alsmede aan het integreren en uniformeren van processen en systemen op beide locaties. 
De Raad van Toezicht wil hier haar dank uitspreken aan alle medewerkers die het door hun inzet mogelijk maken 
nu en in de toekomst kwalitatief verantwoorde zorg in de regio West-Brabant te blijven leveren. ”
3.4  RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht past de door de Brancheor-
ganisaties in de Zorg opgestelde Zorgbrede 
Governancecode toe, ook nu deze per 1 januari 
2017 is gewijzigd. De daarin opgenomen zeven 
principes zijn daarbij voor Bravis leidend. 
Vooruitlopend op deze code heeft Bravis op 
initiatief van de Raad van Toezicht reeds in 
september 2016 publiekelijk verantwoording 
afgelegd over zijn beleid en functioneren. 
Bestuur, medisch specialisten en toezichthou-
ders deelden met politici en maatschappelijke 
organisaties de resultaten, de plannen voor de 
komende jaren en de dilemma’s waarmee het 
ziekenhuis geconfronteerd wordt. Ook gingen zij 
in op signalen en zorgen die naar voren werden 
gebracht, onder meer over de manier waarop de 
zorg voor kwetsbare ouderen in de regio 
georganiseerd kan worden.

3.4.1 Taak en werkwijze Raad van Toezicht  
De Raad van Toezicht vindt het zijn maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid om te waarborgen 
dat patiënten in de regio West-Brabant toegan-
kelijke en kwalitatief goede zorg kunnen (blijven) 
krijgen. Vanuit dit maatschappelijk mandaat 
vervult de Raad van Toezicht zijn functie. Naast 
zijn toezichthoudende rol functioneert de Raad 
van Toezicht ook als adviseur, klankbord en 
werkgever van de Raad van Bestuur. Om zijn taak 
goed te vervullen heeft de Raad van Toezicht 
formeel overleg met de adviesorganen, neemt 
deel aan strategie- en themabijeenkomsten en 
legt werkbezoeken af. De Raad van Toezicht is 
zodanig samengesteld dat ieder lid geschikt is 
om de hoofdlijnen van het beleid te beoordelen 
en tevens beschikt over specifieke deskundig-
heid op een of meer deelterreinen. Leden die op 
voordracht of aanbeveling zijn benoemd, 
bijvoorbeeld op voordracht van de Cliëntenraad, 
zijn zich bewust van de noodzaak zonder last en 
ruggespraak te functioneren. 

De Raad van Toezicht werkt met verschillende 
commissies. Zo is er een commissie Bedrijfsvoe-
ring en Financiën, een commissie Kwaliteit en 
Veiligheid en een commissie Governance en 
Remuneratie. Deze commissies vergaderen 
gemiddeld vijf keer per jaar, bij voorkeur kort 
voor een reguliere vergadering van de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2016 acht 
maal vergaderd met de Raad van Bestuur en een-
maal een themasessie gehouden met de Raad 
van Bestuur, het bestuur van de Vereniging 
Medische Staf en het managementteam. Op een 
enkele uitzondering na was de voltallige Raad 
van Toezicht bij deze vergaderingen aanwezig. 
Verder vergaderde de Raad van Toezicht in het 
bijzijn van de Raad van Bestuur afzonderlijk met 
het bestuur van de Vereniging Medische Staf, met 
de Cliëntenraad en met de Verpleegkundige 
Adviesraad. Verder heeft een delegatie van de 
Raad van Toezicht een vergadering van de 
Ondernemingsraad bijgewoond. De Raad van 
Toezicht heeft haar eigen functioneren geëvalu-
eerd. De resultaten daarvan zijn gedeeld met de 
Raad van Bestuur. 

3.4.2  Bezoldiging, samenstelling en 
nevenfuncties 

Per 1 januari 2016 trad de voorzitter van de Raad 
van Toezicht mevrouw prof. Mr. M.D.B Schutjens 
af omdat haar benoemingstermijn ten einde liep. 
Het voorzitterschap werd overgenomen door de 
heer L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA.  
Mevrouw Mr. Drs. S. van Breugel trad op voor-
dracht van de Cliëntenraad toe tot de Raad van 
Toezicht per 1 januari 2016. De samenstelling en 
de nevenfuncties van de Raad van Toezicht treft 
u aan in bijlage 1. Voor wat betreft de bezoldiging 
volgt de Raad van Toezicht de aanwijzing van de 
NVTZ en wordt verwezen naar de jaarrekening.
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3.4.3  Besluiten en bestuurlijke vraagstukken 
In 2016 zijn naast reguliere besluiten over de 
begroting 2016 en het jaarverslag 2015, inclusief 
de daarin opgenomen jaarrekening, door de 
Raad van Toezicht ook besluiten genomen over 
de voortgang van de actiepunten uit het 
Strategisch Dynamisch Beleidsplan 2015-2017, 
over de realisatie van de verdergaande organisa-
torische fusie en over de aanbesteding van 
diverse bouwactiviteiten. Ook is een discussie 
gestart omtrent de richting en de houdbaarheid 
van de destijds geformuleerde profielen voor de 
locaties Roosendaal en Bergen op Zoom. Deze 
discussie krijgt in 2017 een verder vervolg. 

Vraagstukken welke verder nog de aandacht van 
de Raad van Toezicht hebben, zijn werkdruk en 
werkplezier, value-based health care, de 
strategische risico-inventarisatie, de mogelijke 
substitutie van zorg van het ziekenhuis naar de 
eerste lijn en een portfolio- discussie mede als 
gevolg van mogelijke concentratie- en specialisa-
tietendensen in het zorgveld. Ook zijn scena-
rio-analyses voorzien op basis van de huidige 
politieke partijprogramma’s die zijn uitgebracht 
voor de in 2017 gehouden verkiezingen.
 

3.5  RAAD VAN COMMISSARISSEN  
LIEVENSBERG ZORG B.V.

De Raad van Commissarissen van Lievensberg Zorg B.V. bestaat uit vijf leden van de Raad van Toezicht van 
Stichting Bravis ziekenhuis. Tot zesde lid is op 25 mei 2016 mevrouw Van Breugel benoemd. De Raad verga-
derde in 2016 eenmaal. De belangrijkste punten tijdens deze vergadering waren: de goedkeuring van de 
jaarrekening 2015, het benoemen van de voorzitter en vicevoorzitter en het goedkeuren van het voorge-
nomen besluit tot de statutenwijziging van de Lievensberg Zorg B.V. 

3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap
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Sinds 1 januari 2015 zijn in het Bravis ziekenhuis 
zeven medisch specialistische bedrijven actief. In 
een MSB hebben zich vrijgevestigde medisch 
specialisten verenigd. Van de Coöperatie MSB 
Bravis U.A. is ruim de helft van de vrijgevestigden 
lid. Het bestuur hiervan overlegt tweewekelijks 
met de RvB. Daarnaast hebben de vakgroepen 
dermatologie, radiologie, pathologie, medische 
microbiologie, plastisch chirurgie, oogheelkunde 
en neurochirurgie elk een eigen MSB opgericht. 
De RvB heeft met elk MSB een identieke overeen-

komst gesloten. Tevens is in 2016 met de 
Coöperatie MSB Bravis een addendum met 
kwaliteitsafspraken getekend, wat in 2017 wordt 
geëvalueerd en in aangescherpte vorm geconti-
nueerd.  

Onderstaand schema geeft de verhoudingen 
weer tussen ziekenhuis, Vereniging Medische 
Staf en MSB-en en de tussen hen geldende 
overeenkomsten. 

3.6  MEDISCH SPECIALISTISCHE BEDRIJVEN
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Fusie en aantal leden
De VMS bestond op 31 december 2016 uit 231 
gewone leden en 30 buitengewone leden. De 
buitengewone leden zijn: specialisten die voor 
minder dan 40% werkzaam zijn in het ziekenhuis, 
chef-de-cliniques en waarnemers. Ook gastspe-
cialisten die structureel werkzaamheden in het 
ziekenhuis verrichten kunnen worden toegelaten 
tot het buitengewoon lidmaatschap van de VMS.

Aandachtsgebieden
De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit en 
patiëntveiligheid. Ook stafbreed strategisch 
beleid is bij de VMS belegd, voor zover dit niet in 
overwegende mate de ondernemersbelangen 
van de vrijgevestigde specialisten of de arbeids-
rechtelijke positie van specialisten in loondienst 
betreft. Deze belangen worden respectievelijk 
door de medisch specialistische bedrijven 
(MSB-en) en de Vereniging medisch specialisten 
in dienstverband (VMSD) behartigd. De leden van 
de MSB-en en de VMSD zijn tevens lid van de 
VMS, maar de verschillende gremia hebben hun 
eigen aandachtsgebieden en opereren onafhan-
kelijk van elkaar. Deze rolverdeling is vastgelegd 
in het Document Medische Staf (DMS).

Stafbestuur
Het Stafbestuur komt wekelijks bij elkaar. 
Tweewekelijks is er overleg met de Raad van 
Bestuur. Verder is er jaarlijks overleg met de 
Raad van Toezicht, tweejaarlijks met de Cliënten-
raad en eens per kwartaal met de VAR. Het 
Stafbestuur wordt ondersteund door het bureau 
medische staf dat bestaat uit drie secretaresses 
en een beleidsmedewerker. Het secretariaat 
vervult een belangrijke rol in het ondersteunen 
van het IFMS-traject en bij de werving en selectie 
van nieuwe specialisten. In de bijlage treft u de 
samenstelling van het Stafbestuur aan.

Besluitvorming
Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de 
VMS plaats. De algemene vergadering heeft met 
name betrekking op het intern functioneren van 
de vereniging. Maandelijks is er een kernstafver-
gadering. In de kernstafvergaderingen komen 
stafbrede onderwerpen met betrekking tot 
kwaliteit en patiëntveiligheid aan de orde, zoals 
adviesaanvragen vanuit de Raad van Bestuur 
met betrekking tot voorgenomen beleid en 
stafbrede richtlijnen en protocollen. In de 
kernstafvergadering zijn alle vakgroepen binnen 
het ziekenhuis vertegenwoordigd. Alle leden 
ontvangen de vergaderstukken en een uitnodi-
ging om de vergaderingen bij te wonen. Alleen 
gewone leden hebben stemrecht. De Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis is eveneens uitgeno-
digd om bij de algemene ledenvergadering en de 
kernstafvergaderingen aanwezig te zijn. 

Belangrijke onderwerpen die in 2016 in de 
kernstafvergaderingen aan de orde zijn gekomen 
zijn de visiedocumenten van de verschillende 
vakgroepen, de verdere inrichting van het 
zorgbedrijf en de hiermee samenhangende 
lateralisatieplannen (traumatologie, neurologie/
neurochirurgie en oncologie), de deelname aan 
het oncologienetwerk Embraze, het project 
integrale geboortezorg, anderhalvelijnszorg, 
peer support, het patiëntenportaal, de harmoni-
satie van diverse stafbrede procedures voor 
beide locaties, de procedure borging professio-
neel functioneren medisch specialisten, de 
klachtenregeling, de omgang met patiëntenge-
gevens, de meldcode kindermishandeling/
huiselijk geweld/ouderenmishandeling en het 
DMS.

3.7 VERENIGING MEDISCHE STAF (VMS)
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“
”

“Je hebt mensen die graag meedeinen op de 

golven van de zee. Je hebt ook mensen die het 

liefst op de brug staan en de koers bepalen. Ik 

hoor duidelijk bij die laatste groep.”

Gynaecoloog Richard Pal

Over zijn voorzitterschap bij de Vereniging Medische Staf

Participatie specialisten binnen het ziekenhuis
Medisch specialisten spelen ook een rol in het 
management van het ziekenhuis. Zowel de Raad 
van Bestuur als de VMS hechten aan de verdere 
ontwikkeling van het duaal management. Naast 
de medisch managers op zorgeenheidsniveau 
zijn daarom in 2015 medisch specialisten op 
zorggroepniveau benoemd. Zij maken ook deel 
uit van het managementteam in het ziekenhuis 
met een adviserende taak. In 2016 vervulden de 
heer T.H.A. Bikkers (chirurg), de heer H. Krepel 
(internist) en de heer M. Franken (klinisch 
fysicus), deze functie voor respectievelijk 
zorggroep 1 (Acuut-Complex), 2 (Beschou-
wend-Oncologie en 3 (Electief-Medisch onder-
steunend).

Een andere belangrijke schakel tussen het 
ziekenhuis en de medische staf zijn de decanen 
kwaliteit en patiëntveiligheid die zijn benoemd 
in 2015. De decanen adviseren de Raad van 
Bestuur, het Stafbestuur, de managers op 
zorggroep- en zorgeenheidsniveau en de 

medisch specialisten over onderwerpen die 
betrekking hebben op de kwaliteit en veiligheid 
van zorg. De decanen vervullen hiernaast een 
belangrijke rol bij de afhandeling van calamitei-
ten, claims en klachten. Periodiek vindt er 
overleg plaats met het lid van de Raad van 
Bestuur dat kwaliteit in de portefeuille heeft en 
de voorzitter van het Stafbestuur. Kwaliteit en 
patiëntveiligheid is ook een vast agendapunt 
tijdens de kernstafvergaderingen waarbij de 
decanen vanuit het decanenoverleg terugkoppe-
ling geven aan de leden van de medische staf. 
Ook wordt dan ingegaan op actuele ontwikkelin-
gen. Momenteel wordt deze functie vervuld door 
mevrouw A. Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker 
en mevrouw G. Wijma, geriater.

De leden van VMS zijn verder onder meer actief 
binnen de stafcommissies en de ziekenhuiscom-
missies met elk een specifiek aandachtsgebied. 
De VMS brengt een eigen jaarverslag uit. Het 
jaarverslag is te vinden op de website www.
bravisziekenhuis.nl
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De Cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënt (patiënt, familie en 
bezoeker) die voor zijn medische zorg het Bravis ziekenhuis nodig heeft of daarop is aangewezen. De Cliënten-
raad volgt het beleid van het ziekenhuis en brengt gevraagd of ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur. 
De Cliëntenraad is een duidelijk aanwezige gesprekspartner binnen de organisatie die contact onderhoudt met 
diverse geledingen, zowel binnen als buiten de organisatie en bestaat geheel uit benoemde vrijwilligers.

3.8 CLIËNTENRAAD

Ten behoeve van een kwalitatieve implementatie 
van de fusie hebben bestuur en management 
voortvarend de beleidsonderwerpen, –wijzigin-
gen en de noodzakelijke lateralisaties van zorg 
ter hand genomen. De korte adviestermijnen, de 
snelheid van invoering en veelal de complexiteit 
van de materie vergden veel inspanning en tijd 
van de leden van de Cliëntenraad. De agenda van 
de Cliëntenraad werd daardoor primair bepaald 
door de (advies)onderwerpen die vanuit het 
ziekenhuis zijn gesteld.

In januari 2016 heeft de Cliëntenraad zijn werk - 
zaam heden van het eerste fusiejaar geëvalueerd. 
Daarbij is breed de behoefte aangegeven om 
meer tijd en aandacht voor eigen ‘proactieve’ 
onderwerpen in te ruimen. De Cliëntenraad heeft 
zijn werkwijze in 2016 daarop aangepast. Tot 
2018 zijn veel van de onderwerpen fusie gerela-
teerd. Uit praktische overweging bestrijkt het in 
april vastgestelde ‘CR-Werkplan’ daarom de nog 
resterende implementatieperiode (2016-2017). 
In dit plan (opvraagbaar bij de Cliëntenraad) is 
een viertal proactieve aandachtsgebieden/speer-
punten opgenomen.
Eén daarvan, een klachtenbehandeling en 
-regeling, waarbij niet als belangrijkste invals-
hoek het juridische proces maar vooral de 
bemiddeling van het ongenoegen van de cliënt 
als uitgangspunt is genomen, wordt per 1 juni 
2016 door de Raad van Bestuur ingevoerd. 
Tevens heeft de Cliëntenraad zich voortdurend 
hard gemaakt om het thema ‘Gastvrijheid’ op de 
agenda van het ziekenhuis te houden. In diverse 
projecten op dat gebied (waaronder Gastvrij-
heidszorg met Sterren en Seniorvriendelijk 
Ziekenhuis) participeert de Cliëntenraad. Ook 
het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid” heeft 
doorlopend de aandacht en zorg van de Cliën-
tenraad. De in 2016 gehouden ‘Veiligheidsron-
den’ maken daar deel van uit.

Het meest centrale thema voor de Cliëntenraad 
was en is ‘Patiëntenparticipatie” (tevens 
patientenraadpleging en –beleving) met als doel-
stelling dit onderwerp daadwerkelijk op de kaart 
te zetten. Daarbij werd ook onderzocht of de 
instelling van een KAR (kinderadviesraad) zinvol 
kan zijn voor het Bravis ziekenhuis.
Aan de voorbereiding van een symposium, dat 
gehouden wordt in oktober 2017, heeft de 
Cliëntenraad in 2016 veel aandacht en ruimte 
gegeven. Daarvoor is een werkbezoek  gebracht 
aan het UMC te Utrecht. 

Missie: de Cliëntenraad is de stem voor de cliënt 
als de aanjager naar de beste zorg.

Visie: de Cliëntenraad is een onafhankelijke, 
samenwerkende en betrouwbare partner die 
doelgericht, veelzijdig, prikkelend, herkenbaar 
en vanuit een menselijke benadering een 
vertrouwde omgeving nastreeft voor de (kwets-
bare) cliënten, zodat zij zich vanuit het ‘ons-kent-
ons’- principe verbonden voelt met de instelling 
en desgewenst een sterke positie in het eigen 
zorgproces kan innemen.

Ondersteuning
De Cliëntenraad wordt ondersteund door een 
ambtelijk secretaris en wordt financieel gefacili-
teerd vanuit de ziekenhuisbegroting. De leden 
van de Cliëntenraad ontvangen een reiskosten-
vergoeding en een vast bedrag per jaar voor 
vergaderingen/bijeenkomsten. Jaarlijks wordt 
de kwaliteit van deze ondersteuning door het 
dagelijks bestuur van de Cliëntenraad, als 
functioneel leidinggevende, met de ambtelijk 
secretaris besproken. De onderlinge bevindingen 
worden gedeeld met de hierarchisch leidingge-
vende. Op grond daarvan is het aantal onder-
steuningsuren per week in het verslagjaar van 10 
naar 12 bijgesteld.

3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap
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Vergaderingen en activiteiten
De Cliëntenraad heeft in 2016 18 keer vergaderd, 
waarvan eenmaal met de Raad van Toezicht en 
vijfmaal met de Raad van Bestuur, inclusief het 
spoedoverleg naar aanleiding van de onrust over 
het voortbestaan van de Huisartsenpost 
Roosendaal. Het dagelijks bestuur van de 
Cliëntenraad heeft in 2016 zesentwintig keer 
vergaderd, waarvan viermaal met de Raad van 
Bestuur, eenmaal met het Bestuur Vereniging 
Medische Staf en vijfmaal met de Manager  
Cliëntzaken. Bilateraal overleg is gevoerd met de 
Verpleegkundige Adviesraad (1x), de PAAZ (1x) en 
de Decanen Kwaliteit en Veiligheid (1x).

In februari 2016 is het nieuwe Huishoudelijk 
Reglement van de Cliëntenraad vastgesteld. 

In petit-comité, werkgroep en/of vergadering 
heeft de Cliëntenraad onder andere:
•  Zich intern en inhoudelijk via presentaties (9x) 

laten informeren op een tiental terreinen van 
het Bravis ziekenhuis: marketing en communi-
catie, oncologie, neurologie, verbouwingen, 
zorgportaal en patiëntenzuil, HSMR (relatie 
sterftecijfers), dialysecentrum, traumatologie, 
Q-mentum en continu verbeteren.

•  Intern deelgenomen aan het VAR-symposium, 
symposium van de commissie ethiek, veilig-
heidsronden, 360-graden feedback en de 
scholing patiëntgegevensuitwisselingsbeleid en 
wilsonbekwaamheid.

•  De werving voor een nieuw lid van de klachten-
commissie en de vacaturevervulling van lid 
Cliëntenraad ter hand genomen.

•  De eerstesteenlegging en de opening van het 
Oncologie Centrum bijgewoond, alsook de 
opening van de vernieuwde IC-Bergen op Zoom 
en de Dagopname Roosendaal.

•  Een bezoek gebracht aan het Patiënten Service 
Bureau Roosendaal en Bergen op Zoom.

•  Externe symposia bezocht, waaronder Samen-
werking EMBRAZE (Bosschenhoofd), Laagopge-
leiden en Migranten (Utrecht), 20 jaar WMCZ 
(Soesterberg); Gastvrijheidszorg met Sterren 
(Utrecht) en de bijeenkomst voor Cliëntenraden 
ten behoeve van het samenwerkingsverband 
West-West (Roosendaal).

De opvulling van de vacature ‘Lid Klachtencom-
missie op voordracht van de Cliëntenraad’ is 
procedureel zelf ter hand genomen. De profiel-
schets is in samenspraak met de manager 
Cliëntzaken opgesteld. De overige werkzaamhe-
den (advertentietekst, werving, brievenselectie 
(9) en gesprekken (4) zijn door een selectiecom-
missie uit de Cliëntenraad verzorgd. De voor-
dracht is op 17 oktober aan de Raad van Bestuur 

gedaan, Deze heeft geleid tot de benoeming van 
mevrouw Drs. T.P.M.L. (Tamara) Klaassen als lid 
van de Klachtencommissie Bravis ziekenhuis.

”
“Ik begrijp mensen niet die kiezen 

voor een ziekenhuis buiten de 

regio of zelfs in het buitenland. 

Ik ben uitstekend behandeld in 

het Bravis ziekenhuis. Voor mij is 

Bravis bravo!”

Mien Jansen (over haar operaties in Bravis) – Hoogerheide

Adviezen gevraagd:
•  Samenvoegen IC-CCU locatie BOZ 
•  Patiëntenraadplegingen
•  Patiëntgegevensuitwisselingsbeleid en privacyreglement 
•  Klachtenregeling
•  Duurzame samenwerking EMBRAZE
•  Lateralisatieplan neurologie/neurochirurgie 
•  Lateralisatie traumatologie
•  Lateralisatie oncologische zorg
•  Meldcode huiselijk geweld en ouderenmishandeling
•  Werkwijze meldcode kindermishandeling
•  Procedures omtrent de werkwijze incidenten grensoverschrijdend gedrag 

veroorzaakt door patiënten en/of bezoekers
•  Project integrale geboortezorg
•  Begroting 2017 

Adviezen ongevraagd:
•  Aanbieden werkplan CR 2016-2017
•  Verzoek verlenging zittingstermijn voorzitter CR
•  Voorstel draaien patiëntenzuil MKC in het kader van privacy
•  Handleiding omgaan met medische gegevens 
•  Stervensfase en overlijden – mortuarium
•  Lidmaatschap CR van zowel LSR als NCZ
•  Delay patiëntenportaal

Overige adviezen en reacties:
•  Reactie jaarverslagen 2015 PSB en klachtencommissie
•  Reactie n.a.v. begroting 2016
•  Aanbieden huishoudelijk reglement CR Bravis ziekenhuis
•  Reactie op vastgesteld geharmoniseerd rookbeleid Bravis ziekenhuis
•  Voordracht lid klachtencommissie van mevrouw Klaassen
•  Voordracht voor herbenoeming in de CR van de heer Dingenouts en 

mevrouw Fase
•  Voordracht Jurylid Bravis Continu Verbeter Prijs

“
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Vergadercyclus
De leden van de Ondernemingsraad komen elke 
dinsdag bij elkaar. Daarnaast zijn er verschillen-
de gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad, 
Raad van Bestuur en manager HRM. Deze vindt 
zeven keer per jaar plaats. 
Overlegvergadering tussen Ondernemingsraad, 
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Eenmaal 
per jaar wordt een delegatie van de Onderne-
mingsraad uitgenodigd om deel te nemen aan 
een Raad van Toezicht vergadering. Eenmaal per 
jaar nodigt de Ondernemingsraad een delegatie 
van de Raad van Toezicht uit om deel te nemen 
aan een overlegvergadering. 
De Ondernemingsraad komt wekelijks bijeen ten 
behoeve van bespreking en besluitvorming van 
voorgelegde dossiers en ontwikkelingen die 
raken aan de taak van de Ondernemingsraad. 
Een delegatie van de Ondernemingsraad neemt 
naast bovenstaande overleggen ook deel aan 
andere overlegvormen. Met de overige adviesor-
ganen in het Bravis ziekenhuis, de Cliëntenraad, 
de VAR en het Stafbestuur heeft ook overleg 
plaatsgevonden. 

Commissies
De Ondernemingsraad werkt met commissies.  
De ondernemingsraad heeft reguliere commissies 
voor Financiën, IGM-ARBO en PR. De overige 
onderwerpen worden onderverdeeld in twee 
andere commissies (commissie 1 en commissie 2).

Onderwerpen in 2016
De Ondernemingsraad heeft zich in 2016 onder 
andere met de volgende onderwerpen bezigge-
houden: uitbreiding bedrijfstijden instellingsapo-
theek, voorgenomen besluit AvondNachtWeek-
end-hoofden, dienstenpatroon nieuwe afdeling 
Kind & Jeugd, zorgbedrijf, klachtenregeling, 
duurzame samenwerking EMBRAZE-verband, 
jaarplan ARBO, werktijden Kliniek Moeder & 
Kindcentrum, begroting, kwartaalrapportage Q4, 
lateralisatie neurologie en neurochirurgie, 
herinrichting huisvesting, aansturing verpleegaf-
deling 4C Oncologie, zorgbedrijfsplan 2015 
formatieproces vierde laag, samenwerking 
kraamzorg, eerste fase lateralisatie traumatolo-
gie, lateralisatie oncologie, lateralisatie GE 
Chirurgie, kwartaalrapportage Q 2016, spoed-
zorg, topstructuur (brief verkennend onderzoek), 
meldcode huiselijk geweld, kinder- en oudermis-
handeling, projectvoorstel verpleegkundige zorg, 
afschaffen bereikbaarheidsdienst tweede 
OK-team en werktijden, personele inrichting 
Oncologie Centrum, instellen geconsigneerde 
pauzes, grensoverschrijdend gedrag, integrale 
geboortezorg, omgaan met medische gegevens, 
invoering nieuwe dienst Spoedeisende Hulp, 
verplichte vrije dagen, besluit voorbehouden 
handelingen, fusie Medische Microbiologie.

Adviseurs 
De Ondernemingsraad laat zich met betrekking 
tot financiën adviseren door een externe 
adviseur. De Ondernemingsraad werkt verder 
met een externe adviseur die de OR begeleidt bij 
adviezen en processen. 

3.9 ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad van het Bravis ziekenhuis heeft de beschikking over 17 zetels. Alle zetels waren heel 
2016 bezet. 

3 Bestuur, toezicht bedrijfsvoering en medezeggenschap
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De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) adviseert de Raad van Bestuur vanuit verpleegkundig inhoudelijk perspec-
tief met als doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en te verbeteren, beroepsinhoudelijke 
ontwikkelingen te stimuleren en professionalisering/profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

3.10 VERPLEEGKUNDIGE ADVIESRAAD

Vergaderingen en adviezen 
In 2016 is de VAR tweewekelijks voltallig bijeen 
geweest en het dagelijks bestuur wekelijks. Er 
heeft overleg plaatsgevonden met de Raad van 
Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad, 
Medisch Stafbestuur en de Cliëntenraad. De 
werkzaamheden hebben zich met name gericht 
op de ontwikkelingen in de verpleegkundige 
beroepsuitoefening, kwaliteit van de verpleeg-
kundige zorg in relatie tot werkdruk en op 
deskundigheidsbevordering.
Door de VAR zijn in 2016 adviezen afgegeven 
over:
•  Inrichting Patiëntenservicebureau
•  Voorgenomen besluit ANW-hoofden
•  Klachtenregeling
•  Duurzame samenwerking EMBRAZE
•  Lateralisatie neurologie en neurochirurgie
•  Lateralisatie oncologie
•  Werkwijze meldcode kindermishandeling, 

huiselijk geweld en ouderenmishandeling
•  Vragen naar aanleiding van Kaderbrief 2017
•  Procedure grensoverschrijdend gedrag
•  Integrale geboortezorg
•  Protocol reanimatie
•  Visiedocument Dienst Geestelijke verzorging
•  Scholing en toetsing bloedglucosemeters

Deskundigheidsbevordering 
In 2016 werden door de VAR twee (druk bezoch-
te) bijeenkomsten georganiseerd: 

•  Op 10 maart 2016 het symposium ‘Dwarsdenken 
en doordouwen’ met als sprekers:

 -  Mevrouw J. van Vliet, lid Raad van Bestuur, 
opening van het symposium.

 -  Prof. dr. J. Klein, hoogleraar Patient Safety 
Engineering met een lezing over ‘Het 
patiëntveiligheidscomplex’.

 -  Prof. dr. E. Scherder, hoogleraar klinische 
neuropsychologie met een lezing over ‘Het 
brein’.

 -  P. Lalleman MA, BN, RN, verpleegkundige en 
organisatiesocioloog met een lezing over 
‘Verpleegkundig leiderschap’. 
Het dagvoorzitterschap werd verzorgd door 
theater Corry Broks en Co, Thealeren.

 -  Op 22 november 2016 een interactieve 
masterclass Klinisch redeneren voor 
verpleegkundigen. Mevrouw J. van Vliet 
opende de masterclass. Spreekster was 
mevrouw I. Jungen, arts-opleider in het 
OLVG in Amsterdam. 

VAR boekje 
Op 5 december 2016 heeft de VAR de verpleeg-
kundigen verrast met een vernieuwde versie van 
het VARboekje met een toepasselijk Sinterklaas-
gedicht.

Bijeenkomsten
Door leden van de VAR werd in 2016 deelgeno-
men aan:
•  Regionaal VAR-overleg  
•  Werkgroepen voorschrijven UR-geneesmidde-

len en High Risk medicatie
•  Commissie Kwaliteit & Patiëntveiligheid
•  Jaargesprek IGZ
•  Projectgroep ANW
•  Commissie medische gassen
•  Werkgroep Toekomstbestendige zorg
•  Workshop E-health
•  Presentatie Vilans protocollen
•  Veiligheidsrondes
•  NVZ jubileumcongres
•  Scholing: ‘De wil en de rechten van de patiënt’. 
•  V&VN-bijeenkomst Tuchtrecht voor verpleeg-

kundigen
•  Verenigingsconferentie V&VN
•  Bijeenkomst Peersupport

Op verzoek van het verpleegkundig team is een 
afgevaardigde van de VAR drie keer aangesloten 
bij het werkoverleg op verpleegafdeling 6a. Een 
delegatie van de VAR was aanwezig bij de eerste 
steenlegging van het Oncologie Centrum en bij 
de opening/ openingscongres van het Oncologie 
Centrum. Verder is de VAR op werkbezoek 
geweest bij de VAR van het Medisch Centrum 
Alkmaar.

Scholing
Alle leden namen deel aan VAR-scholingsdag, 
verzorgd door CC zorgconsult.
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4Beleid, inspanningen 
en prestaties
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Om richting te geven aan de wijze waarop Bravis als een ziekenhuisorganisatie wordt ingericht en om het 
Bravis ziekenhuis voor te bereiden op de toekomst is in 2015 het ‘Dynamisch Bleidsplan 2015-2017’ op-
gesteld en door de Raad van Bestuur vastgesteld. 

4.1 DYNAMISCH MEERJARENBELEIDSPLAN

4.1.1 Inleiding
Het Bravis ziekenhuis focust op samenwerking 
tussen zorgverleners onderling, in het ziekenhuis 
en daarbuiten en met de patiënt. Samenwerking 
die het verschil maakt in het belang van de 
patiënt komt echter niet automatisch tot stand. 
Het Bravis ziekenhuis heeft de ambitie om hierin 
een leidende rol te spelen. Voor de patiënt 
worden soepele overgangen naar en vanuit het 
ziekenhuis gerealiseerd. Door een meer logische 
verdeling van taken met huisartsen, verpleeghui-
zen, thuiszorg en andere zorgverleners wordt 
gezorgd voor betere en beter betaalbare zorg. 
Onze slogan daarbij is: ‘Samen word je beter’.

4.1.2 Wij zijn Bravis
Het Bravis ziekenhuis zet het belang van de 
patiënt altijd voorop. Bij de behandeling kijken 
we naar wie de beste bijdrage voor de patiënt 
kan leveren: zorgverleners in of buiten het 

ziekenhuis. De medewerkers denken en hande-
len vanuit vier kernwaarden: lef, vrij, deskundig 
en verbindend. De interne opdracht hierbij is: 
‘Samen doen waar we goed in zijn’. 

4.1.3 Kerndoelen
De strategie van het Bravis ziekenhuis is de 
komende jaren gericht op drie kerndoelen. Deze 
zijn vastgesteld in het Dynamisch Beleidsplan.
 1.  Versterken van de patiënt door hem een 

stem te geven in zijn eigen zorgproces.
 2.  Elkaar versterken in de zorgketen.
 3.  Versterken van de nieuwe ziekenhuisorga-

nisatie door excellent te organiseren. 

4.1.4 Strategie
De klantbelofte, kerndoelen en kernwaarden van 
het Bravis ziekenhuis worden gerealiseerd aan 
de hand van vijf strategische programma’s. 

Wij zijn Bravis

deskundig

vrij

verbindend
lef

4 Beleid, inspanningen en prestaties
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Risico Beheersmaatregelen Wat is er gebeurd tot dusver?
Kwaliteit en veiligheid
Disfunctioneren van medisch  
specialisten en/of maatschappen

•  Verder ontwikkelen van 
kwaliteitsstuurinformatie op  
specialist- en medewerkerniveau

•  Indicatorenset VMS deels beschikbaar op 
cognos

• BKR kwaliteit ontwikkeld

Ontbreken van een adequate  
kwaliteits- en veiligheidscultuur

•  Aanspreekcultuur verbeteren en 
feedback op persoonsniveau (in 
leiderschapsprogramma)

•  Specifieke rapportages ontwikkeld gericht 
op medicatie voorschrijven en NR/NB beleid

Onvoldoende competenties bij vpk 
om de complexe patiëntenzorg te 
overzien en organiseren

•  Uitvoering geven aan project 
verpleegkundige functiemix (opleiding en 
realiseren andere verhouding HBO/MBO

•  Projectorganisatie ingericht
• Scholing loopt volgens planning
• Inventarisatie opleidingsniveau afgerond

Onvoldoende samenwerking, 
communicatie en overdracht tussen 
professionals

•  Overdracht bij kwetsbare groepen 
optimaliseren middels ondersteuning met 
ICT, werken aan ketendossiers

•  REN besluit om digitale uitwisseling te 
ontwikkelen

•  Afspraken binnen West-West over overdracht 
kwetsbare ouderen

• Besluit tot invoering IC PDMS chipsoft

Marktontwikkeling
Onvoldoende onderscheidend  
vermogen: patiënten/verwijzers 
kiezen niet per se voor Bravis

•  Onderscheidend vermogen invullen vanuit 
Bravisprofiel (samen, ingebed in de regio, 
multidisciplinaire MSZ)  
i.p.v. ZBC kenmerken proberen te 
definiëren

•  Communicatie van Bravisprofiel in de 
regio gericht op het creëren van langdurig 
vertrouwen

•  Accent in communicatie op patiënt en 
specialistverhalen (32 columns specialist en 
patiëntverhalen) 
Realiseren van 1,5e lijnszorg projecten 

•  Uitvoering gegeven aan het plan voor de 
externe communicatie

•  Governance bijeenkomst gemeenten 
werkgebied

Sturing
Gebrekkige samenwerking  
RvB - medisch specialisten

•  Open en transparant delen van risicovolle 
gebeurtenissen en zorgen tussen RvB/vz 
VMS/vz MSB, leiden tot afwegingen van 
belangen en verbeteracties

•  Risico’s worden gedeeld tussen RvB/
voorzitter VMS, en vaak ook met voorzitter 
MSB. Nog niet met voorzitter VMSD

•  Rol decanen en opstelling bestuur VMS 
gericht op versterken openheid

Slecht functionerende RvB/MT •  Invoeren 360 graden methodiek voor 
evaluatie functioneren RvB en MT-leden

•  Vergelijking van twee versies van dit 
instrument en keuze voor die van Damhuis-
ElshoutVerschure voor RvB

Financiën en bedrijfsvoering
Effect van lage prijs/volume-
afspraken met verzekeraars op 
omzet

•  Verbeteren stuurinformatie over 
tarieven, realisatie volume en benutting 
omzetafspraken en daarop daadwerkelijk 
sturen

• Verbetering analyse en prognose (P&C)
• Marktverkenning tarieven (verkoop)

ICT datalek •  ICT/Informatie beveiligingsbeleid 
versterken en handhaven

• Aanstelling security-officer
• Voorbereiding secure mail
• Technische beveiliging op orde
• Interne communicatie/awareness

4.1.5 Strategische risico-inventarisatie 
Het Bravis ziekenhuis heeft zich ten doel gesteld 
om Strategisch Risicomanagement in te voeren 
en zo te komen tot een integraal overzicht van de 
belangrijkste risico’s en de te nemen beheers-
maatregelen. In 2015 heeft het Managementteam 
met delegaties van de Raad van Toezicht en 

adviesorganen de inventarisatie ingedeeld in vier 
risicovelden: kwaliteit en veiligheid, markt, 
sturing en financiën, en bedrijfsvoering. Tien 
beheersmaatregelen kregen in 2016 extra 
aandacht. Uit de tussenstand in oktober 2016 
komt het volgende beeld naar voren. 
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4.1.6 Marketing
Marketing richt zich op het uitdragen en active-
ren van de belofte ‘Samen word je beter’ en de 
daaraan verbonden merknaam Bravis. Daarnaast 
zorgt Marketing voor het verkrijgen van inzicht in 
de behoeften van patiënten en het faciliteren van 
optimale samenwerking tussen specialisten en 
huisartsen in de regio. Aan de hand hiervan 
levert Marketing advies over het versterken van 
de klantgerichtheid van het aanbod en de 
inrichting van de dienstverlening. 

Patient journey traject
Een voorbeeld van een marketinginitiatief in 
2016 is het voor het eerst toepassen van een 
patient journey traject bij Orthopedie. Hierbij 
wordt als het ware de hele ‘reis’ die de patiënt 
maakt vanaf het begin tot het einde van een 
zorgtraject in kaart gebracht, waarna voor elke 
stap in die patiëntreis samen met de patiënt 
wordt bekeken hoe beter aangesloten kan 
worden bij zijn/haar behoeften. Verder is er een 
start gemaakt met het verbeteren van de 
website, waarbij de zoekstructuur en leesbaar-
heid worden verbeterd. 

In- en externe campagne
Bij het extern profileren van het merk Bravis 
wordt gebruik gemaakt van een crossmediale 
benadering. Dat wil zeggen dat bij campagnes 
zowel papieren als digitale media worden 
ingezet. Bravis is ook actief op social media. Eind 
2016 had Bravis 871 volgers op Twitter en 4821 
op Facebook. Naast externe marketing is ook 
aandacht besteed aan een interne campagne 
rondom de kernwaarden van het Bravis zieken-
huis, o.a. met posters, magneten, de kerstviering 
en boomerangkaarten. Om de samenwerking en 
kennisdeling met de huisartsen te stimuleren, is 
in mei een Huisartsen Carrousel georganiseerd: 
een bijeenkomst met als thema ‘Trends in de 
zorg: vooroplopen of afwachten?’ Ook zijn er met 
huisartsen initiatieven ontwikkeld gericht op 
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. 
Een voorbeeld hiervan is de start van samenwer-
king op het gebied van medisch specialistische 
verpleging in de thuissituatie. 

E-health
Eind 2016 is tijdens een bijeenkomst een 
intentieverklaring ondertekend om innovatie op 
het gebied van E-health vorm te geven binnen 
het Bravis ziekenhuis. Dat heeft geleid tot de 
start van ‘Brave’ per 1 januari 2017. Brave is een 
nieuw innovatieplatform binnen het Bravis 
ziekenhuis dat zich focust op e-health. Het 
innovatieteam gaat zich structureel bezighouden 
met het faciliteren en stimuleren van patiëntge-
richte innovaties. 

“Rayan en ik zijn al jaren maatjes. We voetballen bij dezelfde club. We zijn allebei fanatiek op het veld. 

Te fanatiek, een blessure ligt altijd op de loer. De laatste tijd hielp niets meer tegen mijn zere knie. De 

huisarts stuurde me daarom door naar de  sportarts van het Bravis ziekenhuis. Zij hee�  me van mijn 

klachten afgeholpen. Daarnaast kreeg ik advies over het voorkomen van sportblessures. Dat hee�  

geholpen, mijn knie blij�  nu heel. 

Rayan hee�  ook een afspraak gemaakt. Voor een verplichte medische keuring, want hij wil leren duiken 

in de Oosterschelde. Dat lijkt hem minder blessuregevoelig.”

Sportgeneeskunde is er voor sporters op alle niveaus; voor mensen die weer willen gaan beginnen 

met een sport, voor mensen die recreatief sporten en voor topsporters.

Samen word je beter

‘ Samen met de sportarts mijn knie blessure 
aangepakt. Sporten gaat nu beter’

Rayan Yilmaz

‘Het gee�  niet dat die duik-
keuring verplicht is. Ik vind het 

ook best belangrijk.’

Tarik van Tilburg

‘Voetballen blij�  mijn 
sport, maar wel graag 

blessurevrij.’

Marie-José Schreurs
Secretaresse Sportgeneeskunde

‘Sportgeneeskunde is er voor u 
en voor uw gezondheid!’

Anne van Vegchel, Sportarts

‘In Nederland raken jaarlijks 3,6 
miljoen sporters geblesseerd. Ik geef 

onder meer advies over sportblessures 
en hoe deze te voorkomen.’

www.bravisziekenhuis.nl
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4.2.1 Lateralisatie van zorg
De visie op de ziekenhuiszorg  West-Brabant van 
juni 2013 met de beschreven profielen van de 
twee hoofdlocaties en de visie van de afzonder-
lijke vakgroepen zijn leidend bij de lateralisatie 
van zorg. Het voordeel van concentratie van zorg 
is dedicated zorg van verpleegkundigen voor 
specifieke patiëntengroepen, het versterken van 

multidisciplinaire samenwerking, het verhogen 
van doelmatigheid van zorg, het versterken van 
de concurrentiepositie en het behoud van zorg in 
de regio. In 2016 vond een aantal lateralisaties 
plaats. Deze zijn opgenomen in onderstaand 
schema.

4.2 ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR

JUN 16 JUL 16 AUG 16 SEP 16 OKT 16 NOV 16 DEC 16

Tijdelijke verhuizing acute neurologie Concentratie acute neurologie

Concentratie electieve 
klinische neurchirurgie

Concentratie traumatologie van patiënten met verdenking op een heupfractuur

Concentratie polikliniek, 
dagbehandeling en klinisch 

beschouwende oncologie

Locatie Roosendaal

Locatie Bergen op Zoom

Concentratie klinische 
carotischirurgie

4.2.2 Resultaten
Hieronder wordt een selectie van de speerpun-
ten uit 2016 benoemd die in het verslagjaar 
hebben geleid tot belangrijke resultaten van het 
ziekenhuis.

Oncologie Centrum
In het najaar van 2016 is de vorming van de 
nieuwe zorgeenheid Oncologie voltooid. 
Medewerkers die zorg verlenen aan patiënten 
met kanker, alsmede ondersteunende functies, 
zijn onttrokken aan bestaande zorgeenheden en 
ondergebracht in de nieuwe zorgeenheid. 

Opening
Nadat in september 2016 het nieuwe gebouw 
van het Oncologie Centrum werd opgeleverd, 
vond in oktober de opening plaats. Ook voor het 
ZRTI (Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut) 
vond tegelijkertijd de opening plaats. Tijdens 
deze plechtigheid werd aan de commissarissen 
van de Koning van de provincies Noord-Brabant 
en Zeeland gevraagd het haar af te knippen van 
vier medewerkers, zodat dat gedoneerd kon wor-
den aan de Nederlandse Haarstichting. Deze 
stichting maakt pruiken voor vrouwen die hun 
haar verliezen als gevolg van de chemotherapie. 
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Na de opening vond een symposium voor 
genodigden plaats rondom een aantal relevante 
thema’s binnen de Oncologie. Vanaf 1 november 
2016 vinden alle behandelingen met chemothe-
rapie plaats in Roosendaal. Het gaat dan om de 
dagbehandeling en de behandeling van patiën-
ten die zijn opgenomen in de kliniek. Concentra-
tie van de chirurgische ingrepen bij patiënten 
met kanker vindt in de loop van 2017 plaats.
Eveneens vanaf 1 november 2016 is gestart met 
de multidisciplinaire spreekuren in het Oncologie 
Centrum. Alle medisch specialisten die betrok-
ken zijn bij de behandeling van patiënten met 
kanker houden nu spreekuur in het centrum. 
Daarnaast zijn er ook spreekuren van diëtisten, 
gespecialiseerd verpleegkundigen, het Borstcen-
trum, maatschappelijk werk en medisch 
psychologen. 

Sponsoring
Niet voor alle wensen voor het nieuwe gebouw 
op het gebied van inrichting, faciliteiten en het 
gebruik van apparatuur was budget. Bijvoor-
beeld voor de realisatie van de veranda, che-
mostoelen, chemobedden, rugzakjes voor 
kinderen van ouders met kanker was het Bravis 
aangewezen op sponsoring. Dit is allemaal 
mogelijk gemaakt door de vele sponsoren. Met 
dank aan de zusters van de orde van Francisca-
nessen van Charitas te Roosendaal, Team 
Doelbewust, Vrienden van het Bravis ziekenhuis, 
Golfclinic 2016, Hotel Central Roosendaal, Ropar-
un, NoShoes, Hansler zonwering, Stichting 
Vrienden van Bokki gift Team GoTak Ster van 
Woensdrecht en Rabobank Zuidwest-Brabant. In 
het speciaal daarvoor samengesteld comité van 
aanbeveling voor de sponsoring van het OC 

hadden dr. F.A. Petter  (burgemeester Bergen op 
Zoom), mr. J.M.L. Niederer (burgemeester 
Roosendaal) en dr. J. Hutten (oud-gynaecoloog 
Bravis ziekenhuis) zitting. 

Samen sterker
De samenwerking met het ZRTI wordt in 2017 
verder ontwikkeld, evenals de samenwerking 
met huisartsen en andere zorgverleners in de 
eerstelijn. Ook de contacten met de inloophuizen 
in Roosendaal en Bergen op Zoom worden 
geïntensiveerd.
Centraal hierbij staat het uitgangspunt van het 
Oncologie Centrum dat de zorg voor patiënten 
met kanker niet alleen moet bestaan uit de beste 
medische en verpleegkundige zorg, maar dat er 
ook veel aandacht moet zijn voor onzekerheden 
en vragen die patiënten met kanker hebben, 
bijvoorbeeld op het gebied van voeding, relaties, 
uiterlijk en financiën.
Om patiënten hierbij adequaat te ondersteunen 
werken er in het Oncologie Centrum zogenaam-
de ‘life-coaches’, die samen met de patiënt de 
onzekerheden en vragen in beeld brengen en 
zorgdragen voor een gerichte verwijzing.

In 2016 is gestart met de zogenaamde Klank-
bordgroep. Deze groep (oud-)patiënten is, in 
overleg met de Cliëntenraad van het Bravis 
ziekenhuis, in het leven geroepen en wordt door 
het management van het Oncologie Centrum 
regelmatig om advies gevraagd inzake het verder 
inrichten van het nieuwe gebouw. Ook bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van de renovatie van 
de verpleegafdelingen wordt de Klankbordgroep 
betrokken.

Wim van de Donk, Commissaris van de Koning 
van de provincie Noord-Brabant, knipt de 
eerste vlechten af tijdens de opening van het 
Oncologie Centrum.

4 Beleid, inspanningen en prestaties
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Anderhalvelijnszorg
In 2016 is er een vervolg gegeven aan het 
programma ‘keten- en anderhalvelijnszorg’. 
Steeds meer zorgverleners in het ziekenhuis zien 
kansen om de patiëntenzorg te verbeteren door 
samen te werken met zorgpartners in de keten. 
Het regionale zorgpad ‘COPD met longaanval’ is 
verder geïmplementeerd, in 2016 zijn daarin 80 
patiënten geïncludeerd. Samen met huisartsen-
praktijk De Grebbe in Bergen op Zoom zijn drie 
anderhalvelijnsinitiatieven opgestart: advies-
spreekuur van een kinderarts, hartfalenspreek-
uur en de revalidatiearts die ondersteunt bij de 
behandeling van patiënten met chronische pijn. 
Daarnaast zijn in 2016 regionaal de fundamenten 
gelegd voor het verbeteren van het proces van 
spoedzorg bij kwetsbare ouderen. Ook in onze 
regio is de landelijke trend zichtbaar dat de 
Spoedeisende Hulp steeds meer kwetsbare 
ouderen te zien krijgt. Samen met de huisartsen-
zorg, de ouderenzorg en de thuiszorg is afgespro-
ken in 2017 een nieuw proces in te voeren 
waarbij onnodige ziekenhuisopnames voorko-
men worden.

De buitenpolikliniek in Steenbergen wordt moge-
lijk omgevormd tot een centrum voor anderhal-
velijnszorg. Deze intentie is uitgesproken door 
het ziekenhuis en de huisartsen in de regio 
Steenbergen. In 2016 zijn de verkennende 
gesprekken hiervoor gestart. Aan de ‘achterkant’ 
van het ziekenhuisproces is inmiddels stevig 
ingezet op medisch specialistische verpleging in 
de thuissituatie. Bloedtransfusies, diureticabe-
handelingen, oncologisch verpleegkundige 
handelingen en (eerder al) dialysebehandelingen 
zijn deels verplaatst naar de thuissituatie. Deze 
trend zal zich steeds verder doorzetten.

Digitale ontwikkelingen
In 2016 heeft het ziekenhuis diverse nieuwe 
ICT-projecten opgestart. Deze projecten hebben 
een relatie met onder andere lateralisatie van 
zorg, optimalisatie van bestaande (zorgonder-
steunende) informatiesystemen, informatiebe-
veiliging, landelijke ontwikkelingen en renovatie/
verbouwingen.

Enkele projecten die zijn afgerond zijn het 
samenvoegen van de radiologie PACS-systemen, 
Endobase ten behoeve van de scopiebeelden, 
Diamant voor ondersteuning nierdialyse 
systemen, het laboratoriumsysteem Labosys, 
één medewerkerpas voor de toegangscontrole, 
een patiënt-aanmeldzuil, het als eerste zieken-
huis aanleveren van PRN-gegevens samen met 
verloskundigen en het Moeder & Kindcentrum en 
het conform de wetgeving inrichten van zoge-

naamde add-on medicatie. 
In 2016 zijn diverse projecten uitgevoerd waarbij 
de patiënt wordt betrokken in zijn zorgproces, 
zoals het starten van E-health (BravE) ontwikke-
lingen in het ziekenhuis en de uitbreiding van 
functionaliteiten in het patiëntenportaal 
MijnBavis zodat mensen thuis digitaal hun 
afspraak met het ziekenhuis kunnen controleren 
of wijzigen.

In 2016 is gestart met de Gemeenschappelijk 
Werkplek Omgeving (GWO). Dit betreft het 
realiseren van één ICT-werkplekconcept in Bravis 
voor alle medewerkers.
De bestaande beheersorganisatie is verder 
geprofessionaliseerd. 

Informatiebeveiliging en privacy
Informatiebeveiliging en privacy zijn onafschei-
delijk van elkaar. Zeker in een organisatie waar 
(bijzondere) persoonsgegevens worden ver-
werkt. De beschikbaarheid, integriteit en vertrou-
welijkheid van de persoonsgegevens moet 
worden gegarandeerd. Dit kan alleen als alle 
medewerkers bewust zijn van de regels op dit 
gebied. Aan deze bewustwording is in 2016 veel 
aandacht besteed. Op de locatie Roosendaal en 
de locatie Bergen op Zoom zijn bijscholingsbij-
eenkomsten georganiseerd met het thema: 
‘Privacyrechten van de patiënt’. Op deze 
interactieve sessies werden twee onderwerpen 
besproken: ‘De wilsonbekwame patiënt’ en 
‘Omgaan met medische gegevens’. De bijscho-
lingsbijeenkomsten werden goed bezocht. De 
evaluatie gaf een positief beeld. Dit heeft gezorgd 
dat de sessies in 2017 worden vervolgd.
 
E-learning Informatiebeveiliging en Privacy
Een organisatie die (bijzondere) persoonsgege-
vens verwerkt behoort ervoor te zorgen dat 
opleiding en training betreffende informatiebe-
veiliging zijn geregeld en dat in regelmatige 
opfrissing van de kennis is voorzien. Om de oplei-
ding en training te verbeteren is in 2016 de oude 
E-learning module vervangen. In de module leert 
men hoe je het beste om kunt gaan met vertrou-
welijke documenten, persoonsgegevens, 
patiëntengegevens en ook hoe je veilig kunt 
omgaan met de ICT-voorzieningen die men tot 
hun beschikking heeft.
De module is opgenomen in het introductiepro-
gramma van de nieuwe medewerkers. De huidige 
medewerkers moeten de module voor eind 2017, 
met een goed resultaat hebben afgesloten. 
Iedere drie jaar moeten alle medewerkers de mo-
dule herhalen.
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Moeder & Kindcentrum 
Het Moeder & Kindcentrum is ingericht om op de 
meest moderne en patiëntgerichte manier zorg 
te bieden aan de (aanstaande) moeder en kind. 
De verpleegkundigen, kinderartsen, gynaecolo-
gen en anesthesiologen zijn 7x24 uur per week 
aanwezig om verloskundige zorg te verlenen aan 
moeder en kind die samen in een eigen 
kraamsuite verblijven.
Het Moeder & Kindcentrum, geopend in 2015 
ondervond als voorloper op de lateralisatie van 
het Bravis ziekenhuis en als 1e grote afdeling wat 
de fusie in de praktijk betekent.
Met een gemotiveerd team werd zowel de 
veranderde patiëntenzorg als de onderlinge 
afstemming ter hand genomen.  

De wereld van Kind & Jeugd
Sinds eind 2015 is de afdeling Kind & Jeugd 
gehuisvest op locatie Bergen op Zoom. Mooi om 
te constateren is dat sinds de start van Kind & 
Jeugd er een groei van het aantal nieuwe 
patiënten te zien is vanuit de hele regio. In het 
verslagjaar is een start gemaakt met het project 
gezinsgerichte visite wat in 2017 zal worden 
geïmplementeerd.

In 2016 is verder uitwerking gegeven aan de 
lateralisatie: de kinderdagbehandeling is 
opnieuw georganiseerd in Roosendaal en 
gecontinueerd in Bergen op Zoom. Daarnaast 
blijft ook de poliklinische zorg op de buitenpoli-
klinieken (Etten-leur, Oudenbosch en Steenber-
gen) gehandhaafd. In 2016 is een start gemaakt 
met het harmoniseren van de werkwijze op alle 
poliklinieken.

Dakterras Kind & Jeugd ingericht dankzij een donatie  

van het Ronald McDonald Kinderfonds 

De wens voor de nieuwe inrichting van het dakterras is gerealiseerd dankzij een donatie van het 
Ronald McDonald Kinderfonds. Ziekenhuizen en zorginstellingen met een kinderafdeling mochten ter 
gelegenheid van het 30-jarig jubileum van het fonds een plan indienen. Belangrijkste voorwaarde was 
dat het de impact van een ziekenhuisopname voor kinderen en ouders positief zou beïnvloeden. De 
aanvraag van het  Bravis ziekenhuis werd gehonoreerd. Het dakterras werd feestelijk geopend op 25 
november 2016.

4 Beleid, inspanningen en prestaties
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Huisvesting
Ook in 2016 heeft de afdeling huisvesting in het 
kader van onderhoud en renovatie van terreinen, 
gebouwen en technische installaties weer een 
aantal projecten gerealiseerd.

Oncologie Centrum
Naast het bestaande Zuidwest Radiotherapeu-
tisch Instituut (ZRTI) is op locatie Roosendaal 
een nieuw Oncologie Centrum gerealiseerd. 
Uitgangspunt van deze opzet is om de zorg 
rondom Oncologie op één plaats te concentreren 
en om het welzijn en welbevinden van de 
patiënten, bezoekers en medewerkers centraal 
te stellen. De infrastructuur is hier dan ook op 
aangepast. 

Dagverpleging
De dagverpleging op locatie Roosendaal is 
gerenoveerd en de capaciteit van deze afdeling is 
vergroot. De afdeling bezit 36 nieuwe state of art 
bedplaatsen/infuusstoelen. Bijzonder in het 
ontwerp is dat alle bedplaatsen gericht zijn met 
het ‘gezicht naar het raam’, wat niet alleen zorgt 
voor een afdeling met zeer veel daglicht maar 
ook een prettig uitzicht voor de patiënten.

High Care neurologie afdeling 
De bestaande High Care afdeling op de locatie 
Bergen op Zoom is grondig gerenoveerd en 
voorzien van alle moderne technieken. Op de 
afdeling bevinden zich eenpersoons Stroke Care 
Units (SCU) en TIA-kamers waar de patiënten 
intensief geobserveerd worden met onder 
andere camerabewaking. De vierpersoonska-
mers op deze afdeling zijn verbouwd tot 
driepersoonskamers. In totaal telt de vernieuwde 
afdeling 27 bedden, waarvan 6 CCU, 4 TIA en 
17 gewone neurologie. Ook het sanitair is 
ingrijpend veranderd. De afdeling beschikt over 
riante badkamers met apart toilet.
Behandelcentrum voor overgewicht en obesitas
Op locatie Bergen op Zoom is het bestaande 
behandelcentrum uitgebreid. Het gehele pand 
gelegen aan het Boerhaaveplein 7 is nu in 
gebruik als behandelcentrum. In deze verbou-
wing zijn meer spreek/onderzoekkamers 
gerealiseerd, is een fitnessruimte gemaakt waar 
onder begeleiding kan worden gesport en is het 
gehele centrum voorzien van een nieuwe look 
and feel. 

Facilitair

Plaza
2016 was het jaar waarin het horeca-concept van 
het Bravis ziekenhuis, Plaza, ook daadwerkelijk 
is ingevoerd. Nadat het jaar ervoor alle noodza-
kelijk voorbereidingen waren getroffen, is op 
locatie Bergen op Zoom het eerste deel van het 
concept in gebruik genomen. Ruimte voor 
ontmoeting en rust en met vriendelijk geprijsd 
eten en drinken voor medewerkers, patiënten en 
bezoekers. In 2016 zijn ook de voorbereidingen 
begonnen voor het uitrollen van het Plaza-con-
cept in Roosendaal.

Gastvrijheid
In 2016  zijn drie nieuwe initiatieven op het 
gebied van gastvrijheid ontstaan:  vanuit de 
medisch specialisten, vanuit de projectgroep 
verbouwing polikliniek en vanuit de servicege-
dachte voor de kliniek. In 2017 zullen deze 3 
initiatieven worden samengevoegd  tot een 
breed gedragen project. 
 
Parkeren
Op locatie Bergen op Zoom zijn in 2016 de 
parkeermogelijkheden verruimd met 48 plaat-
sen.
Helaas is deze verruiming niet voldoende om het 
parkeerprobleem op deze locatie op te lossen. In 
nauw overleg met de gemeente Bergen op Zoom 
wordt gezocht naar een oplossing.
 
In- of uitbesteding schoonmaakdienst en  
beveiliging
In 2016 is gestart met een onderzoek naar de 
beste optie rond de organisatie van de schoon-
maakdienst. In Bergen op Zoom zijn de mede-
werkers van de schoonmaakdienst in dienst van 
het ziekenhuis. In Roosendaal zijn de schoon-
maakwerkzaamheden uitbesteed aan een extern 
schoonmaakbedrijf. Het is de bedoeling in 2018 
op beide locaties eenzelfde organisatie neer te 
zetten. Voor in- of uitbesteding van de beveili-
ging loopt eenzelfde traject.
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Het Bravis ziekenhuis hanteert het kwaliteitsmodel van de NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de 
Zorg) als overkoepelend kwaliteitssysteem. In paragraaf 4.3.3. worden de aanvullende kwaliteitsmodellen 
die in het Bravis ziekenhuis worden gehanteerd benoemd.

4.3 ALGEMEEN KWALITEITSBELEID

4.3.1    NIAZ
Op 7 juni 2016 bezocht een NIAZ-team opnieuw 
de locatie Bergen op Zoom van het Bravis 
ziekenhuis in het kader van de ‘toets op het 
actieplan’. Het team heeft daarbij geconcludeerd 
dat alle verbeterpunten voortvarend zijn 
opgepakt. 

Op locatie Roosendaal heeft in november 2015 
de audit naar aanleiding van het uitgestelde 
besluit plaatsgevonden. Begin maart 2016 kwam 
het bericht van het Nederlands Instituut voor 
Accreditatie in de Zorg dat locatie Roosendaal 
wederom voor 4 jaar is geaccrediteerd.

In 2016 is gestart met een eerste oriëntatie op 
het nieuwe normenkader Qmentum van het 
NIAZ. De leidinggevenden zijn geïnformeerd over 
de nieuwe normen en andere wijze van voorbe-
reiden op een externe accreditatie. Er zijn 5 pilots 
uitgevoerd, onder andere op de spoedeisende 
hulp en revalidatie-afdeling. Uit de pilots is lering 
getrokken ten behoeve van het ziekenhuisbreed 
implementeren van Qmentum in 2018. 

4.3.2    Interne audits 
In 2016 zijn de interne auditsystemen van beide 
locaties samengevoegd. Daarbij is direct de 
mogelijkheid aangegrepen om een ontwikkeling 
door te maken van de meer traditionele afde-
lingsgebonden audits naar de zogenaamde 
‘traceraudits’. Bij een traceraudit wordt het 
daadwerkelijke proces van een patiënt of 
product gevolgd. De bestaande interne audito-
ren zijn bijgeschoold. Tevens zijn verpleegkundi-
gen geworven als nieuwe interne auditor. De 
kennis en ervaring van verpleegkundigen zijn 
essentieel bij traceraudits.
Er zijn 30 interne auditoren, waaronder 3 
medisch specialisten. Zij hebben gezamenlijk 18 
interne audits uitgevoerd. Daarbij zijn vooral 
criteria vanuit de Qmentum-normen geaudit. 

In het vastgestelde interne auditbeleid  en 
procedure zijn de verantwoordelijkheden 
vastgelegd. Het management is verantwoordelijk 
voor het opstellen van een verbeterplan en het 
monitoren van de voortgang. 

4.3.3    Overige kwaliteitsmodellen
HKZ-certificatieschema dialysecentrum
De afdeling dialyse gebruikt het HKZ-certificatie-
schema dialysecentrum. Dit certificaat is geldig 
tot juli 2018. Dit geldt voor beide dialysecentra, 
op locatie Roosendaal en Bergen op Zoom.

ISO15189 accreditaties
De accreditaties voor het klinisch chemisch 
hematologisch laboratorium en de trombose-
dienst van zowel locatie Bergen op Zoom als 
locatie Roosendaal zijn verlengd. 

De Stichting Medische Microbiologie, Roosen-
daal/Bergen op Zoom is sinds 28 april 2016 
officieel NEN-EN-ISO 15189:2012 geaccredi-
teerd. Voorafgaand aan de transitie CCKL naar 
NEN-EN-ISO 15189:2012 heeft een voorbereiding 
plaatsgevonden van ruim twee jaar door middel 
van opleiding, herschrijven kwaliteitshandboek, 
uitvoeren van risicoanalyses, ingangscontroles 
invoeren etc. Vervolgens heeft in september 2015 
een tweedaagse externe audit plaatsgevonden, 
uitgevoerd door de RVA. Op 28 april 2016 werd 
door de RVA definitief het accreditatiemerk 
NEN-EN-ISO 15189:2012 toegekend aan de 
Stichting Medische Microbiologie, Roosendaal/
Bergen op Zoom.

Keurmerken
Het Bravis beschikt verder over de volgende 
keurmerken:
•  Vaatkeurmerk 
•  Spataderkeurmerk
•  Roze lintje borstkankerzorg
•  Vinkje patiëntenwijzer darmkankerzorg
•  Vinkje patiëntenwijzer bloed- en lymfekanker
•  Vinkje patiëntenwijzer stomazorg
•  Vinkje patiëntenwijzer prostaatkankerzorg
•  Vinkje patiëntenwijzer urine stoma
•  Kies uw reumazorg, minimale criteria goede 

reumazorg
•  WHO/Unicef zorg voor borstvoeding
•  Kwaliteitszegel Dermatologie

4 Beleid, inspanningen en prestaties
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4.3.4    Patiëntveiligheid
In het kader van patiëntveiligheid zijn in 2016 de 
volgende items Bravisbreed aangepakt:
• De tien VMS-veiligheidsthema’s
• Het systeem van Veilig Incident Melden
• Beleid Prospectieve Risico-inventarisatie (PRI)
•  Het lopen van veiligheidsronden door Raad van 

Bestuur, hoger management, VAR en Cliënten-
raad

Veilig Incident Melden 
Het Veilig Incident Melden (VIM)-systeem was al 
goed ingeburgerd als meldsysteem in de 
organisatie op beide locaties. De integratie van 
beide Centrale VIM Commissies heeft in 2016 
plaatsgevonden, evenals de harmonisatie naar 
één VIM-systeem voor Bravis.

Prospectieve Risico Inventarisatie
Eén van de onderdelen van een Veiligheidsma-
nagementsysteem is een Prospectieve Risico 
Inventarisatie (PRI). De patiëntveiligheid wordt 
door een PRI verhoogd door de risico’s van 
(risicovolle) zorgprocessen vooraf te identificeren 
en te analyseren om er vervolgens met verbeter-
maatregelen op te kunnen anticiperen. Daar 
waar er sprake is van wijzigingen in nieuwe of 
risicovolle zorgprocessen dienen PRI’s uitgevoerd 
te worden. Zo zijn er in 2016 in het Bravis 
ziekenhuis 12  PRI’s uitgevoerd op zorgprocessen 
op het gebied van onder andere lateralisaties, 
dialyse en introductie nieuwe technieken en 56 
PRI’s ten behoeve van aanschaf nieuwe appara-
tuur.

4.3.7 Patiëntenraadpleging 
Het Bravis ziekenhuis hecht groot belang aan 
patiëntparticipatie en partnerschap. Patiënten-
raadpleging kan hierbij een verbindende rol 

spelen. Voor de periode 2015-2017 is een beleids-
advies patiëntenraadpleging voor Bravis 
ontwikkeld. Gedurende deze beleidsperiode 
worden acht activiteiten gerealiseerd. De 
coördinatie en de ondersteuning van de uitvoe-
ring van deze activiteiten liggen bij het cluster 
Cliëntzaken. Jaarlijks wordt verantwoording 
afgelegd via een jaarverslag aan het MT, RvB en 
Cliëntenraad. De activiteiten zijn:
•  Algemeen tevredenheidsonderzoek voor kliniek 

en polikliniek Bravis.
•  Voor- en nameting voor de twee profielen van 

Bravis (MKC en OC).
•  Stimuleren van behoefte-onderzoek.
•  Gebruiken van informatie uit externe websites.
•  Toepassen van ICT-mogelijkheden. 
•  Strategische KPI’s als stuurinformatie.
•  Patiëntenraadpleging voor concurrentie 

gevoelige zorg.
•  Patiëntenraadpleging voor witte vlekken.

Patiënttevredenheidsonderzoek 
In het voorjaar van 2016 werd een ziekenhuis-
breed algemeen patiënttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd bij patiënten met een klinisch verblijf. 
320 patiënten hebben deze vragenlijst ingevuld. 
Het Bravis ziekenhuis krijgt van haar patiënten 
een rapportcijfer van gemiddeld 8,1. De resulta-
ten zijn vervolgens vergeleken in een landelijke 
benchmark. Hierbij scoort het Bravis ziekenhuis 
gemiddeld. 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat patiën-
ten vertrouwen hebben in de deskundigheid van 
de zorgverleners, de zorgverleners goed luisteren 
naar de patiënt en de voor- en nadelen vertellen 
van de behandeling of operatie. Het ziekenhuis 
kreeg de meeste complimenten over de verzor-
ging, de vriendelijkheid en de aandacht voor 
patiënten.

“
”

“Gisteravond keek ik een film  

terwijl Fay lag te slapen. Even dacht ik  

dat ik gewoon thuis was.”. 

Laura Franken, moeder van patiëntje Fay,  

over vernieuwde afdeling Kind & Jeugd.
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Enkele adviezen van de geënquêteerden:
•  Betere informatie verstrekken over de (mogelij-

ke) bijwerkingen van de medicijnen.
•  Meer samen met de patiënt bepalen welke zorg 

of behandeling wordt gegeven.
•  Vaker advies geven hoe om te gaan met ziekte 

of klachten in de thuissituatie. 
•  De aangedragen verbeterpunten waren vooral 

gericht op de onderwerpen informatie, 
samenwerking en nazorg.

Overig tevredenheids- en behoeftenonderzoek 
In 2016 zijn tal van patiëntenraadplegingen 
uitgevoerd binnen diverse afdelingen. Het 
overgrote deel daarvan zijn tevredenheidsonder-
zoeken. Dit gebeurt onder andere structureel bij 
patiënten die een staaroperatie hebben gehad, 
bij de moeder na de bevalling in het Moeder & 
Kindcentrum, bij patiënten van de PAAZ en bij 
dialyse-patiënten. Input van patiënten wordt 
tevens gebruikt bij de afdelingen die werken met 
Bravis continu verbeteren. Ad hoc zijn er ook 
onderzoeken verricht. Bijvoorbeeld een enquête 
naar de maaltijdverstrekking bij patiënten van 
de dagverpleging of hoe het verzorgend wassen 
wordt ervaren door patiënten.

Daarnaast is regelmatig gekozen voor een 
behoeftenonderzoek. Voor het Oncologie 
Centrum is sinds het najaar van 2016 een 
klankbordgroep ingesteld. Met interviews zijn 
bijvoorbeeld de wensen onderzocht omtrent 
complementaire zorg bij terminale patiënten op 

de longafdeling. Patiënten konden hun mening 
geven over het nieuwe ontwerp van de Bravis 
website en zijn nogmaals gevraagd het patiën-
tenportaal MijnBravis uit te testen. 

Patiëntenfeedback
In 2017 zal in pilots verder ervaring worden opge-
daan met het direct verkrijgen van patiënten-
feedback op verschillende afdelingen in het 
ziekenhuis. Daarnaast komt er meer aandacht 
voor projecten met samen beslissen als thema. 
Hiervan zijn het implementeren van gezinsge-
richte visite bij Kind & Jeugd en de aandacht 
voor laaggeletterdheid bij COPD-patiënten een 
voorbeeld. De patiënttevredenheid en de 
beleving van de patiënt over het resultaat van de 
behandeling wordt vanaf medio 2017 gemeten 
bij patiënten die zorg ontvangen bij gynaecologi-
sche- of borstkanker. 

4.3.8 Continu Verbeteren
Binnen het Bravis ziekenhuis werken we met de 
verbetersystematiek van Bravis Continu Verbete-
ren wat gebaseerd is op de lean-methodiek. Dit 
houdt in dat we in het hele ziekenhuis continu 
bezig zijn met kwaliteitsverbetering door ons 
voortdurend af te vragen: ‘Wat is de toegevoegde 
waarde voor de klant?’ Het uitgangspunt hierbij 
is het creëren van waarde voor de klant en het 
continu verbeteren door verspilling uit processen 
te halen. 

In 2016 lag de focus met name op het trainen van 
medewerkers. In totaal zijn er 592 medewerkers 
getraind. Het betrof in totaal 2921 trainingsuren. 
 
In 2016 is er een E-learning module gerealiseerd 
waarbinnen de basisprincipes van lean zijn uitge-
werkt en die ter voorbereiding voor een training 
aangeboden wordt aan de cursisten.
De training voor medisch managers is geaccredi-
teerd bij ABAN/GAIA. De leden van het manage-
mentteam hebben tevens een training gevolgd.

Enkele concrete resultaten:
•  Het realiseren van een 100% HIGH RISK registra-

tie afdeling cardiologie (BOZ).
•  Inbox e-mail onder controle bij leidinggeven-

den. 
•  Het efficiënter inrichten van ruimtes op CSA.
•  Het reduceren van loopbewegingen tijdens 

patiëntenzorg en wachttijden bucky onderzoek.
•  Het introduceren van menukaarten in suites 

Moeder & Kindcentrum. 
•  Het hergebruiken van oude anamnesegegevens 

binnen Kind & Jeugd bij een heropname. 
•  Het verbeteren van het uitsorteren van steriele 

middelen op de polikliniek.
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•  Het optimaliseren van:
 -  de ondersteuning bij het invullen POS-for-

mulier voor patiënten
 -  de procedure contractvloeistof op beide 

locaties
 -  de zomerplanning pijnpolikliniek over 

beide locaties ten behoeve van patiënten-
stroom

 -  het proces orderfacturen afdeling inkoop
 -  de verpleegkundige zorg PAAZ
 -  de koopartikelen vanuit logistiek ten 

behoeve van OK
 -  werkafspraken patiënt overdracht formu-

lier, waardoor patiënten eerder worden 
geïnformeerd

Ontwikkelcoaches zijn getraind in de principes 
van lean en gaan vanaf 2017 ook afdelingen 
trainen in de basismodules. Vanuit het Bravis 
ziekenhuis is deelgenomen aan een Gembawalk 
op Schiphol en hebben enkele medewerkers het 
congres Lean in de Zorg bijgewoond. 

4.3.9 Zorgpaden
Bij de (her)inrichting van (nieuwe) zorgproces-
sen voor specifieke patiëntgroepen wordt binnen 
het Bravis ziekenhuis gebruik gemaakt van de 
Zorgpaden methodiek (Netwerk Klinische 
Paden). Hierbij gaat het niet alleen om de 
patiëntprocessen binnen Bravis maar juist ook 
om de processen die we in samenwerking met 
externe partners realiseren. De focus is gericht 
op het volledige patiëntproces, zowel binnen als 
buiten de muren van het ziekenhuis.

De wijze waarop zorgpaden worden ontwikkeld 
sluit naadloos aan op de verbetermethodiek 
Bravis Continu Verbeteren. Het is een veran-
deraanpak gericht op het verbeteren van de kwa-
liteit van zorg en dienstverlening, toename van 
de klanttevredenheid, meer tevreden medewer-
kers en doelmatig werken met terugdringing van 
verspilling.
Bravis is lid van het Netwerk Klinische Paden 
Nederland-België (LIGB – KU Leuven).

Kengetallen

Aantal zorgpaden 42

Aantal specialismen 17

Nieuwe zorgpaden gestart in 2016 4

In het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan het 
identiek inrichten van zorgpaden over locaties 
heen en aan zorgpaden waarin samenwerking 
met ketenpartners een plaats heeft. Enkele 
voorbeelden:

•  Oncologische zorgpaden – Op locatie Roosen-
daal is het Oncologie Centrum geopend. 
Patiëntprocessen zijn vormgegeven in paden en 
worden continu gemonitord.

•  CVA – Conform de locatie profielen is een 
splitsing gemaakt tussen acute en electieve 
neurologie. De zorgpaden CVA van beide 
locaties zijn geëvalueerd en heeft geleid tot een 
herinrichting van het zorgpad CVA en tromboly-
se. Continue opvolging vindt plaats in samen-
werking met ketenpartners.

•  Dialyse – De zorg voor dialysepatiënten is 
uitgewerkt in 6 dialysepaden. Ter voorbereiding 
op de ontwikkeling van 1 dialysecentrum vindt 
een harmonisatie plaats van de 6 dialyse 
zorgpaden. Daarnaast is in 2016 gestart met een 
pad hemodialyse thuis.

Speerpunten bij de (her)ontwikkeling van 
zorgpaden zijn betrokkenheid van de patiënt en 
digitalisering. Patiëntenraadplegingen binnen 
specifieke patiëntgroepen worden uitgevoerd na 
implementatie van een zorgpad. Het streven is om 
patiënten in een eerdere fase van de (her)
ontwikkeling van het zorgpad te betrekken. Zo is 
een patiëntenpanel gevormd bij de inrichting van 
oncologische paden en het Oncologie Centrum.
Bij de uitwerking van zorgpaden wordt gestreefd 
naar optimaal gebruik van digitale voorzieningen 
binnen het digitale patiëntendossier. Enerzijds 
voor het stroomlijnen van het patiëntproces. 
Anderzijds voor het opleveren van data ten 
behoeve van opvolging doelstellingen. In 2016 is 
een pilot gestart met het zorgpad coloncarci-
noom. De pilot wordt in 2017 afgerond.
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4.4.1 Klachten
Een klacht is een door of namens een patiënt/
klager gedane uiting van onvrede over de zorg en 
dienstverlening door personen werkzaam in of 
voor het ziekenhuis.
Conform de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschil-
len Zorg (Wkkgz) beschikt het Bravis ziekenhuis 
over een regeling voor de behandeling van klach-
ten. De klager wendt zich bij voorkeur in eerste 
instantie tot de hulpverlener tegen wie de klacht 
is gericht om te trachten op deze wijze tot een 
oplossing te komen. Als de klager dit wenst kan 
hij zijn klacht bespreken bij het Patiënten Service 
Bureau. De medewerkers van het Patiënten 
Service Bureau treden daarbij op als klachten-
functionaris. Via bemiddeling wordt getracht een 
oplossing te bereiken. Indien dit niet tot tevre-
denheid leidt of de klager wenst een beoordeling 
van zijn klacht, kan de klager zich wenden tot de 
patiëntenklachtencommissie.

Klachtenrapportage
Alle klachten worden geregistreerd en gerappor-
teerd en als zodanig doorgegeven aan de 
desbetreffende afdeling/hulpverlener ter 
verbetering van de kwaliteit van zorg.

4.4.2 Patiëntenklachtencommissie
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg is 
per 1 januari 2016 in werking getreden en 
verplicht elke zorginstelling te voorzien in 
effectieve en laagdrempelige klachtenopvang en 
–behandeling voor patiënten. Het Bravis 
ziekenhuis heeft in dat kader besloten tot het 
instellen van één klachtencommissie, voor beide 
locaties, teneinde klagers de mogelijkheid te 
bieden hun klacht(en) te laten behandelen en 
oordelen door een onafhankelijke klachtencom-
missie. Gedurende het verslagjaar 2016 zijn de 
separate klachtencommissies van locatie Bergen 
op Zoom en Roosendaal opgeheven en is één 
klachtencommissie gevormd.

De Commissie Klachtenbehandeling Patiënten-
zorg neemt schriftelijke klachten in behandeling 
van patiënten of diens vertegenwoordigers nadat 
zij door Patiënten Service Buro in behandeling 
zijn genomen en een poging is gedaan om te 
bemiddelen tussen klager en beklaagde(n). 
Indien de uitkomst van de bemiddeling niet naar 
volle tevredenheid van klager is, kan klager een 
schriftelijke klacht indienen bij de Klachtencom-
missie en deze machtigen de betreffende 
stukken en rapportages in te zien. Door de 
patiënt of diens vertegenwoordiger kan geklaagd 
worden over gedragingen van personen werk-
zaam in en/of voor het ziekenhuis, met betrek-
king tot medische behandeling en/of bejegening. 

Aantal klachten   
Er zijn in 2016 in totaal 11 klachten van 10 klagers 
ontvangen. Eén klager heeft bij de behandeling 
van zijn klacht nog een tweede, separate, klacht 
ingediend. Op 31 december van het verslagjaar 
waren er nog drie klachten in behandeling waar 
nog geen oordeel over bekend is. Van de overige 
8 klachten zijn er 3 gegrond, 2 ongegrond, 1 
onthouding van oordeel, 1 gedeeltelijk gegrond/
gedeeltelijk ongegrond, 1 gedeeltelijk onge-
grond/gedeeltelijk onthouding van oordeel.

Bergen op Zoom
Roosendaal
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Uit 2015 resteerden twee klaagschriften die op 
31 december 2015 nog in behandeling waren en 
waarvan nog geen oordeel bekend was. Deze 
klachten zijn in 2016 behandeld. De klachten-
commissie heeft één klacht ongegrond verklaard 
met een aanbeveling aan de Raad van Bestuur. 
De andere klacht is door klager ingetrokken en 
derhalve ongegrond verklaard. 

Om het functioneren van de commissie te kunnen 
beoordelen ontvangen klagers na afloop van de 
klachtenprocedure een evaluatieformulier waarin 
ze het functioneren kunnen beoordelen. 

Aanbevelingen
Er zijn in totaal bij 3 klachten aanbevelingen aan 
de Raad van Bestuur gedaan:
1. Opstellen van een protocol ter voorkoming van 
het voeren van medisch beleid naar eigen
inzicht.
2. Verpleegkundigen erop attenderen melding te 
maken van incidenten in het verpleegkundig 
dossier.
3. Controlesystemen, indien aanwezig, verbete-
ren dan wel invoeren om patiënten eerder te 
kunnen informeren over uitslagen. 

4.4.3 Calamiteitenonderzoekscommissie
We spreken van een calamiteit als een patiënt 
ernstige schade heeft opgelopen of zelfs is 
overleden omdat er iets niet goed is gedaan in de 
zorgverlening. Zorg is mensenwerk. En waar 
mensen werken, worden fouten gemaakt. Het is 
belangrijk om van fouten te leren. Dit om de kans 
op herhaling zo klein mogelijk te maken. Daarom 
wordt een (mogelijke) calamiteit onderzocht en 
worden verbetermaatregelen genomen.

Indien (het vermoeden van) een calamiteit wordt 
gemeld bij de decanen of de Raad van Bestuur, 
wordt het incident besproken. Als het duidelijk is 
dat het een calamiteit betreft of een groot 
vermoeden een calamiteit volgt een melding bij 
de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). In 
2016 heeft het Bravis ziekenhuis 11 meldingen 
gedaan bij de inspectie en hebben 3 meldingen 
door familie/patiënt plaatsgevonden. Uit 
onderzoek bleek dat bij 1 van deze 3 patiënten 
achteraf bezien sprake was van een calamiteit.
Na melding wordt een calamiteitenonderzoeks-
commissie benoemd die een intern onderzoek 
verricht.  Binnen het Bravis ziekenhuis is een 
groep van medisch specialisten, verpleegkundi-

gen en kwaliteitsadviseurs getraind in het 
verrichten van calamiteitenonderzoek conform 
de SIRE-methodiek. De uitkomsten van het 
onderzoek worden gerapporteerd aan de 
decanen en Raad van Bestuur. De decanen 
bespreken de conclusie en uitkomsten met de 
betrokkenen, zowel met de zorgverleners als de 
patiënt of nabestaanden. De zorgverlener is 
verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren 
van een verbeterplan. De voortgang wordt gemo-
nitord door de decanen. Het rapport wordt 
opgestuurd naar de IGZ. De IGZ geeft terugkop-
peling over de kwaliteit van de rapportages,  de 
conclusie van het calamiteitenonderzoek en de 
genomen verbetermaatregelen. 
Ook incidenten die geen calamiteit zijn worden 
gemeld door de arts bij de decanen, met name 
een onverwachte gebeurtenis met een ernstige 
afloop. In overleg worden deze soms wel 
onderzocht door de calamiteitencommissie, 
omdat we willen weten hoe het incident heeft 
kunnen plaatsvinden en derhalve hoe een 
soortgelijk incident in de toekomst kan worden 
voorkomen. De calamiteiten en onderzochte 
incidenten zijn in te delen in de categorieën die 
staan vermeld in de tabel (volgende bladzijde).

“
”

“Het ziekenhuis houdt mijn lichaam  

goed in de gaten. De begeleiding is prima. 

 Iedereen is zorgzaam en betrokken.”

Arnold van Mourik over de behandeling  

door dermatologie – Standdaarbuiten
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Uit de tabel blijkt dat onverwacht ernstige gebeurte-
nissen met overlijden tot gevolg actief gemeld 
worden bij de decanen. Het geeft aan dat de 
medisch specialisten hierover open zijn en van willen 
leren. Daarnaast is zichtbaar dat een calamiteit niet 
altijd leidt tot het overlijden van een patiënt, maar 
wel altijd ernstige schade voor de patiënt tot gevolg 
heeft.

Onder medisch handelen vallen verschillende 
oorzaken. Het kan een onjuiste inschatting zijn waar-
door bijvoorbeeld te laat optimale zorg verleend is 
of een beoordelingsfout waardoor een afwijking in 
eerste instantie gemist is. Meestal spelen hierbij 
menselijke factoren een rol. Bij het beoordelen 
hiervan wordt ook gekeken naar werkomstandighe-
den, werkbelasting en de ondersteuning en worden 
zo nodig verbetermaatregelen genomen.

De onderzoekscommissie analyseert het incident en 
beoordeelt of het een calamiteit betreft. Naast een 
analyse en conclusie komt de onderzoekscommissie 
ook met verbetermaatregelen. Deze verbetermaat-
regelen zijn er om te zorgen dat het proces beter 
verloopt of om het risico te voorkomen of te 
verkleinen dat het incident nogmaals kan plaatsvin-
den. 

Verbetermaatregelen die zijn ingevoerd na 
aanleiding van uitgevoerde calamiteitenonder-
zoeken:
•  Klinische lessen hebben plaatsgevonden.
•  Procedures en protocollen zijn opgesteld.
•  Procedures en protocollen zijn aangepast om 

aangepaste werkwijze vast te leggen, omdat 
bijvoorbeeld op beide locaties nog een andere 
werkwijze was. 

•  Medisch specialist heeft voordracht gegeven 
over een calamiteit in de vergadering van de 
medische staf zodat andere collega’s er ook van 
kunnen leren.

•  Binnen de medische staf zijn afspraken 
gemaakt over hoe om te gaan met uitslagen. 
Artsen krijgen dagelijks vele uitslagen onder 
ogen. De afspraken die gemaakt zijn gaan over 
‘hoe zorg je ervoor dat alle uitslagen gezien 
worden’ en ‘hoe draag je hier zorg voor bij afwe-
zigheid’.

Sommige calamiteiten zouden ook op andere 
afdelingen in het ziekenhuis kunnen plaatsvin-
den, omdat het bijvoorbeeld soortgelijke zorg 
betreft. Enkele van deze verbetermaatregelen 
worden dan ook breder uitgezet in het zieken-
huis dan alleen bij de afdeling of vakgroep waar 
het incident is voorgevallen. Daarnaast informe-
ren de decanen in de vergadering van de 
Vereniging Medische Staf alle artsen over de 
calamiteiten en verbetermaatregelen die breder 
van toepassing zijn.

Onderwerp Aantal patiënten Aantal patiënten  
die zijn overleden

Medisch handelen 7 1

Val 1 1

Uitslagenmanagement 1

Totaal 9 2

Wel onderzocht, geen calamiteit 11 8

Ernstig gecompliceerd beloop, wat niet voorkomen had 
kunnen worden 4 2

Complicatie 2 1

Onverwacht overlijden 5 5
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Naast het nemen van verbetermaatregelen wordt 
aandacht besteed aan nazorg: zowel voor de 
patiënt en/of familie/nabestaanden als voor de 
betrokken zorgverleners. 
De hoofdbehandelaar spreekt direct na de 
calamiteit met de patiënt/familie. De patiënt/
familie wordt door de onderzoekscommissie 
uitgenodigd om hun ervaringen te vertellen. Na 
het onderzoek en het opstellen van het rapport 
wordt het rapport door een van de decanen 
samen met de hoofdbehandelaar met de 
patiënt/familie besproken. In dit gesprek worden 
de uitkomst, de verbetermaatregelen en de 
reactie van de inspectie besproken. De betrokken 
zorgverlener(s) zijn bij een calamiteit feitelijk 
‘second victim’, de zorgverlener voelt zich erg 
vervelend, gevoelens van schuld en spijt kunnen 
er zijn met mogelijk problemen in het functione-
ren als gevolg. Daarom wordt een peer support 
groep opgezet. Dit zijn zorgverleners die in 
gesprek gaan om ondersteuning en een luiste-
rend oor te bieden.

4.4.4 Aansprakelijkstellingen 
In 2016 zijn er in totaal 42 nieuwe aansprakelijk-
stellingen bij het Bravis ziekenhuis binnengeko-
men. Hiervan zijn er 11 zelf afgehandeld door 
middel van een vaststellingsovereenkomst en zijn 
er 6 aansprakelijkstellingen afgewezen. 

Van de overige 25 aansprakelijkstellingen zijn er 
in 2016 24 bij de verzekeringsmaatschappij 
Centramed in behandeling gegeven en 1 bij 
MediRisk, omdat deze betrekking heeft op een 
omstandigheid die zich vóór 2015 heeft voorge-
daan binnen het Bravis ziekenhuis locatie Bergen 
op Zoom (voorheen het Lievensberg ziekenhuis). 
Deze melding is reeds in 2014 bij MediRisk 
gemeld als omstandighedenmelding en valt 
daarmee onder het meldjaar 2014.

In 2016 zijn er door Centramed 32 dossiers 
gesloten die in de jaren ervoor in behandeling 
waren genomen. Hierbij is in 24 dossiers aanspra-
kelijkheid afgewezen, vijfmaal aansprakelijkstel-
ling erkend en drie is er een schikking getroffen 
zonder aansprakelijkheid te erkennen. Op 31 
december 2016 zijn er in totaal nog 59 aansprake-
lijkstellingen bij Centramed in behandeling.

Door MediRisk zijn in 2016 13 aansprakelijkheids-
dossiers gesloten. Daarvan is in 4 dossiers 
aansprakelijkheid afgewezen, zevenmaal 
aansprakelijkheid erkend en overgegaan tot 
schadevergoeding en tweemaal is een vaststel-
lingsovereenkomst gesloten zonder erkenning 
van aansprakelijkheid. Op 31 december 2016 zijn 
er in totaal nog 25 aansprakelijkheidsdossiers bij 
MediRisk in behandeling.

Overzicht aantal aansprakelijkstellingen
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Het Bravis ziekenhuis is een professionele, kennisintensieve organisatie waar kwaliteit van zorg sterk 
afhankelijk is van deskundigheid en betrokkenheid van de medewerkers. Daarom is Human Resource 
Management van groot belang om de beleidsdoelen te behalen. 

4.5  KWALITEITSBELEID MEDEWERKERS

HRM beleidskader en HR-thema’s
De scope van HR ligt voor een belangrijk deel bij 
lateralisaties als gevolg van de fusie. Dat kan 
betekenen het opstellen van nieuwe werktijden-
regeling, geharmoniseerde functiebeschrijvingen 
etc. Naast activiteiten als gevolg van de laterali-
satie staan de  volgende hoofdthema’s van het 
HR-beleid de komende jaren centraal:
•  Strategische personeelsplanning
•  Toekomstbestendige verpleegkundige zorg 

(TVZ)
•  Optimaliseren leerplein
•  Arbo & gezondheid
•  Versterken Bravis-cultuur en leiderschap 

(ontwikkeling)

4.5.1 Strategische personeelsplanning
De toekomstige personeelsvoorziening naar aard 
en omvang is een belangrijk speerpunt voor het 
ziekenhuis. In 2016 is van alle verpleegkundigen 
het opleidingsniveau geregistreerd. Dit is van 
belang vanwege het invullen van verpleegkundi-
ge functies op MBO-en HBO-niveau volgens een 
bepaalde verhouding, die per afdeling wordt 
bepaald, en het doorscholen. Ook is gekeken 
naar de ontwikkelingen, personele kengetallen 
en onderwijsgegevens binnen de regio West-Bra-
bant. In samenwerking met stichting West-West 

is er aandacht voor de samenwerking in de 
zorgketen. Hieruit zijn conclusies getrokken 
rondom het opleiden van mensen buiten het 
ziekenhuis, doorscholen van huidige mede-
werkers, zowel op opleidingsniveau als op 
specialisaties.

4.5.2  Toekomstbestendige verpleegkundige 
zorg (TVZ)

Kortere opnameduur en verschuivingen naar de 
eerstelijns zorgen ervoor dat het aandeel 
complexe zorg in het ziekenhuis groter wordt. 
Dat vraagt om een ophoging  van het huidige 
denk- en werkniveau. In het Bravis ziekenhuis is 
in de komende jaren meer verpleegkundige zorg 
op HBO niveau en een herzien MBO niveau nodig. 
Van belang is de juiste verhouding MBO/
HBO-verpleegkundigen voor de toekomst te 
bepalen (functiemix). Een differentiatie in deze 
functiegroepen met bijpassende taken en verant-
woordelijkheden is gewenst. Men wil op de 
middellange termijn komen tot een andere 
verhouding, in dit geval tot een gemiddelde 
verhouding 2/3 HBO en 1/3 MBO. In dit project 
zijn kennisdomeinen benoemd op zorg- en 
organisatiegebied waarbij alle medewerkers 
ontwikkelherkenbaarheid ervaren voor de eigen 
functie.  
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Dit project is ingezet om in nauw overleg met 
verpleegkundigen op de werkvloer te bepalen 
wat de gewenste functiemix is, de wijze waarop 
dit ‘bottum-up’ vorm krijgt en de methodiek om 
daar te komen, in samenhang met de keuze om 
de verpleegkundige functie door te ontwikkelen 
naar HBO-niveau. Uitgangspunt is het benodigde 
zorgproces, de verpleegkundige visie (fusieplan, 
2014) en het toekomstige beroepsprofiel 2020 
(V&VN, 2013). Er is kwalitatief inhoudelijk een 
directe relatie tussen het te realiseren zorgpro-
ces, zorgpaden, excellente zorg, productive ward 
en passende functiemix. Door deze integratie is 
de verpleegkundige visie geïmplementeerd en is 
dit zichtbaar in het gedrag van verpleegkundi-
gen. 

Op basis van de conclusies en aanbevelingen van 
de pilot die in 2015 op drie verpleegafdelingen 
heeft plaatsgevonden is besloten het ingegane 
proces te continueren. In fase1 (uiterlijk afgerond 
in maart 2017) worden verpleegkundigen 
geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen 
hun beroep en binnen Bravis ‘op weg naar 2020’. 
Op afdelingsniveau wordt de complexiteit van 
zorg vastgesteld en daarmee wordt bepaald wat 
de gewenste verhouding is tussen het aantal 
HBO respectievelijk MBO opgeleide verpleegkun-
digen. 

Vooruitlopend op de uitkomsten van de gewens-
te verhouding HBO/MBO-verpleegkundigen per 
verpleegafdeling hebben in 2015 een 22-tal 
zittende verpleegkundigen op vrijwillige basis 
voor een doorontwikkeltraject HBO gekozen 
(HBO-deeltijd of een HBO-traject dat in samen-
werking met het NCOI is vastgesteld). In 2016 is 
een nieuwe groep met 14 deelnemers van start 
gegaan, nadat daaraan voorafgaand een 
uitgebreide evaluatie heeft plaatsgevonden met 
de eerste groep.
Daarnaast zijn in 2016 28 duale studenten van 
start gegaan met als doel om hen na het behalen 
van hun diploma een dienstverband als trainee 
aan te bieden.

Convenant Brabantse ziekenhuizen

Er is in regionaal verband afgesproken om 
structureel zorgprofessionals op te leiden. Het 
gaat dan om de volgende functies:
• IC-verpleegkundige
• SEH-verpleegkundige
• Anesthesiemedewerkers
• Operatieassistenten
• CCU-verpleegkundigen

Er is vastgesteld dat per 6 zorgprofessionals, 1 
leerling opgeleid moet worden. Dit is in een 
convenant vastgelegd. Twee keer per jaar wordt 
dit gemonitord. De conclusie is dat de streefcij-
fers regionaal niet gehaald worden. Er is een 
analyse gestart om te achterhalen, waarom de 
streefcijfers niet gehaald worden. Er is extra 
aandacht voor een aantal kritische functies en in 
het najaar 2016 zijn extra opleidingsplaatsen 
gecreëerd.

4.5.3 Optimaliseren leerplein
Een belangrijk instrument voor leren binnen het 
Bravis ziekenhuis is het leerplein. Het leerplein is 
een digitaal leerplatform waardoor tijd- en 
plaatsonafhankelijk kan worden geleerd. 
Content kan zo, al dan niet als blendend 
learning, snel en laagdrempelig worden aange-
boden. In 2016 is de performance van het 
leerplein geanalyseerd en zijn de randvoorwaar-
den bepaald om het leerplein nog beter te laten 
functioneren. Er is gewerkt aan het verbeteren 
van de klantvriendelijkheid van het systeem. Ook 
als het om leren en ontwikkelen gaat is harmoni-
satie nog een belangrijke leidraad. Content van 
de voormalige ziekenhuizen wordt nu organisa-
tiebreed ontwikkeld en aangeboden. 

4.5.4 Arbo & Gezondheid
Met  het beleid Arbo & Gezondheid streeft het 
Bravis ziekenhuis naar duurzame inzetbaarheid 
van medewerkers. Hieronder de thema’s die in 
2016 zijn opgepakt.
•  Leidinggevenden, waaronder de medewerkers 

die nieuw als teamleider zijn gestart, zijn 
getraind op gebied van verzuim en inzetbaar-
heid. Documenten op gebied van Arbo & 
Gezondheid zijn geharmoniseerd.

•  Ieder organisatieonderdeel heeft één of meer 
speerpunten vanuit het medewerkersonder-
zoek (in 2015 uitgevoerd) opgenomen in de OPS 
en/of toegevoegd aan het plan van aanpak 
RI&E.

•  Het registratiesysteem voor het melden van 
incidenten is geharmoniseerd.

•  Bravisbreed is gestart met het invoeren van 
ergocoaches fysieke belasting. 

•  De RI&E levert een rapportage op met een 
overzicht van knelpunten op veiligheids-, 

Huidige verdeling diplomaniveaus verpleegkundigen Bravis ziekenhuis 
(september 2016)

MBO circa 80%

HBO circa 20%

100%

4 Beleid, inspanningen en prestaties
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gezondheids- en welzijnsrisico’s. In samenwer-
king met een arboconsultant en gecertificeerd 
hoger veiligheidskundige is in 2016 een RI&E 
uitgevoerd op 10 afdelingen. De overige 
afdelingen hebben een update gedaan door het 
plan van aanpak te actualiseren.

•  In 2016 zijn 37 individuele (preventieve) 
werkplekonderzoeken uitgevoerd door een 
interne ergotherapeut of externe arbeidsdes-
kundige.

•  Op het gebied van preventie psychosociale 
arbeidsbelasting is er samengewerkt met een 
extern bedrijfsmaatschappelijk werker en een 
organisatie voor psychologische en work/
life-ondersteuning. Er hebben in 2016 in totaal 
34 trajecten met medewerkers gelopen. 

Verzuim 
De streefcijfers voor het verzuim per 1 januari 
2016 waren:
•  een verzuimpercentage van 3,3% organisatie-

breed
•  een meldingsfrequentie van gemiddeld 1,3 

maal per jaar per medewerker.

Het jaar 2016 is afgesloten met een verzuimper-
centage van 4,27 en een gemiddelde meldings-
frequentie van 1,14 maal per jaar. Vergeleken 
met de cijfers waarmee het jaar 2015 werd 
afgesloten zijn de cijfers hoger uitgevallen. Het 
streefcijfer voor het verzuimpercentage is niet 
gehaald en het streefcijfer voor de meldingsfre-
quentie wel.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2014 2015 2016

Kwartaal

Voortschrijdend

Organisatie Branche Beste 25%

Kwartaal

Verzuimpercentage

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

Branche

Organisatie

Organisatie Branche Verzuimpercentage

1.0
1.00

1.10

1.20

1.30

1.40
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In 2016 is het verzuim van Bravis ziekenhuis lager dan dat van de branche. 
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Het verzuim in de groep 46-55 ligt onder het 
gemiddelde in de branche, maar in de groep >55 
ligt dit er boven. De stijging van het verzuim in 
2016 binnen het Bravis ziekenhuis is met name in 
de leeftijdsgroep 46-55 geweest. 

Vernet, een kennisnetwerk en onderzoeksbureau 
gespecialiseerd in het verzamelen en benchmar-
ken van onder andere gegevens over verzuim in 
de zorgsector, heeft de resultaten van het Bravis 
ziekenhuis op het gebied van verzuim over 2016 
beoordeeld met een 7,4.

4.5.5  Versterken Bravis cultuur en leider-
schap (ontwikkeling)

In 2016 heeft er een verkenning plaatsgevonden 
en is een ontwerp gerealiseerd voor  manage-
ment development. Binnen Bravis ziekenhuis is 
namelijk door de fusie en alle bijkomende 
veranderingen ook het ‘management speelveld’ 
veranderd. Zo is in Bergen op Zoom per april 
2016 de functie van teamleider ingevoerd en 
hebben op alle afdelingen van het zorgbedrijf 
personele verschuivingen plaatsgevonden. 

Deze veranderingen roepen de noodzaak op om 
alle leidinggevenden en leidinggevende lagen 

opnieuw goed met elkaar te verbinden, de 
onderlinge samenwerking verder te verbeteren 
en professionele managementskills te verster-
ken. Alle leidinggevenden kunnen daardoor 
samen, zo is de ambitie, een grotere bijdrage 
leveren aan de aansturing van het zorgproces in 
het ziekenhuis.

Met deze uitgangspunten voor ogen hebben 
verschillende stakeholders besloten om met 
bovenstaande doelen een MD-programma op te 
laten zetten. Een programma dat ieder die 
betrokken is bij de aansturing van de organisatie 
verbindt, te weten de teamleiders, de medisch 
en de zorgmanagers en tot slot de zorggroepma-
nagers/medisch managers op zorggroepniveau. 
Het programma start in 2017.

Cijfers

Aantal medewerkers eind 2016 2747

Aantal fte’s 1940

Instroom 2016 209

Uitstroom 2016 232

Verloop %  8,45%

“ ”
“Door de samenvoeging is het

alleen maar leuker geworden.” 

Edith Dudink, endoscopie-assistent

(draait diensten op beide hoofdlocaties)

4 Beleid, inspanningen en prestaties
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Op verschillende manieren onderhoudt het Bravis ziekenhuis haar relatie met de maatschappij. Het Bravis 
ziekenhuis participeert bij veel activiteiten in de samenleving of zij organiseert zelf overkoepelende activite-
iten. Voorbeelden worden hieronder beschreven. 

4.6 SAMENLEVING & BELANGHEBBENDEN

4.6.1 Informatiebijeenkomsten  
In 2016 zijn diverse informatiebijeenkomsten 
gehouden voor patiënten en bezoekers over de 
volgende onderwerpen: refractiechirurgie, 
chronische pijn, spierziekten en prostaatkanker. In 
totaal zijn er op alle avonden 369 bezoekers 
geweest. 
 
Ook zijn er diverse inloopdagen en lotgenotencon-
tacten door patiëntenverenigingen georganiseerd, 
zoals door de Nederlandse Stomavereniging, de 
ProstaatKankerStichting, 
Astma & COPD beweegvereniging West-Brabant, 
Diabetes Vereniging Nederland, Hematon, 
Recreatieve sportvereniging voor (ex-) hart- en 
diabetespatiënten, Patiëntenvereniging voor 
Neurostimulatie (PVVN), Whiplash Informatiecen-
trum Europa en Longfonds.

Een greep uit de overige activiteiten:
•  Voorlichtingscampagne Zorg: in samenwerking 

met het ministerie van VWS is een landelijke 
campagne gestart om mensen beter bekend te 
maken met veranderingen in de zorg en zorgver-
zekering. 

•  World Kidney Day: leden van de Niervereniging 
DIGNA waren aanwezig om aandacht te vragen 
voor nieren, nierziekten en dialyseren. 

•  Week van de Orgaandonatie: tijdens deze week 
werd in het ziekenhuis aandacht  gevraagd voor 
orgaandonatie. 

•  VKIG: regiobijeenkomst: leden van de beroepsver-
eniging van klachtenfunctionarissen waren te gast 
in het ziekenhuis.

•  Wereld Trombose Dag: tijdens deze tweede editie 
wilde de Trombosedienst haar gezicht laten zien, 
en dat gebeurde door middel van een informatie-
stand in de poliklinieken.

•  Bezoek schoolkinderen: 100 kinderen bezochten 
opgenomen patiënten met een zelfgemaakte 
kerstattentie.

4.6.2 Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP)
Het Bravis ziekenhuis heeft deelgenomen aan de 
intersectorale ketenoefening ‘Outbreak’. Deze 
oefening, die plaatsvond op strategisch en tactisch 
niveau, was een zogenaamde ‘papieren oefening’, 
er werden geen LOTUS-slachtoffers ingezet. Een 
van de belangrijkste oefendoelen was het verbete-
ren van de samenwerking tussen zorgketenpart-
ners binnen de ROAZ-regio Brabant. Gedurende de 
oefening bleek dat informatiemanagement en 
scenariodenken items zijn die bijzondere aandacht 
behoeven. De outcome van de oefening dient 
vervat te worden in de specifieke scenario’s. Verder 
heeft in het verslagjaar de focus gelegen op OTO, 
waarbij enkele sleutelfunctionarissen specifieke 
opleidingen hebben gevolgd in relatie tot crisisma-
nagement.

4.6.3 Bedrijfshulpverlening (BHV)
In 2016 is veel tijd gestoken in het vormgeven van 
het nieuwe Bedrijfsnoodplan voor locatie Bergen 
op Zoom, waarvan de inrichting van de interne 
hulpverleningsorganisatie een belangrijk onder-
deel is. Het in kaart brengen van de mate van 
zelfredzaamheid van de cliënten is hiervoor als 
uitgangspunt gebruikt. Ook vonden er het afgelo-
pen jaar werkzaamheden plaats rondom bouwkun-
dige en installatietechnische aanpassingen, zoals 
het aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de 
kliniek. Om de medewerkers te instrueren omtrent 
brandveiligheid is er in samenwerking met het KOC 
een e-learning module ontwikkeld, die gevolgd 
dient te worden voordat men kan deelnemen aan 
de praktijklessen behorende bij de training 
‘Ontruimer’. 
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4.6.4  Stichting Vrienden van het Bravis 
ziekenhuis

De stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis 
zorgt ervoor dat projecten die niet altijd uit het 
gewone budget betaald kunnen worden toch 
gerealiseerd kunnen worden.
In januari 2016, een jaar na de fusie, zijn ook de 
vriendenstichtingen van het voormalig Franciscus 
en Lievensberg ziekenhuis officieel gefuseerd en 
vormen samen de stichting Vrienden van het Bravis 
ziekenhuis. Het bestuur bestaat uit leden vanuit het 
ziekenhuis en uit externe, onafhankelijke leden. 
Gelijktijdig met het passeren van de oprichtingsak-
te bij de notaris is de website van de nieuwe 
stichting online gegaan.

Een greep uit de  ontwikkelingen in 2016.
•  Toneelgroep Alaska Unlimited heeft de voor-

stelling ‘Help ik leef’ opgevoerd. Het theater-
stuk werd druk bezocht door Bravis medewer-
kers die werken met oncologiepatiënten. De 
theatervoorstelling werd mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van de Vrienden.

•  Het Moeder & Kindcentrum ontving een aantal 
mooie relaxstoelen. Deze stoelen worden 
gebruikt om te buidelen tijdens voedingsmo-
menten. 

•  De afdeling Revalidatie van locatie Bergen op 
Zoom werd voorzien van duurzaam wandspeel-
goed en kindermeubilair.

•  Workshops Look Good…Feel Better zijn ook dit 
jaar weer mogelijk gemaakt door donatie van 
de Vriendenstichting.

•  Nieuwe materialen; iPad, laptop, set jeu de 
boules en koersbal voor de activiteitentherapie 
van de GAAZ voor de op de GAAZ opgenomen 
patiënten. 

•  Rugzakjes met informatiepakketten voor 
kinderen waarvan één van de ouders kanker 
heeft zijn door diverse acties mogelijk gemaakt. 
Ook een speciale knuffel hoort erbij. Er zit een 
zakje in de rugzak met een rits, waaraan 
kinderen hun verdrietige gedachten, lieve woor-
den, vragen of wat dan ook kunnen toevertrou-
wen. 

•  Een recumbentfiets, een geavanceerde 
oefenfiets met uitgebreide trainingsprogram-
ma’s, die geplaatst is in de ontspanningsruimte 
op de Psychiatrische Afdeling Algemeen 
Ziekenhuis.

•  Nieuw wandspeelgoed in het Moeder & 
Kindcentrum.

•  Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis zet 
zichzelf in de kijker tijdens ‘Bergen op Zicht’, 
een evenement dat plaatsvond op 24 septem-
ber in de binnenstad van Bergen op Zoom. 
Tijdens het evenement hielden de Vrienden van 
Bravis een actie voor de afdeling Kind & Jeugd 
van het ziekenhuis. Voor iedere eenmalige 
donatie van 10 euro ontving de donateur een 
knuffelbeertje en schonken de Vrienden een 
exemplaar aan de afdeling Kind & Jeugd van 
het ziekenhuis.

•  De Roosendaalse tafeltennisvereniging ODT 
kreeg nieuwe tafeltennistafels en hoefden niet 
lang na te denken over een mooie bestemming 
voor de ‘oude tafeltennistafels’. Eén tafel ging 
naar de afdeling Kind & Jeugd en een tweede 
tafel ging naar de revalidatieafdeling van 
locatie Bergen op Zoom.

•  De bouw van de veranda van het nieuwe 
Oncologie Centrum en de aanschaf van 
oncologische behandelstoelen zijn door 
verschillende acties en schenkingen mogelijk 
gemaakt.

De Psychiatrische Afdeling 

Algemeen Ziekenhuis is verblijd  

met een recumbentfiets.
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Met de Planning & Control cyclus wordt beoogd het management te voorzien van een sturingsinstrument 
om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige en toetsbare wijze in te richten, de voortgang van 
activiteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren. 

5.1 PLANNING & CONTROL CYCLUS 

Onderdelen van de Planning & Control cyclus zijn 
de jaarplancyclus, de begrotingscyclus, de 
tussentijdse managementinformatie en de 
jaarverslaglegging. De Planning & Control cyclus 
is geen statisch instrument. Zowel interne als 
externe ontwikkelingen zullen vertaald moeten 
worden in de Planning & Control cyclus. Hierbij is 
het van belang dat de cyclus gelijke tred houdt 
met de besturingsvisie en de organisatieontwik-
keling in het ziekenhuis. Hoofddoelstelling is dat 
de Planning & Control cyclus een bijdrage levert 
aan een goede besturing en bedrijfsvoering van 
het Bravis ziekenhuis.

Het Bravis ziekenhuis heeft het INK manage-
mentmodel als uitgangspunt genomen voor de 
inrichting van de Planning & Control cyclus. De 
strategische doelstellingen uit het dynamisch 
beleidsplan zijn daarin verwerkt en in de 
kaderbrief vertaald naar doelstellingen op 
zorgafdeling/stafafdelingniveau. Aan de hand 

daarvan hebben de zorgafdelingen/ stafafdelin-
gen jaarplannen opgesteld en zijn de manage-
mentafspraken via een OPS (One Page Strategy) 
vastgelegd tussen de Raad van Bestuur en het 
management. 
De resultaten worden elke drie maanden 
gerapporteerd en besproken met interne 
adviesorganen en relevante derde partijen 
(banken). 

Doorontwikkeling Planning & Control cyclus 
In de managementafspraken en managementin-
formatie is naast financiële en productieafspra-
ken met name aandacht aan kwaliteit van de 
zorg en risicomanagement  besteed. Voor 
kwaliteitsinformatie is een kwartaalrapportage 
ontwikkeld, vergelijkbaar met de financiële en 
productierapportage die elke drie maanden 
wordt besproken. Het doel is om alle kwaliteits 
prestatie-indicatoren met te nemen maatrege-
len, op te nemen in deze rapportage.

Een belangrijke onzekerheid in de ziekenhuissec-
tor, en daarmee voor Bravis, blijft het macrobe-
heersinstrument (MBI) dat door de minister van 
VWS kan worden ingezet om overschrijdingen 
van het macrokader terug te vorderen bij 
instellingen voor Medisch Specialistische Zorg.  
Een aantal onzekerheden vermeld in de jaarreke-
ning 2015 zijn afgehandeld. De uitkomsten van 
de rechtmatigheidcontroles 2016 en het zelfon-
derzoek zijn ingeschat en verwerkt. De resultaten 
verbeteren maar blijven nog achter bij de 
doelstellingen. Met de implementatie van 
horizontaal toezicht is een start gemaakt waarbij 
in de eerste fase de nadruk ligt op het compliant 
registreren en factureren. 

De MSB’en hebben afspraken gemaakt met de 
belastingdienst en een definitieve goedkeuring 
bij de opzet van hun bedrijf ontvangen. De 
komende jaren zullen deze nieuwe organisaties 
moeten worden doorontwikkeld naar bedrijven 
die voldoen aan de eisen die de belastingdienst 
stelt.  

5.2 FINANCIËLE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

5 Financieel beleid en verantwoording
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5.3 VERBETERING BEDRIJFSVOERING

Ontwikkeling AO/IC 
Het zelfonderzoek 2015 is met de instemming 
van  de zorgverzekeraars afgerond. Over het jaar 
2016 is gestart met een nieuw zelfonderzoek 
door de ‘Interne Controle’ waarbij de verwach-
ting is dat de uitkomsten verbeteren maar 
aandacht zal nodig blijven om een structurele 
verbetering te realiseren. Voor de komende jaren 
wil Bravis werken aan horizontaal toezicht in 
samenwerking met de zorgverzekeraars zodat 
compliant registreren en declareren de noodza-
kelijke aandacht krijgt. 

Treasury 
Naast het financieel meerjarenplan heeft Bravis 
een gedetailleerde liquiditeitsplanning op 
maandniveau. De liquiditeitsplanning kent een 

aantal uitdagingen waaronder vertraging in 
facturering, bevoorschotting, schadelastcorrec-
ties die de actuele liquiditeitspositie sterk 
bepalen. Aan de bewaking van de liquiditeitspo-
sitie wordt veel aandacht besteed. Dit wordt ook 
belangrijk omdat het ziekenhuis bij een positief 
saldo, negatieve rente moet gaan betalen.

Zorgverzekeraars 
Het verkoopbeleid is vertaald in een verkoopplan 
voor het jaar 2017. Verwachte zorgvraagontwik-
kelingen zijn met zorgverzekeraars besproken en 
de schadelastontwikkeling is onderwerp van 
gesprek met zorgverzekeraars. Op basis daarvan 
is onderhandeld en zijn voor het jaar 2017 met 
alle zorgverzekeraars omzetafspraken gemaakt. 

Het resultaat over 2016 is ten opzichte van 2015 
verbeterd naar 4,5 miljoen euro. Dit betekent een 
marge van 1,5%. Het resultaat kan worden 
gesplitst in een genormaliseerd exploitatieresul-
taat van 3,0 miljoen euro dat overeenkomt met 
de begroting. Een aantal incidentele posten, 
waaronder lopende afschrijvingskosten als 
gevolg van het uitstel van het renovatieplan van 
de kliniek in Roosendaal, hebben geleid tot een 
hoger resultaat dan begroot. De verwachting is 
dat deze bouwplannen alsnog in 2017 worden 
uitgevoerd. 

Het genormaliseerde resultaat van 3,0 miljoen 
euro betekent een sterke verbetering ten 
opzichte van 2015 (1,2 miljoen euro).

De totale opbrengsten zijn gestegen met 7,0 
miljoen euro naar 297,5 miljoen euro. Deze 
stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de 
indexering van de opbrengsttarieven. De 
omzetafspraken met zorgverzekeraars zijn 
nagekomen waarmee de te behalen omzet 
maximaal is gerealiseerd. 

De stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk 
veroorzaakt door de personele kosten waarbij 
cao afspraken hebben geleid tot meerkosten 
evenals de sociale lasten. Daarnaast is meer 
personeel ingehuurd bij een aantal essentiële 
functies waaronder de OK. 

Door vertraging in de planning van nieuwe bouw-
projecten en rentevoordelen zijn de begrote 
kosten voor afschrijvingen niet gerealiseerd en 
zijn de financieringskosten gedaald door de lage 
rentestand. Dit heeft een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het behaalde resultaat. 

Met het resultaat van 4,5 miljoen euro stijgt de 
solvabiliteit naar 17% boven de vereiste 15% 
maar de doelstelling van 20% is nog niet 
behaald. 
Met banken is een herfinanciering afgerond in 
januari van 2016 waarbij afspraken zijn gemaakt 
over financiële performance die het ziekenhuis 
moet realiseren. Het belangrijkste daarbij zijn de 
DSCR en de solvabiliteitseis. Aan beide ratio’s 
wordt door het ziekenhuis in 2016 voldaan. 

De ontwikkeling van het resultaat is positief en 
zal zich verder moeten verbeteren van 1,5% naar 
een 2% marge.

5.4 RESULTATEN EN VERANTWOORDING



Bravis ziekenhuis  |   Jaarverslag 201664

Netto rendement (x €1.000) Ontwikkeling bedrijfsresultaat is positief.

Solvabiliteit
 

Met het behalen van het positief resultaat van 4,5 
miljoen euro verbetert de solvabiliteit en komt 
het gewenste niveau van 20% in zicht. Het 
balanstotaal is licht toegenomen door de 
herfinanciering en schuldpositie aan zorgverze-
keraars waardoor de solvabiliteit enigszins wordt 
gedrukt. 
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DSCR De Debt Service Coverage Ratio is meer dan 
voldoende en stabiel. Met 2,21 overtreft deze 
ruim de door de banken gestelde eis van 1,5. 

5 Financieel beleid en verantwoording
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Current Ratio De current ratio in 2016 is zoals verwacht 
toegenomen door de gerealiseerde herfinancie-
ring. Met 1,25 is de current ratio ruim boven de 
1,0 die als norm door de markt wordt gesteld. 
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1,0

Current ratio

0,83 0,93 1,25

2014 2015 2016

De financiële resultaten zijn verbeterd ten opzichte van het jaar 2015 maar het ziekenhuis zal zich nog 
moeten verbeteren om de doelstelling van 2% rendement (marge) te behalen zodat de financiering 
van de organisatie kan worden gecontinueerd en ambities kunnen worden gerealiseerd. 
 
Met de toenemende risico’s voor het ziekenhuis moeten financiële problemen tijdig worden gesigna-
leerd. In de Planning & Control cyclus is veel aandacht voor het meten van de financiële performance 
van de organisatie. Elk kwartaal wordt de voortgang verantwoord met een aantal KPI’s (Kritische 
Prestatie Indicatoren). Afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht aan het management, Raad van 
Bestuur en Raad van Toezicht. Met het bijhouden van een financiële meerjarenplanning, aangepast 
aan de laatste ontwikkelingen van bekostiging en begrotingen, wordt de financiële voortgang gemoni-
tord.  
 
De Raad van Bestuur heeft het maatschappelijk verslag en de jaarrekening over 2016 vastgesteld in 
een vergadering van de raad op 18 mei 2017 en deze ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van 
Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de stukken in haar vergadering van 18 mei 2017 besproken 
waarbij tevens kennis is genomen van de bevindingen van Deloitte Accountants. Mede op grond van 
het advies van de Commissie Bedrijfsvoering en Financiën van de Raad van Toezicht die in de concept-
fase overlegd hebben met de externe accountant, heeft de Raad de jaarrekening over 2016 goedge-
keurd en ingestemd met het maatschappelijk verslag.
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Jaarrekening
Zie www.jaarverslagenzorg.nl

www.bravisziekenhuis.nl 6

file:/Volumes/Bedrijfsdata/Projecten/Bravis/BRA17171019%20Jaarverslag%202016/BRA17171019%20Jaarrekening16.pdf
https://www.bravisziekenhuis.nl/files/upload/372/jaarrekening-2016.pdf
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Bijlage
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PERSONALIA
Raad van Toezicht
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Dhr. L.A.M. van den 
Nieuwenhuijzen RA
(1956)
Voorzitter Raad van 
Toezicht
Voorzitter commissie 
Governance en 
Remuneratie

2012 2016 2020 Bestuurlijke kennis 
van de publieke 
sector, in het 
bijzonder de zorg

Hoofdfunctie
•  Eigenaar Public Serving voor Bestuur en 

Toezicht Publieke Sector en onderzoeker 
Algemene Rekenkamer Rijk, Den Haag

Nevenfuncties
•  Lid Raad van Toezicht Universitair Medisch 

Centrum Utrecht
•  Aangesloten bij Stichting Loodslicht, 

platform voor besturingsvraagstukken, 
communicatie- en organisatieadvies

•  Programmavoorzitter Mastercourse 
Publieke Sector, Nederlandse Beroepsor-
ganisatie van Accountants en Nyenrode

•  Lid Signaleringsraad Nederlandse Beroep-
sorganisaties van Accountants

Dhr. ir. G.P. Jacobs
(1974)
Vice-voorzitter Raad 
van Toezicht
Voorzitter commissie 
Bedrijfsvoering en 
Financiën

2012 2016 2020 Kennis van 
vastgoed en 
huisvesting

Hoofdfunctie
•  Consultant HEVO; adviseur strategie, 

beleid en investeringen

Nevenfuncties
•  Bestuurder Stichting WijSamen, stichting 

voor kleinschalige zorg-onderwijsarrange-
menten/ jeugdzorginstelling

Mw. prof. dr. M.C.E. 
van Dam – Mieras
(1948)
Lid commissie 
Kwaliteit en Veiligheid

2013 2017 2021 Kwaliteitsmanage-
ment en zorg

Nevenfuncties
•  Lid Nationale UNESCO Commissie
•  Lid College voor Toetsing en Examens
•  Lid directie TKI Biobased Economy
•  Lid Raad van Toezicht University College 

Roosevelt
•  Lid Raad van Commissarissen Stichting 

Impuls Zeeland
•  Lid bestuur NWO-WOTRO
•  Voorzitter Stichting Johan Hendrik van 

Dale

Dhr. mr. drs. J.A.M. 
Dingelstad 
(1965)
Voorzitter commissie 
Kwaliteit en Veiligheid

2011 2015 2019 Kennis van zorg, 
ethiek en cliënt-
perspectief

Hoofdfunctie
•  Huisarts

Nevenfunctie
•  Lid van de klachtencommissie Huisartsen-

post Bergen op Zoom e.o.

per 31 december 2016

Bijlage



71Jaarverslag 2016  |  Bravis ziekenhuis

Mw. mr. drs. A.M.M. 
van Breugel (1962)
Lid commissie 
Bedrijfsvoering en 
Financiën

2016 2020 2024 Juridische kennis Hoofdfunctie
•  Eigenaar ‘Sandra van Breugel Governance, 

onderzoek en Advies’

Nevenfuncties
•  Voorzitter Raad van Toezicht Huisartsen-

post Midden Brabant, Tilburg
•  Voorzitter rekenkamercommissie gemeen-

te Geldrop, Mierlo
•  Voorzitter rekenkamercommissie gemeen-

te Utrechtse Heuvelrug, Doorn
•  Voorzitter Cliëntenraad sociale zekerheid 

gemeente Werkendam en gemeente 
Woudrichem

•  Vicevoorzitter CNV Vakmensen! Utrecht
•  Plaatsvervangend voorzitter bezwaar-

schriftencommissie gemeente Waalwijk
•  Plaatsvervangend voorzitter klachtencom-

missie BOPZ GGZ Centraal, Amersfoort
•  Rechter-plaatsvervanger, rechtbank 

Zeeland-West Brabant, Breda
•  Penningmeester Bestuur Vereniging van 

Rekenkamers en Rekenkamercommissies, 
Nijkerk

•  Lid Raad van Toezicht en lid auditcommis-
sie Sovak, instelling voor mensen met een 
beperking, Terheijden

•  Lid Raad van Toezicht en lid auditcommis-
sie Brabants Kenniscentrum Kunst en 
Cultuur (BKKC), Tilburg

Dhr. W. de Ruiter RA
(1944)
Lid commissie 
Bedrijfsvoering en 
Financiën

2012 2016 01-07-
2017

Kennis van 
financiën, jaarver-
slaggeving en 
control

Nevenfuncties
•  Vice-voorzitter Raad van Toezicht Stichting 

GGZ Breburg te Rijen (tot 31-12-2016)
•  Lid Raad Economische Aangelegenheden 

van Congregatie Zusters Franciscanessen 
‘Alles voor Allen’ te Breda

•  Voorzitter Raad van Toezicht Stichting 
ZuidZorg te Veldhoven

 

Raad van Bestuur

Drs. J.M.L. Ensing Voorzitter Raad van Bestuur

Mw. J. van Vliet MHA Lid Raad van Bestuur

Vereniging Medische Staf 

Dhr. R.S. Pal Gynaecoloog en voorzitter

Dhr. R.H. Triepels Klinisch chemicus en vice-voorzitter

Dhr. B.P. Dieleman Psychiater en secretaris

Dhr. M.H.C. Kahn Radioloog en penningmeester

Mw. C.A.G. van Esbroeck Longarts

Mw. M.C.C. de Beer Revalidatiearts
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Managementteam 

Dhr. drs. J.M.L. Ensing Voorzitter Raad van Bestuur

Mw. J. van Vliet MHA Lid Raad van Bestuur

Mw. mr. P. Verdult-Hazen Secretaris Raad van Bestuur

Dhr. drs. A.R.M. Slooff Zorggroepmanager zorggroep 1 (Acuut-Complex)

Dhr. B.J. de Graaf MBA Zorggroepmanager zorggroep 2 (Beschou-
wend-Oncologie) 

Dhr. ir. A.P.M. Valk Zorggroepmanager zorggroep 3 (Electief-Medisch 
ondersteunend)

Mw. drs. M.E.D. Verschuuren Clustermanager HRM 

Dhr. dr. J.B. Oostenbrink Clustermanager Cliëntzaken 

Dhr. drs. L.J. Stevens MHA Clustermanager Finance & Control 

Dhr. drs. L.J.M.H. Simons MBA-H Clustermanager Bedrijfszaken

Dhr. drs. T.H.A. Bikkers Medisch manager zorggroep 1 (Acuut-Complex)

Dhr. dr. H. Krepel Medisch manager zorggroep 2 (Beschouwend -
Oncologie) 

Dhr. ir. M. Franken Medisch manager zorggroep 3 (Electief-Medisch 
ondersteunend)

Ondernemingsraad in 2016

Dhr. E. van Rooij                                Voorzitter

Mw. L. van Beeck                              Vice-voorzitter

Mw. I. de Kok                                    Vice-voorzitter

Dhr. E. Crielaard

Mw. E. Dudink

Dhr. S. Goorhuis

Mw. E. Holdtgrefe

Mw. E. van Hooijdonk

Dhr. R. Janssen

Mw. L. Jongeneelen

Dhr. E. Jonker

Mw. E. van Kaam

Dhr. M. Minheere

Dhr. K. Potters

Mw. T. Schrauwen

Dhr. J. van Steen

Dhr. J. Szablewski

mw. A. Klaver Ambtelijk secretaris

Bijlage
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Cliëntenraad in 2016

Mw. C.M. van Doorn-Van Gurp Voorzitter

Dhr. R.W.C.D. van Dijk Vice-voorzitter 

Dhr. P.A.M. Dingenouts Lid

Mw. M. van Etten-Wiedemeijer Lid (eervol ontslag per 25 januari)

Mw. H.J.C. Fase-Bonestroo Lid

Dhr. H.M. Suijkerbuijk Lid

Dhr. A.A.M. Vos Lid

Dhr. E.E.M. van Wezel Lid (herbenoemd)

Mw. A. Boogert Ambtelijk secretaris
 

Verpleegkundige AdviesRaad in 2016

Mw. E.P.D.H.J. Wilting-Bijlaart Voorzitter

Mw. M.N. Zaalberg Vice-voorzitter

Mw. H.M.W. de Meijer Vice-voorzitter

Mw. N.K.M. van Koeveringe Secretaris

Mw. S.H.J.B. Plasmans Lid

Mw. M.C.I. Vervuren-Claesen Lid

Mw. E.J.R.M. de Klerk- van de Watering lid

Mw. J.A.H.M. Janssens Lid

Mw. M.A. de Nijs- Verberckmoes Secretarieel ondersteuner

Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige of hebben een verpleegkundige achtergrond.

Samenstelling Patiëntenklachtencommissie in 2016

Gedurende het verslagjaar 2016 zijn de separate klachtencommissies van locatie Bergen op Zoom en 
Roosendaal opgeheven en is één klachtencommissie gevormd waarin onderstaande personen 
zitting hadden:

Dhr. mr. C.G.A. Mattheussens Voorzitter

Dhr. W. Edens Extern lid op voordracht Cliëntenraad

Vacature Extern lid op voordracht Cliëntenraad

Dhr. F. van Geel Intern lid

Dhr. E. Sadée Intern lid 

Dhr. A. Koelman Intern lid 

Dhr. D. Borg Intern lid 

Dhr. A. Jahn Intern lid

Dhr. M. van Straalen Intern lid

Mw. M. van der Horst Intern lid

Mw. J. Verdonk-Heijkoop Intern lid

Mw. J. Thijs-Spitters Ambtelijk secretaris 
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Fotografie
Bij de marketing campagne staat de opdracht: 
“Samen word je beter” centraal. De kernwaarden waar we 
als Bravis ziekenhuis gezamenlijk voor staan zijn: deskun-
dig, verbindend, lef en vrij. Door elkaars kwaliteiten te 
stimuleren en deze beter te benutten, vormen we samen 
een sterkere verbinding. In de campagne is ‘samen’ de rode 
draad, dat wordt gevisualiseerd door een rood lint. 
  

Colofon
Redactie/regie  mw. mr. P. Verdult-Hazen,  

secretaris Raad van Bestuur, 
mw. H. Moerkerken,  
adviseur communicatie  
(maatschappelijk verslag) en

   R. Merkx MSc RA, hoofd financiële  
administratie (jaarrekening)

Fotografie  Vorm & Beeld Bravis ziekenhuis 
en Studio iBiZZ

Layout en druk Studio iBiZZ
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