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Poliklinieken maken zich op voor verhuizing

Orthopedie, KNO en Chirurgie in Roosendaal kunnen 
opnieuw de verhuisdozen pakken. De komende weken 
nemen zij in hun intrek in de geheel gerenoveerde polikli-
nieken. In negen maanden tijd zijn alle ruimtes opnieuw 
opgebouwd. Het resultaat is een ruime, lichte en eigen-
tijdse polikliniek. 

Directe aanleiding voor de grondige renovatie is het con-
centreren van de polikliniek Orthopedie op één locatie. 
In de nieuwe Bravis Orthopedie Kliniek zien de elf ortho-
pedische chirurgen vanaf 11 december hun patiënten. 
Orthopedie kent diverse subspecialismen die beter tot 
hun recht komen als de orthopeden op één locatie zitten. 
Patiënten kunnen sneller geholpen worden. Ook het stel-
len van de diagnose en het maken van een behandelplan 
zullen vlotter verlopen. De Bravis Orthopedie Kliniek 
heeft de beschikking over tien spreek- en onderzoekka-
mers en vier gipskamers. 

KNO en Chirurgie
De Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO) krijgt in de ge-
renoveerde polikliniek een derde spreek- en onderzoek-
kamer erbij. Bovendien wordt de audiocabine ruimer van 
opzet. Patiënten die bedlegerig zijn hebben hierdoor ook 
de mogelijkheid om in de cabine een gehoortest te on-
dergaan. Audiometrie-assistenten kunnen mee de cabine 

in om claustrofobische patiënten gerust te stellen. KNO 
behoudt zijn eigen gang, zodat mensen met gehoorpro-
blemen zo min mogelijk last hebben van andere patiën-
ten. 
Net als bij Orthopedie en KNO zijn de spreek- en behan-
delkamers van Chirurgie identiek uitgevoerd. Hierdoor 
zijn de functioneel ingerichte kamers flexibel inzetbaar. 
De wachtruimte is zeer ruim en comfortabel van opzet. 
Achter de spreek- en onderzoekkamers heeft het perso-
neel zijn eigen gebied met kantoren en vergaderruimtes. 
Chirurgie neemt op 18 december haar intrek in de ge-
renoveerde polikliniek en KNO op 20 december. 

Aanmeldzuilen
De patiënten van de Bravis Orthopedie Kliniek, KNO 
en Chirurgie komen in Roosendaal niet alleen in een 
splinternieuwe polikliniek, maar maken ook kennis 
met een nieuwe, vlotte werkwijze. Voordat de patiënt 
plaatsneemt in de wachtruimte, meldt hij of zij zich bij de 
aanmeldzuil. Hiervoor is een geldig Nederlands identi-
teitsbewijs nodig, zoals paspoort, rijbewijs of identiteits-
kaart. Wie zich via de zuil heeft aangemeld, krijgt te zien 
bij welke spreek- en behandelkamer kan worden plaats-
genomen. Aanmelden bij de balie is niet meer nodig. 
Daar kunnen patiënten altijd terecht met vragen of voor 
het maken van een vervolgafspraak. 

De wachtruimte is nu nog bouwgebied, maar is binnen-
kort gevuld met comfortabele, gezellige zitjes. 



De renovatie van de kliniek in Roosendaal bereikt een 
nieuwe mijlpaal. De afdelingen 2A en 2B zijn zover dat ze 
op maandag 4 en dinsdag 5 december in gebruik kunnen 
worden genomen. Volgend jaar volgen de derde en vierde 
verdieping. 

De renovatie is op 8 mei van start gegaan op de afde-
lingen 2A en 2B. Tijdens de sloop is de hele verdieping 
leeggemaakt. Alleen de kale, betonnen constructie bleef 
overeind. Vervolgens zijn in korte tijd twee prachtige ver-
pleegafdelingen opgebouwd. De bouw is zover gevorderd 
dat 2A en 2B in gebruik worden genomen. 

Nieuwe verpleegafdeling
Op afdeling 2A neemt de Interne Geneeskunde haar in-
trek. De afdeling 2B biedt plaats aan Oncologie. Patiën-
ten en bezoekers bereiken de nieuwe verpleegafdeling 
via de lift of de trap, waar zij zich melden bij de centrale 
balie. De baliemedewerk(st)er verwijst hen naar de juiste 
afdeling of kamer. In het middenblok bevinden zich ook 
de teamruimten, stafkamers, pantry’s, ruimten voor de 
catering en een familiekamer. 

Rustgevende natuurtinten
De hele afdeling is uitgevoerd in rustgevende natuurtin-
ten. Elke afdeling heeft ruim opgezette een- en drieper-
soonskamers. Alle kamers zijn voorzien van een aparte 
douche en een apart toilet. Elke patiënt heeft bovendien 
de beschikking over een eigen tv en een bedkastje met 
kluis. De kamers hebben fraaie houten deuren en een 
kleurrijke fotoprint op de muur. 

Rust en ruimte
Interne Geneeskunde is heel blij met de nieuwe afdeling. 
“Na twintig jaar was onze kliniek nodig toe aan een gron-
dige verbouwing”, vertelt zorgmanager Ilona Mooij. “De 
kamers en het sanitair waren niet meer van deze tijd. De 
renovatie is uitvoerig voorbereid. Zo konden patiënten 
en medewerkers ervaring opdoen in een proefkamer. 
Op de vernieuwde afdelingen is meer rust en ruimte met 
extra comfort voor de patiënten.” “Voor de medewerkers 
is het fijn werken op een ruim opgezette afdeling die van 
alle gemakken is voorzien”, vult teamleider Yvonne Voor-
heijen aan. 

Bouwactiviteiten
Met de ingebruikname van de tweede etage zijn de 
bouwactiviteiten in de Roosendaalse kliniek nog niet af-
gerond. Als Interne Geneeskunde en Oncologie hun intrek 
hebben genomen op 2A en 2B en Chirurgie is verhuisd 
naar 4C, start de renovatie van 4A en 4B. Deze afdelingen 
zijn vanaf dat moment bouwgebied. Afdeling 4C is alleen 
bereikbaar via de lift. Ondertussen wordt ook de renova-
tie van de derde etage voortgezet. 

Gerenoveerde tweede verdieping gaat open

De ruime kamers hoeven alleen nog maar ingericht te worden. 

De schilder is bezig met het ‘bijtippen’  
van de tweede verdieping. 
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De voornaamste taak van de ver-
pleegkundige is om aandacht en 
zorg te besteden aan de patiënt. 
In de praktijk is de verpleging ook 
bezig met het op peil houden van 
de voorraad goederen die nodig 
zijn op de afdeling. In het Bravis zie-
kenhuis komt daar verandering in. 
Tegelijk met het openstellen van de 
gerenoveerde verpleegafdelingen 
in Roosendaal introduceert het lo-
gistiek team een nieuwe werkwijze. 
Hiermee worden de verpleegkundi-
gen ontlast en het aantal logistieke 
handelingen op een afdeling terug-
gebracht. 

In de huidige situatie worden de goe-
deren vanuit een centraal magazijn 
naar een kleiner magazijn op een 
verpleegafdeling gebracht. Vanuit 
dat magazijn gaan de spullen naar 
kamers, kasten en karretjes. “Een 
extra handeling die met de nieuwe 

werkwijze komt te vervallen”, meldt
Mark Sijstermans, team leidingge-
vende logistiek in het Bravis zieken-
huis. “In de nieuwe situatie leggen 
wij de spullen op hun plaats. De 
meeste verpleegafdelingen gebrui-
ken trolleys. Die vullen wij dagelijks 
aan. Deze taak nemen wij over van 
de verpleegkundige, afdelingsassis-
tent of een ander zorgpersoneelslid.” 

Tijd winnen
De nieuwe werkwijze vraagt meer 
van het team logistiek. “Toch gaan 
we tijd winnen”, belooft Mark. “Tot 
voor kort hadden we in ons team 
transporteurs en magazijnbedien-
des. Dat onderscheid maken we niet 
meer. Iedereen is logistiek medewer-
ker. Hij of zij neemt uiteenlopende 
spullen mee en brengt ook alle re-
tourspullen mee terug. Dat scheelt 
bijna de helft in looptijd.  
 

We hebben als proef twee weken 
lang alle logistieke handelingen op 
een etage geturfd. Dat ging van vel-
letjes papier tot aan wc-rollen, maar 
ook het vervoer van poststukken en 
spullen van de technische dienst. In 
totaal werd er per dag 8 uur en een 
kwartier heen en weer gelopen. Ver-
volgens hebben we één persoon al 
die handelingen uit laten voeren. Die 
had daar 3,5 uur per dag voor nodig.”

Levende ketting
Het principe is dat er een ‘levende 
ketting’ wordt gemaakt. “Eén per-
soon vervoert de goederen via de 
lift op en neer. Een andere logistiek 
medewerker neemt de spullen mee, 
verspreidt ze over zijn of haar etage 
en zet ze ook weer terug. Daardoor 
krijg je een horizontale en een ver-
ticale stroming”, legt Mark uit. “De 
verpleging krijgt meer tijd voor de 
patiënt, omdat zij de logistieke han-
delingen niet meer hoeft uit te voe-
ren. We zijn door heel het ziekenhuis 
aan het kijken welke logistieke taken 
wij over kunnen nemen om zo tijd te 
creëren.”

Renovatie
De nieuwe aanpak houdt gelijke 
tred met de renovatie van de kliniek 
in Roosendaal. “Zodra een nieuwe 
afdeling in gebruik wordt genomen, 
schakelen wij over op het nieuwe 
systeem. Omdat we nu met zowel de 
oude als de nieuwe situatie hebben 
te maken, moeten we iets meer per-
soneel inzetten. Maar eind 2018 is 
dat voorbij. De situatie in de kliniek 
in Bergen op Zoom is iets anders. 
Daar heb je negen etages tegenover 
vier in Roosendaal, waardoor er 
minder efficiëntie te halen valt. Maar 
we blijven proberen door logisch na 
te denken op beide locaties winst te 
boeken.”

Afdeling logistiek brengt spullen tot bij het verpleegbed   

   “  Verpleging krijgt meer tijd voor de patiënt”

Mark Sijstermans, team leidinggevende logistiek.


