
BouwBouw Bulletin
Bravis ziekenhuis, editie 10. januari 2018          

Bravis

Bouwen aan de toekomst



Voornemen voor 2018: 
Bravis nog een stukje mooier maken

Aan het begin van het nieuwe jaar nemen we ons voor 
om meer te bewegen, gezonder te leven en meer tijd 
te nemen voor leuke dingen. De bouw in het Bravis zie-
kenhuis heeft een heel goed voornemen: het ziekenhuis 
nog een stukje mooier maken. Op verschillende afde-
lingen gaan de vaklieden de komende maanden aan de 
slag. Samen met Bert Beijersbergen van Beijersbergen 
BV (ontwerp, bouwmanagement en projecten) kijken 
we vooruit naar alle ontwikkelingen. 

Afgelopen jaar is gestart met de grondige verbouwing van 
de verpleegafdeling op de locatie Roosendaal. De tweede 
verdieping is in december in gebruik genomen. “Dit jaar 
gaat de verbouwing op de derde en vierde verdieping 
door”, vertelt Bert. “De derde verdieping wordt komend 
voorjaar opgeleverd en de vierde rond de bouwvak. Te-
gelijkertijd krijgen de liften in de centrale hal een facelift. 
We gaan het interieur van de drie hoofdliften aanpakken. 
Maar ook het trappenhuis in de centrale hal krijgt een 
modernere uitstraling.”

Ingang polikliniek
De poliklinieken Orthopedie, Chirurgie en KNO in Roosen-
daal zijn volledig vernieuwd en sinds eind vorig jaar in 
gebruik. “Nu is het de beurt aan de ingang van de poli-
kliniek. Die krijgt dezelfde uitstraling als de vernieuwde 
poliklinieken. We gaan het priklaboratorium verhuizen. 
Daardoor kan de koffiecorner worden opgeschoven en 
krijgen we meer ruimte voor het ontvangen van de pati-
enten en gaan we een nieuwe toegang maken voor men-

sen met een rolstoel”, legt de projectenregisseur uit. “De 
planning is dat dit karwei komend najaar is afgerond.”

Dialysecentrum
Een ander groot project op de locatie Roosendaal is de 
verbouwing van de voormalige kinderafdeling (route 72 
en 73). Die kwam leeg te staan doordat eind 2015 de kin-
derafdeling naar Bergen op Zoom verhuisde. Vorig jaar 
weken de poliklinieken KNO, Chirurgie en Orthopedie uit 
naar deze ruimte tijdens de verbouwing van hun afde-
ling. Nu zijn de medewerkers van polikliniek Nefrologie 
tijdelijke gebruikers. Hun afdeling 2C wordt momenteel 
opgeknapt. “Op 2C heb je aan de rechterkant het dia-
lysecentrum. Dat krijgt een nieuwe vloerafwerking en 
wordt geschilderd. De polikliniek aan de linkerkant krijgt 
hetzelfde uiterlijk als de poliklinieken KNO, Chirurgie en 
Orthopedie op de begane grond. De spreek- en onder-
zoekkamers zien er allemaal hetzelfde uit. Op 1 april is 
deze verbouwing afgerond.”

Centrum voor pijn en oog
Zodra Nefrologie in april is terugverhuisd naar de tweede 
verdieping, wordt de voormalige kinderafdeling ver-
bouwd tot een modern pijncentrum en een centrum voor 
oogheelkunde. In het nieuwe pijncentrum worden de 
spreekuren, de intakegesprekken, de pijnbehandelingen 
en de operaties gecentreerd op één plaats. Hierdoor kun-
nen patiënten sneller en beter geholpen worden.  
 
 

Op afdeling 2C van de Roosendaalse kliniek wordt  
de nieuwe polikliniek Nefrologie gebouwd. 



In het centrum komen twee operatiekamers die de pijn-
specialisten delen met de oogartsen. Eind 2018 moeten 
beide centra in gebruik zijn genomen. 

Bergen op Zoom
In Bergen op Zoom vinden dit jaar ook de nodige 
bouwactiviteiten plaats. Allereerst worden de werkzaam-
heden aan de sprinklerinstallatie voortgezet en krijgt het 
pad naar de achteringang een overkapping. Daarnaast 
wordt de afdeling G8 omgebouwd tot een reguliere ver-
pleegafdeling. “Momenteel wordt de ruimte gebruikt om 
te dialyseren. Deze patiënten gaan vanaf 1 april naar het 
vernieuwde dialysecentrum in Roosendaal”, vertelt de 
projectregisseur. “Aangezien de locatie Bergen op Zoom 
een ziekenhuis is voor acute zorg, is er grote behoefte 
aan meer verpleegruimte. Daarom gaan we ook G4 weer 
gebruiken. Momenteel huurt tanteLouise deze afdeling 
voor het revalideren van kwetsbare ouderen. Voor tan-
teLouise gaan we op de tweede verdieping extra ruimte 
creëren die aansluit op haar huidige Centrum voor Geria-
trische Revalidatie Zorg.  
 

TanteLouise heeft dan haar zorg bij elkaar en Bravis heeft 
weer extra bedden. De verbouwing start op 1 maart en is 
in juli klaar.” 

Laboratorium
Een klus waar Bert naar uitkijkt is de renovatie van het 
pathologisch-anatomisch laboratorium en het klinisch 
chemisch laboratorium in Bergen op Zoom. De uitslag 
van een laboratoriumonderzoek is vaak doorslaggevend 
bij het bepalen van verdere behandeling. “Het huidige 
pathologisch-anatomisch laboratorium is te klein en 
voldoet niet meer aan de huidige eisen”, meldt Bert. “In 
maart gaat het laboratorium dicht en wordt het tijdelijk 
ondergebracht op de zesde verdieping van het Bravis 
ziekenhuis in Roosendaal. Tot aan de zomer gaan we het 
laboratorium weer helemaal up-to-date maken. Zo komt 
er onder andere een centraal punt waar de medewerkers 
elkaar treffen. Daarnaast komt er een revolutionaire ro-
botstraat voor het klinisch chemisch laboratorium. Daar-
in wordt volledig geautomatiseerd bloed geanalyseerd. 
De apparatuur is afkomstig van de firma Beckman. Het 
Bravis ziekenhuis heeft met deze apparatuur de primeur.” 

De ingang van de polikliniek in Roosendaal  
krijgt een nieuw aanzicht. 
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In de dagen voor kerst heeft de 
bouw in het Bravis ziekenhuis nog 
een extra krachtsinspanning gele-
verd. In drie weken tijd is op de lo-
catie Roosendaal de Bravis DigiTuin 
gerealiseerd. Daarbij gingen ont-
werpen en bouwen hand in hand. 
De inkt van de bouwtekening was 
nog niet droog of de ideeën werden 
uitgevoerd. Het resultaat is een 
ruimte die qua visie en uitstraling 
volledig recht doet aan een plek 
waar iedereen kennis kan maken 
met de technische mogelijkheden in 
de zorg. Een digitale ruimte in een 
natuurlijke sfeer. 

Technische mogelijkheden bieden 
steeds meer mogelijkheden in de 
zorg. Om patiënten en medewerkers 

wegwijs te maken in de digitale we-
reld opende het Bravis ziekenhuis in 
Roosendaal op vrijdag 26 januari de 
Bravis DigiTuin. In deze ruimte wor-
den bezoekers geprikkeld, nieuws-
gierig gemaakt en gestimuleerd om 
eHealth-middelen te gebruiken. Zo 
kunnen zij kennismaken met een 
virtual reality bril, een digitale bloed-
drukmeter bekijken of een animatie 
zien over andere mogelijkheden. In 
de Bravis DigiTuin neemt het digitale 
patiëntendossier MijnBravis een be-
langrijke plaats in. Patiënten krijgen 
ondersteuning bij het inloggen en 
worden op de hoogte gesteld van de 
toepassingen binnen MijnBravis. 

Ontwerp
Het Brave InnovatieTeam is de sti-
mulator achter de Bravis DigiTuin. 
Bert Beijersbergen en Susanne de 
Groot van Beijersbergen BV tekenden 
voor het ontwerp, de inrichting en 
de bouwbegeleiding. De uitvoering 
is gerealiseerd door de vaklieden van 
Bergh Bouw en Engie. 

Openingstijden
De Bravis DigiTuin is van maandag 
tot donderdag van 09.00 tot 16.00 
uur geopend. U vindt de ruimte op de 
locatie Roosendaal tegenover Plan-
ning & Opname (route 96). In de loop 
van dit jaar krijgt ook locatie Bergen 
op Zoom een eigen DigiTuin. 

Digitale ruimte in natuurlijke sfeer

Bouw levert topprestatie met Bravis DigiTuin

De Bravis DigiTuin met v.l.n.r. Susanne de Groot van Beijersbergen BV, 
Denise Verburgh van het Brave InnovatieTeam en projectenregisseur 
Bert Beijersbergen.


