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Bravis

De promenade van Bravis



Bravis heeft zijn eigen promenade
Het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op Zoom heeft sinds 1 juni een nieuwe eyecatcher. Het wandelpad 
tussen de parkeergarage en de achteringang is voortaan overdekt. De witte stalen L-constructie met het wit 
polyesterweefsel roept beelden op van wandelpaden in warme oorden. De ‘Bravis Promenade’ zorgt ervoor dat 
het ziekenhuis zowel bij mooi als slecht weer goed bereikbaar is. 

Eind vorig jaar is het ziekenhuis in Bergen op Zoom voorzien van een achteringang. Patiënten en bezoekers 
die hun auto in de parkeergarage stallen, hoeven hierdoor niet langer om te lopen naar de hoofdingang op het 
Boerhaaveplein. De nieuwe achteringang komt vlakbij de centrale hal van het ziekenhuis uit. 
Op 14 mei is gestart met de aanleg van de zogenaamde ‘droogloopstraat’. Dankzij de stalen constructie met 
polyesterweefsel is sinds 1 juni het ziekenhuis onder alle weersomstandigheden goed te bereiken. 

Dankzij de ‘Bravis Promenade’ is het ziekenhuis zowel bij mooi als slecht weer goed bereikbaar. 

De digitale technieken zijn niet meer weg te denken 
uit een ziekenhuis. Om patiënten, bezoekers en 
medewerkers wegwijs te maken in de mogelijkheden 
die e-Health biedt, is sinds 26 januari op de locatie 
Roosendaal de Bravis DigiTuin geopend. Op de locatie 
Bergen op Zoom wordt momenteel ook een DigiTuin 
gerealiseerd. De opening van deze ruimte staat 
gepland voor maandag 2 juli. 

Eigen Bravis DigiTuin voor Bergen op Zoom



Patiënten die na een operatie 
één of twee nachten in het Bravis 
ziekenhuis in Roosendaal worden 
opgenomen, verblijven sinds 22 mei 
op een gloednieuwe afdeling. De 
afgelopen maanden zijn de vleugels 
3A en 3B volledig gerenoveerd. 

Teamleiders Marjolein Lamme 
en Petra Beekhuizen keken uit 
naar het moment waarop zij de 
patiënten op de nieuwe afdeling 
konden verwelkomen. “Voor 22 mei 
verbleven onze patiënten op 3C en 
4C. Het werken op verschillende 
verdiepingen was verre van ideaal”, 
concludeert Petra. “Het grote 
voordeel van de nieuwe situatie 
is dat we op één gang zitten. Dat 
werkt stukken efficiënter, zowel qua 
verdeling van de patiënten als van 
het personeel. Voortaan praten we 
niet meer over twee afdelingen, maar 
zijn we echt één afdeling.” 

Ruim opgezet
De afdeling is uitgevoerd in 
rustgevende natuurtinten en 
heeft ruim opgezette een- en 
driepersoonskamers. “De patiënt 
heeft veel meer ruimte. Ook hebben 
de kamers de meest moderne 
voorzieningen. Zo kan de patiënt 

via het belsysteem een oproep 
doen naar een voedingsassistente 
om iets te drinken of naar een 
verpleegkundige voor medische 
zorg”, aldus Marjolein. Elke kamer is 
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. 

Centrale balie
De nieuwe situatie biedt de patiënten 
en bezoekers ook meer duidelijkheid. 

“Iedereen komt via de lift of trap bij 
de centrale balie. Daar zit iemand 
al vanaf 07.00 uur klaar om de 
eerste patiënt te verwelkomen. De 
baliemedewerker zorgt ervoor dat 
de afdelingsassistent de patiënt 
ophaalt en uitleg geeft. Hierdoor kan 
de verpleegkundige zich helemaal 
concentreren op haar taak. Alles er 
omheen is geregeld door anderen. 
Daardoor verloopt het proces voor 
de patiënt nog beter”, legt Marjolein 
uit. “Het is een hele mooie afdeling, 
zowel voor de patiënt als voor het 
team.” 

Renovatie derde verdieping afgerond
    “Voortaan zijn we echt één afdeling”

Petra Beekhuizen (l) en Marjolein Lamme zijn blij met  
de verbouwde afdeling.

De patiënten zijn zeer te spreken over de nieuwe kamers.
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In zowel het Groene Hart Ziekenhuis als in het Bravis 
ziekenhuis is de datum zaterdag 16 juni rood omcirkeld. 
Die dag gaan twee hightech operatie-units op bijzonder 
transport van Gouda naar Roosendaal. In de middag 
worden de operatiekamers op hun bestemming 
verwacht en aan de achterzijde van het Bravis 
ziekenhuis geplaatst. 

De OK-units zijn door de nieuwbouw van het Groene Hart 
Ziekenhuis in Gouda niet meer in gebruik. Het Bravis 
ziekenhuis heeft de units overgenomen. Zij gaan gebruikt 
worden door het Pijncentrum en Oogheelkunde. 
Het demonteren, transporteren en opbouwen van de 
kamers is een omvangrijke operatie. Een van de grootste 
hijskranen van Europa wordt ingezet om de units over 
het dak van het Groene Hart Ziekenhuis te takelen. Deze 
kraan wordt al op 11 juni in Gouda opgebouwd. 

Bijzonder transport
Zaterdag 16 juni gaan de units op bijzonder transport 
naar Roosendaal. Op de Burgemeester Freijterslaan, 
Hulsdonksestraat, Boerhaavelaan, Heerma van Vosstraat 

en Sportstraat worden tijdelijk verkeersborden, 
paaltjes en andere obstakels verwijderd om voldoende 
ruimte te creëren voor de vrachtwagens met oplegger. 
In de Heerma van Vosstraat geldt op 16 juni een 
parkeerverbod. Om 12.00 uur wordt de eerste van de vijf 
delen verwacht en op zijn plaats getakeld. Bij slechte 
weersomstandigheden gaat het transport niet door. 
Vrijdag 15 juni valt daarover om 12.00 uur de definitieve 
beslissing.  

Operaties
Het Pijncentrum en Oogheelkunde gaan de OK-units 
gebruiken voor operaties die onder plaatselijke 
verdoving of met een licht roesje plaatsvinden. 
Oogheelkunde verricht in de units staaroperaties. Daarbij 
wordt de troebele ooglens vervangen door een kunststof 
lens. Het Pijncentrum gebruikt de operatiekamers voor 
het plaatsen van neurostimulatoren. Dat zijn kleine 
batterijen met twee draadjes die onder de huid worden 
geïmplanteerd. Met kleine stroomstootjes zorgt het 
apparaatje ervoor dat de pijn die de patiënt heeft wordt 
onderdrukt. 

Hightech OK-units arriveren zaterdag 16 juni in Roosendaal

Een omvangrijke transportoperatie

De OK-units zijn bij het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda overbodig geworden. 


