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Bravis

Zweten op de bouw



Het traditionele lintje was vrijdag 6 juli bij de opening 
van de Bravis DigiTuin in Bergen op Zoom vervangen 
door een digitaal rupsje. Het diertje ‘knaagde’ zich een 
weg door het scherm dat de toegang blokkeerde. In 
de DigiTuin geven vrijwilligers uitleg over het gebruik 
van het elektronisch patiëntendossier MijnBravis en 
technische hulpmiddelen in de zorg. 

Begin dit jaar werd de eerste Bravis DigiTuin geopend op 
de locatie Roosendaal. Nu heeft ook de locatie Bergen 
op Zoom haar eigen Digituin. Voorzitter Hans Ensing 
van de Raad van Bestuur is daar trots op: “De DigiTuin is 
essentieel voor het gezamenlijk met de patiënt inrichten 
van zijn zorgproces.”

Certificaat
De DigiTuin is van maandag tot en met donderdag 
geopend van 09.00 tot 16.00 uur en kan draaien dankzij 
de inzet van een grote groep enthousiaste en speciaal 
hiervoor opgeleide vrijwilligers. Wethouder Patrick van 
der Velden van Bergen op Zoom had nog een verrassing 
voor de vrijwilligers. Zij uitvingen een certificaat voor de 
dementievriendelijk DigiTuin. “Iedereen gefeliciteerd 
met deze ruimte en maak er vooral gebruik van”, gaf de 
wethouder de aanwezigen mee.

Bravis DigiTuin in Bergen op Zoom geopend

Over foto op voorpagina: 
De extreem hoge temperaturen van deze zomer nodigen uit om in de schaduw aan het water verkoeling te zoeken. 
Die vlieger gaat niet op voor de bouwlieden die aan het werk zijn in het Bravis ziekenhuis. Ook bij dik dertig graden 
werken zij gewoon door, zelfs tijdens de bouwvak. De klus moet immers geklaard…

De nieuw gebouwde Bravis DigiTuin in Bergen op Zoom. 



Pathologie Laboratorium keert terug naar  
Bergen op Zoom

Voor de tweede keer in een half jaar tijd kunnen de medewerkers van het Pathologie Laboratorium hun spullen 
in- en uitpakken. Sinds maart is het laboratorium tijdelijk ondergebracht op de zesde verdieping van het Bravis 
ziekenhuis in Roosendaal. Ondertussen is hun afdeling op de eerste verdieping in Bergen op Zoom verbouwd tot 
een modern uitgerust laboratorium. 

In het Pathologie Laboratorium worden menselijke weefsels en cellen onderzocht op afwijkingen. De bestaande 
ruimtes waren te klein en de indeling was niet langer efficiënt. De belangrijkste reden om te verbouwen was echter 
de eis voor een ISO-certificering dat het laboratorium een afgesloten afdeling moet zijn. In de nieuwe situatie komen 
alle bezoekers bij de ontvangstbalie. Daardoor hebben de medewerkers controle over wie wel en niet op de afdeling 
komt. 
De afgelopen maanden is hard gewerkt om het Pathologie Laboratorium samen met het Klinisch Chemisch 
Laboratorium en de ziekenhuisapotheek te verbouwen. De verbouwing is nu afgerond, zodat binnenkort de 
medewerkers terug kunnen verhuizen naar de locatie Bergen op Zoom. 

Na vijftien maanden is de grootscheepse renovatie 
van de verpleegafdelingen op de locatie Roosendaal 
afgerond. Als laatste is vrijdag 20 juli de 4e etage 
teruggeven aan het ziekenhuis. De komende tijd wordt 
de verdieping ingericht voor Cardiologie. 

In vijftien maanden tijd zijn de 2e, 3e en 4e etage verbouwd 
tot eigentijdse afdelingen met een identieke uitstraling. 
Elke etage heeft een- en driepersoonskamers, ruim van 
opzet en uitgevoerd in lichte natuurtinten. Elke afdeling 

heeft een centrale balie, personeelsruimte, artsenkamer 
en familiekamer. Aan de bouw ging maanden van slopen 
vooraf. Dit bracht helaas, maar onvermijdelijk, overlast 
met zich mee. Om het leed voor de patiënten enigszins te 
verzachten werden oordopjes en presentjes uitgedeeld. 
Het resultaat mag er zijn. Het Bravis ziekenhuis heeft nu 
in Roosendaal een modern vormgegeven kliniek waar 
onder ideale omstandigheden optimale zorg kan worden 
gegeven. 

Renovatie verpleegafdelingen in Roosendaal afgerond

Nu de renovatie van de verpleegafdelingen is afgerond,  
kan ook het bouwdorp worden ontmanteld. 
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Bouwen in de tweede helft
In de tweede helft van 2018 gaan de verbouwingen in het Bravis ziekenhuis onverminderd door. Hieronder een 
globaal overzicht van alle werkzaamheden. 

Roosendaal 
•	 De grondige renovatie van 4A en 4B is inmiddels afgerond. De afdelingen worden nu ingericht voor de komst van  
 Cardiologie, medio september.
•	 De afdeling Interne Geneeskunde/MDL verhuist op 9 augustus naar 4C, zodat 3C aangepast kan worden. 
•	 Na de zomervakantie krijgen de liften in de centrale hal een facelift. 
•	 De renovatie van de entree van de polikliniek en de verbindingsgang met de kliniek is in volle gang. In oktober  
 moet de klus zijn geklaard. 
•	 De bouw van het Pijncentrum en het Centrum voor oogchirurgie en het verplaatsen van de prikpost en de entree  
 Radiologie liggen eveneens op schema. Tijdens de bouwvak wordt doorgewerkt om het project aan het eind van  
 het jaar te kunnen opleveren. 
•	 Ondertussen wordt er gewerkt aan het voorbereiden van de bouwplannen in 2019 en 2020. 

Bergen op Zoom
•	 De verbouwing van het Pathologie Laboratorium (PAL), het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) en de   
 ziekenhuisapotheek is afgerond. Het PAL, dat tijdelijk is ondergebracht in Roosendaal, verhuist binnenkort  
 terug naar Bergen op Zoom. In het KCL start na de bouwvak de opbouw van de nieuwe robotstraat, die naar  
 verwachting eind dit jaar volledig in werking is. 
•	 Vanaf half augustus wordt gewerkt aan de sprinklerinstallatie op de PAAZ-afdeling. De opname-afdeling verhuist  
 daarvoor drie weken naar de vierde verdieping. Tegelijk met de werkzaamheden aan de sprinklerinstallatie  
 worden ook zes kamers op de PAAZ-afdeling verbouwd. 
•	 Ondertussen wordt er gewerkt aan de plannen voor de polikliniek voor de komende jaren.

De grondige renovatie van 4A en 4B is inmiddels afgerond.


