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Eigen regie 
       doen we samen



Afgelopen zomer ontdekte Jan van de Riet (75 jaar) een knobbeltje in zijn borst. “Ik was mezelf 
aan het inzepen onder de douche toen ik het voelde. Ik dacht ‘Hè wat zou dit kunnen zijn?’ 
Mijn vrouw Adje zei meteen dat ik een afspraak moest maken bij de huisarts.” Die verwees 
Jan naar het borstcentrum van het Bravis ziekenhuis voor verder onderzoek. Slechts een paar 
dagen later kreeg Jan de uitslag: “Meneer, het biopt is kwaadaardig. U heeft borstkanker.” 

“Dan kom je opeens in een situatie terecht waar 
normaal gesproken alleen vrouwen mee te maken 
krijgen. Slechts een op de 1000 mannen krijgt 
borstkanker. Het is heel zeldzaam en ik heb er geen 
moment bij stilgestaan dat ik het ook kon krijgen. 
Maar desondanks bleef ik rustig. Ik zei meteen: ‘Als 
er iets in mijn lichaam zit wat er niet hoort te zitten, 
dan moeten we daar iets aan doen’.” Klachten had 
Jan niet, “Als we niet wisten dat Jan ziek was, dan 
konden we het zelf ook niet geloven”, zegt zijn 
vrouw.

Weet waar je over praat
Doordat het zusje van Jan een aantal jaar daarvoor 
ook borstkanker had, wist hij ongeveer wat hij 
kon verwachten. “Mijn zusje was doof, waardoor 
ik het hele traject aan haar zijde had gestaan als 
begeleider. Nu ging ik het traject weer in, maar dan 
voor mijzelf.”
Meteen na zijn diagnose begon Jan met het verza-
melen van informatie over borstkanker. “Het is 
belangrijk om jezelf in te lezen zodat je met je arts 
in gesprek kunt gaan. En dat kan alleen als je weet 
waar je over praat.” Dit deed hij bijvoorbeeld door 
veel te lezen over de aandoening, zijn life coach van 
het Oncologie Centrum te bezoeken en te praten 
met vrouwen die borstkanker hebben (gehad). “De 
behandeling van borstkanker is voor vrouwen en 
mannen vrijwel hetzelfde, maar bij vrouwen komt 
het veel meer voor. Aan hen kon ik bijvoorbeeld 
vragen hoe ze iets ervaren hadden en hoe ze zich 
toen voelden. Het is fijn om er met iemand over te 
praten. Dat kan ik dan ook iedereen aanraden, wees 
er open over.”

Wat betekent deze behandeling voor mij?
Jan kon goed meebeslissen over zijn eigen behan-
deling doordat hij erg betrokken en goed ingelezen 
was. Zo heeft hij er bijvoorbeeld zelf voor gekozen 
om geen chemobehandeling te ondergaan. “Ik 
kies voor kwaliteit van leven. Gezien mijn leeftijd 
had ik met een operatie een overlevingskans van 
90%. Met chemo zou daar 2% bijkomen. 2% is niet 
veel en de kans was groot dat ik last zou krijgen 
van bijwerkingen van de chemobehandeling. 
Daarnaast was mijn kanker hormoongevoelig, 
waardoor chemo vaak minder effect heeft. Bij elke 
mogelijke behandeling vraag ik mijzelf af: ‘Wat 
doet het precies voor mij? Wat zijn de negatieve 
gevolgen én wat zijn de positieve?’. Op basis 
daarvan ga ik ‘stoeien’ met mijn arts en maak ik 
een weloverwogen beslissing. In dit geval besloot ik 
geen chemobehandeling te ondergaan en dat was 
volgens mijn arts ook een goede beslissing.” 

Geen schaamte
In oktober werd Jan succesvol geopereerd aan 
zijn borst. “Waar er bij vrouwen gekozen kan 
worden voor een borstsparende operatie, kan dat 
bij mannen niet omdat er te weinig borstweefsel 
is. Mijn borst werd dus volledig verwijderd. Maar 
ik schaam mij er niet voor. Nee, dit is mijn lijf. Het 
hoort nu bij mij en ik ben heel open over wat er is 
gebeurd. Ik hoop dat ik met mijn verhaal mensen 
kan helpen. Controleer je borst regelmatig, ook als 
man, en onderneem actie als je iets voelt. Schaam 
je niet en maak het onderwerp bespreekbaar, dat is 
ontzettend belangrijk.”

Waar moet je als man op letten?
“Borstkanker kun je eventueel opmerken door 
een verandering in de borst”, vertelt Sanne 
Vijfhuize, oncologisch chirurg. “De meeste mannen 
melden zich bij de huisarts omdat ze zelf een 
knobbeltje voelen, zij nemen geen deel aan het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Maar wees 
ook alert op veranderingen aan de tepel of huid. 
Trek aan de bel wanneer er bijvoorbeeld vocht of 
bloed uit de tepel komt, de tepel ingetrokken is, 
wanneer er opeens deukjes of kuiltjes zichtbaar 
zijn of wanneer er putjes in de huid van de borst 
ontstaan (dit ziet eruit als een sinaasappelschil). 
Verder kan het verstandig zijn om jezelf extra te 
controleren als er veel borstkanker voorkomt in de 
familie. Het risico is vooral hoog als je een afwijking 
hebt in het BRCA1- of BRCA2-gen. De gedachte 
is vaak dat dit alleen voor vrouwen geldt, maar 
ook mannen hebben dan een verhoogd risico op 
kanker. Bij hen kan het zich uiten als borstkanker of 
prostaatkanker.”
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Inleiding Samen beslissen

www.bravisziekenhuis.nl

Een samenspel tussen 
patiënt en Bravis
Als Bravis ziekenhuis bieden we zorg die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden 
van onze patiënten. En dat is voor elke patiënt anders. Samen gaan de arts en 
de patiënt het proces in waarin ze bespreken welke behandeling het beste bij de 
patiënt past. Daarin worden alle voor- en nadelen, voorkeuren en omstandigheden 
meegenomen. In dit proces draait het niet alleen om de ziekte of medische klachten, 
maar vooral om de persoon. Wat maakt voor hem of haar het leven de moeite 
waard?

Inhoud

 Albert-Jan Mante en Bianka Mennema.

In dit Bravis Bulletin laten we aan de hand van 
voorbeelden zien hoe patiënten hun eigen regie voeren. 
Een diepe indruk op ons maakte het verhaal van Jan van 
de Riet. Hij behoort tot de 0,1 procent mannen waarbij 
borstkanker is geconstateerd. Hij koos er, in goed overleg 
met zijn behandelend arts, voor om zich alleen te laten 
opereren en geen chemobehandeling te ondergaan. 

Een kleiner maar ook treffend voorbeeld van het nemen 
van de eigen regie is het Doel van de Dag op het Moeder 
& Kindcentrum. De kersverse ouders schrijven op een 
bord waar ze die dag mee aan de slag willen gaan. De 
ene keer is dat het leren voeden of verschonen van de 
baby, maar het kan ook gaan over het bespreken van 
zorgen die er zijn over de nieuwe gezinssituatie. 

Ons uitgangspunt is: ‘Thuis of dichtbij huis als het 
kan, alleen in het ziekenhuis als het moet’. Steeds 
meer behandelingen en metingen vinden thuis plaats, 
op de polikliniek in Etten-Leur of in een van onze vijf 
Bravispunten. Ook de mogelijkheden van ons patiën-
tenportaal worden steeds groter. Tegenwoordig kunnen 
patiënten zich via MijnBravis zelfs online aanmelden 
voor hun afspraak. 

In de ontwikkeling van onze nieuwbouw staat eveneens 
de mens centraal. Het moet immers een gebouw worden 
waar de patiënt ondanks de aanleiding een aangenaam 
verblijf heeft, de bezoeker zich prettig voelt en waar 
de medewerker fijn werkt. Ons doel is een passend 
ziekenhuis voor onze regio: niet te groot en niet te 
klein, in een fraai landschap. Achter de schermen wordt 
hard gewerkt aan het ontwerp van de nieuwbouw. Het 
komend jaar wordt steeds duidelijker hoe het ziekenhuis 
eruit komt te zien. 

U leest het goed, de Bravis-medewerkers zijn ambitieus. 
Maar altijd met de patiënt als uitgangspunt. Samen met 
de patiënt en zorgpartners proberen we allereerst te 
voorkomen dat iemand ziek wordt. Is toch zorg nodig, 
dan kijken we samen hoe we deze het beste kunnen 
vormgeven aan de hand van de persoonlijke situatie. 
Onze zorg is een samenspel tussen patiënt en Bravis.

Bianka Mennema  Albert-Jan Mante 
Voorzitter Raad van Bestuur Lid Raad van Bestuur
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De geriater biedt uitkomst voor Riet Meesters (86)

‘Wat de kinderarts is voor kinderen, zijn wij voor 
ouderen’. Met deze vergelijking legt Geraldi vaak 
uit wat haar vak inhoudt. “Een geriater onder-
zoekt en behandelt de hele lichamelijke én 
geestelijke gezondheid van de ouderen. Vallen 
kan bijvoorbeeld bij ouderen verschillende 
oorzaken hebben, zoals een hartritmestoornis, te 
lage bloeddruk, een neurologische aandoening 
of spierproblemen. Dan kun je vier verschillende 
artsen bezoeken, maar wij kijken naar het totaal-
plaatje. Mocht het nodig zijn, dan kunnen wij 
specifiek doorverwijzen naar een andere medisch 
specia list”, aldus Geraldi. 

Kwaliteit van leven
Geriaters nemen de tijd voor hun patiënten. “Voor 
een gesprek met een nieuwe patiënt trekken we 
anderhalf uur uit, zodat we alles rustig kunnen 
doornemen. In de gesprekken staat de kwaliteit 
van leven voorop. We willen weten wat voor 
de patiënt belangrijk is. Daar stemmen we ons 
behandelplan op af.

 Mensen noemen vaak veroudering als oorzaak 
van de problemen. Dat kan, maar wij kijken of er 
nog verbeteringen mogelijk zijn. En vaak is dat het 
geval. De nadruk ligt op herstel en behoud van de 
zelfredzaamheid van de oudere patiënt, waarbij 
de wens van de patiënt en kwaliteit van leven 
centraal staan.”

Onduidelijke klachten
De geriaters zien ook regelmatig patiënten met 
onduidelijke klachten, zoals bij Riet Meesters het 
geval was. “De eerste keer dat ik het voelde, leek 
het alsof ik een tia kreeg. Ik kreeg het heel warm 
en het leek net alsof ik wegviel, maar ik viel niet. 
Ik voelde het in heel mijn lijf, vooral in mijn benen. 
Vervolgens zakte het van lieverlee weg”, vertelt ze. 
“Ik ben naar de huisarts gegaan. Die heeft diverse 
onderzoeken gedaan, maar kon niet ontdekken 
wat het was. Daarop zei ze: ‘Ik stuur u door naar 
een arts voor ouderen, want die zoekt alles uit’. Zo 
kwam ik bij dokter Wijma.”

Goed gevoel
Riet kijkt met een goed gevoel terug op dat eerste 
bezoek. “Het was heel fijn dat de dokter alles op 
een hele rustige manier vroeg en onderzocht”, 
vertelt dochter Yvonne. “Mijn moeder kan niet zo 
goed horen, dus is het fijn dat ze zoveel mogelijk 
meekrijgt.” Riet was vooral blij dat haar klachten 
serieus genomen werden. “Dat iemand begrijpt 
dat je niet voor niets komt. De dokter legde alles 
duidelijk, eerlijk en op een hele vriendelijke manier 
uit. Zij gaf mij gelijk een gerust gevoel.”

Tekort aan B12
De geriater stelde vast dat Riet een tekort had 
aan vitamine B12. “Die is heel belangrijk voor 
een heleboel organen”, licht Geraldi toe. “Onder 
andere voor je spier- en zenuwstelsel en voor 
de bloedaanmaak. Bij een ernstig tekort kun je 
loop problemen krijgen. Vaak horen we bij een tekort 
dat de mensen een gevoel van algemene zwakte 
hebben. Dit probleem doet zich vooral op latere 
leeftijd voor. Door injecties met B12 te geven wordt 
het tekort opgelost.”
“Het is nog niet helemaal over”, zegt Riet. “Maar 
het gaat al stukken beter. Ik kan weer wandelen, 
fietsen en naar het steunpunt. De manier waarop ik 
behandeld ben verdient een dikke pluim.”

Geriatrie houdt spreekuur op de hoofdlocaties 
Bergen op Zoom en Roosendaal en op de 
polikliniek Etten-Leur.

Problemen waarvoor de huisarts kan verwijzen 
naar de polikliniek Geriatrie zijn onder andere: 
geheugenklachten, mobiliteitsproblemen en 
vallen, algehele achteruitgang, polyfarmacie 
(het gebruik van meer dan vier geneesmiddelen) 
en mogelijke bijwerkingen daarvan. 

“Zo fijn dat iemand je echt begrijpt”

De vakgroep Geriatrie met vierde van rechts geriater Geraldi Wijma. 

Drie keer in de week wandelt ze naar het steunpunt. 
Regelmatig stapt ze op de fiets, ze kookt zelf en houdt 
grotendeels de tuin bij. Met haar 86 jaar is Riet Meesters 
uit Oudenbosch wat je noemt een vitale oudere. Dat 
lijkt te veranderen als ze zich niet helemaal goed voelt. 
De huisarts kan het euvel niet ontdekken en verwijst 
haar door naar de geriater in het Bravis ziekenhuis. Die 
onderzoekt Riet van top tot teen en constateert een 
tekort aan vitamine B12. Dankzij medicijnen kan ze 
haar gewone leven weer oppakken. “Ik ben superblij 
dat ik bij u terechtgekomen ben”, vertrouwt ze geriater 
Geraldi Wijma toe. 

Riet Meesters kan weer wandelen, fietsen en naar het steunpunt.  

Karin Haverkamp is als adviseur marketing nauw 
betrokken bij de zogenoemde patiëntenpartici-
patie. “Patiënten geven wij de mogelijkheid om 
hun ervaringen met ons te delen. Maar we vragen 
patiënten ook om mee te denken over het verbe-
teren van de zorg en/of de nieuwbouw. Daarvoor 
gebruiken we de BravisRadar en het Bravis panel”, 
vertelt Karin. “Met de BravisRadar kunnen patiënten 
online hun ervaringen delen tijdens het bezoek 
aan de polikliniek en tijdens de opname op de 
verpleegafdeling. Kort na het polibezoek of ontslag 
uit het ziekenhuis krijgt de patiënt een e-mail met 
het verzoek een online-vragenlijst in te vullen. 
De kracht van de BravisRadar is dat de resultaten 
meteen zichtbaar zijn voor de desbetreffende 
afdeling in het ziekenhuis. Zo ziet het team zelf wat 
er leeft onder de patiënten en kan hierdoor snel 
verbeteracties opzetten.” 

Een 8,6
Van de mogelijkheid om ervaringen te delen wordt 
veel gebruik gemaakt. “Het afgelopen jaar mochten 
we 9780 reacties van polibezoekers ontvangen. Zij 
waarderen de polikliniek gemiddeld met een 8,6”, 
meldt Karin. “Op de verpleegafdeling ontvingen 
we het afgelopen jaar 4300 reacties en kregen we 
gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer.”

Bravis panel
Het Bravis panel is een online-forum dat bestaat 
uit patiënten die mee willen denken over verbete-
ringen in de zorg en/of de nieuwbouw van het Bravis 
ziekenhuis. “Deze vaste groep patiënten wordt vier 
tot zes keer per jaar gevraagd hun mening te geven 
over nieuwe initiatieven en/of verbetervoorstellen 
middels een vragenlijst. Zo hebben we panelleden 
gevraagd naar het gebruik van het patiëntenportaal 

MijnBravis en gezondheidsapps”, legt Karin uit. “Het 
kan ook voorkomen dat we panelleden uitnodigen 
om langs te komen voor het delen van hun mening. 
Zo konden panelleden meepraten in een groeps-
gesprek over het thema ‘Gezond blijven en zo lang 
mogelijk thuis wonen’. Ook hebben ze meegewerkt 
aan video’s waarin panelleden uitleggen wat het 
voor hen persoonlijk betekent om zelf regie te 
hebben op ziekte en behandeling. Het doel van deze 
video’s is om zorgverleners bewuster te maken van 
het perspectief van de patiënt.” 

Het Bravis panel telt momenteel 350 leden.  
Wilt u meedenken en meepraten met het  
Bravis ziekenhuis? Meld u dan aan via  
www.bravisziekenhuis.nl/bravispanel 

Bravis-patiënten helpen 
de zorg te verbeteren

Karin Haverkamp geeft een toelichting op de cijfers. 

Tibbe Koens is de allereerste patiënt 
met het SPARKLE paspoort. 

De Bravis-medewerkers werken dagelijks hard aan het verlenen 
en verbeteren van de zorg aan hun patiënten. Zorg die we 
naadloos willen laten aansluiten op de wensen en behoeften van 
onze patiënten. Daarvoor willen we goed op de hoogte zijn van 
hun ervaringen en meningen, zodat we deze mee kunnen nemen 
in het nog verder verbeteren van de zorg. Op verschillende 
manieren betrekken we patiënten en hun naasten hierbij.

In het paspoort staan de meest voorkomende 
behandelingen waar kinderen angstig voor 
kunnen zijn, zoals bloedafname, het plaatsen van 
een infuus en onder narcose gaan. “De angst van 
kinderen neemt af als ze weten wat ze kunnen 
verwachten. In het paspoort kan een zorgverlener 
zien wat de wensen van het kind zijn en daar ook 
rekening mee houden”, vertelt medisch pedago-
gisch zorgverlener Ravanne van Wanrooij. “Het 
helpt kinderen om uit te leggen wat ze nodig 
hebben en hoe ze graag benaderd willen worden 
door hun zorgverlener”, vult kinderarts Marijke 
van Aken aan. “We geven kinderen met het 
paspoort meer eigen regie over hun behandeling.”

In control
Het paspoort is ontwikkeld met hulp van drie 

Bravis-patiënten van 5, 8 en 14 jaar. Zij konden 
aangeven wat zij belangrijk vonden voor het 
paspoort en welke onderwerpen absoluut niet 
mochten ontbreken. Het paspoort is een initiatief 
van Team SPARKLE. Dit is een multidisciplinair 
team dat ernaar streeft om kinderen geen of zo 
min mogelijk angst, pijn en stress te laten ervaren 
tijden hun behandeling in het ziekenhuis. “Het 
paspoort past volledig bij onze doelen”, stelt 
Marijke. “Het is voor kinderen vaak spannend om 
naar het ziekenhuis te gaan, maar ik verwacht 
dat ze zich met het paspoort meer ‘in control’ en 
sterker voelen.”

Het SPARKLE paspoort wordt een half jaar getest 
op de afdeling Kind & Jeugd, de kinderpolikliniek 
en de Spoedeisende Hulp. 

Kinderen zetten hun wensen in een speciaal paspoort

Wie wil je bij je hebben tijdens het onderzoek? Op welke plek wil je geprikt 
worden? Vragen waar je ook als kind antwoord op wil geven. In het Bravis 
ziekenhuis kunnen kinderen van 4 tot 14 jaar hun wensen opschrijven in 
het SPARKLE paspoort. De zorgverlener houdt daar dan rekening mee. 
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De Nederlandse arts en onderzoekster Machteld 
Huber introduceerde pakweg tien jaar geleden het 
begrip ‘positieve gezondheid’. Dit was eigenlijk een 
reactie op de vrij statische definitie dat gezondheid 
een fysiek, mentaal en sociaal welzijn is, zonder 
ziekte of gebreken. “Dat klinkt bijna als een utopie, 
wie is er dan nog gezond eigenlijk?”, glimlacht Krein 
Jongmans. “Huber ziet gezondheid vooral als het 
vermogen om je aan te passen en je eigen regie te 
voeren in alle sociale, fysieke en emotionele uitda-
gingen van het leven.”

Ze verlegt daarmee de focus van klacht naar 
kansen?
“Ja, begrippen als je eigen regie voeren, aanpas-
singsvermogen en veerkracht zijn een rode draad 
in haar benadering. In poliklinische revalidatie 
ontvangen we mensen met chronische klachten. 
Behalve langdurige pijn in het bewegingsapparaat, 
ervaren zij ook klachten van vermoeidheid en 
dreigen zij vast te lopen op verschillende domeinen 
in hun dagelijks leven. Vaak zijn deze mensen al een 
tijd op zoek naar een oplossing voor hun lichame-
lijke klacht. Bij een groot deel hebben medicatie, 
massage of oefeningen onvoldoende effect. Wij 
zijn van mening dat er nooit alleen een lichaam 
binnenkomt, maar een mens met een verhaal. Met 
positieve gezondheid willen we veel breder kijken 
hoe we invloed kunnen uitoefenen op iemand zijn 
gezondheid. In plaats van enkel de focus op pijnre-
ductie willen we weten wat iemand echt belangrijk 
vindt. Met de kleinkinderen naar de speeltuin 
kunnen gaan? Opnieuw sporten? Of weer aan het 
werk?”

Hoe maak je dan de vertaalslag om die positieve 
gezondheid in de praktijk te brengen?
“Huber onderscheidt zes pijlers in positieve 
gezondheid: lichaamsfuncties, mentaal welbe-
vinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal-maat-
schappelijk participeren en dagelijks functioneren. 
Om hier mee aan de slag te kunnen gaan, heeft ze 
een heel handige tool ontwikkeld: Mijn Positieve 
Gezondheid. Dit is een online vragenlijst met 44 
stellingen die telkens onder een van die zes pijlers 
vallen. De stellingen beoordeel je met een score van 
0 tot en met 10. Alleen al door al die stellingen te 
beoordelen krijgen mensen een veel bredere blik op 
wat gezondheid allemaal kan inhouden. Na afloop 
zie je dan in een soort visueel spinnenweb hoe je 
scoort op elke pijler van gezondheid.”

En hoe gaan jullie dan met die scores aan de slag?
“We vinden het heel belangrijk om in overleg met 
ons team én de patiënt doelen te stellen die hij 
zelf belangrijk vindt. We vragen de patiënt waar 
hij tegenaan loopt en wat hij belangrijk vindt. Op 
basis daarvan kiezen we samen de pijlers waaraan 
we gaan werken en hieruit volgen dan weer revali-
datiedoelen. Deze werkwijze sluit aan op onze 
Bravis-ambities: samen beslissen en het vergroten 
van de eigen regie. Het mooie van dit model is dat 
als een patiënt zich richt op doelen die voor hem 
belangrijk zijn, andere pijlers vaak ook automatisch 
meegroeien.”

Positieve gezondheid vraagt dan ook van jullie 
als team een multidisciplinaire aanpak?
“Jazeker, we hebben een hele pool aan thera-
peuten. Dat zijn bijvoorbeeld fysiotherapeuten, 

ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en we 
doen ook beroep op medisch psychologen. Wij 
noemen onze aanpak zelfs interdisciplinair. Hierbij 
vervagen de grenzen van ons vakgebied en maken 
we gebruik van de overlap en ieders individuele 
kwaliteiten.”

Kun je een voorbeeld geven van een casus waarin 
jullie benadering succesvol uitpakte?
“Deze week zag ik nog iemand die hier zeven weken 
geleden een traject opstartte. Door jarenlange 
lage rugklachten wandelde hij niet alleen letterlijk 
krampachtig door het leven, maar durfde hij ook 
niet goed meer keuzes te maken en ging hij veel 
uit de weg. Hij ging niet meer naar feestjes, kon 
moeilijk opdrachten aannemen voor zijn werk en 
durfde niet meer met zijn kinderen te stoeien. Op 
verschillende van die zes domeinen kwam zijn 
verstarring tot uiting. Door hem met ons team toch 
aan het bewegen te krijgen en inzicht te geven over 
hoe angst invloed heeft op spierspanning, is er voor 
hem echt iets veranderd. Hij heeft het idee kunnen 
loslaten dat hij een zwakke rug heeft en durft nu 
weer vrijer te bewegen. Hij zegt dat hij meer wil, zijn 
klachten zijn nagenoeg verdwenen en hij gaat weer 
hardlopen. Dat is een prachtig voorbeeld hoe dat 
zich heeft ontwikkeld.”

Een dergelijk resultaat zal wellicht niet altijd 
haalbaar of realistisch zijn?
“Nee, helemaal niet, ieder mens is uniek en het valt 
voor niemand te voorspellen wat het resultaat zal 
zijn van een traject. Soms is het bijvoorbeeld zo dat 
mensen vast blijven houden aan het idee van een 
zwakke rug, waardoor ze zich beperkt ervaren. Door 
die zes pijlers in kaart te brengen, kan best blijken 
dat er juist een emotionele pijn is die samenhangt 
met een ervaring uit het verleden. Die maakt dat 
iemand nog in angst leeft en het zenuwstelsel in 
een overlevingsstand verkeert. Zo komen we er 
samen achter dat we ook die emotionele pijn mogen 
aankijken om de patiënt beter in zijn vel te laten 
voelen. Dan komen we in de buurt van een start voor 
acceptatie en is het voor de patiënt makkelijker om 
bijvoorbeeld ook naar een psycholoog te stappen. 
Dat is ook absoluut een waardevol resultaat, er is 
dan meer ruimte voor een genezingsproces.”

Positieve gezondheid is een belangrijk uitgangspunt binnen Bravis. 
Het is niet alleen een veel ruimere benadering van gezondheid, maar 
ondersteunt ook doelen als ‘patiëntparticipatie’ en ‘samen beslissen’. 
Ergotherapeut Krein Jongmans vertelt hoe hij en zijn collega’s van het 
revalidatieteam positieve gezondheid toepassen in hun werk bij mensen 
met chronische pijn.

Ergotherapeut Krein Jongmans van het revalidatieteam.

Positieve gezondheid in revalidatieVrijwilligers bieden de helpende hand

Bij de hoofdingangen van onze ziekenhuizen 
in Bergen op Zoom en Roosendaal kunt u de 
DigiTuin eigenlijk niet missen. Frisgroene planten, 
op de achtergrond een reusachtige foto van een 
zonovergoten bos en groen geverfde accenten in 
het interieur geven direct het gevoel daadwer-
kelijk een tuin binnen te stappen. In de open 
ruimte staan verschillende computers op tafeltjes 
opgesteld en zitten er vrijwilligers – jawel, met 
groene polo’s – klaar om bezoekers te helpen. 
Ze bieden een kopje koffie of thee aan, luisteren 
geduldig naar de vraag van een bezoeker en 
nemen vervolgens de tijd voor een uitleg en om 
eventueel mee te helpen op de smartphone of 
computer.

MijnBravis
“De DigiTuin opende bijna vijf jaar geleden voor 
het eerst zijn deuren in Roosendaal”, blikt coördi-
nator Karin Smid terug. “We startten toen met het 
patiëntenportaal MijnBravis. Dit is een beveiligde 
online omgeving met een koppeling naar het 
Elektronisch Patiënten Dossier. Hierin kunnen 
patiënten onder meer vragenlijsten terugvinden, 
hun uitslag nog eens doorlezen of afspraken 
inplannen. In de DigiTuin wilden we mensen toen 
enerzijds wijzen op alle voordelen van dit portaal 
en het gebruik aanmoedigen, maar anderzijds 
ook ter plekke helpen met het gebruik. Zo vonden 

veel mensen het lastig om in te loggen met DigiD, 
vooral door de sms-code die toen nog noodza-
kelijk was.”

Online zorg
Met de komst van nieuwe apps en ontwikke-
lingen veranderen ook de vragen en technische 
moeilijkheden waar mensen tegenaan lopen. Zo 
is er een steeds groter aanbod van online zorg via 
apps en ‘smart-apparaten’. Ook bij de huisarts of 
andere zorgverleners kunt u digitaal de informatie 
ophalen. In de eerste jaren ging tachtig procent 
van de vragen in de DigiTuin over MijnBravis 
en DigiD, terwijl dit nu nog niet de helft is. Zo 
spelen er op dit moment wat meer vragen over 
de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). 
Een PGO is een app of website waarmee u zelf uw 
gezondheid in de gaten kunt houden. Hiermee 
kunt u dus, naast MijnBravis, ook in andere 
zorgportalen gegevens ophalen zoals van uw 
huisarts of een ander ziekenhuis. Dat is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend.

Gewoon even binnenstappen
“De komende jaren zullen we nog veel meer 
gebruikmaken van de PGO en krijgen we daar 
ongetwijfeld ook vaker vragen over”, verwacht 
Karin. “Bravis ziekenhuis is koploper als het gaat 
om gegevensuitwisseling met MijnBravis en PGO. 

Hierdoor zijn er veel PGO’s getest en is er veel 
informatie opgehaald om dit proces te verbe-
teren. Dat is alvast een goede zaak, zo krijgen 
patiënten een nog completer beeld van hun 
gezondheidssituatie. Er is een breed aanbod van 
verschillende PGO’s. In onze DigiTuin informeren 
we bezoekers nu vooral over de verschillende 
afwegingen voor de keuze van een PGO: willen 
zij wel of niet betalen voor extra’s in de PGO, 
welke andere apps willen ze koppelen of zijn er 
bijvoorbeeld aanvullende medische gegevens 
nodig? Onze vrijwilligers in de DigiTuin zijn ook 
op dit gebied helemaal bij en helpen bezoekers 
heel graag verder met hun PGO. Wat de vraag ook 
is, schroom niet om gewoon even bij ons binnen 
te stappen. We nemen de tijd voor iedereen en 
helpen met veel plezier.”

Uw afspraak met een arts verplaatsen? Een vragenlijst voor een opname invullen en doorsturen? 
Een uitslag of medicatie-overzicht achteraf nog eens raadplegen? Het kan tegenwoordig allemaal 
heel eenvoudig thuis met een app op uw smartphone of computer. Voor wie wat moeite heeft met 
installeren of inloggen, staat er in onze DigiTuin steeds een enthousiast team van vrijwilligers klaar.

Stap eens binnen in de DigiTuin

DigiTuin zoekt vrijwilligers
Bravis is op zoek naar nieuwe vrijwilligers 
om bezoekers in de DigiTuin te kunnen 
blijven helpen. Voor onze vestigingen in 
Bergen op Zoom en Roosendaal zoeken 
we mensen die minimaal één dagdeel 
per week met enthousiasme en geduld 
uitleg willen geven over toepassingen als 
MijnBravis en de verschillende PGO’s. U 
beschikt over een eigen smartphone en 
hebt affiniteit met techniek en internet. 
De mooiste beloning van dit vrijwilli-
gerswerk is de waardering van bezoekers 
en medewerkers. Bravis voorziet echter 
ook in een gratis training, een bijdrage in 
de reiskosten, een attentie en een jaarlijks 
bedankmoment. Wie belangstelling heeft, 
kan bellen met coördinator Karin Smid 
(088 706 8507) of reageren op de vacature 
Vrijwilliger DigiTuin op  
www.werkenbijbravis.nl

Coördinator Karin Smid (r) en vrijwilliger Rosanna Bolte Hilling bij de DigiTuin.

“We proberen 
altijd de mens 
en zijn verhaal 
te zien”



Het leven met een stoma is ingrijpend. 
Zeker als je voor het verschonen 
afhankelijk bent van anderen. Daarom 
kunnen Bravis-patiënten die een stoma 
krijgen al voor de operatie leren hoe 
zij hun stoma moeten verzorgen. Zo 
mogen zij eerder naar huis, zonder 
thuiszorg. 

De verzorging van de stoma wordt zowel voor als na 
de operatie samen met de verpleegkundige geoefend. 
“Eerder gingen alle patiënten standaard met thuiszorg 
naar huis”, vertelt stoma-coloncare verpleegkundige 
Miranda Bakx. “Terwijl bijna iedereen dit heel goed 
kan leren. Soms is een patiënt nog wel onzeker als hij 
naar huis gaat. Dan komt de thuiszorg langs. Dat geeft 
zekerheid. Maar meestal is alleen het hebben van een 
telefoonnummer al voldoende.”

Oefenpakketje
Rien Broere raadt andere stomapatiënten absoluut 

aan om te leren zelf hun stoma te verzorgen. Hij had 
persoonlijk veel aan de Stoma App en het ‘oefenpak-
ketje’ dat hij bij het eerste bezoek aan de coloncare-
verpleegkundige mee naar huis kreeg. “Dat pakketje 
bestaat uit een imitatiestoma en stomazakjes. Aan de 
hand van het filmpje uit de app ben ik met het oefen-
materiaal aan de slag gegaan. Het werd me al snel 
duidelijk dat het verzorgen van een stoma redelijk 
eenvoudig is en niet veel tijd hoeft te kosten”, aldus de 
Roosendaler. 

Geen verrassing
Door het oefenmateriaal was de echte stoma geen 
verrassing meer voor hem. “Ik voelde me door het 
oefenen ook zeker genoeg om bij de eerste keer dat het 
stomazakje in het ziekenhuis verwisseld moest worden, 
voor te stellen dat ik het zelf zou doen. Voor elke stap 
zei ik wat ik ging doen, zodat de verpleegkundige op tijd 
kon corrigeren. Maar dat bleek nauwelijks nodig. Het 
thuis oefenen had echt zijn vruchten afgeworpen. Al na 
een paar keer was het niet meer per se nodig dat een 
verpleegkundige bij het verwisselen aanwezig was. Dat 
gaf me een gerust gevoel. Nog mooier was het dat ik 
daardoor niet lang in het ziekenhuis hoefde te blijven. 
Op donderdag was ik geopereerd, op zondag mocht ik 
naar huis”, merkt Rien op.

“Zeven van de tien mensen komen bij ons op 
de Spoedeisende Hulp vanwege een val”, steekt 
teamleider Marcel Elich direct van wal. “Veertig 
procent van hen is ouder dan 70 jaar. De gevolgen 
van vallen mag je voor ouderen echt niet onder-
schatten. Als ze eenmaal in het ziekenhuis 
belanden, heeft dat vaak ernstige gevolgen. 
Verpleegkundig specialist Karin van der Veen 
geeft aan dat vallen de belangrijkste oorzaak 
van overlijden door een ongeval is bij ouderen 
boven de 65 jaar. “Er zijn zo’n zeven keer meer 
valincidenten per dag dan verkeersslachtoffers. 
Naarmate men ouder wordt, neemt de kans op 
vallen toe. Ook gezonde ouderen vallen vaker. 
De hoge leeftijd is een risicofactor voor vallen en 
letsels. Dit heeft te maken met het verminderd 
functioneren van spier- en zenuwcellen, een 
afname van de reactiesnelheid en het verminderd 
vermogen om dubbeltaken uit te voeren.”

Waarschuwingsteken
Genoeg cijfers. Marcel en Karin willen mensen 
vooral bewust maken van de grote gevolgen die 
een val kan hebben bij met name mensen op 
leeftijd. Karin geeft aan dat vallen bij ouderen 
ook echt gezien moet worden als een waarschu-
wingsteken van een onderliggende acute of 
chronische ziekte. Ouderen presenteren zich 
bijvoorbeeld bij een longontsteking niet met 
hoesten, koorts en benauwdheid, maar met 
zwakte, vallen of een acute verwardheid. “Het 
is meer dan bijvoorbeeld alleen die gebroken 
pols”, vervolgt Marcel. “Die pols zal eenvoudig 
genezen, maar mensen zijn tijdens hun herstel 
wel een stuk kwetsbaarder. Ze zijn minder mobiel, 
gaan minder bewegen, verliezen spierkracht en 
hebben gewoon een grotere kans om opnieuw te 
vallen. Daarom brengen we steeds het valrisico 

van een patiënt in kaart en delen we dit met onze 
collega’s of de huisarts.” Karin vervolgt: “De kans 
op vallen tijdens een ziekenhuisopname wordt 
verhoogd door allerlei oorzaken. Het Bravis 
ziekenhuis probeert het aantal valincidenten tot 
een minimum te beperken. Het consultatieteam 
geriatrie is actief om vermijdbaar functieverlies 
bij ouderen te voorkomen. Maar ouderen en 
naasten kunnen ook zelf maatregelen treffen om 
valincidenten te voorkomen. Het is belangrijk om 
te bewegen om fit en vitaal te blijven voor het 
behoud van de functionele capaciteit, spieren 
krachtig te houden en het voorkomen van hart- en 
vaatziekten. Voor een marathon moet je trainen 
en zo moet je ook tegen een ziekenhuisopname 
aankijken. Vooral bij kwetsbare ouderen. Zorg 
dat je fit bent met de juiste beweging, voeding en 
medicatie.”

Vraag advies
Op de afdelingen Geriatrie en Neurologie helpen 
fysiotherapeuten Patricia van Uffelen en Jelco 
Putter patiënten om opnieuw zelfstandiger te 
kunnen bewegen na een val of opname. Ook 
zij zien dagelijks de ernst van de gevolgen van 
een valpartij. “Vallen hoort niet bij het ouder 
worden en is niet normaal”, zegt Jelco stellig. “De 
consequenties zijn vaak groot. Het kan zomaar 
betekenen dat je niet langer zelfstandig thuis 
kunt blijven wonen. We vinden het daarom ook 
zo belangrijk dat mensen op leeftijd thuis kijken 
hoe zij hun huis veiliger kunnen inrichten of hier 
eventueel advies voor vragen van een fysiothe-
rapeut. Zorg dat je voldoende bewegingsruimte 
hebt, draag goed schoeisel, gebruik waar mogelijk 
afstandsbedieningen of sensors en haal die losse 
kleedjes weg.”

Rollator
Tijdens hun werkzaamheden helpen Jelco en 
Patricia patiënten ook met het gebruik van een 
rollator. “Veel mensen vinden de hulp van een 
rollator lastig te accepteren, terwijl dit zo veel 
leed kan voorkomen,” vervolgt Patricia. “Een 
stok of een winkelkarretje geeft toch vaak een 
vals gevoel van veiligheid. Met een rollator heb 
je steun op beide armen en kun je remmen. Op 
onze afdeling proberen we patiënten aan te leren 
hoe ze thuis zo goed mogelijk de rollator kunnen 
gebruiken. Lange, rechte stukken lukt iedereen 
wel, maar het zijn vooral bijzondere verrichtingen 
als de voordeur openen of naar het toilet gaan 

die van belang zijn. Dat soort alledaagse hande-
lingen is met een rollator vaak lastiger dan je zou 
verwachten.” Patricia voegt eraan toe dat van een 
rollator buitenshuis ook een belangrijk signaal 
uitgaat. “Als je moeilijk ter been bent en zonder 
hulpmiddel bijvoorbeeld in de supermarkt voor 
een koeling staat, dan zul je merken dat mensen 
al snel ongeduldig langs je heen gaan. Een klein 
zetje is dan al voldoende om uit evenwicht te 
raken. Als je daar met een rollator staat, zien 
bezoekers dat je moeilijker ter been bent en 
hebben ze vaak wat meer geduld of helpen ze je 
even in het beste geval.”

Bespreekbaar maken
“Het is niet alleen belangrijk dat ouderen bewust 
zijn van de gevaren van het vallen, maar ook dat 
bijvoorbeeld kinderen en buren hier alert op zijn,” 
besluit Jelco. “Hier hoeft helemaal geen taboe 
rond te zijn. Klop gewoon eens bij je buurman 
aan als je hem al een tijdje niet hebt gezien. Of 
vraag een keer aan je moeder of ze zich nog veilig 
voelt om te bewegen. Nogmaals, onderschat 
het probleem niet en maak het bespreekbaar 
met je naasten. Let goed op elkaar. Je kunt met 
enkele simpele ingrepen samen heel veel ellende 
voorkomen.”

“Vallen is niet normaal en 
hoort niet bij de leeftijd”

Een val lijkt soms onschuldig, maar heeft vooral bij oudere mensen 
vaak ernstige gevolgen. Een valongeval heeft veel impact op de 
zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis kunnen wonen en de 
kwaliteit van leven. Bij Bravis helpen medewerkers dagelijks met 
veel enthousiasme en expertise patiënten om een (nieuwe) val te 
voorkomen.

Patricia van Uffelen en Jelco Putter.

Karin van der Veen en Marcel Elich.
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Gevolgen van een valpartij zijn vaak ernstig Thuismeten geeft Jacky Jansens zekerheid

Vier keer per dag meet Jacky Jansens zijn bloeddruk.

Rien Broere en stoma-coloncare verpleegkundige 
Miranda Bakx.

“Ik kan weer vertrouwen op mijn eigen lijf”

Dertien jaar geleden kwam Jacky tot de ontdekking 
dat zijn bloeddruk veel te hoog was. Met aangepaste 
voeding wist hij zijn bloeddruk tot juni vorig jaar binnen 
de norm te houden. Maar tijdens zijn jaarlijkse controle 
bij de huisarts was de bloeddruk van Jacky veel te 
hoog: 190/110. Hij kreeg meteen een verwijzing naar 
het Bravis ziekenhuis. Jacky kwam bij Daniella Bartels, 
verpleegkundig specialist vasculaire geneeskunde. “Zij 
stelde voor om meteen met medicijnen te beginnen, 
waaronder vaatverwijders. Ook kreeg ik allerlei onder-
zoeken, waaronder uiteindelijk een hartkatheterisatie.”

Meten geeft vertrouwen
Uit de onderzoeken bleek dat de lever van Jacky het 
slechte cholesterol niet goed afbreekt, waardoor het 
slechte cholesterolgehalte in het bloed toeneemt. Dat 
vergroot de kans op slagaderverkalking. “Ik krijg nu 
maandelijks een injectie die het probleem met mijn 
lever vermindert. Meteen kreeg ik ook de bloeddruk-
meter en de app mee naar huis”, meldt Jacky, die het 
thuismeten snel onder de knie had. “Ik ben eigenlijk 
een digibeet, maar dit kan ik zelfs. In het appje staat 
met plaatjes precies wat je moet doen en hoe het 
werkt. Vier keer per dag meet ik mijn bloeddruk en 

zet ik de uitslag in de app. Dat meten geeft me heel 
veel vertrouwen. Ik zie nu continu hoe het met mijn 
bloeddruk gaat. Mocht ik het niet vertrouwen, dan 
kan ik via de app meteen communiceren met de 
verpleegkundig specialist. Ik heb ook een aantal keren 
telefonisch contact gehad, waarvoor ik dus niet naar 
het ziekenhuis hoef. De verpleegkundig specialist en 
de cardioloog hebben dan meteen de gegevens bij 
de hand. Het meten geeft me mijn vertrouwen terug. 
Ik was onzeker geworden, omdat ik niet meer kon 
vertrouwen op mijn eigen lichaam. Dankzij het thuis-
meten is die onzekerheid weg.”

De 59-jarige Jacky Jansens uit Hoogerheide leidt een schoolvoorbeeld 
van een gezond leven. Hij sport vaak, heeft een topconditie en let goed 
op met wat hij eet. Tegen erfelijkheid valt echter niet op te boksen. 
Zijn lever breekt het slechte cholesterol niet goed af, waardoor er te 
veel slecht cholesterol in het bloed achterblijft. Dat kan vernauwingen 
in de slagaders veroorzaken. Jacky krijgt daarvoor medicijnen en 
houdt vier keer per dag zelf zijn bloeddruk in de gaten. Via een app op 
zijn telefoon komt de uitslag meteen in het ziekenhuis. Dat geeft hem 
zekerheid en weer vertrouwen in zijn eigen lichaam. 

Stomapatiënten leren al voor de operatie hun stoma te verzorgen

“Je krijgt sneller je zelfstandigheid terug”



www.bravisziekenhuis.nl
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Doel van de Dag zet kersverse ouders meer in hun kracht

Danique en Andrew Wia met hun tweeling Nairobi en Zaira.

In het verleden namen we snel handelingen van 
de ouders over, vertelt Marloes Otte, obstetrie-
verpleegkundige en projectleider Positieve 
Gezondheid, samen met Christianne Verdult 
gespecialiseerd neonatologieverpleegkundige. 
“Daardoor blijven de ouders toch nog een stukje 
afhankelijk van de verpleegkundigen. Omdat 
we ouders graag uitnodigen meer eigen regie te 
nemen in de zorg voor hun kindje, zijn we vanuit 
het project Positieve Gezondheid gestart met het 
‘Doel van de Dag’. Zo kunnen de ouders aangeven 
wat zij die dag als doel hebben. We noteren het 
doel van de dag op het dagbord dat in alle suites 
op Neonatologie hangt. De ene keer is het doel 
iets heel praktisch, zoals het verzorgingsmoment 
of juist het blokken van een rustuurtje. De 
andere keer kan het gaan over de veranderende 
thuissituatie, zoals de zorgen voor andere 
kinderen thuis”, leggen Marloes en Christianne 
uit. 

Deze aanpak werkt
“Door het bespreekbaar maken van 
verwachtingen en door onze expertise te delen 
werkt deze aanpak voor zowel de ouders als 
verpleegkundigen”, vervolgt Marloes. “Je merkt 

dat we vaak zaken invullen voor de ouders, 
vanuit goede intenties. Zoals wanneer moeder 
moet rusten of het kindje moet slapen. Maar juist 
door te vragen: ‘Wat vind jij nu belangrijk?’ of 
‘Waar wil je aan werken vandaag?’, sta je soms te 
kijken waar ouders mee komen. Ouders voelen 
op hun beurt meer betrokkenheid. Door het 
doel op te schrijven op het dagbord is het voor 
alle betrokken zorgverleners duidelijk. Juist het 
gesprek over het ‘Doel van de Dag’ is belangrijk. 
Helder krijgen wat er leeft bij de ouders en vooral 
kijken wat wij als verpleegkundigen kunnen 
bijdragen om de zorg compleet te maken. Op 
deze manier zetten we de ouders meer in hun 
kracht.”

Tweeling
Danique en Andrew Wia hebben goede 
ervaringen met het ‘Doel van de Dag’. Vorig jaar 
werden zij de ouders van de tweeling Nairobi en 
Zaira. “Vooraf wisten we niet wat ons te wachten 
stond. We zijn dan ook voor de eerste keer ouder”, 
vertelt Danique. “In het begin was het echt fijn 
dat de nachten van ons werden overgenomen. 
Maar gaandeweg gaven we aan het zelf te willen 
doen. Dat moet immers thuis ook.” “En dan is het 

fijn dat er vanaf de zijlijn wordt meegekeken”, vult 
Andrew aan. “Doordat je steeds doelen voor jezelf 
stelt, voel je je steeds meer ouder. Het hoofddoel 
was om naar huis te gaan. Daar omheen hingen 
allemaal kleine doeltjes, waardoor je weet wat 
je thuis moet doen. We hebben als ouders in het 
Moeder & Kindcentrum echt gemerkt dat we ertoe 
doen en mee mochten denken in het zorgproces 
rond onze kindjes. Fijn dat iedere ouder vanuit dit 
gedachtengoed benaderd wordt. Ik heb hier echt 
heel veel geleerd. Complimenten daarvoor.” 

“Op deze manier 

zetten we ouders 

meer in hun kracht.”

Al enkele jaren wordt achter de schermen 
hard gewerkt aan de voorbereidingen voor 
de nieuwbouw. “We bevinden ons nu in de 
ontwerpfase. En dat gaat van grof naar fijn”, 
vertelt architect Ellen van der Wal van Vakwerk 
Architecten. Haar bureau vormt samen met archi-
tectenbureau cepezed de combinatie Team aan de 
Schie die het nieuwe Bravis ziekenhuis ontwerpt. 
“We bekijken allereerst waar alle afdelingen 
moeten komen, welke bij elkaar moeten zitten 
en welke niet. Aan de hand daarvan bedenken 
we waar het gebouw precies gaat komen, hoe 
hoog het wordt, hoeveel vleugels het heeft, of 
het heel compact of juist meer uitgespreid wordt. 
Vervolgens gaan we dat verfijnen door te bepalen 
waar de gangen lopen en welke kamers aan elkaar 
zitten tot uiteindelijk wat er in de kamers komt, 
waar de aansluitpunten zitten en hoe het bureau 
van de arts staat. Daarna start een heel nieuw 
proces met de aannemer.” 

Het ontwerpproces
Gedurende de ontwerpfase worden de plannen 
afgestemd met de gemeente Roosendaal, 
omwonenden en andere belanghebbenden, zoals 
de zorgpartners van Bravis. Medewerkers van 
het ziekenhuis worden nauw betrokken bij het 
ontwerpproces. “We gaan uitgebreid het gesprek 

met elkaar aan en luisteren naar alle ideeën, 
zodat we daar een goede vertaling van kunnen 
maken in het ontwerp”, meldt architect Paddy 
Sieuwerts van cepezed. “Een ziekenhuis kun je 
niet ontwerpen zonder de gebruiker. Dan krijg je 
niet het ziekenhuis dat iedereen wil. Je moet het 
echt samen doen.” De architecten verwachten dit 
jaar het ontwerp te kunnen presenteren. “Als we 
het voorlopig ontwerp hebben afgesloten, kunnen 
we zeggen: zo komt het nieuwe Bravis ziekenhuis 
eruit te zien.” 

Energiezuinig
Een belangrijk uitgangspunt is dat het 
gebouw zo energiezuinig mogelijk moet zijn. 
Ingenieursbureau Deerns heeft daar ervaring 
mee. “Wij hebben het Isala in Meppel ontworpen. 
Dat is het eerste ziekenhuis in Nederland zonder 
gasaansluiting. Het is volledig elektrisch”, vertelt 
Peter Bouma, unit director gezondheidszorg van 
Deerns. “Als je een ziekenhuis kunt ontwerpen 
dat geen gas gebruikt, zet je een grote stap op het 
gebied van duurzaamheid. Maar het begint met zo 
min mogelijk energie te gebruiken. Moet het toch, 
dan kijken we hoe we dat zo efficiënt mogelijk 
kunnen doen. Vervolgens proberen we de energie 
zo duurzaam mogelijk op te wekken. Uiteindelijk 
komen we tot de beste keuze voor de situatie van 

Bravis. Of het nieuwe ziekenhuis helemaal van het 
gas af kan is afhankelijk van de eisen die Bravis 
aan het gebouw stelt, maar het is wel de insteek.” 

Een passend ziekenhuis
Hoewel nog hard wordt gewerkt aan het ontwerp, 
is de opdracht aan het ontwerpteam glashelder. 
“Het moet een ziekenhuis worden waarin de 
patiënt ondanks de aanleiding een aangenaam 
verblijf heeft, de bezoeker zich prettig voelt 
en waar alle medewerkers een fijne werkplek 
hebben”, vat bestuurder Albert-Jan Mante samen. 
“Een passend ziekenhuis voor onze regio: niet te 
groot en niet te klein, in een fraai landschap. Een 
ziekenhuis dat modern en duurzaam is en dat 
flexibel en adaptief gebouwd wordt. Het is een 
prachtige opgave en tegelijk een grote verant-
woordelijkheid om met elkaar een ziekenhuis te 
mogen bouwen voor de huidige en toekomstige 
generaties. Voor iedereen in het ziekenhuis en in 
de regio is dit een mooie kans om mee te mogen 
maken.” 

“Dit jaar weten we hoe het nieuwe 
ziekenhuis eruit komt te zien”

Omwonenden van de Bulkenaar, patiënten en medewerkers van Bravis 
zijn razend benieuwd hoe het nieuwe ziekenhuisgebouw eruit komt te 
zien. Het wachten wordt beloond, want dit jaar wordt duidelijk hoe de 
nieuwbouw eruit komt te zien, belooft architectencombinatie Team aan 
de Schie. 

”

Samen op weg naar een modern en duurzaam ziekenhuis

“Je voelt je steeds 
meer ouder”
Het krijgen van een kind is een grote verandering in 
je leven, zeker als het om het eerste kindje gaat. Wat 
is het dan heerlijk om alle steun en hulp te ontvan-
gen van de gespecialiseerde verpleegkundigen in 
het Bravis Moeder & Kindcentrum (MKC) in Bergen 
op Zoom. Na die zorg staan de ouders er thuis al-
leen voor, soms nog ondersteund door de couveuse 
nazorg. Daarom kijkt het MKC hoe ouders nog meer 
gestimuleerd kunnen worden om de eigen regie te 
nemen. Een van de middelen is het Doel van de Dag. 

Marloes Otte (l) en Christianne Verdult bij het dagbord 
waarop het Doel van de Dag wordt geschreven. 

Architecten Ellen van der Wal  
en Paddy Sieuwerts van  
Team aan de Schie.

Peter Bouma van 
ingenieursbureau Deerns 
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Zorg in en voor de hele regio

Bravis-locaties

Bravis is hét ziekenhuis voor alle inwoners van het westelijk deel van Brabant en het oostelijk deel van Zeeland. 
Als een van de grootste algemene ziekenhuizen van Nederland bieden we een compleet pakket aan medisch 
specialistische zorg. Dichtbij huis of zelfs thuis als het kan en in het ziekenhuis als het moet. 

Voor specialistische zorg is het niet altijd nodig om naar het ziekenhuis 
te gaan. Het kan soms handiger zijn en meer rust geven om in de 
eigen omgeving zorg te krijgen. Daarom is er Bravis Beter Thuis. Dat 
is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dichtbij huis als mogelijk is. 
Behandelingen, zoals bloedtransfusies en dialyses, vinden al steeds 
vaker aan huis plaats. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoef 
je niet altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even zo goed thuis 
of bij een zorgpartner in de buurt. Zo houd je zelf de regie over je 
gezondheid en ben je toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.

Voor zorg dichtbij huis zijn verspreid over de regio vijf Bravispunten 
geopend. Dit zijn kleinschalige voorzieningen in Tholen, Steenbergen, 
Oudenbosch, St. Willebrord en Huijbergen. Er is dus altijd een 
Bravispunt in de buurt. Daarnaast heeft Bravis twee hoofdlocaties in 
Bergen op Zoom en Roosendaal en een polikliniek in Etten-Leur. 

Bergen op Zoom

Tholen

Rucphen

Woensdrecht

St. Willebord

Halderberge

Moerdijk

Willemstad

Roosendaal

Steenbergen Etten-Leur

Huijbergen

Oudenbosch

Ziekenhuislocaties

Polikliniek

Bravispunt

B B

B P

Z

B

B

Z

H

P Polikliniek
Schoonhout 215,
Etten-Leur

Z Ziekenhuislocatie 
Boerhaaveplein 1
Bergen op Zoom

Z Ziekenhuislocatie
Boerhaavelaan 25
Roosendaal

B Bravispunt 
Vliethof
Vliethof 10, Tholen

B Bravispunt
Medisch Centrum Parkzicht
Past. Bastiaansensingel 17E,  
St. Willebrord

B Bravispunt 
Margaretha Medisch Centrum
Siardus Bogaertslaan 8A, Huijbergen

B Bravispunt 
Onze Stede
De Wei 26, Steenbergen

B Bravispunt
Oudenbosch Medisch Centrum
West-Vaardeke 11A, Oudenbosch

H Toekomstige hoofdlocatie 
De Bulkenaar, Roosendaal
Bouw start in 2026
Ingebruikname in 2029


