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Samen bouwen aan de toekomst
De kliniek van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal ondergaat een omvangrijke renovatie. 
Over vijftien maanden zijn de A- en B-vleugels van drie verdiepingen omgebouwd tot eigentijdse 
verpleegafdelingen met een- en driepersoonskamers. Het is niet te voorkomen dat de werkzaamhe-
den voor enige overlast zullen zorgen. Wij vragen hiervoor uw begrip en beloven dat wij de hinder 
zoveel mogelijk proberen te beperken. We doen het niet voor niets. Als de klus is geklaard zijn de 
gerenoveerde verpleegafdelingen weer helemaal bij de tijd. Samen bouwen we aan de toekomst. 

In de week van 13 maart zijn de voorbereidingen 
voor de ingrijpende verbouwing van start ge-
gaan. De afdelingen 2A, 2B, 3A en 3B worden als 
eerste onder handen genomen. Om deze bouw-
gebieden af te schermen zijn op de tweede en 
derde verdieping stofschotten geplaatst. Deze 
schotten sluiten de A- en B-vleugels af, alsmede 
het trappenhuis. Dat houdt in dat de afdelingen 
2C en 3C tijdens de bouw uitsluitend bereikbaar 
zijn via de liften in de middenhal.  

 
 
Eén van de liften wordt speciaal gereserveerd 
voor het interne vervoeren van patiënten. 
Bij de ingang van revalidatie/therapie worden 
de bouwketen geplaatst en komt er tegen de 
gevel een traptoren, zodat de bouwmaterialen 
niet door het ziekenhuis hoeven te worden aan-
gevoerd. Ondanks de aanleg van de bouwplaats 
blijft het aantal parkeerplaatsen op het parkeer-
terrein bij revalidatie/therapie gelijk. 

De voorbereidingen zijn gestart
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De kliniek van het Bravis  
ziekenhuis in Roosendaal is 
hard toe aan een grondige  
renovatie. De vorige verbou-
wing dateert alweer van zo’n 
twintig jaar geleden. De ka-
mers en het sanitair zijn niet 
meer van deze tijd. Zij maken 
plaats voor moderne verblij-
ven die van alle hedendaagse 
gemakken zijn voorzien. 

Patiënten en bezoekers komen 
op de nieuwe verpleegafdeling 
vanuit de lift of de trap bij een 
ontvangstbalie. In dit midden-
blok worden de ondersteunen-
de diensten gesitueerd, zoals 

de teamruimten, stafkamers, 
pantry’s, ruimten voor de 
catering en een familiekamer. 
Om ruimte te vinden voor meer 
eenpersoonskamers en betere 
sanitaire voorzieningen wordt 
het aantal bedden per afdeling 
wat kleiner. Eerder zijn vierkan-
te meters voor garderobe en 
magazijn al anders ingericht. 
Het totaal aantal klinische 
bedden blijft in stand. In de 
nieuwe opzet zijn er uitsluitend 
ruim opgezette een- en drie-
persoonskamers. Elke kamer 
krijgt een aparte douche en 
een apart toilet. Zij worden 
voorzien van houten deuren 

en krijgen een fotoprint op de 
muur. Elke patiënt heeft straks 
zijn eigen tv en bedkastje met 
kluis. 
De hele afdeling wordt uitge-
voerd in natuurtinten. 

Op afdeling 4B is een patiën-
tenkamer ingericht volgens de 
beoogde opzet. De afgelopen 
weken zijn ook in deze kamer 
patiënten opgenomen. Me-
dewerkers en patiënten zijn 
gevraagd naar hun ervaringen. 
De verbeterpunten worden 
meegenomen in het definitieve 
ontwerp. 

De renovatie is hard nodig
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Aan de slag
Het bouwteam gaat nu aan de slag om de kliniek te laten voldoen aan de hedendaagse eisen. Dit 
brengt ongetwijfeld enige overlast met zich mee en vraagt soms ook om de souplesse van mede-
werkers en patiënten. Daarvoor alvast onze excuses. Wij vragen om uw begrip en zullen er alles 
aan doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Als de klus geklaard is, heeft Roosendaal een 
mooie, up-to-date kliniek. Daar kunt u van op aan. 


