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We zijn begonnen…

De verbouwing wordt zichtbaar
De komende vijftien maanden ondergaat de kliniek van het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal een omvangrijke
renovatie. De A- en B-vleugels van drie verdiepingen worden omgebouwd tot eigentijdse verpleegafdelingen met eenen driepersoonskamers. Tegelijkertijd krijgt een deel van polikliniek Roosendaal een ware metamorfose.
Een dergelijk proces vraagt om een gedegen voorbereiding met het maken van plannen en ontwerpen, het leegmaken
van de afdelingen, het slopen van oude voorzieningen en het creëren van een bouwplaats. Tot nu toe vond het voorwerk achter de schermen plaats, maar is nu zichtbaar voor de patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis in Roosendaal. De verbouwing is definitief begonnen.

Een bouwdorp voor de vaklieden
Een grootschalige verbouwing als in de Roosendaalse
kliniek en polikliniek brengt veel mensen op de been.
Metselaars, timmerlieden, stukadoors, elektriciens, schilders en andere vaklieden gaan aan de slag om de afdelingen een volledige metamorfose te geven. Zij moeten
ook een plek hebben om te overleggen, iets te drinken of
een hapje te eten. Daarvoor is naast de ingang van revalidatie/therapie een bouwdorp gecreëerd.

Een hijskraan plaatste donderdag 23 maart tien bouwketen op elkaar. Hier kunnen de vaklieden tussen het
werken door een kopje koffie nuttigen of een maaltijd
gebruiken.
Tegen de achtergevel van het ziekenhuis is een traptoren
geplaatst voor het aanleveren van de bouwmaterialen.
Die hoeven daardoor niet door de gangen van het ziekenhuis vervoerd te worden. Het bouwdorp is zo geplaatst
dat het niet ten koste gaat van het aantal parkeerplaatsen op het parkeerterrein bij revalidatie/therapie.

Naast de ingang van revalidatie/therapie is een bouwdorp gecreëerd.

Metamorfose voor polikliniek Roosendaal
Tegelijk met de verbouwing van
de kliniek wordt een belangrijk
deel van polikliniek Roosendaal
gemoderniseerd. Maandag 27
maart werd met het ondertekenen
van de contracten het officiële
startsein gegeven voor de verbouwing die dit najaar is afgerond.
De contracten voor de verbouwing van polikliniek Roosendaal worden ondertekend door
directeur Sjef Jongbloed van Bergh Bouw (links), bestuursvoorzitter Hans Ensing van het
Bravis ziekenhuis (m) en directeur Maurice Baart van Engie Services Zuid.

Het komend halfjaar worden de
poliklinieken Orthopedie, Chirurgie
en KNO samen met de gipskamer en
de entreehal van de polikliniek volledig gerenoveerd. In de nieuwe situatie verblijven de patiënten in een
comfortabele, sfeervolle en gemeenschappelijke wachtruimte. Zij kijken
uit op de binnenplaatsen die worden
ingericht als kunsttuinen. Aan de andere kant van de wachtruimte komen
de spreek- en behandelkamers en de
balies.
De Roosendaalse polikliniek wordt
voorbereid op uitbreiding met een
Slaapcentrum voor het onderzoeken
en behandelen van slaapstoornissen.

Door alle verbouwingen verhuist het
Behandelcentrum vrijdag 31 maart
naar de eerste verdieping (route 80).
Tijdelijk onderkomen
Gedurende de verbouwing worden
de poliklinieken Orthopedie, Chirurgie en KNO en de gipskamer tijdelijk
ondergebracht op de voormalige kinderafdeling (Orthopedie en Chirurgie
op route 72 en KNO op route 73).
Daardoor hebben de bezoekers zo
min mogelijk last van de werkzaamheden. Orthopedie en de gipskamer
verhuizen op vrijdag 7 april, Chirurgie op maandag 10 april en KNO op
dinsdag 25 april. In de laatste week
van april wordt het bouwgebied afgeschermd met stofschotten.

Logistiek terrein
Voor de aan- en afvoer van materialen wordt bij de voormalige ingang
van de Spoedeisende Hulp een logistiek terrein ingericht. Door de huidige
parkeerplaatsen tijdelijk te verplaatsen ondervinden de ambulances
geen hinder van de vrachtwagens.
Het logistiek terrein wordt afgezet
met bouwhekken waarop met artist
impressions zichtbaar is hoe de vernieuwde poliklinieken er uit gaan
zien.
Up-to-date
Als dit najaar de verbouwing is afgerond, zijn de poliklinieken Orthopedie, Chirurgie en KNO en de gipskamer volledig up-to-date en is het
Bravis ziekenhuis voorbereid op een
modern slaapcentrum.

Een artist impression van de toekomstige wachtruimte in de polikliniek.

“Het lijkt wel een hotelkamer”

Ervaringen met toekomstige patiëntenkamer zeer positief

De patiëntenkamer, afgebeeld als een artist impression, lijkt volgens de gebruikers wel een hotelkamer.

De patiëntenkamers krijgen tijdens de verbouwing van
de kliniek speciale aandacht. De een- en driepersoonskamers worden ruim van opzet en uitgevoerd in lichte
natuurtinten. Op de afdeling 4b is alvast een patiëntenkamer volgens het nieuwe ontwerp ingericht. Patiënten,
bezoekers en medewerkers van het Bravis ziekenhuis
kunnen hier ondervinden hoe het na de verbouwing gaat
worden. Een maand lang is onder hen een enquête gehouden. De resultaten worden meegenomen in het definitieve ontwerp.
Van 13 februari tot en met 13 maart zijn patiënten en
Bravis-medewerkers gevraagd naar hun ervaring met de
proefkamer en welke verbeterpunten zij hebben.

De toekomstige patiëntenkamer wordt door hen omschreven als een mooie grote ruimte die fris, sfeervol en
rustig is met een fijn kleurgebruik. De patiënten vinden
het prettig dat zij een eigen televisie hebben, dat het sanitair gescheiden is en dat het licht in de doucheruimte
en op het toilet automatisch aan en uit gaat. De muurdecoratie is mooi en het zitje nodigt uit om gebruik van te
maken. “Het lijkt wel een hotelkamer”, luidt de algemene
indruk.
Verbeterpunten
Uit de enquête kwamen ook enkele praktische verbeterpunten naar voren. De toilethoogte leverde wisselende
reacties op. De patiënten misten een douchestoel, beugel en plankje in de douche. Ook werd de wastafel in de
toiletruimte als erg groot ervaren. Al deze reacties worden verwerkt in de uiteindelijke uitvoering van de patiëntenkamer.

De sloop gaat beginnen
De renovatie van de kliniek begint op de afdelingen 2A, 2B, 3A en 3B. Deze vleugels zijn inmiddels leeggehaald en worden afgeschermd met stofschotten. Deze schotten sluiten de A- en B-vleugels af, alsmede het trappenhuis. Hierdoor
zijn de afdelingen 2C en 3C tijdens de bouw uitsluitend bereikbaar via de liften in de middenhal.
De volgende stap is het demonteren en slopen van plafonds, scheidingswanden, deuren, sanitair enz. Met deze werkzaamheden is op 3 april gestart op de afdeling 2B. Dat brengt ongetwijfeld enige overlast met zich mee. Daarvoor
bieden wij alvast onze excuses aan. Wij vragen om uw begrip en beloven er alles aan te doen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We doen het niet voor niets. Is de verbouwing achter de rug, dan zijn de afdelingen weer helemaal
up-to-date.
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