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Eerst slopen…
… dan bouwen

Logistiek terrein ingericht
Een verbouwing brengt met zich mee dat materialen aan- en afgevoerd moeten worden. Om dit voor
de poliklinieken in Roosendaal zo geruisarm mogelijk te laten verlopen is een logistiek terrein ingericht. Dit terrein bevindt zich naast de hoofdingang van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, ter hoogte van de ambulancetoegang.
Bij het inrichten van het logistiek terrein is rekening gehouden met het aan- en afrijden van de ambulances.
Deze kunnen ongehinderd Bravis blijven bereiken.
Het logistiek terrein is afgezet met bouwhekken. Aan de hekken worden doeken bevestigd met artist impressions die goed laten zien hoe de vernieuwde poliklinieken en de kliniek er uit gaan zien.

Naast de hoofdingang is het logistiek terrein ingericht.

Poliklinieken zijn tijdelijk verhuisd
De poliklinieken Chirurgie, KNO en Orthopedie en de
gipskamer op de locatie Roosendaal zijn tijdelijk ondergebracht op de voormalige kinderafdeling. De bezoekers
van Orthopedie, Chirurgie en de gipskamer volgen de komende maanden route 72. KNO is te vinden op route 73.
Het vertrouwde onderkomen van de Roosendaalse poliklinieken wordt samen met de entreehal van de polikliniek volledig gerenoveerd. Over een half jaar verblijven de patiënten
in een sfeervolle, gemeenschappelijke wachtruimte die uitkijkt op kunsttuinen. Aan de andere kant van de wachtruimte
komen de spreek- en behandelkamers en de balies.
Artist impressions
Op de tijdelijke locatie van Chirurgie, KNO, Orthopedie en
de gipskamer is in de wachtruimte een collage van artist
impressions opgehangen. De afbeeldingen tonen mooi hoe
de nieuwe poliklinieken eruit komen te zien. Aan deze wand
hangen ook artist impressions van de gerenoveerde kliniek.
Orthopedie en Chirurgie zitten tijdelijk op route 72 en KNO op route 73.

Slopen en bouwen met de grootste zorg
Om iets moois op te bouwen moet je in de regel eerst slopen. Dat is bij de renovatie van de kliniek en
de polikliniek in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal niet anders. Toch is er een groot verschil
met veel andere bouwprojecten. In een ziekenhuis wordt 24 uur per dag, zeven dagen per week zorg
verleend aan patiënten; zieke mensen die zo min mogelijk hinder mogen ondervinden van de werkzaamheden. Daarom wordt in het Bravis ziekenhuis gesloopt en gebouwd met de grootste zorg voor
de patiënt.
Een ziekenhuis is continu in bedrijf. Het slopen en bouwen moet tussen de bedrijven door plaatsvinden.
Daardoor valt niet te ontkomen aan tijdelijke omleidingen, rommelige plekken en geluidshinder. Wel doet
het Bravis ziekenhuis er samen met de aannemers alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.
Omleidingen worden alleen ingesteld als het niet anders kan, rommel wordt zo snel mogelijk opgeruimd en
er worden vaste rustmomenten bij hak- en boortijden gehanteerd.

De sloop is gestart met het verwijderen van licht materiaal.

Gestart
Het sloopwerk is begin mei gestart in zowel de kliniek als de
polikliniek. In de kliniek is op
afdeling 2B begonnen met het
weghalen van betimmeringen,
deuren, leidingwerk en ander
licht materiaal. Vervolgens start
het bouwkundig sloopwerk. Dat
bestaat uit plafonds, lichte scheidingswanden, steenachtige materialen, dekvloeren voor de nieuwe
badkamers en installaties. De
grootste geluidsoverlast ontstaat
als de linoleum van de vloeren
wordt weggehaald. Daarbij moet
de onderste laag namelijk worden
weggeschuurd.

Slooptijden
Om de overlast zoveel mogelijk te
beperken zijn er strikte slooptijden afgesproken. De bouwlieden
beginnen op werkdagen om 07.30
uur. De sloop wordt om 12.30 uur
stilgelegd en om 13.30 uur weer
hervat tot uiterlijk 17.00 uur.
De sloopperiode duurt per afdeling ongeveer twee maanden.
Overwogen wordt om ook op
zaterdagmorgen te werken, zodat
de sloopperiode verkort kan worden.
Sloopafval
Slopen levert uiteraard afval op.
De patiënten en de bezoekers van

het Bravis ziekenhuis in Roosendaal krijgen daar vrijwel niets van
mee. Al het sloopafval wordt aan
de achterkant van het ziekenhuis via een speciaal geplaatste
bouwtoren afgevoerd.
Presentjes
Het is onvermijdelijk dat patiënten in de kliniek geluidshinder
ondervinden van de sloopwerkzaamheden. Om het leed
enigszins te verwachten krijgen
patiënten oordopjes en worden
er presentjes uitgedeeld. We doen
het niet voor niets. Als de verbouwing eenmaal voorbij is, is het
Bravis ziekenhuis in Roosendaal
weer helemaal up-to-date.

Apotheek op werkdagen buitenom bereikbaar

Op werkdagen is het Poortgebouw van 07.00 tot 19.00 uur
alleen buitenom te bereiken en niet binnendoor via het ziekenhuis.

De verbouwing van de poliklinieken Chirurgie, KNO en Orthopedie en de gipskamer is maandag 8 mei
van start gegaan. Dat heeft tijdelijk consequenties voor de bereikbaarheid van het Poortgebouw.
Het Poortgebouw staat op het voorterrein van het
Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. In dit gebouw
zijn onder andere de Poliklinische Apotheek, Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost gevestigd. Het
Poortgebouw heeft een eigen ingang aan de Boerhaavelaan, tegenover de bushalte, maar heeft ook
een verbinding met het ziekenhuis.
Buitenom
Tijdens de verbouwing van de poliklinieken is de
verbinding tussen het Poortgebouw en het zieken-

huis op werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur afgesloten. De Poliklinische Apotheek, Spoedeisende
Hulp en de Huisartsenpost zijn dan alleen via hun
eigen ingang aan de Boerhaavelaan te bereiken en
niet binnendoor via het ziekenhuis.
De bezoekers van het Poortgebouw kunnen op deze
tijdstippen ook niet binnendoor naar het ziekenhuis.
In de avonduren, ’s nachts en in het weekend is de
verbindingsgang wel open. Zodra de verbouwing
van de poliklinieken komend najaar is afgerond is
het Poortgebouw weer normaal bereikbaar.
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