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Even rust…



Even rust…
De boorgeluiden zijn vrijwel verstomd, vrachtwagens rijden niet langer af en aan en de bouwketen liggen er vrij ver-
laten bij. Het lijkt alsof de verbouwing van de kliniek en polikliniek in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal is 
afgerond. Maar schijn bedriegt. De slopers, metselaars, timmerlieden, stukadoors, elektriciens, schilders en andere 
vaklieden genieten van hun welverdiende bouwvak. Tot en met 18 augustus hebben zij even rust en tijd voor hun ge-
zin. Toch is tussendoor een enkele bouwactiviteit mogelijk, want de bouwlieden stellen alles in het werk om van het 
Bravis in Roosendaal een up-to-date ziekenhuis te maken. 

Patio’s als onderdeel 
van poliklinieken
De poliklinieken KNO, Chirurgie en Ortho-
pedie ondergaan samen met de gipskamer 
en de entreehal van de polikliniek een 
volledige renovatie. In de nieuwe situatie 
wordt een deel van de patio’s (binnentui-
nen) bij de wachtruimte getrokken. De res-
terende binnenplaats wordt ingericht als 
een sfeervolle kunsttuin. 

In de laatste weken voor de bouwvak zijn de 
patio’s ontdaan van al het aanwezige groen. 
Daarvoor moest de grond via het dak worden 
afgevoerd. Dat leverde een boeiend schouw-
spel op voor de bezoekers van de polikliniek. 
Nog meer spektakel viel er pal voor de bouw-
vak te beleven toen de betonvloeren van de 
binnentuinen werden gestort. De betonmixers 
reden af en aan. Voor één van de vloeren 
moest zelfs een heel pijpen- en slangenstelsel 
worden aangelegd door de hal van de polikli-
nieken. In totaal werd er ruim 80 kuub beton 
gestort. 

Blik op de bouw

De verbouwing van de kliniek en de polikliniek loopt op schema. Tijd om de medewerkers van het Bravis ziekenhuis 
een ‘sneak preview’ te geven. Eind september kunnen zij een blik werpen in het bouwgebied en zien hoeveel werk er 
al verzet is. 

Via een pijpen- en slangenstelsel werd het beton 
naar de patio’s getransporteerd.



November staat op de kalenders van Orthopedie, KNO 
en Chirurgie rood omcirkeld. Halverwege deze maand 
is de verbouwing van de poliklinieken in Roosendaal 
afgerond. De teamleiders Ramona van Nunen (Ortho-
pedie), Tamara Kole (KNO) en Esther van Gool (Chi-
rurgie) kijken uit naar het moment waarop zij kunnen 
verhuizen naar de geheel gerenoveerde poliklinieken. 

Aanleiding voor de renovatie is het concentreren van de 
polikliniek Orthopedie op één locatie. De elf orthopedi-
sche chirurgen zien in de nieuwe situatie hun patiënten 
in principe op de polikliniek Roosendaal. Daarnaast 
blijven zij op de locaties Bergen op Zoom en Etten-Leur 
beperkt spreekuur houden. “Momenteel heeft Orthope-
die in Roosendaal vijf spreek- en behandelkamers. Dat 
aantal wordt verdubbeld. Het aantal gipskamers blijft 
met vier gelijk”, vertelt Ramona. “We kijken echt uit naar 
november. Niet alleen is dan alles nieuw en krijgen we 
meer ruimte, maar ook zal het samengaan van de twee 
teams vlotter verlopen. Je begint namelijk allemaal op 
een nieuwe werkplek. Dat verhoogt het wij-gevoel.” 

Verouderd
De andere poliklinieken kijken eveneens uit naar de 
nieuwbouw. “We zaten in een verouderde ruimte en 
waren dan ook blij toen we hoorden dat de KNO-polikli-
niek verbouwd zou worden”, beaamt Tamara. “We zijn 
allemaal nauw betrokken bij de plannen. Onze wensen 

zijn door de architect gebundeld. Wij zijn heel blij dat we 
een derde spreek- en behandelkamer krijgen. Bovendien 
wordt de audiocabine veel ruimer. Daardoor kunnen 
ook patiënten die bedlegerig zijn naar binnen voor hun 
gehoortest. Audiometrie-assistenten kunnen mee de ca-
bine in om claustrofobische patiënten gerust te stellen. 
Een extra pluspunt is dat KNO zijn eigen gang behoudt. 
We ontvangen veel mensen met gehoorproblemen. Die 
moeten zo min mogelijk ruis hebben. Dat is nu goed gere-
geld.” 

Zo makkelijk mogelijk
De teamleiders maken deel uit van de werkgroep Poli 2.0. 
Naast de bouwontwikkelingen wordt daarin ook de nieu-
we werkwijze besproken. “Straks melden patiënten zich 
aan bij een aanmeldzuil. De patiënten hoeven daardoor 
niet te wachten en zien meteen in welke wachtruimte 
zij plaats kunnen nemen totdat ze naar binnen worden 
geroepen. Bij de secretaresse polikliniek kunnen de pati-
enten altijd nog terecht met hun vragen of voor het ma-
ken van vervolgafspraken”, legt Esther uit. “Uiteindelijk 
willen we het de patiënt zo makkelijk mogelijk maken. 
Daar wordt het hele proces op afgestemd. Dat vraagt het 
nodige van het hele team. De verandering zal tot een ver-
betering leiden en rust en duidelijkheid brengen voor de 
patiënt. Daar doen we het uiteindelijk voor.” 

Poliklinieken kijken uit naar vernieuwde afdeling  

             “Onze wensen zijn gebundeld in de plannen”

De gerenoveerde poliklinieken zijn eigentijds en ruim van opzet.



Bravis Bouw Bulletin is een uitgave van het Bravis ziekenhuis. 

Redactie: Afdeling Communicatie
Vormgeving: Vorm en Beeld
Reacties en vragen: communicatie@bravis.nl 

 
De renovatie van de poliklinieken 
Chirurgie, KNO en Orthopedie en 
de gipskamer is in volle gang. De 
afgelopen maanden is er vooral 
gesloopt en afgevoerd. Daarnaast 
zijn er ook al diverse opbouwende 
werkzaamheden geweest, zoals 
het aanbrengen van een hou-
ten vloer bij de oude technische 
ruimte en het repareren van de 
brandwerende bekleding van de 
staalconstructie. Daarnaast zijn 
onlangs ook de beide betonvloeren 
in de patio’s gestort. Vlak voor de 
bouwvak zijn nog de eerste frames 
met kozijnen voor de nieuwe gips-
wanden gemonteerd. Ongeveer 
half november is de verbouwing 
geheel afgerond.  
 
Voor uitvoerder Jeroen de Jong van 
Bergh Bouw betekent het renoveren 
van de Roosendaalse kliniek vooral 
passen, meten, draaien en keren. “Je 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
werkt op een postzegel”, merkt hij 
op. “We hebben maar een heel klein 
bouwterrein dat aan de buitenzijde 
is omsloten door een ambulance-
post en de hoofdingang. Binnen in 
het gebouw zijn dit de afdelingen 
Gynaecologie en Opname plus de 
centrale gang. Bij al deze aanslui-
tingen zijn dan ook stofschotten 
met vluchtdeuren aangebracht om 
het bouwgebied hiervan te kunnen 
scheiden. In het begin hadden we 
maar één in- en uitgang. Nu we ook 
af en toe gebruik mogen maken van 
het ambulanceterrein ontstaat er 
gelukkig ruimte voor meer mogelijk-
heden. Maar het blijft een kwestie 
van goed plannen en communiceren 
om alles in goede banen te kunnen 
leiden. Dankzij dit vele overleg met 
elkaar verloopt het tot nu toe prima. 
Iedereen probeert elkaar te helpen 
en denkt met de ander mee en dat is 
mooi om te zien!” 

Zorgcorridor 
De uitdaging is verder vergroot dank-
zij de zogenaamde zorgcorridor, een 
gang die dwars door het bouwge-
bied loopt. “Deze gang verbindt de 
spoedeisende hulp en de apotheek 
met de rest van het ziekenhuis, 
zodat deze afdelingen zo goed mo-
gelijk door kunnen blijven draaien. 
Het ziekenhuis en het bouwgebied 
moeten echter gescheiden blijven. 
Dat is mogelijk gemaakt door een 
bijzonder deurensysteem. Zodra een 
medewerker van het ziekenhuis zijn 
pas bij de lezer aanbiedt, gaan voor 
ons de deuren dicht. Na het passeren 
van deze deuren gaan ze voor ons 
na een ingestelde tijd weer open. Zo 
kan iedereen toch doorwerken. Wij 
moeten hier wel rekening mee hou-
den, want soms gaan de deuren wel 
tien tot twintig keer per dag open en 
dicht”, zegt Jeroen. “Dat gaat vrijwel 
altijd goed. Pas geleden reed er ech-
ter een kleine sloopmachine door de 
gang toen de deuren voor ons dicht 
gingen. Gelukkig waren we net op 
tijd om de deuren open te houden, 
anders had er een zeer vervelende 
situatie ontstaan.”

Opbouw 
Tijdens de sloop zijn vrijwel de gehe-
le bestaande poliklinieken leegge-
haald. “In het voorste gedeelte zijn 
alleen zes ruimten blijven staan, die 
dezelfde afmetingen als de nieuwe 
kamers hebben. Voor de rest is ei-
genlijk alles gesloopt. Maar nu eerst 
op naar de bouwvak. Daar ben ik 
wel aan toe. Als uitvoerder loop je de 
hele dag heen en weer om mensen 
aan te sturen en zaken op te lossen. 
Dat is af en toe best vermoeiend, 
maar wel heel erg leuk. Zeker als je 
ziet wat het aan resultaat oplevert en 
daar kunnen we met z’n allen alleen 
maar trots op zijn.” 

Uitvoerder Jeroen de Jong  
van Bergh Bouw: 

 “Je werkt op een postzegel”

Uitvoerder Jeroen de Jong op de bouwplaats van de polikliniek.


