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Uitgerust aan de slag…

Uitgerust aan de slag…
De bouwvak heeft de bouwlieden zichtbaar goed gedaan. Volledig uitgerust zijn zij met nieuw elan weer aan de slag.
Er valt nog genoeg werk te verzetten op de Roosendaalse locatie van het Bravis ziekenhuis. Half november moet de
renovatie van de poliklinieken Chirurgie, KNO en Orthopedie en de gipskamer zijn afgerond. De verbouwing van de
verpleegafdelingen gaat nog langer door. Toch is van deze werkzaamheden al het eerste resultaat zichtbaar. De eerste
verdieping heeft sinds kort een centrale balie waar mening hotel jaloers op zou zijn. Eenzelfde soort balie komt op
elke verbouwde verdieping. In deze editie van het Bouw Bulletin wordt u bijgepraat over de bouwontwikkelingen in
uw Bravis ziekenhuis.

Verbouwing polikliniek vordert snel
De verbouwing van de Roosendaalse polikliniek vordert met de dag. Het sloopwerk
is zo goed als klaar en de opbouw van de
nieuwe ruimtes gaat als een speer. Over
twee maanden beschikken Chirurgie, KNO,
Orthopedie en de gipskamer over een splinternieuwe polikliniek.
Meteen na de bouwvak zijn de bouwlieden
begonnen met het plaatsen en stellen van de
staalconstructie in de twee voormalige binnentuinen, de patio’s. De stalen palen blijven
zichtbaar. Rondom de palen worden dan ook
halve schalen gelast om ze netjes af te kunnen werken. De patio’s worden deels overkapt
met houten dakdelen. Daartussen komt een
uitsparing voor de daglichtkoepel. De koepel
zelf arriveert eind september. De helft van de
patio’s wordt bij de polikliniek getrokken en
doet straks dienst als wachtruimte. De andere
helft wordt ingericht als kunsttuin.
Wanden
In het bestaande gedeelte van de polikliniek
wordt ondertussen hard gewerkt aan het
plaatsen van de tussenwanden. Aan beide
zijden van de stalen profielen worden gipsplaten bevestigd. Tussen de platen komen elektra, waterleidingen, netwerken etc., zodat de
kabels, buizen en leidingen mooi zijn weggewerkt. Zodra alle wanden zijn geplaatst, kan
met de afwerking worden begonnen.
Vorderingen
De bezoekers van de Roosendaalse polikliniek kunnen via de ramen in de centrale gang
de vorderingen van de renovatie op de voet
volgen. Volgens plan is de verbouwing halverwege november afgerond. Vervolgens kunnen
Chirurgie, KNO, Orthopedie en de gipskamer
hun nieuwe polikliniek inrichten.

Nieuwe kliniek wordt
Nieuwe kliniek wordt zichtbaar
zichtbaar
In het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal is een
bouwestafette gaande in de kliniek. De tweede, derde en vierde verdieping worden in fasen volledig gerenoveerd. Dat houdt in dat op de ene etage de sloophamer nog zijn werk doet, terwijl een verdieping
lager de badkamertegels worden gezet. Deze efficiënte aanpak moet ervoor zorgen dat de renovatie en de
overlast zo snel mogelijk achter de rug zijn.
De renovatie van de kliniek is op 8 mei van start gegaan
op afdeling 2A. Na het slopen zijn de wanden geplaatst
en gestuukt. Inmiddels hebben ook de toiletten en badkamers hun tegelwerk gekregen. In de tweede week van
september is begonnen met het aanbrengen van de plafonds. Het eindresultaat wordt nu goed zichtbaar.
Afdeling 2B loopt een fase achter. Daar vindt nu het tegelen plaats, waarna ook hier de plafonds worden aangebracht.

Derde verdieping
Ondertussen zijn op de derde verdieping de sloopwerkzaamheden nog in volle gang. Dat gaat helaas gepaard
met de nodige geluidsoverlast. De constructie van het
Roosendaalse ziekenhuis is daar grotendeels debet aan.
De bestaande wanden zijn gemetselde muren die gesloopt moeten worden. Bovendien is het gebouw gevoelig voor trillingen. Het duurt nog wel een aantal weken
voordat het sloopwerk achter de rug is.

Vierde verdieping
Nog dit najaar is de renovatie van de tweede verdieping
afgerond. De afdelingen op de vierde verdieping verhuizen dan naar de fonkelnieuwe etage. Vervolgens start de
verbouwing van de vierde verdieping. Zo wordt stapsgewijs gewerkt naar een prachtig eindresultaat.

Als lid van de Cliëntenraad volgt Bert Suijkerbuijk
de verbouwing op de voet.

“De sfeer in het ziekenhuis moet goed zijn”
De kliniek en de polikliniek van het
Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal worden op de eerste plaats
verbouwd voor de patiënt. Die
moet in het ziekenhuis zijn weg
weten te vinden en zich op zijn
gemak voelen. Namens de Cliëntenraad praat Bert Suijkerbuijk
uit Oudenbosch mee over de verbouwing. “Elke stap bekijk ik door
de bril van de patiënt. Daar moet
alles goed voor geregeld zijn”, vat
hij zijn taak kort samen.
Bert Suijkerbuijk maakt deel uit van
de klankbordgroep die speciaal voor
de verbouwing is ingesteld. Leden
van de Cliëntenraad, Ondernemingsraad, zorgmanagers, teamleiders
zorg en medisch specialisten worden op de hoogte gehouden van de
bouwplannen en kunnen hun mening geven. “Ik let eigenlijk op alles”,
vertelt de oud-wethouder van de
gemeente Halderberge. “Neem nu de
inrichting van de polikliniek. Daarbij
is het belangrijk dat de patiënt zijn
weg weet te vinden. Het algemene

probleem met poliklinieken is dat
het uit verschillende specialismen
en maatschappen bestaat met ieder
hun eigen werkwijze. Voor de patiënt werkt eenheid het beste. Met
de nieuwe opzet van de polikliniek
wordt daarmee een aanzet gegeven.
De patiënt meldt zich middels een
aanmeldzuil, neemt dan plaats in
de algemene wachtruimte en wordt
naar binnen geroepen. Dat geeft duidelijkheid en is ook van deze tijd.”
Kliniek
Het lid van de Cliëntenraad is ook
lovend over de renovatie van de
kliniek. “In het begin waren we wat
kritisch over de driepersoonskamers
die er naast de eenpersoonskamers
komen. Wij zagen liever een combinatie van een- en tweepersoonskamers. Door de bouwkundige staat
van het ziekenhuis is dat echter niet
mogelijk. Neemt niet weg dat de
vernieuwde afdelingen prachtig worden. De centrale hal bij de kliniek is
helemaal van deze tijd, evenals het
meubilair dat gebruikt wordt en de
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faciliteiten die er komen voor bezoekers en familie. Daar is nadrukkelijk
naar gekeken.”
Onderkennen
Tijdens de verbouwing worden de
patiënten geconfronteerd met geluidsoverlast. “Wat wij constateren is
dat de mensen de overlast voor lief
nemen. De patiënten onderkennen
dat het niet anders kan. Je kunt nu
eenmaal het ziekenhuis niet sluiten
voor een verbouwing. Natuurlijk is
de overlast hinderlijk, maar mensen
accepteren het”, zegt Bert. Hij vindt
het belangrijk dat de Cliëntenraad
nauw betrokken wordt bij de verbouwing. “Het is goed dat wij meekijken,
het liefst in een zo vroeg mogelijk
stadium. Als een patiënt in het ziekenhuis komt, dan moet hij zich op
zijn gemak voelen. De sfeer moet
goed zijn en rust geven. Dat is zeker
het geval bij de vernieuwde kliniek
en polikliniek.”

