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Eerste resultaten in zicht



Met Sinterklaas, kerst en de jaarwisseling is december dé 
feestmaand bij uitstek. Voor de verbouwing van de kli-
niek en de polikliniek in Bravis locatie Roosendaal heeft 
december ook een feestelijk karakter. De eerste delen 
van de renovatie worden deze maand afgerond. 

In de kliniek wordt momenteel de laatste hand gelegd 
aan het renoveren van de tweede verdieping. De afgelo-
pen weken zijn de wanden afgewerkt en geschilderd. De 
systeemplafonds zijn bevestigd en er is gestart met het 
afwerken van de vloeren. Op afdeling 2A ligt inmiddels 
vloerbedekking en zijn de interieurbouwers aan de slag. 
De badkamers zijn voorzien van de sanitaire voorzienin-
gen. Op de derde verdieping zijn de sloopwerkzaamhe-
den afgerond. De vaklieden zijn nu bezig met het plaat-
sen van de wanden en het installeren van de leidingen. 

De planning is dat in de week van 4 december de tweede 
verdieping in gebruik wordt genomen. Op 11 december 
start de verbouwing van de vierde verdieping. Vanaf dat 
moment zijn de afdelingen 4A en 4B bouwgebied dat af-
gezet wordt met stofschotten. Afdeling 4C is dan uitslui-
tend bereikbaar via de lift. 

Poliklinieken
De verbouwing van de poliklinieken Chirurgie, KNO, Or-
thopedie en de gipskamer is ook op een haar na geveld. 
De voormalige binnentuinen (patio’s) zijn bij de polikli-
nieken getrokken. Voor een deel doen zij straks dienst 
als wachtruimte. Het andere gedeelte wordt ingericht als 
kunsttuin. Op vrijdag 8 december nemen de polikliniek 
Orthopedie en de gipskamer hun intrek in de nieuw-
bouw. Op vrijdag 15 december volgt Chirurgie en op dins-
dag 19 december KNO.
De polikliniek wordt ook uitgebreid met een slaap- 
centrum dat begin 2018 in gebruik wordt genomen.  
 

 

December: feestmaand voor renovatie



Bestuurslid Bianka Mennema trots op bouwresultaten               

          “Het wordt een toegankelijk gebouw dat past bij deze tijd”

De eerste resultaten van de omvangrijke verbouwingen  
in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal zijn 
zichtbaar. In december worden zowel de vernieuw-
de poliklinieken Orthopedie, Chirurgie en KNO als de 
gerenoveerde tweede verdieping van de kliniek in ge-
bruik genomen. Een goed moment om met de Raad van 
Bestuur stil te staan bij de achterliggende gedachte, de 
voortgang en de resultaten van de renovatie. 

Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur, ziet tevreden  
de vorderingen bij de renovatie van de poliklinieken. 

De verbouwing van de kliniek en 
de polikliniek in Roosendaal was 
pure noodzaak. “De vorige renova-
tie van de kliniek dateert van zo’n 
twintig jaar geleden. De polikliniek 
moest worden aangepast omdat 
Orthopedie van beide locaties wordt 
geconcentreerd in Roosendaal. Hier-
door konden we ook de verouderde 
poliklinieken van KNO en Chirurgie 
aanpakken”, legt bestuurslid Bianka 
Mennema uit. “We doen geen groot-
schalige investeringen, maar willen 
wel een gebouw dat toegankelijk is 
en past bij deze tijd.”

Rustgevende omgeving
Het bestuurslid is zeer tevreden over 
de eerste resultaten. “Op de ver-
nieuwde verpleegafdelingen is een 
rustgevende omgeving gecreëerd die 
minder de nadruk legt op het ziek 
zijn en meer het herstel ondersteunt. 
Een patiënt ligt nog maar relatief 
kort in het ziekenhuis en wordt veel  
 

sneller dan vroeger aangezet om uit 
bed te komen. Dat doen we niet om 
de mensen te plagen, maar om het 
herstel te bevorderen. Daarom zijn 
op de nieuwe afdelingen lounge-
plekken gemaakt die de mobiliteit 
bevorderen”, aldus Bianka. “Op de 
verpleegafdelingen is bewust 
gekozen voor een- en driepersoons-
kamers, omdat we bouwen binnen 
de bestaande mogelijkheden”. 

Poliklinieken
De poliklinieken omschrijft Bianka 
als ruimtelijk en licht. “De spreek- en 
behandelkamers hebben dezelfde 
indeling, zodat ze flexibel gebruikt 
kunnen worden. De ontvangst van 
patiënten wordt gestroomlijnd door 
aanmeldzuilen te gebruiken. De gast-
vrijheid en persoonlijke aandacht 
blijven gewaarborgd. Achter de balie 
is altijd iemand aanwezig die indien 
nodig aangesproken kan worden. 
Heb je dat niet nodig, dan kun je snel 
door.” 

Overlast
Bij een verbouwing in een ziekenhuis 
is overlast onvermijdelijk. “We zijn 
24 uur per dag, zeven dagen in de 
week in bedrijf. Daardoor kun je niet 
buiten de patiëntenzorg om verbou-
wen. We proberen de overlast tot 
een minimum te beperken.”

Noodzakelijk
Een nieuwe uitdaging voor het Bravis 
ziekenhuis is het herverdelen van 
bepaalde specialismen over de twee 
hoofdlocaties. “Alleen als het nood-
zakelijk is, gaan we daarvoor verbou-
wen. Wil je namelijk in de toekomst 
nieuwbouw, dan moet je ervoor 
zorgen dat je de financiële ruimte 
hebt. Daarom beperken we ons tot 
de reeds ingeslagen verbeterslagen 
en noodzakelijke investeringen.”
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Extra ziekenhuisingang in Bergen op Zoom
Aan de achterzijde van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom wordt een extra ingang gecreëerd. Via deze in-
gang kunnen patiënten, bezoekers en medewerkers vanuit de parkeergarage snel en makkelijk  het ziekenhuis 
bereiken. De aanleg begint op 6 november.

Medewerkers van het ziekenhuis kunnen via de perso-
neelsingang het gebouw betreden. Patiënten en bezoe-
kers van het ziekenhuis die hun auto in de parkeergarage 
stallen moeten nu helemaal omlopen naar de hoofdin-
gang op het Boerhaaveplein. Zeker bij regen, hagel en 
sneeuw is zo’n afstand niet prettig. Daar komt veran-
dering in. Nog dit jaar wordt aan de achterzijde van het 
gebouw een volwaardige ingang gemaakt met een por-
tiekhal en twee automatische schuifdeuren. Om hiervoor 
ruimte vrij te maken wordt de polikliniek Geriatrie tijde-
lijk verplaatst naar de leegstaande polikliniek Gynaecolo-
gie. Tevens wordt de personeelsfietsenstalling verplaatst. 

De werkzaamheden starten op 6 november. De bedoeling 
is dat de nieuwe ingang nog voor de kerst in gebruik kan 
worden genomen. 
 
Droogloop
Het looppad van de parkeergarage naar de nieuwe in-
gang is zo’n 100 meter lang. Komend voorjaar wordt dit 
pad overdekt met hoogwaardig canvasdoek, gespannen 
tussen palen. Dat maakt de toegang ook van een afstand 
zichtbaar en goed bereikbaar, zowel bij mooi als slecht 
weer. Artist impressions geven een goed beeld van deze 
zogenaamde droogloop.

Het pad naar de extra ziekenhuisingang wordt overdekt met hoogwaardig canvasdoek. 


