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Van oud naar nieuw

We (ver)bouwen nog
even door…
Aan het eind van het jaar is het tijd om even stil te staan
en terug te kijken naar wat er in 2017 is bereikt. Dat is
in het Bravis ziekenhuis heel veel. Zeker op (ver)bouwgebied.
Op de locatie Roosendaal ging in maart de omvangrijke renovatie van de verpleegafdelingen van start. Tegelijk werd
ook de grondige verbouwing van de poliklinieken Orthopedie, Chirurgie en KNO aangekondigd.
Vanaf mei is er maandenlang gesloopt. Vrijwel alles verdween. Alleen de kale, betonnen constructie bleef overeind. Vervolgens zijn in korte tijd op de tweede verdieping
twee prachtige verpleegafdelingen verschenen en zijn de
drie nieuwe poliklinieken opgebouwd.
Maar ook in Bergen op Zoom waren de vaklieden actief.
Naast aanpassingen aan de sprinklerinstallatie werd aan
de achterzijde van het ziekenhuis een extra ingang gecreëerd.

Het bouwproces van 2017 in vogelvlucht.

Bouwplannen
Het werk is echter nog lang niet gedaan. Ook voor 2018
staan er voldoende bouwplannen op stapel. Zo krijgt de
locatie Roosendaal een ultramoderne DigiTuin. Op de derde en vierde verdieping van de kliniek wordt de renovatie
voortgezet. Bovendien start begin januari de verbouwing
van de polikliniek Dialyse. De polikliniek verhuist daarvoor
tijdelijk naar de vroegere kinderafdeling (route 72 en 73).
Als komend voorjaar de Dialysepolikliniek klaar is, wordt
de voormalige kinderafdeling omgebouwd tot een pijncentrum en een centrum voor oogheelkunde. Tevens wordt de
ingang van de polikliniek opgeknapt. In Bergen op Zoom
wordt onder andere de 8e verdieping verbouwd tot een
reguliere verpleegafdeling en het wordt het Centrum voor
Geriatrische Revalidatie Zorg van tanteLouise uitgebreid.
Kortom, we (ver)bouwen nog even door.

Achteringang Bergen op Zoom in gebruik
“Langgekoesterde wens in vervulling”

De nieuwe achteringang is vanuit de parkeergarage
snel en makkelijk te bereiken.

Bezoekers van het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op
Zoom kunnen voortaan vanuit de parkeergarage snel
en makkelijk het ziekenhuis bereiken. De afgelopen
maanden is een extra ingang aangelegd aan de achterzijde van het gebouw. Volgens voorzitter Hans Ensing
van de Raad van Bestuur gaat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling.

Komend voorjaar wordt het pad van de parkeergarage
naar de achteringang overdekt met hoogwaardig canvasdoek. De ingang is zeven dagen per week geopend
van 06.00 tot 23.30 uur. De intercom naast de ingang is
gekoppeld aan de receptie.

“Vanuit de parkeergarage moesten bezoekers een lange
weg afleggen om de hoofdingang of de ingang van de
polikliniek te bereiken. Dat zijn niet de service en het
comfort die we willen bieden”, stelt Ensing. “We hebben
een pendelbus ingesteld, maar dat was ook niet de ideale
oplossing. Nu hebben we een nieuwe ingang gecreëerd,
die aansluit op de hal bij de hoofdingang. Dat was voor
ons een belangrijk punt. We hebben bewust de personeelsingang nooit voor bezoekers opengesteld, omdat
zij dan op de verkeerde plek in het ziekenhuis komen en
moeten zoeken naar hun bestemming. Via de nieuwe
ingang komt de bezoeker uit in de centrale hal, vlakbij de
liften en het trappenhuis.”
Bewegwijzering
Het heeft even geduurd voordat de ingang gerealiseerd
kon worden. “Er moesten eerst interne verhuizingen
plaatsvinden om ruimte te creëren. We zijn blij dat we het
nog in 2017 hebben kunnen realiseren. Zeker in de winterperiode, als het weer slecht is, is het fijn dat je vanuit
de parkeergarage snel het ziekenhuis kunt bereiken”, aldus de voorzitter. “Door de extra ingang moet wel de routing aangepast worden. De bewegwijzering in het ziekenhuis wordt nader bekeken. We streven naar een uniforme
bewegwijzering voor de twee locaties. Uiteindelijk is het
belangrijk dat de bezoeker snel op de juiste plaats komt.”

Komend voorjaar wordt het pad
naar de achteringang overdekt.

Rust en ruimte op vernieuwde verpleegafdeling
De tweede etage van de kliniek in
Roosendaal is gerenoveerd. Op 4 en 5
december werden de afdelingen 2A en
2B in gebruik genomen door Interne
Geneeskunde en Oncologie. De patiënten ervaren nu de rust en ruimte van de
nieuwe omgeving.
De renovatie ging op 8 mei van start.
Allereerst werd de hele verdieping gesloopt en zijn in enkele maanden tijd
twee prachtige verpleegafdelingen opgebouwd. Patiënten en bezoekers bereiken
de vernieuwde etage via de lift of de trap.
Zij melden zich bij de centrale balie en
worden doorverwezen naar de juiste afEen van de nieuwe kamers op de tweede verdieping.
deling of kamer.
De afdeling is uitgevoerd in rustgevende
natuurtinten en is voorzien van ruim opgezette een- en driepersoonskamers. Elke kamer heeft een eigen douche met een apart toilet. Elke patiënt heeft de
beschikking over een eigen tv en een bedkastje met kluis. De kamers hebben fraaie houten deuren en een kleurrijke
fotoprint op de muur.

Eigentijdse poliklinieken geopend
De weken voor kerst waren een drukke periode
voor de Roosendaalse poliklinieken Orthopedie,
Chirurgie en KNO. Zij verhuisden naar een geheel
vernieuwde ruimte die in negen maanden tijd
volledig is gerenoveerd.

In december zijn de vernieuwde poliklinieken
Orthopedie, Chirurgie en KNO geopend.
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Als eerste nam op 11 december de Bravis Orthopedie Kliniek haar intrek in de nieuwe polikliniek.
Een week later volgde Chirurgie en op 20 december de Keel-, Neus- en Oorheelkunde (KNO). De
patiënten komen in Roosendaal niet alleen in een
splinternieuwe polikliniek, zij maken ook kennis
met een nieuwe, vlotte werkwijze. Voordat de patiënt plaatsneemt in de wachtruimte, meldt hij of
zij zich bij de aanmeldzuil. Hiervoor is een geldig
Nederlands identiteitsbewijs nodig, zoals paspoort,
rijbewijs of identiteitsbewijs. Wie zich via de zuil
heeft aangemeld, krijgt te zien bij welke spreek- en
behandelkamer kan worden plaatsgenomen. Aanmelden bij de balie is niet meer nodig. Daar kunnen
patiënten altijd terecht met vragen of voor het maken van een vervolgafspraak.

