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Samen bouwen, samen sjouwen

Bouwers aan de slag in Bergen op Zoom
De komende tijd wordt er flink verbouwd op de
locatie Bergen op Zoom van het Bravis ziekenhuis.
Op de eerste verdieping ondergaan het Pathologie
Laboratorium en het klinisch chemisch laboratorium
een grondige renovatie. Tegelijk wordt het Centrum
voor Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) van
zorginstelling tanteLouise uitgebreid op de tweede
verdieping.
Op Valentijnsdag (14 februari) zijn de voorbereidingen
gestart voor de eerste bouwfase van de laboratoria. Er
zijn stofschotten geplaatst, de logistiek is voorbereid en
er vond een kleine aanpassing aan de kantoren plaats.
Op het buitenterrein zijn opslagcontainers, traptorens en
liften geplaatst om de bouw te bevoorraden. Vrijwel alle
materialen worden via de buitenzijde aan- en afgevoerd.
Het pathologisch laboratorium verblijft tijdens de
renovatie tijdelijk in Roosendaal. Het lab komt deels bij
de dependance op de eerste verdieping en deels op de
leegstaande vleugel 6B.

Diverse ruimten van het pathologisch laboratorium in Bergen op
Zoom waren te klein geworden, zoals de uitsnijkamer.

De verhuizing vond dinsdag 6 maart plaats. In de
zomer verhuist het laboratorium terug naar de geheel
gerenoveerde afdeling in Bergen op Zoom.
GRZ
Door de uitbreiding van Centrum voor Geriatrische
Revalidatie Zorg (GRZ) van tanteLouise krijgen de huidige
afdelingen op de tweede verdieping in Bergen op Zoom
tijdelijk minder ruimte. Bovendien is er momenteel geen
directe verbinding meer op de tweede verdieping tussen
de afdeling GRZ en het Bravis ziekenhuis. De verbinding
is wel mogelijk via de trap en de begane grond. Dit wordt
met borden aangegeven.
Overlast
Beide bouwprojecten worden uitgevoerd door de
aannemers Engie en Bergh Bouw. Zij trachten de overlast
tot een minimum te beperken. Helaas is overlast op enig
moment niet uit te sluiten.

Renovatie kliniek verloopt voorspoedig
Naast de vele nieuwe bouwprojecten in het Bravis ziekenhuis, wordt er door de aannemers Engie en Bergh Bouw nog
volop verbouwd in de kliniek op de locatie Roosendaal. In december vorig jaar is de tweede verdieping in gebruik
genomen. Ondertussen is de renovatie van de derde en de vierde verdieping ver gevorderd. In de loop van mei
worden de verpleegafdelingen 3A en 3B in gebruik genomen. In augustus volgen de afdelingen 4A en 4B. Vanaf dat
moment is de hele kliniek in Roosendaal weer helemaal bij de tijd.

Dinsdag 6 maart verhuisde het laboratorium tijdelijk naar Roosendaal.

Pathologie Laboratorium wordt volledig vernieuwd

“We kijken uit naar de nieuwe ruimte”
Het Pathologie Laboratorium
in Bergen op Zoom ligt er sinds
begin maart verlaten bij. De vier
pathologen, 24 medewerkers
en alle apparatuur zijn tijdelijk
verhuisd naar de locatie
Roosendaal. De oude afdeling
wordt de komende maanden
volledig verbouwd. In de
zomer keert het pathologisch
laboratorium terug naar een
splinternieuw onderkomen.
Organisatorisch hoofd Ryan van de
Sande kan haast niet wachten tot
het zover is.
In het Pathologie Laboratorium
worden menselijke weefsels en
cellen onderzocht op afwijkingen.
“Het meeste materiaal komt van de
operatiekamer, maar ook andere
afdelingen leveren weefsels en
cellen aan om te laten analyseren”,
legt Ryan uit. “Na ontvangst wordt
het materiaal geprepareerd voor
de patholoog, zodat deze het kan
onderzoeken.”

ISO
De bestaande ruimtes waren te
klein en de indeling was niet langer
efficiënt. “De belangrijkste reden
om te verbouwen is echter de eis
voor een ISO-certificering dat we een
afgesloten afdeling zijn. Dat waren
we voor een deel. De bezoekers van
de ziekenhuisapotheek liepen nog
over onze afdeling. In de nieuwe
situatie staat er een ontvangstbalie.
Dan hebben we echt controle over
wie er wel en niet op de afdeling
komt”, aldus Ryan. “De oude situatie
zorgde er ook voor dat we overal
bordjes hadden hangen met de tekst
‘Pas op, gladde vloer’. We gebruiken
namelijk paraffine, waarmee we de
gang naar de ziekenhuisapotheek
moesten oversteken. Je morst dan
altijd wel iets, waardoor de vloer glad
werd.”
Afzuiging
Een ander probleem dat met de
verbouwing wordt opgelost is de
afzuiging. “In ons laboratorium
wordt gewerkt met giftige stoffen.

De voormalige afzuiging was niet
meer honderd procent. We moesten
veel werk verrichten om onder de
waarden te blijven.”
Het laboratorium krijgt bovendien
meer ruimte “We leveren onze
koffiekamer in. Samen met de
ziekenhuisapotheek en het klinisch
chemisch lab krijgen we een eigen
plaza waar we gezamenlijk koffie
drinken. Ook krijgen we een indeling
die helemaal up-to-date is”, licht
Ryan toe. “Zo wordt de uitsnijkamer
een stuk groter en dat is hard nodig
ook.”
Planning
Momenteel is het laboratorium
ondergebracht in de bestaande
dependance op de eerste verdieping
van de locatie Roosendaal en op
afdeling 6B. “Volgens planning keren
we in de zomer terug naar Bergen op
Zoom. Gelukkig, want de tijdelijke
situatie blijft natuurlijk behelpen.
We kijken echt uit naar de nieuwe
ruimte.”

Nefrologie Centrum vanaf 1 april op één locatie
De tweede verdieping van het Bravis ziekenhuis
locatie Roosendaal biedt vanaf 1 april plaats
aan een compleet Nefrologie Centrum. Op
afdeling 2A verblijven de klinische patiënten met
nieraandoeningen. Aan de linkerkant van 2C vinden
alle poliklinische handelingen plaats en aan de
rechterkant kunnen nierpatiënten in alle rust
dialyseren.

Momenteel worden daar nieuwe kantoren, spreeken onderzoekskamers, een wachtruimte en een
aanmeldbalie gebouwd. Helemaal in dezelfde lijn als
de nieuwe polikliniek KNO, Orthopedie en Chirurgie.
Er komen spreek- en onderzoekskamer voor de zes
nefrologen, drie flexplekken, een grote overlegruimte en
een speciale kamer voor patiënten die thuis dialyseren”,
licht Bregje toe.

Momenteel is de afdeling nefrologie verdeeld over
de beide locaties. “De nefrologen houden zowel in
Roosendaal als in Bergen op Zoom spreekuur. Op
beide locaties vinden ook de dialyses plaats. Door alle
handelingen in Roosendaal te centreren is er altijd een
nefroloog beschikbaar, hebben we alles bij de hand en
zijn de onderlinge lijnen korter”, meldt Bregje Simons,
teamleidinggevende van het Nefrologie Centrum. “Al
in een vroegtijdig stadium hebben we onze patiënten
gevraagd wat zij belangrijk vinden bij het dialyseren.
Zij willen vooral dat er een nefroloog in de buurt is.
Vervolgens vinden de dialysepatiënten het fijn als de
verpleegkundigen vertrouwd zijn. Pas daarna wordt
belang gehecht aan de reistijd.”

Natuurtinten
De dialyse-afdeling krijgt een grondige opfrisbeurt. “De
muren en de vloer waren knal oranje. In 2005 was dat
nog een moderne kleur, maar nu wordt alles uitgevoerd
in natuurtinten. Daardoor sluit de afdeling beter aan op
de kliniek en de polikliniek. Het wordt echt één geheel”,
kondigt de teamleidinggevende aan. “In principe hebben
we negentien plaatsen voor dialysepatiënten. Die zijn
verdeeld over twee grote zalen en een nachtdialysezaal,
die nu ook overdag gebruikt gaat worden. In totaal
ontvangen wij vanaf april ongeveer 75 patiënten,
waarvan zo’n 25 patiënten nu nog in Bergen op Zoom
dialyseren. Op 2 april (tweede paasdag) komen de
dialysepatiënten voor het eerst op de vernieuwde
afdeling. Een dag later gaat de polikliniek op 2C
open. Alle medewerkers zijn blij dat we samen in een
vernieuwde omgeving verder kunnen bouwen aan iets
moois. Het is een prima ontwikkeling voor onze dialyseen nefrologiepatiënten.”

Poliklinisch
Afdeling 2C van het Bravis ziekenhuis locatie
Roosendaal is de afgelopen maanden stevig verbouwd.
“Het poliklinisch gedeelte is helemaal leeggehaald.

De dialyseruimten zijn uitgevoerd in moderne natuurtinten.
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