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Hijsen maar

Bouw in Bergen op
Zoom vordert gestaag
De bouwactiviteiten in het Bravis ziekenhuis waren in
2017 vooral zichtbaar op de locatie Roosendaal. Dit
jaar doet ook Bergen op Zoom volop mee.
Momenteel wordt op het plat dak achter het Moeder &
Kindercentrum nieuwbouw gepleegd. Deze extra ruimte
sluit aan op het huidig Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg van tanteLouise. Hiervoor zijn op dinsdag 10 en
woensdag 11 april de wandelementen omhoog getakeld
met een enorme kraan (zie voorpagina). In juli is deze
nieuwbouw klaar.
Laboratorium
Tegelijkertijd wordt de afdeling G8 omgebouwd tot
een reguliere verpleegafdeling en worden het pathologisch-anatomisch laboratorium en het pathologie laboratorium volledig verbouwd. Deze zomer is de renovatie
afgerond en zijn beide laboratoria helemaal up-to-date.

Op het plat dak wordt een extra ruimte gebouwd
voor het Centrum voor Geriatrische Revalidatie Zorg
van tanteLouise.

Overkapping
Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan het pad van de
parkeergarage naar de achteringang. Het straatwerk is inmiddels vernieuwd. Boven het pad komt een overkapping
met hoogwaardig canvasdoek, zodat op een comfortabele wijze de achteringang kan worden bereikt.

BVR Groep en Van Dijnsen
bouwen centra voor oog en pijn
BVR Groep uit Roosendaal en Van Dijnsen uit Breda slaan de handen ineen voor de bouw van de oogpoliklinieken en
cataractcentrum en het Pijncentrum in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal. De bouwcombinatie en het ziekenhuis tekenden vrijdag 13 april de contracten. Naast de bouw van beide centra zorgen de BVR Groep en Van Dijnsen
ook voor de renovatie van de entree van de polikliniek in Roosendaal.

Bestuursvoorzitter Hans Ensing van het Bravis ziekenhuis (l)
tekent samen met de directeuren van de BVR Groep en Van Dijnsen.

Bravis bouwt nieuwe centra voor oog en pijn
Hightech behandelkamers voor oog- en pijnoperaties

Beeld van het toekomstig Pijncentrum.

Eind april start in het Bravis ziekenhuis locatie Roosendaal een
nieuw, omvangrijk bouwproject.
De voormalige kinderafdeling
wordt totaal verbouwd tot een
eigentijds Pijncentrum en nieuwe
oogpoliklinieken en cataractcentrum. Blikvanger zijn de twee
hightech behandelkamers die
zowel voor oog- als pijnoperaties
gebruikt gaan worden. De units
zijn overgenomen van het Groene
Hart Ziekenhuis in Gouda en worden met bijzonder transport naar
Roosendaal vervoerd.
Met het bouwproject worden meerdere wensen tegelijk ingewilligd.
Pijngeneeskunde zocht naar een locatie waar alle handelingen centraal
kunnen plaatsvinden. “Nu zitten we
nog verspreid over het ziekenhuis”,
meldt teamleider Tamara Kole. “De
spreekuren, de intakegesprekken,
de pijnbehandelingen en de operaties zijn allemaal op verschillende
plekken. In het nieuwe Pijncentrum
hebben we alles bij elkaar. De patiënt
spreekt op de polikliniek de arts of
verpleegkundig specialist. Is een pijnbehandeling nodig, dan gebeurt dat
in de behandelkamer aan de andere
kant van de gang.”
De toekomst
Oogheelkunde zit te springen om extra ruimte. “Sinds 2000 zijn we gevestigd in het ziekenhuis in Roosendaal.
In die achttien jaar is er steeds meer

onderzoeksapparatuur bij gekomen.
Bovendien hebben we te weinig
spreekkamers”, vertelt teamleider
Janine de Kok. “Straks hebben we
weer ruimte om te groeien. We hebben voorgesorteerd op de toekomst.
Op de polikliniek komen kamers voor
oogartsen, assistenten, optometristen en orthoptisten.
Daarnaast komt er een eigen functieafdeling voor gezichtsveldonderzoeken, een behandel- en een
laserkamer. Het Pijncentrum is al
volledig geconcentreerd op de locatie Roosendaal. Oogheelkunde blijft
wel spreekuren houden op de locatie
Bergen op Zoom. Ook de ooginjecties
kunnen in Bergen op Zoom gegeven
worden. Alle andere behandelingen
vinden in Roosendaal plaats.
Hightech units
De centra gaan samen gebruikmaken
van twee hightech units voor operaties die onder plaatselijke verdoving
of met een licht roesje plaatsvinden.
“Deze behandelkamers voldoen aan
bouwkundige en klimatologische
eisen van een operatieafdeling klasse
1”, meldt zorgmanager Saskia Koevoets. “Die hoge kwaliteitseisen zijn
nodig voor de behandelingen die er
gegeven gaan worden.” Bij het Cataractcentrum zijn dat staaroperaties.
Daarbij wordt de troebele ooglens
vervangen door een kunststof lens.
“Naar dergelijke operaties komt
steeds meer vraag, mede door toene-

mende vergrijzing in de regio”, weet
Janine. “Meer complexe operaties
worden op de OK-afdeling verricht.”
Het Pijncentrum gebruikt de units
voor het plaatsen van neurostimulatoren. “Dat is een kleine batterij met
2 draadjes die onder de huid wordt
geïmplanteerd. Met kleine stroomstootjes zorgt het apparaatje ervoor
dat de pijn die de patiënt heeft wordt
onderdrukt”, legt Tamara uit.
Planning
Tijdens de bouw is het hele bouwgebied afgezet met stofschotten. De poliklinische afdelingen op route 75 zijn
tijdelijk via een omweg bereikbaar.
De planning is dat de nieuwbouw
eind dit jaar klaar is. “De bouw is
helemaal in de lijn van de al gerenoveerde poliklinieken KNO, Orthopedie en Chirurgie”, vertelt Saskia.
“Ook qua omvang zijn de nieuwe
centra vergelijkbaar met deze poliklinieken.” In de nieuwe situatie komen
de bezoekers eerst bij oogheelkunde.
Daarachter bevindt zich het Pijncentrum. Beide afdelingen krijgen hun
eigen zuil waar de patiënten zich
kunnen aanmelden. De medewerkers
van beide centra hebben straks hun
eigen back-office. “Dat is een groot
voordeel”, zegt Tamara. “Maar het is
vooral fijn dat we straks de ruimte
en alles bij elkaar hebben. Het wordt
echt een verademing.”

Anita Donkers vormt schakel tussen Bravis en de bouw
		

“De kunst is om de juiste spin in het web te zijn”

Zorg en bouw zijn twee verschillende werelden die
samenkomen bij een renovatie of nieuwbouw van
een ziekenhuis. Een persoon die beide werelden met
elkaar verbindt, is dan ook van grote waarde. Sinds
februari vervult Anita Donkers uit Heijningen als projectcoördinator deze taak. Zij speelt tijdig in op ontwikkelingen door de betrokken mensen bij elkaar te
brengen. “De kunst is om de juiste spin in het web te
zijn”, vat ze kort samen.
Bravis is niet het eerste ziekenhuis waar Anita met de
bouwwereld te maken heeft. In het HagaZiekenhuis in
Den Haag was zij vijf jaar lang integraal procesmanager
bij diverse nieuwbouwprojecten, waaronder het Juliana
Kinderziekenhuis. In het Bravis ziekenhuis begon zij op 1
februari vorig jaar als projectadviseur lateralisatie. Nadat
haar jaarcontract was afgelopen, kon Anita aan de slag
als projectcoördinator. “Mijn ervaring in Den Haag sloot
goed aan bij hetgeen Bravis zocht”, legt ze uit. “Mijn taak
is vooral om een schakel te zijn tussen de bouw en de
ziekenhuisorganisatie. Iedereen doet gewoon zijn werk
en ik verbind onderdelen met elkaar. Daarnaast probeer
ik ontwikkelingen te zien aankomen en de betrokken
mensen bij elkaar te brengen. Ik hou daarbij ook de lange
termijn goed in de gaten.”

Verhuizingen
Als ‘linking pin’ heeft Anita oog voor de gevolgen van alle
handelingen. “In de maand mei hebben we bijvoorbeeld
aardig wat verhuizingen. Voor elke afdeling staat haar
verhuizing op zich, maar voor de ondersteunende afdelingen niet. Als je vijf verhuizingen in drie weken hebt,
weet je dat het niet goed gaat komen. Door tijdig in te
grijpen, kun je het nog oplossen”, legt Anita uit. “Ik hoop
dat door mij iedereen het makkelijker krijgt. Verbouwen
en verhuizen geven een hoop gedoe. Door zaken goed
voor te bereiden, duidelijk te communiceren en mensen
met elkaar in verbinding te brengen, kun je veel problemen voorkomen.”
Ondersteunend
De eerste prioriteiten van de projectcoördinator zijn de
patiënten en het ziekenhuis. “Ik zie mezelf niet als onderdeel van de bouw, maar meer als ondersteunend naar
het ziekenhuis. Elke keer maak ik voor mezelf de keuze
met wie ik meebeweeg. Door met mensen te praten, ga je
anderen begrijpen. Als iemand mij overtuigt van zijn mening, dan neem ik die ook weer mee in andere gesprekken. Zo komen we uiteindelijk tot de beste oplossing.”

Anita Donkers brengt mensen met elkaar in verbinding.
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