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Locatie
Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
088 - 70 68 000 

Locatie
Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088 - 70 68 000

Locatie
Oudenbosch
West Vaardeke 11A
4731 MA Oudenbosch
0165 - 31 30 55

Locatie 
Steenbergen
De Wei 26
4651 EZ Steenbergen
088 - 70 66 800

Locatie
Etten-Leur
Schoonhout 215
4872 MC Etten-Leur
076 - 50 42 000
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Voorwoord
De Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van het Bravis ziekenhuis bieden 
met genoegen dit jaarverslag 2017 aan. Ieder vanuit de eigen verantwoor
delijkheid, zijn zij samen verantwoordelijk voor een goede invulling van de 
maatschappelijke functie van het ziekenhuis. Daarin past informatiever
strekking over het ingezette beleid en de daarmee bereikte resultaten. 

Wij legden in oktober 2017 ook verantwoording af 
aan onze maatschappelijke stakeholders tijdens de 
tweede maatschappelijke verantwoordingsbijeen-
komst. De vertegenwoordiging op deze bijeenkomst 
was divers. Zo waren naast leden van colleges van 
B&W en gemeenteraden ditmaal ook vertegenwoor-
digers van patiëntenorganisaties aanwezig.

Samenwerking
Eind 2017 bestond het Bravis ziekenhuis drie jaar. De 
naam Bravis combineert een verwijzing naar onze 
Brabantse wortels met de Latijnse term ‘vis’ wat 
‘krachtig’ betekent. De fusie van twee ziekenhuizen 
was een krachtig besluit waardoor wij onze compe-
tenties, kennis en kunde bundelen en samen de 
kwaliteit van de zorg verbeteren. Samen met alle 
medewerkers in het ziekenhuis en met onze partners 
buiten het ziekenhuis, maar ook samen met de 
patiënt en zijn familie. Door samen doen waar we 
goed in zijn wordt de uitkomst: Samen word je beter!

Beleidsplan
In het dynamisch beleidsplan 2015 - 2018 richten we 
ons op drie kerndoelen:

Wij willen deze kerndoelen bereiken door het inzetten 
van onze kernwaarden: lef, vrij, deskundig en 
verbindend, die we in alles wat we doen als uitgangs-
punt hanteren.

Omvang van de zorgverlening
Het Bravis ziekenhuis levert medisch specialistische 
zorg aan de ongeveer 270.000 inwoners van het 
gebied westelijk West-Brabant en oostelijk deel van 
Zeeland. In 2017 hebben ruim 491.000 poliklinische 
patiënten Bravis bezocht en zijn bijna 30.000 
patiënten opgenomen. 

Kwaliteit van de zorgverlening 
Bravis is in 2017 gestart met de implementatie van 
het nieuwe normenkader Qmentum van het NIAZ 
welke in december 2018 door het NIAZ nader zal 
worden beoordeeld. Ter verhoging van de patiëntvei-
ligheid zijn meerdere thema’s ziekenhuisbreed 
aangepakt zoals het toezicht op het toepassen van 
prospectieve risico-inventarisaties bij nieuwe 
zorgprocessen en nieuwe medische apparatuur, 
borging van veilig incident melden, actualiseren van 
het kwaliteitsdocumentbeheer, het oppakken van 
vereiste instellingsrichtijnen, veiligheidsrondes in het 
kader van hygiëne en infectiepreventie. De kwaliteit 
van zorg wordt ook verbeterd door de antwoorden 
van patiënten op de vraag wat zij belangrijk vinden, 
toe te passen in de dagelijkse praktijk. Er zijn in 2017 
64 patiëntenraadplegingen uitgevoerd waarna vele 
verbeteringen zijn doorgevoerd. 

1.  Het versterken van de patiënt door hem een stem te 
geven in zijn eigen zorgproces.  

2.  Elkaar versterken in de zorgketen.  

3.  Het versterken van de ziekenhuisorganisatie door 
excellent organiseren.
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Concentraties van klinische zorg 
Nadat eerder het Moeder & Kindcentrum in Bergen 
op Zoom en het Oncologie Centrum in Roosendaal 
waren geopend, vonden eind 2017 concentraties 
plaats van de acute complexe snijdende zorg. Deze 
zorg werd evenals de kinderdagbehandeling 
samengebracht op locatie Bergen op Zoom. De 
planbare snijdende zorg werd gelijktijdig samenge-
bracht in Roosendaal. Het onderzoek naar lateralisa-
tie van de beschouwende specialismen, met name 
longgeneeskunde, cardiologie en interne geneeskun-
de, heeft geleid tot het besluit om in juni 2018 de 
cardiologie en interne geneeskunde op locatie 
Roosendaal en de longgeneeskunde op locatie 
Bergen op Zoom onder te brengen.

Regionale samenwerking
In de regio wordt zorg afgestemd tussen eerste 
(huisartsen, thuiszorg, verpleeghuizen) en tweede lijn 
(ziekenhuis) om aan te sluiten bij het landelijk streven 
naar zorg op de juiste plaats. Ook binnen de tweede 
lijn vindt steeds meer afstemming plaats. In het regio-
naal oncologisch samenwerkingsverband Embraze 
overleggen de ziekenhuizen van Zuid West Nederland 
over verbeteringen in de kankerzorg. In diverse 
tumorwerkgroepen beoordelen de betrokken 
specialisten de beste werkwijze en stemmen de 
zorgverlening op elkaar af.

Bouw werkzaamheden
Naast verbouwingen op locatie Bergen op Zoom 
vraagt vooral de renovatie van de kliniek en polikli-
nieken in Roosendaal veel aandacht. Het eerste 
gedeelte van de polikliniek en de eerste verbouwde 
klinische afdelingen werden december 2017 in 
gebruik genomen. Patiënten en medewerkers zijn 
zeer tevreden met de nieuwe omgeving. 

Financieel
Het resultaat over 2017 behelst 4,3 miljoen euro op 
een totale zorgomzet van 304 miljoen euro. Dit 
resultaat is gunstig, maar blijft achter bij het begrote 
resultaat van 5,6 miljoen euro, onder meer door de 
hogere personeelslasten als gevolg van boven 
formatieve inzet van personeel. De solvabiliteit stijgt 
naar 19,1% ruim boven de vereiste 15%, maar de 
doelstelling van 20% is nog niet behaald. De positieve 
financiële ontwikkeling geeft ruimte om de gewenste 
investeringen in faciliteiten en medische apparatuur 
te realiseren. Het Bravis ziekenhuis is financieel 
gezond en het financieel beleid is er op gericht dit te 
behouden.

Besluitvorming
De Raad van Bestuur heeft het maatschappelijk 
verslag en de jaarrekening over 2017 vastgesteld op 
23 mei 2018 en deze dezelfde dag ter goedkeuring 
voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht heeft na kennisneming van de bevindingen 
van Deloitte Accountants en van het advies van de 
Commissie Bedrijfsvoering en Financiën van de Raad 
van Toezicht de jaarrekening 2017 en het maatschap-
pelijk verslag goedgekeurd.

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht willen 
op deze plaats hun bijzondere waardering uitspreken 
voor de prestaties die in 2017 door alle medewerkers 
zijn geleverd. Het was een druk jaar waarin veel 
teams fysiek samen kwamen op één locatie, wat 
gepaard ging met nieuwe leer- en samenwerkings-
processen naast de reguliere patiëntenzorg. Door hun 
inzet is het mogelijk om nu en in de toekomst 
kwalitatief goede ziekenhuiszorg in de regio te blijven 
leveren. 

Roosendaal, 23 mei 2018

Vastgesteld door de Raad van Bestuur,
Drs. J.M.L. Ensing, voorzitter
Mw. drs. T.H. Mennema-Vastenhout, lid 

Goedgekeurd door de Raad van toezicht,
L.A.M. van den Nieuwenhuijzen RA, voorzitter 
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1 VERANTWOORDING

Het jaardocument bestaat uit het maatschappelijk 
verslag met bijlagen. De volledige jaarrekening is als 
een aparte bijlage opgemaakt en te vinden op de 
website www.jaarverslagenzorg.nl. Dit jaardocument 
en de jaarrekening 2017 zijn vastgesteld door de 
Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van 
Toezicht op 23 mei 2018.  

Uitgangspunten  
Met dit jaardocument legt het Bravis ziekenhuis ver-
antwoording af over het ziekenhuisbeleid, de bereikte 
doelstellingen en de verbeteringen die in 2017 zijn 
gerealiseerd.

Bij het opstellen van dit jaardocument zijn als juridi-
sche uitgangspunten gehanteerd: 
•  De verantwoordingsverplichtingen in de Wet kwa-

liteit, klachten en geschillen zorg, de Wet toelating 
zorginstellingen, de Wet medezeggenschap cliën-
ten zorginstellingen, de Wet klachtrecht cliënten 
zorginstellingen, de Wet bijzondere medische ver-
richtingen, de Wet op het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, de Wet normering topinkomens en de Wet 
openbaarheid uit publieke middelen gefinancierde 
topinkomens.

•   De Richtlijn 655 Zorginstellingen.
•   De Governancecode Zorg die per 1 januari 2017 

vernieuwd is. 
•   De statuten van Stichting Bravis ziekenhuis en van 

de geconsolideerde rechtsvormen in de Bravis 
groep. 

•   Het reglement voor de Raad van Toezicht en het 
reglement voor de Raad van Bestuur van het Bravis 
ziekenhuis. 

1.1  INDELING
In hoofdlijnen bevat het jaardocument de volgende 
informatie.  
 
Hoofdstuk 1: Inleiding 
Hoofdstuk 2: Profiel van de organisatie 
Hoofdstuk 3:  Bestuur, toezicht en  

medezeggenschap 
Hoofdstuk 4: Beleid, inspanningen en prestaties  
Hoofdstuk 5:  Financieel beleid en  

verantwoording 
Hoofdstuk 6: Jaarrekening
Bijlage

Openbaarmaking 
De jaarrekening 2017 is gedeponeerd bij het CIBG van 
het Ministerie van VWS en staat op de website www.
jaarverslagenzorg.nl. Via de website van het  
Bravis ziekenhuis www.bravisziekenhuis.nl is het 
volledige jaardocument ook toegankelijk. Daarnaast 
zijn 75 gedrukte exemplaren beschikbaar voor de 
overlegorganen en relaties van het Bravis ziekenhuis. 

1 Verantwoording
Dit jaardocument betreft het derde jaarverslag van Stichting Bravis zieken
huis, gevestigd te Roosendaal en exploitante van het Bravis ziekenhuis met 
hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal.
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2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE

12

2.1   ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS

2 Profiel van de organisatie

BRAVIS ZIEKENHUIS 

 Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting Bravis ziekenhuis

 Bedrijfsnaam organisatie Bravis ziekenhuis

 Adres Boerhaavelaan 25

 Postcode en plaats 4708 AE Roosendaal

 Telefoonnummer 088 – 70 68 000

 Nummer Kamer van Koophandel 62350080

 E-mailadres rvb@bravis.nl

 Internetpagina www.bravisziekenhuis.nl

Stichting Bravis ziekenhuis

Stichting  
Beheer 

Boerhaave-
plein

100%

Stichting 
Pathologisch 

en Cytologisch 
Laboratorium 
West-Brabant

100%

Bravis 
Zorg B.V.

100%

Paramedisch 
Centrum  
Zuid West  

Nederland B.V.

100%

Poliklinische 
Apotheek  
Franciscus 

Roosendaal B.V.
(Beherend 

vennoot C.V.) 

45%

Poliklinische 
Apotheek  
Franciscus 

Roosendaal C.V.

50%

Bariatrisch Centrum 
Zuid West Nederland 

B.V.

Dermatologisch Centrum 
Zuid West Nederland

B.V.

100%51%

ORGANIGRAM 
BRAVIS GROEP EIND 2017
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2.2.1 Juridische groepsstructuur 
Per 1 januari 2015 is de Stichting Bravis ziekenhuis, 
gevestigd te Roosendaal, ontstaan uit de juridi-
sche fusie op 31 december 2014 van de voormalige 
Stichting Lievensberg ziekenhuis te Bergen op Zoom, 
de voormalige Stichting R.K. Ziekenhuis Sint Fran-
ciscus te Roosendaal en de voormalige Stichting 
Nucleaire Geneeskunde West-Brabant. De Stichting 
Bravis ziekenhuis exploiteert het Bravis ziekenhuis 
met hoofdlocaties in Roosendaal en Bergen op Zoom 
en poliklinieken in Steenbergen, Oudenbosch en 
Etten-Leur. 

De Stichting Bravis ziekenhuis staat aan het hoofd 
van de Bravis groep. De Bravis groep bestaat uit 
rechtspersonen waarin het Bravis ziekenhuis direct 
of indirect de beslissende stem heeft. Het organigram 
geeft de verhoudingen ten opzichte van de overige 
rechtsvormen in de groep weer per 31 december 

2017. De Stichting Bravis ziekenhuis en de Bravis Zorg 
B.V. beschikken elk over een toelating voor het verle-
nen van medisch specialistische zorg. 
In de nasleep van de fusie is bezien of alle rechtsvor-
men in de Bravis groep nog van meerwaarde voor de 
groep zijn. Dit bleek niet het geval voor de Lievens-
berg Holding B.V. en de Lievensberg Scheldekliniek 
B.V. Deze zijn daarom per 1 juli 2017 opgeheven.  
 
Verder is de Stichting Medische Microbiologie opgehe-
ven na overdracht van het medisch microbiologisch 
laboratorium naar de nieuwe rechtsvormen Com-
manditaire Vennootschap Microvida en Microvida B.V. 
De vennoten en aandeelhouders in Microvida zijn de 
ziekenhuizen Amphia te Breda, Bravis te Roosendaal 
en Zorgsaam te Terneuzen. Bravis neemt deel met 
36% van de aandelen; de zeggenschap is evenredig 
verdeeld onder de vennoten/aandeelhouders.  
Microvida C.V. en B.V. zijn dit jaar ter informatie 

Poliklinische 
Apotheek  

Lievensberg B.V. 

50%

Microvida B.V. 
(beherend ven-

noot C.V.)
Microvida C.V.

36% 36%

2.2  STRUCTUUR VAN HET CONCERN
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toegevoegd aan het organigram. Zij maken formeel 
geen deel uit van de Bravis groep, omdat Bravis geen 
meerderheid van de stemrechten heeft.

Het bestuur van de Stichting Pathologisch en Cytolo-
gisch Laboratorium West-Brabant heeft medio 2017 
besloten de stichting om te vormen tot een B.V. om 
beter voorbereid te zijn op mogelijke toekomstige 
samenwerking met andere pathologielaboratoria. De 
voorbereidingen daartoe zijn in 2017 getroffen en de 
omzetting heeft plaatsgevonden op 12 maart 2018.  

De Lievensberg Zorg B.V. heet na statutenwijziging 
op 24 november 2017 Bravis Zorg B.V. en de aandelen 
worden nu rechtstreeks gehouden door Stichting  
Bravis ziekenhuis, zonder tussenkomst van een  
holding.  

2.2.2 Consolidatie  
In de geconsolideerde jaarrekening worden opgeno-
men de financiële gegevens van de Stichting Bravis 
ziekenhuis en andere rechtspersonen waarover zij be-
slissende zeggenschap kan uitoefenen door het bezit 
van de meerderheid van de stemrechten. De Stichting 
Bravis ziekenhuis heeft bij diverse vennootschappen 
tevens een kapitaalsbelang. In de consolidatie zijn 
meegenomen: 
1. Stichting Bravis ziekenhuis te Bergen op Zoom 
2. Bravis Zorg B.V. te Roosendaal 
3. Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
4.  Dermatologisch Centrum Zuid West Nederland B.V. 
5.  Stichting Beheer Boerhaaveplein te Bergen op 

Zoom 
6.  Stichting Pathologisch en Cytologisch Laboratori-

um West-Brabant 

2.2.3 Besturingstructuur
De wens tot behoud en kwaliteitsverbetering van de 
ziekenhuiszorg in de regio leidde tot de ziekenhuisfusie 
per 1 januari 2015, nadat in 2014 sprake was van een 
bestuurlijke fusie van de twee Raden van Toezicht en 
de twee Raden van Bestuur.  

Onder de tweehoofdige Raad van Bestuur van het Bra-
vis ziekenhuis functioneren acht clusters waarbinnen 
alle afdelingen/zorgeenheden en functies zijn gerang-
schikt. De zorgeenheden en de medisch ondersteu-
nende afdelingen zijn gebundeld in drie zorgclusters 
(zorggroepen) en de ondersteunende (staf)afdelingen 
in vijf clusters (Finance & Control, HRM, Bedrijfszaken, 
Cliëntzaken, Juridische en Bestuursondersteuning). 
Elk cluster wordt geleid door een manager (de tweede 
besturingslaag). De zorggroepmanagers worden gead-
viseerd door een medisch specialist op zorggroepni-
veau. Deze personen vormen samen met de Raad van 
Bestuur het managementteam dat in totaal uit dertien 
personen bestaat. In het managementteam komen alle 
beleidsvoornemens aan de orde. Tevens vindt in het 
managementteam afstemming en meningsvorming 
plaats over relevante ontwikkelingen en wordt verslag 
uitgebracht over het overleg met adviesorganen, zie-
kenhuiscommissies en externe stakeholders. Het ma-
nagementteam vergadert eenmaal per twee weken.

De derde besturingslaag wordt gevormd door de 
leidinggevenden van zorgeenheden en ondersteunen-
de afdelingen. In het zorgbedrijf is sprake van duale 
aansturing door een zorgmanager en een medisch 
manager per vakgroep. De zorgmanagers zijn per 1 ja-
nuari 2016 benoemd en werken over de locaties heen.  
 
De vierde laag betreft teamleiders die wel hiërarchi-
sche taken maar geen budgetverantwoordelijkheid 
hebben. Zij zijn in de ondersteunende clusters be-
noemd per 1 april 2015 en in het zorgbedrijf een jaar 
later, per 1 april 2016.

In 2017 is de evaluatie gestart van de besturingstruc-
tuur, te beginnen met de Raad van Toezicht en de 
Raad van Bestuur. Meer daarover in hoofdstuk 3. De 
evaluatie van de tweede besturingslaag is eind 2017 
gestart en inmiddels afgerond met de conclusie dat 
het managementteam goed functioneert, ondanks de 
behoorlijke omvang en dat er geen drastische veran-
deringen gewenst zijn. De evaluatie van de derde en 
vierde besturingslaag vindt plaats in 2018.

2.2.4 Besturingsfilosofie
Als belangrijke uitgangspunten voor de ziekenhuisor-
ganisatie gelden: eenheid van visie en beleid, eenheid 
van leiding en toezicht, een heldere organisatiestruc-
tuur die de missie, visie en ambities ondersteunt, en 
maximaal drie besturingslagen met budgetverant-
woordelijkheid. Vanuit het uitgangspunt eenheid 

2  PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
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van visie en beleid zijn deelvisies uitgewerkt voor de 
merkpositionering, acute zorg, oncologie, anderhal-
velijnszorg, kwaliteit & veiligheid en de verpleegkun-
dige zorg. 

In 2017 is de harmonisatie van ziekenhuisbreed beleid 
voortgezet en is in aansluiting op concentraties van 
zorg op één van beide hoofdlocaties gestart met het 
harmoniseren van zorggerichte procedures, proto-
collen en werkwijzen. Dit is een lastig traject waarbij 
opnieuw de stelregel wordt gehanteerd: pas het beste 
van twee werelden toe en toets het resultaat aan de 
externe eisen. 
 
Betrokkenheid medisch specialisten  
In beide ziekenhuizen was al eerder duaal manage-
ment ingevoerd op het niveau van de zorgeenheden. 
Per 1 april 2015 is opnieuw vanuit elke vakgroep een 
medisch manager voorgedragen en benoemd, die als 
aanspreekpunt fungeert voor de zorgmanager. Om 
het duaal management ook op zorggroepniveau tot 
uitdrukking te laten komen, is tevens per zorggroep 
een medisch adviseur op zorggroepniveau benoemd. 
Zij overleggen regelmatig met hun zorggroepmanager 
en nemen deel aan het managementteamoverleg. 
 
2.2.5 Medezeggenschapsstructuur 
Het Bravis ziekenhuis kent per eind 2017 zes advies-
organen: 
•  Vereniging Medische Staf (zie paragraaf 3.7)
•  Vereniging medisch specialisten in dienstverband 

(zie paragraaf 3.8) 
•  Ondernemingsraad (zie paragraaf 3.9) 
•  Cliëntenraad (zie paragraaf 3.10) 
•  KinderAdviesRaad (sinds 9 november 2017, zie para-

graaf 3.11)
•  Verpleegkundige Adviesraad (zie paragraaf 3.12)

Deze organen geven de Raad van Bestuur gevraagd en 
ongevraagd advies over besluiten en beleidskwesties. 
Hun werkzaamheden zijn samengevat in hoofdstuk 3.  
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2.3  KERNGEGEVENS

2.3.1 Profiel
Het Bravis ziekenhuis kenmerkt zich door een breed 
medisch specialistisch zorgaanbod in de regio, waar 
zorg volgens geldende richtlijnen op een persoonlijke en 
betrokken manier wordt verleend. Vernieuwing is een 
normaal onderdeel van de activiteiten van het zieken-
huis. Het ziekenhuis levert alle zorg die niet valt onder de 
noemer van topklinische en topreferente zorg. 

Profiel locatie Bergen op Zoom 
De locatie Bergen op Zoom ontwikkelt een profiel 
met het accent op de complex acute snijdende zorg. 
De verloskunde en de klinische kindergeneeskunde 
zijn medio 2015 in Bergen op Zoom gevestigd. In 2016 
volgde de acute neurologie en in 2017 de overige 
acute en complexe snijdende zorg met name de acute 
chirurgie en acute orthopedie, alsmede de kinder-
dagbehandeling. In juni 2018 wordt als laatste de 
klinische longgeneeskunde geconcentreerd in Bergen 
op Zoom 

 
 
Profiel locatie Roosendaal
De locatie Roosendaal ontwikkelt een profiel met 
het accent op de oncologische en planbare zorg. 
Het Oncologie Centrum opende in oktober 2016. 
De radiotherapeut-oncologen van de aangrenzende 
vestiging van ZRTI nemen deel aan het multidiscipli-
nair overleg. Ook dagbehandeling en psychosociale 
opvang voor mensen met kanker zijn in het nieuwe 
gebouw ondergebracht. Eind 2017 werden de eerste 
vernieuwde poliklinieken in gebruik genomen door 
de specialismen chirurgie, orthopedie en KNO. De 
Orthopedie Kliniek wordt in 2018 verder uitgebouwd 
als een centrum voor alle planbare orthopedie. De 
concentratie in Roosendaal van cardiologie met CCU 
en Eerste Hart Hulp vindt plaats medio 2018. Vanaf 
half december 2017 wordt op locatie Roosendaal na 
17.00 uur niet meer geopereerd. 

2.3.2 Functies beide locaties

Locatie Roosendaal Locatie Bergen op Zoom

Volwaardig ziekenhuis  
met speerpunt oncologische en electieve zorg

Volwaardig ziekenhuis  
met speerpunt complex acute zorg

Poliklinieken voor alle specialismen Poliklinieken voor alle specialismen

Drie buitenpoliklinieken: Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen

Intensive Care (24 uur per dag)
•  Minder dan 12 bedden
•  Overdag een intensivist

Intensive Care (24 uur per dag)
•  Meer dan 12 bedden
•  24 uur per dag een intensivist (buiten kan-

tooruren ook verantwoordelijk voor locatie 
Roosendaal)

Volwaardige OK
•  Tijdens kantooruren volop in gebruik  

(anesthesiologen en OK-teams)
•  Tot half december 2017 buiten kantooruren 

een anesthesioloog en OK-team oproepbaar 
(inzetbaar voor beide locaties)

Volwaardige OK
•  24 uur per dag minimaal één anesthesioloog en  

OK-team aanwezig
•  Buiten kantooruren nog een anesthesioloog en  

OK-team oproepbaar (inzetbaar voor beide 
locaties)

Spoedeisende Hulp Spoedeisende Hulp

Oncologie Centrum Moeder & Kindcentrum

Kinderdagbehandeling (tot medio 2017) Klinische kindergeneeskunde en kinderdagbehan-
deling

Electieve neurologie en neurochirurgie, chirurgie 
en orthopedie

Acute neurologie, acute chirurgie en acute orthopedie
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2.3.3 Werkgebieden
Het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis 
wordt gevormd door het gebied Westelijk Noord-Bra-
bant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse gemeente 
Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal tot 
Breda en van Essen (België) tot Moerdijk.

2.3.4  Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, 
personeel en opbrengsten

Enkele kengetallen Bravis ziekenhuis 2016 (nieuw) 2017 
Medisch specialisten (inclusief buitengewone leden) 261 271

Personeelsleden (gemiddeld aantal fte) 1.999 2.023
Aantal opnamen 30.762 29.681
Aantal verpleegdagen 140.374 135.354
Gemiddelde verpleegduur (in dagen) 4,6 4,6
Aantal dagbehandelingen 29.373 28.995
Aantal langdurige observaties 1.662 1.581
Polikliniekbezoeken 499.074 491.498
Totale bedrijfsopbrengsten (in 1.000 €) 297.582 304.615
Balanstotaal (in 1.000 €) 281.643 264.302

Bergen op Zoom

Steenbergen

Roosendaal

Etten-Leur
Oudenbosch
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Een greep daaruit:
•  Bij de opening van het Moeder & Kindcentrum (MKC) 

in 2015 hebben enkele eerstelijns verloskundigen hun 
praktijk verplaatst naar het ziekenhuis. Een aantal 
eerstelijns verloskundigen heeft samen met het Bravis 
ziekenhuis ook een echocentrum ingericht. Tevens zijn 
enkele kraamcentra een kraamhotel met eerstelijns 
kraamzorg in suites in het nieuwe centrum gestart.  
 
In december 2016 hebben gynaecologen, eerstelijns 
verloskundigen en kraamzorgcentra een coöperatie 
opgericht, genaamd Coöperatie Qocon U.A. met als 
doel de kwaliteit en veiligheid van de geboortezorg 
in de regio naar een nog hoger niveau te brengen. 
Deze samenwerking is in lijn met de regionale visie 
van verzekeraars op de geboortezorg. Als een van de 
koplopers in de integrale geboortezorg heeft Qocon 
begin 2017 contracten gesloten met zorgverzekeraars, 
gebaseerd op een integraal tarief voor de begeleiding 
bij zwangerschap en geboorte.

•  De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt 
op basis van wetgeving toezicht op de kwaliteit van 

zorg in onder andere ziekenhuizen en voert regelma-
tig thematische onderzoeken uit. Naast thematisch 
onderzoek is er gefaseerd en incidenteel toezicht. In 
2017 heeft de IGZ het Bravis ziekenhuis meerdere ma-
len bezocht. De bezoeken zijn positief verlopen, maar 
hebben wel een aantal verbeterpunten opgeleverd. 

•  Het Bravis ziekenhuis voert met de zorgverzekeraars 
regelmatig overleg, waarbij beleid, productie en 
kwaliteit worden besproken. Met de individuele zorg-
verzekeraars maakt het ziekenhuis prijs- en volume-
afspraken. Voor 2017 is met alle zorgverzekeraars een 
contract afgesloten.

•  Het in oktober 2011 tot stand gekomen convenant 
met Amphia in Breda over de gezamenlijke ambitie en 
intentie om de ziekenhuiszorg voor West-Brabant op 
een zo hoog mogelijk niveau te houden is per 1 januari 
2016 voor vier jaar verlengd. In 2017 voegden Amphia, 
Bravis en Zorgsaam de medische microbiologie samen 
in de CV/BV Microvida. De komende jaren zal worden 
bezien of samenwerking tussen Bravis en Amphia op 
meer functies mogelijk is.

2.4  SAMENWERKINGSRELATIES

Vanuit zijn statutaire doelstelling streeft het Bravis ziekenhuis naar  
optimale relaties met de belanghebbenden in de omgeving van het  
ziekenhuis. Met verschillende partijen heeft de onderlinge samen
werking in 2017 een duidelijke impuls gekregen. 
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•  Stichting tanteLouise huurt twee locaties in Bergen 
op Zoom: de afdeling geriatrische revalidatie op de 
tweede verdieping boven de SEH/HAP en het Moeder 
& Kindcentrum en de VAAZ in de hoogbouw van het 
Bravis ziekenhuis voor zowel somatische ziektebeel-
den als voor collum care-patiënten. Eind 2017 werd 
overeengekomen dat de geriatrische revalidatie-af-
deling in 2018 zal worden uitgebreid, waarna de 
huur van de VAAZ wordt beëindigd. Bravis kan deze 
afdeling dan weer als reguliere verpleegafdeling in 
gebruik nemen, wat gelet op de toename van spoed-
opnamen wenselijk is. 

•  Het Netwerk Palliatieve Zorg regio Bergen op Zoom, 
Roosendaal en Tholen heeft als doel de zorg voor 
mensen in de laatste levensfase zo goed mogelijk 
te organiseren en de kwaliteit van deze zorgverle-
ning te verbeteren. De netwerkcoördinator is het 
aanspreekpunt van het netwerk en is sinds 2007 
gehuisvest in het Bravis ziekenhuis locatie Bergen op 
Zoom. Het netwerk nam afscheid van zijn voorzitter 
Janneke van Vliet, omdat zij haar functie als lid Raad 
van Bestuur binnen het Bravis ziekenhuis neerlegde. 
Haar opvolger daar, Bianka Mennema-Vastenhout, 
werd ook de nieuwe voorzitter van het Netwerk 
Palliatieve Zorg regio Bergen op Zoom, Roosendaal 
en Tholen. 

•  Het Bravis ziekenhuis is een van de oprichters van 
Stichting Transmurale Samenwerking Westelijk 
West-Brabant (hierna: Stichting West-West). De 
Stichting West-West heeft ten doel om meer samen-
hang, continuïteit en doelmatigheid in de regionale 
gezondheidszorg te bereiken met zorg zo dicht 
mogelijk bij de patiënt. Ook hier werd vertrekkend 
voorzitter Janneke van Vliet opgevolgd door Bianka 
Mennema-Vastenhout. 

•  Samen met andere ziekenhuizen maakt het Bravis 
ziekenhuis deel uit van het oncologisch samenwer-
kingsverband Embraze. Binnen Embraze werken di-
verse tumorwerkgroepen aan verdere kwaliteitsver-
beteringen in de kankerzorg, waaronder het zo nodig 
concentreren van operatieve ingrepen. Vertrekkend 
voorzitter van het dagelijks bestuur Janneke van 
Vliet werd ook in deze functie opgevolgd door Bian-
ka Mennema-Vastenhout. 

Overige samenwerkingsverbanden waaraan het  
Bravis ziekenhuis deelneemt zijn onder andere: 
•  Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut te Vlissingen 
•  Regionaal Overleg Acute Zorg / Netwerk Acute Zorg 

Brabant
•  Consortium palliatieve zorg Zuid West Nederland
•  GGZ WNB te Halsteren, samenwerkingsovereen-

komst ten behoeve van de psychiatrie 
•  Mytylschool Roosendaal inzake revalidatiebehande-

lingen op locatie
•  Westbrabants Overleg Zorg voor transmurale af-

stemming 
•  Integraal Kankercentrum Nederland, vestiging 

Rotterdam 
•  Stichting Projecten Arbeidsmarkt Zorgsector 

West-Brabant 

2  PROFIEL VAN DE ORGANISATIE
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3.1  NORMEN VOOR GOED BESTUUR

3 Bestuur, toezicht bedrijfs-
voering en medezeggenschap
In dit hoofdstuk wordt de ‘good governance’ gedachte uitgewerkt die het 
Bravis ziekenhuis hanteert. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de normen 
voor goed bestuur, het bestuur van en het toezicht op de organisatie en de 
samenwerking met de adviesorganen Vereniging Medische Staf, Vereniging 
medisch specialisten in dienstverband, Cliënten raad, Ondernemingsraad 
en Verpleegkundige Adviesraad. De laatste para graaf is gewijd aan de 
KinderAdviesRaad die op 9 november 2017 is opgericht. 

Het Bravis ziekenhuis vindt het van belang de Governan-
cecode Zorg volledig toe te passen. Bij ‘good governan-
ce’ zijn vier deelprocessen te onderscheiden:  
Toezicht is gericht op het bewaken van de realisatie 
van de fundamentele doelstellingen van de organisatie 
en heeft een lange termijn dimensie. Behalve door de 
Raad van Toezicht (intern toezicht) wordt toezicht ook 
uitgeoefend door externe toezichthouders. 
Verantwoorden betreft het verstrekken van informatie 
over de opgedragen taken en verstrekte bevoegdhe-
den aan het interne en externe toezicht en aan externe 
belanghebbenden.
Sturen gaat om het richting geven aan de organisatie 
en het overleg met ketenpartners ter realisatie van de 
strategie en doelstellingen.
Beheersen betreft het opstellen, volgen en bijsturen van 
processen, prestaties en risico’s van de organisatie. 
In toenemende mate wordt aan governance een vijfde 
deelproces toegevoegd:  
Risicomanagement. Dit is een continu proces dat met 
het oog op de doelstelling van de onderneming risico’s 
identificeert en beoordeelt. Deze risico’s kunnen zich in 
alle deelprocessen voordoen. 

‘Good governance’ laat zich niet alleen in regels vangen, 
maar moet ook tot uitdrukking komen in het doen en 
laten van personen. De Raad van Bestuur en de Raad 
van Toezicht zijn zich ervan bewust dat zij een bijzon-
dere maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. 
Zij betrekken op gepaste wijze alle interne én externe 
belanghebbenden bij het beleid van de organisatie en 
zijn hierop ook aanspreekbaar.  

Per 1 januari 2017 is de herziene Governancecode Zorg 
2017 ingevoerd. In 2017 en 2018 worden de principes 
van de Governancecode Zorg door de Raad van Toezicht-
commissie Governance & HR en de Raad van Bestuur 
stapsgewijs getoetst aan de statuten van de stichting en 
de reglementen en werkwijzen van de Raad van Toezicht 
en de Raad van Bestuur. Waar nodig vinden bijstellingen 
plaats. Extra aandacht is besteed aan principe 2: waarden 
en normen, en de vertaling daarvan in het gewenste 
gedrag van Bravis-medewerkers. Hierover is op 22 novem-
ber 2017 een themabijeenkomst belegd. Ook principe 3: 
invloed belanghebbenden werd benadrukt in de tweede 
maatschappelijke verantwoordingsbijeenkomst die het 
Bravis ziekenhuis op 5 oktober 2017 hield. Over beide 
onderwerpen leest u meer in paragraaf 3.4. 

3.2  RAAD VAN BESTUUR

3.2.1 Samenstelling Raad van Bestuur
Per 1 januari 2015 bestaat de Raad van Bestuur van 
het Bravis ziekenhuis uit twee personen: mevrouw 
J. van Vliet als lid Raad van Bestuur en de heer H. 
Ensing als voorzitter Raad van Bestuur. Mevrouw Van 
Vliet had medio 2016 aangekondigd in de zomer van 
2017 met pensioen te gaan. Zij heeft op 15 juni 2017 
afscheid genomen en per 1 juli 2017 formeel haar 
functie neergelegd.  

 
 
Haar aankondiging was voor de Raad van Toezicht 
reden om de aanwezige tweehoofdige bestuurs-
structuur met de voorzitter Raad van Bestuur en de 
voorzitters van de adviesorganen te evalueren en 
vervolgens te besluiten om de positie lid Raad van 
Bestuur opnieuw in te vullen. Mevrouw T.H. (Bianka) 
Mennema-Vastenhout is per 1 juli 2017 als lid Raad 
van Bestuur gestart. Tot eind 2017 doorliep zij een 
intensief inwerkprogramma. 

3  BESTUUR,  TOEZICHT BEDRIJFSVOERING EN MEDEZEGGENSCHAP
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3.2.2 Nevenfuncties Raad van Bestuur

Naam drs. J.M.L. Ensing drs. T.H. Mennema- 
Vastenhout J. van Vliet MHA

Functietitel voorzitter lid (vanaf 1 juli 2017) lid (tot 1 juli 2017)
Leidinggevende of 
niet-leidinggevende 
functie

leidinggevend leidinggevend leidinggevend

Geslacht mannelijk vrouwelijk vrouwelijk
Jaar benoeming  
bestuurder

2007 (voorzitter: 2012) 2017 2009

Datum indiensttreding 1 juni 1990 1 juli 2017 1 september 2009 
Nevenfuncties Regionale bestuurlijke 

functies
•  voorzitter bestuur 

Stichting Medische 
Microbiologie (t/m 30 
juni 2017)

•  voorzitter Stichting 
Pathologisch en Cyto-
logisch Laboratorium 
West-Brabant

•  voorzitter bestuur 
Regionaal Elektronisch 
Netwerk

•  lid bestuur Stichting 
Projecten Arbeidsmarkt 
Zorgsector West-Bra-
bant (PAZ)

•  lid AdviesRaad Zeeuws 
RadioTherapeutisch 
Instituut

Lidmaatschap van net-
werken
•  lid bestuur Bra-

bants-Zeeuwse Werk-
gevers-vereniging

•  voorzitter bestuur Sa-
menwerkende Chipsoft 
ziekenhuizen (SaCZ)

•  lid Adviescommissie 
Besturing & Bekosti-
ging NVZ

•  bestuurslid Inkoop Alli-
antie Ziekenhuizen

•  arbiter Scheidsgerecht 
Gezondheidszorg (van-
af november 2016)

Overige activiteiten
•  lid bestuur Stichting Al-

gemene Ziekenhuizen 
(SAZ (t/m 31 december 
2017))

Regionale bestuurlijke 
functies (vanaf 1 juli 
2017):
•  lid bestuur Stichting 

Pathologisch en Cyto-
logisch Laboratorium 
West-Brabant

•  voorzitter Netwerk 
Palliatieve Zorg, regio 
Roosendaal – Bergen op 
Zoom – Tholen

•  voorzitter bestuur Stich-
ting WestWest

•  voorzitter dagelijks 
bestuur Embraze 

•  lid bestuur Consortium 
Palliatieve Zorg Zuid-
West Nederland

Lidmaatschap van net-
werken
•  lid ROAZ (Regionaal 

Overleg Acute Zorg) 
Noord-Brabant

Regionale bestuurlijke 
functies (tot 1 juli 2017):
•  lid bestuur Stichting 

Medische Microbiologie 
(t/m 30 juni 2017)

•  lid bestuur Stichting 
Pathologisch en Cyto-
logisch Laboratorium 
West-Brabant

•  voorzitter Netwerk 
Palliatieve Zorg, regio 
Roosendaal – Bergen op 
Zoom – Tholen

•  voorzitter bestuur Stich-
ting WestWest

•  voorzitter dagelijks 
bestuur Embraze 

•  lid bestuur Consortium 
Palliatieve Zorg Zuid-
West Nederland

Lidmaatschap van net-
werken
•  lid ROAZ (Regionaal 

Overleg Acute Zorg) 
Noord-Brabant

Overige activiteiten: 
•  vicevoorzitter Raad van 

Toezicht Koninklijke 
Visio

•  lid Bestuurs-Ad-
vies-commissie Kwali-
teit en Organisatie NVZ

•  lid Bestuurs Advies-
commissie Opleiding en 
Onderwijs NVZ

•  lid evaluatiecommissie 
Citrien-programma 
Zonmw

•  voorzitter college kwa-
liteitsregister Verpleeg-
kundigen en Verzorgen-
den (vanaf 1 mei 2017)

Totaal bezoldiging 2017 
in kader van de WNT  € 243.522 € 90.498 €  128.169
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3.2.3 Taak en werkwijze Raad van Bestuur 
De Raad van Bestuur wil naast de Governancecode 
Zorg ook voldoen aan de Gedragscode voor de goede 
bestuurder van de NVZD (Vereniging van Bestuurders 
in de Gezondheidszorg) en de statuten van de stich-
ting. De werkwijze van de Raad van Bestuur is vastge-
legd in het reglement Raad van Bestuur. Dit beschrijft 
de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van 
Bestuur voor het besturen van de ziekenhuisorgani-
satie. Daarbinnen is een lid primair aanspreekbaar 
op de aan hem toegewezen taken en aandachtsge-
bieden. Het reglement voorziet verder in regelingen 
voor besluitvorming en waarneming, openbaarheid, 
openheid, en interne en externe verantwoording. In 
de statuten en het reglement Raad van Toezicht is ver-
meld welke informatie de Raad van Bestuur minimaal 
aan de Raad van Toezicht ter beschikking stelt. Het 
reglement Raad van Bestuur zal in 2018 waar nodig 
aangepast worden aan het vernieuwde modelregle-
ment van de NVZD en de Governancecode Zorg. 

In het derde jaar na de juridische fusie heeft de Raad 
van Bestuur belangrijke besluiten genomen omtrent 
de profielinvulling van de beide ziekenhuislocaties 
en de daarbij gewenste lateralisaties/concentraties 
van zorg en bouwkundige renovaties. Dit alles om het 
doel van de fusie: behoud van de ziekenhuiszorg in 
de regio en verbetering van de kwaliteit van zorg te 
bereiken. Deze lateralisaties vonden vervolgens vanaf 
najaar 2017 plaats en lopen door tot najaar 2018. 
Meer hierover in paragraaf 4.2.1.  
Ook is opnieuw veel ziekenhuisbeleid geharmoni-

seerd en gemoderniseerd, waar nodig na het door-
lopen van een adviestraject bij de adviesorganen. 
Herkenbaar daarin is het streven om het beste van de 
twee werelden te verenigen, waar nodig aangevuld 
met nieuwe externe informatie. 
Naast regulier overleg met de Cliëntenraad en de Ver-
pleegkundige Adviesraad door lid Raad van Bestuur 
mevrouw Van Vliet en haar opvolger mevrouw Men-
nema, en met de Ondernemingsraad door voorzitter 
Raad van Bestuur de heer Ensing, nemen zij beiden 
deel aan het tweewekelijks overleg met het bestuur 
van de Vereniging Medische Staf. Alle medisch specia-
listen werkzaam in het Bravis ziekenhuis zijn verplicht 
lid van de Vereniging Medische Staf. De heer Ensing 
overlegt verder tweewekelijks met het bestuur van de 
Coöperatie MSB Bravis, het grootste medisch specia-
listisch bedrijf van vrijgevestigde medisch specialisten 
in het Bravis ziekenhuis.  
 
In het najaar 2017 vond met het Managementteam de 
derde evaluatie plaats van het Dynamisch Beleidsplan 
voor de jaren 2015–2017 en van de strategische risi-
coanalyse. Daarbij werd tevens besloten het beleids-
plan ook in het jaar 2018 te handhaven. Dit omdat de 
lateralisaties van zorg veel voorbereidingstijd en zorg-
vuldige uitvoering vergen en een groot beroep doen 
op de veerkracht van de Bravis-organisatie. Meer over 
het Dynamisch Beleidsplan vindt u in paragraaf 4.1. 
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3.3  RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht past de door de Brancheorganisatie in 
de Zorg opgestelde Zorgbrede Governancecode toe. Op basis 
van deze Code geeft de Raad van Toezicht op de website van 
Bravis een uitvoerige uiteenzetting over onder meer haar visie, 
taakopvatting, profiel, samenstelling en over de (neven)functies 
van haar leden. Kortheidshalve wordt daaromtrent naar deze 
site (www.bravisziekenhuis.nl) verwezen.

Bij de evaluatie van het functioneren van de Raad van 
Toezicht over 2016 is tevens besproken of en zo ja hoe 
de vacature binnen de Raad zou worden opgevolgd 
die zou ontstaan na het noodzakelijke vertrek van 
de heer De Ruiter in juli 2017. Noodzakelijk omdat 
hij tweemaal vier jaar zitting had gehad in de Raad 
van Toezicht van het Bravis ziekenhuis en diens 
rechtsvoorganger Franciscus Ziekenhuis. De Raad 
van Toezicht besloot deze zesde zetel opnieuw in te 
vullen met een persoon met financieel economische 
en/of accountancy achtergrond en tevens te werven 
voor een zevende lid met een ICT-achtergrond. Onder 
de kandidaten bevond zich mevrouw mr. drs. D.J.M.P. 
Horsmeier MM die zich voor beide profielen kwali-
ficeerde en per 1 juli 2017 toetrad tot de Raad van 
Toezicht. 

Op initiatief van de Raad van Toezicht heeft Bravis in 
oktober 2017 publiekelijk verantwoording afgelegd 
over zijn beleid en functioneren. Bestuur, medisch 
specialisten en toezichthouders deelden met politici 
en maatschappelijke organisaties de resultaten, de 
plannen voor de komende jaren en de dilemma’s 
waarmee het ziekenhuis te maken heeft. Onderwer-
pen welke aan bod zijn geweest, zijn onder meer 
e-health en de scenario’s van een mogelijke nieuw-
bouw op één locatie. Transparantie van de nadere 
besluitvorming over deze mogelijke nieuwbouw is 

een vereiste en de Raad van Toezicht zal dit proces 
nauwlettend volgen.

Naast de reguliere vergaderingen is in 2017 ook een 
themasessie georganiseerd over de operationali-
sering van principe 2 ‘Waarden en Normen’ van de 
Governancecode in de Zorg. Hierbij waren uitgeno-
digd een vertegenwoordiging van de interne gremia 
en het managementteam van het ziekenhuis. Nadere 
vervolgafspraken zijn hierover gemaakt en de Raad 
van Toezicht zal dit belangrijke thema ook in 2018 
intensief volgen.

Vanzelfsprekend zijn behandeld: de begroting 2018, 
de jaarrekening 2016, de strategische risico inventa-
risatie en de voortgang in het Strategisch Dynamisch 
Beleidsplan 2015-2017. Vraagstukken welke verder 
nog de aandacht van de Raad van Toezicht hebben 
gekregen, zijn de herdefiniëring van de destijds opge-
stelde profielen van de locaties Roosendaal en Bergen 
op Zoom, portfoliodiscussie in relatie tot verwachte 
zorgontwikkelingen in Zuidwest Nederland, de be-
handeling van kwetsbare ouderen in samenwerking 
met thuisorganisaties tanteLouise en Groenhuysen, 
de mogelijke nieuwbouw van een regionaal zieken-
huis op één locatie en de ervaren werkdruk in relatie 
tot een steeds schaarser wordende arbeidsmarkt van 
zorgprofessionals.

3.4  RAAD VAN COMMISSARISSEN BRAVIS ZORG B.V.

De Raad van Commissarissen van Bravis Zorg B.V. 
bestaat eind 2017 uit vijf van de zes leden van de Raad 
van Toezicht van Stichting Bravis ziekenhuis. De raad 
vergaderde in 2017 eenmaal. De belangrijkste punten 
tijdens deze vergadering waren de goedkeuring van 

de jaarrekening 2016 en de goedkeuring van de tekst 
van de voorgenomen statutenwijziging waarmee de 
oude naam Lievensberg Zorg B.V. wordt aangepast. 
Deze statutenwijziging is op 24 november 2017 gepas-
seerd. 
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3.5   MEDISCH SPECIALISTISCHE BEDRIJVEN

Sinds 1 januari 2015 zijn in het Bravis ziekenhuis 
zeven medisch specialistische bedrijven actief. In een 
MSB hebben zich vrijgevestigde medisch specialisten 
verenigd. Van de Coöperatie MSB Bravis U.A. is ruim 
de helft van de vrijgevestigden lid. Het bestuur hier-
van overlegt tweewekelijks met de Raad van Bestuur. 
Daarnaast hebben de vakgroepen dermatologie, 
radiologie, pathologie, medische microbiologie, plas-
tische chirurgie, oogheelkunde en neurochirurgie elk 
een eigen MSB opgericht. De Raad van Bestuur heeft 
met elk MSB een identieke samenwerkingsovereen-
komst gesloten. Tevens is in 2017 met de Coöperatie 
MSB Bravis een addendum met kwaliteitsafspraken 
getekend. 

Onderstaand schema geeft de verhoudingen weer 
tussen ziekenhuis, Vereniging Medische Staf en MSB-
en en de tussen hen geldende overeenkomsten.
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3.6  VERENIGING MEDISCHE STAF 

““Het bevolkingsonderzoek is een belangrijk middel 

om darmkanker te voorkomen of vroegtijdig te 

ontdekken.”

Maag-Darm-Leverarts Eric Halet

Fusie en aantal leden
De Vereniging Medische Staf (VMS) bestond op 31 
december 2017 uit 240 gewone leden en 31 buitenge-
wone leden. De buitengewone leden zijn bijvoorbeeld 
chefs de clinique en gastspecialisten.

Aandachtsgebieden
De VMS richt zich voornamelijk op de kwaliteit en 
patiëntveiligheid. Ook stafbreed strategisch beleid is 
bij de VMS belegd voor zover dit niet in overwegende 
mate de ondernemersbelangen van de vrijgevestigde 
specialisten of de arbeidsrechtelijke positie van spe-
cialisten in loondienst betreft. Deze belangen worden 
respectievelijk door de Medisch Specialistisch Be-
drijven (MSB) en de Vereniging Medisch Specialisten 
in dienstverband (VMSD) behartigd. De leden van de 
MSB en de VMSD zijn tevens lid van de VMS maar de 
verschillende gremia hebben hun eigen aandachts-
gebieden en opereren onafhankelijk van elkaar. Deze 
rolverdeling is vastgelegd in het Document Medische 
Staf (DMS).

Stafbestuur
Het Stafbestuur komt wekelijks bij elkaar. Tweeweke-
lijks is er overleg met de Raad van Bestuur. Verder is 
er jaarlijks overleg met de Raad van Toezicht, twee-
jaarlijks met de Cliëntenraad en eens per kwartaal 
met de VAR. Het Stafbestuur wordt ondersteund door 
het bureau medische staf dat bestaat uit drie secreta-
resses en een beleidsmedewerker. 

Besluitvorming
Jaarlijks vindt de algemene vergadering van de VMS 
plaats. De algemene vergadering heeft met name be-
trekking op het intern functioneren van de vereniging. 
Maandelijks is er een kernstafvergadering. In de kern-
stafvergaderingen komen stafbrede onderwerpen 
met betrekking tot kwaliteit en patiëntveiligheid aan 

de orde zoals adviesaanvragen vanuit de Raad van 
Bestuur met betrekking tot voorgenomen beleid en 
stafbrede richtlijnen en protocollen. In de kernstafver-
gadering zijn alle vakgroepen binnen het ziekenhuis 
vertegenwoordigd. De Raad van Bestuur is op uitnodi-
ging van het Stafbestuur bij de algemene ledenverga-
dering en de kernstafvergaderingen aanwezig. 

Belangrijke onderwerpen die in 2017 in de kernst-
afvergaderingen aan de orde zijn gekomen zijn: de 
herijking van de zorgprofielen van de locaties en het 
advies inzake de VMS hierin, de lateralisatieplannen 
met betrekking tot de concentratie van de acuut-com-
plexe snijdende zorg en de kinderdagopname in Ber-
gen op Zoom alsmede de concentratie van de electief 
snijdende zorg en het pijncentrum in Roosendaal, an-
derhalvelijnszorg, de deelname van specialisten aan 
een GFMS-pilot, deelname aan ZorgkaartNederland, 
de nieuwe HASP-richtlijn en medische overdracht, het 
patiëntenportaal Qmentum, en infectiepreventie. 

Participatie specialisten binnen het ziekenhuis
Medisch specialisten spelen ook een rol in het ma-
nagement van het ziekenhuis. Zowel de Raad van 
Bestuur als de VMS hechten aan de verdere ontwik-
keling van het duaal management. Naast de medisch 
managers op zorgeenheidsniveau zijn er daarom ook 
medisch specialisten op zorggroepniveau benoemd. 
Zij maken deel uit van het managementteam in het 
ziekenhuis en hebben een adviserende taak. In 2017 
vervulden dhr. T.H.A. Bikkers, chirurg, dhr. H. Krepel, 
internist, en dhr. M. Franken, nucleair geneeskun-
dige, deze functie voor respectievelijk zorggroep 
acuut-complex, beschouwend en oncologie, electief 
en medisch ondersteunend. 

Een andere belangrijke schakel tussen het ziekenhuis 
en de medische staf zijn de decanen kwaliteit en 
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patiëntveiligheid. De decanen adviseren de Raad van 
Bestuur, het Stafbestuur, de managers op zorggroep- 
en zorgeenheidsniveau en de medisch specialisten 
over onderwerpen die betrekking hebben op de 
kwaliteit en veiligheid van zorg. De decanen vervullen 
hiernaast een belangrijke rol bij de afhandeling van 
calamiteiten, claims en klachten. Tweewekelijks vindt 
er overleg plaats met het lid van de Raad van Bestuur 
dat kwaliteit in de portefeuille heeft en de voorzitter 
van het Stafbestuur. Kwaliteit en patiëntveiligheid 
zijn ook een vast agendapunt tijdens de kernstafver-
gaderingen, waarbij de decanen vanuit het decanen-
overleg terugkoppeling geven aan de leden van de 
medische staf. Ook wordt dan ingegaan op actuele 
ontwikkelingen. Momenteel wordt deze functie ver-
vuld door mw. A. Groenhuijzen, ziekenhuisapotheker, 
en mw. G. Wijma, geriater.

De medische zorg wordt tenslotte gekenmerkt door 
een steeds verdergaande digitalisering. Belangrijk is 
daarom dat medisch specialisten bij ontwikkelingen 
op het terrein van ICT nauw betrokken zijn. Om deze 
reden is door de Raad van Bestuur, in samenspraak 
met het Stafbestuur, in 2017 een Chief Medical Infor-
mation Officer (CMIO) aangesteld. Deze fungeert als 
schakel tussen de afdeling I&A en de medische staf. 
Momenteel vervult dhr. M. Tjioe, dermatoloog, de 
functie van CMIO.

De leden van de VMS zijn verder onder meer actief 
binnen de stafcommissies en de ziekenhuiscommis-
sies met elk een specifiek aandachtsgebied. Een ver-
dere toelichting op de activiteiten van de medische 
staf kunt u lezen in het jaarverslag over 2017 van de 
Vereniging Medische Staf.

3.7   VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND

In 2017 werd in het Bravis ziekenhuis de VMSD (Vereniging Medisch 
Specialisten in Dienstverband) opgericht. Bij het vaststellen van 
de AMS 2016 (cao Arbeidsvoorwaarden medisch specialisten) 
werd afgesproken dat de specialisten in dienstverband zich 
zouden organiseren in een VMSD om meer betrokkenheid en 
medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband 
binnen het ziekenhuis te creëren.

Hierbij werd van het volgende principe uitgegaan: de 
medisch specialist en het ziekenhuis zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor de medisch specialistische 
zorg. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid vraagt 
om betrokkenheid op basis van gelijkwaardigheid.

De VMSD werd ook opgericht om de specialisten 
in dienstverband te organiseren met het doel de 
belangen te behartigen van haar leden in relatie tot 
onder meer Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en 
de Medische Staf van het ziekenhuis. Dus voor zowel 
de specialisten in dienstverband die onder de AMS als 
voor diegenen die onder de CAO Ziekenhuizen vallen.
 

In 2017 heeft de VMSD zich naast de oprichting en 
vaststelling van de statuten onder andere beziggehou-
den met enkele belangrijke dossiers over het invoeren 
van jaargesprekken binnen vakgroepen van medisch 
specialisten in dienstverband, pensioen  aftopping en 
de mogelijkheden van een roosterprogramma binnen 
Monaco. Er is inmiddels een vaste overlegstructuur 
georganiseerd met de Raad van Bestuur en de Vereni-
ging Medische Staf van het Bravis ziekenhuis. In 2018 
blijft de VMSD zich inzetten voor een betere positi-
onering en participatie van de medisch specialist in 
dienstverband binnen het Bravis ziekenhuis. 
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3.8  DE ONDERNEMINGSRAAD

De Ondernemingsraad (OR) van het Bravis ziekenhuis heeft de 
beschikking over 17 zetels. De OR wordt aangestuurd door het 
dagelijks bestuur dat gevormd wordt door de voorzitter, vicevoorzitter 
en de ambtelijk secretaris. Na het tussentijds vertrek van één van 
de vicevoorzitters heeft de OR besloten om verder te gaan met één 
vicevoorzitter. 

Commissies
De OR werkt met commissies. De OR heeft reguliere 
commissies voor Financiën, Arbo en PR. De overige 
onderwerpen worden onderverdeeld in twee andere 
commissies (commissie 1 en commissie 2). Naast het 
commissiewerk neemt een aantal leden van de OR 
ook plaats in klankbordgroepen, waaronder ver-
pleegkundige visie en renovatie klinieken. 

Vergadercyclus
De leden van de OR komen elke dinsdag bij elkaar. Op 
dinsdag wordt door OR-leden gewerkt in commissies 
en is er een plenair overleg. Daarnaast zijn er verschil-
lende gestructureerde overlegsituaties, namelijk:
•  7x per jaar OR-vergadering tussen de OR-leden 

onderling
•  6x per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van 

Bestuur en management HRM
•  1x per jaar overlegvergadering tussen OR, Raad van 

Bestuur en management HRM in aanwezigheid van 
een lid van de Raad van Toezicht

•  1x per jaar sluit een delegatie van de OR aan bij een 
vergadering met de Raad van Toezicht

•  7x per jaar agendaoverleg tussen Raad van Bestuur, 
management HRM en het dagelijks bestuur van de 
OR

Daarnaast zijn er regelmatig overleggen tussen DB en 
het management HRM en heeft de commissie arbo 
bijvoorbeeld jaarlijks overleg met de arbo-arts. Ver-
der nemen delegaties van de OR naast bovenstaande 
overleggen ook deel aan landelijke overlegvormen en 
heeft men overleg met andere adviesorganen zoals 
de Cliëntenraad, de VAR en de medische staf.

Scholingen
De OR heeft in 2017 een aantal scholingen gevolgd. 
De commissie Arbo heeft zich daarnaast meer onder-
werpgericht laten scholen. Op deze manier vergroten 
de OR-leden hun kennis en expertise over bepaalde 
onderwerpen die in de organisatie spelen. Ook het 
dagelijks bestuur laat zich bijscholen. Onderwerpen 
waarop scholing plaatsvond:

• Financiën
• Overtuigend en strategisch adviseren
• Arbo-gerelateerde onderwerpen zoals wetgeving
• De OR is bij de dossiers van de uitbesteding schoon-
maak en beveiliging bijgestaan en ondersteund door 
zijn vaste adviseur en een jurist.

Onderwerpen in 2017
Onderwerpen die door de OR zijn behandeld:
• Bedrijfsnoodplan
•  Benoemingen lid Raad van Toezicht en lid Raad van 

bestuur
•  Uitbesteding beveiliging en schoonmaak
•  Digitalisering personeelsdossiers
•  Organisatorisch toebedelen doktersassistenten aan 

eigen zorgeenheid
•  Dynamisch beleidsplan
•  Externe prikdienst
•  Fases 1 en 2 herijking zorgprofielen
•  Geconsigneerde pauzes
•  Herallocatie afdeling dagopname behandelcentrum 

en endoscopie
•  Herinrichting zorgeenheid revalidatie
•  Integratie afdeling infectiepreventie bij Cliëntzaken
•  Lateralisaties acuut snijdend en electief snijdend, 

GE chirurgie Bergen op Zoom, kinderdagopname en 
pijncentrum.

•  Maatregelen t.b.v. continuïteit uitvoering OK-pro-
grammering

•  Fusie Medische Microbiologie
•  Beschikbaarheidsdienst 2e OK-team
•  Invoering nieuwe dienst SEH
•  Fiattering strategisch opleidingsplan
•  Verplichte vrije dag
•  Visie 2018-2020
•  Werktijdenwijzigingen voedingsassistenten, secreta-

resses functieafdeling, laboranten MBV, poli reuma-
tologie, kraamverzorgenden 2e lijn, SEH, OK wegens 
bedrijfsdrukte, voedingsassistenten acuut-complex 
en zorgeenheid snijdend.

•  Financiële onderwerpen, waaronder BKR-rapporta-
ges, jaarrekening, kaderbrief en begroting.
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3.9  CLIËNTENRAAD 

De Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis is het medezeggenschaps
orgaan voor alle cliënten van het ziekenhuis. De Cliëntenraad 
behartigt gemeenschappelijke belangen van cliënten en zorgt ervoor 
dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds 
centraal staat. 

Onder ‘Bravis ziekenhuis’ wordt in dit verband 
verstaan: de twee hoofdvestigingen in Bergen op 
Zoom en Roosendaal en andere centra die onder de 
verantwoordelijkheid van de organisatie vallen, zoals 
het Moeder & Kindcentrum (Bergen op Zoom), het 
Oncologie Centrum (Roosendaal) en de poliklinieken 
in Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen.

De Cliëntenraad is een duidelijk aanwezige gespreks-
partner binnen de organisatie die contact onderhoudt 
met diverse geledingen, zowel binnen als buiten de 
organisatie.
Leden van de Cliëntenraad worden op voordracht van 
de Cliëntenraad benoemd door de Raad van Bestuur. 
Leden van de Cliëntenraad verrichten hun werkzaam-
heden op basis van vrijwilligerswerk. Zij ontvangen 
een onkostenvergoeding voor gemaakte reiskosten 
en verrichte werkzaamheden. De Cliëntenraad wordt 
financieel gefaciliteerd vanuit de ziekenhuisbegroting.

Zeven personen maakten gedurende het gehele 
verslagjaar deel uit van de Cliëntenraad. In de bijlage 
treft u de samenstelling van de Cliëntenraad aan. 
 
Werkplan
De Cliëntenraad heeft een werkplan waarin de 
prioriteiten zijn vastgelegd. Voor het jaar 2017 waren 
de speerpunten: Patiëntenparticipatie, Kwaliteit en 
Veiligheid, Gastvrijheid, en Klachtenbehandeling en 
klachtenmanagement.
Aan de genoemde onderwerpen is op diverse ma-
nieren bijzondere aandacht besteed. In de loop van 
het jaar is de voortgang van het werkplan een aantal 
keren geëvalueerd.

Vergaderingen en activiteiten
De Cliëntenraad heeft zelf tijdens het verslagjaar 12 
keer vergaderd. Daarnaast waren er overleggen met 
de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Vereni-
ging Medische Staf en andere functionarissen uit de 
organisatie zoals onder andere de zorggroepmana-
gers, afvaardigingen vanuit het Oncologisch Centrum 
en de PAAZ.

Symposium Patiëntparticipatie
Onder de titel ‘Patiëntparticipatie: (on)begrensd?!’ 
organiseerde de Cliëntenraad een symposium voor 

medezeggenschapsorganen, medewerkers van zorg-
instellingen, medisch specialisten, huisartsen en 
vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen. Het 
symposium, dat op 9 november werd gehouden, was 
een groot succes. Er waren veel belangstellenden en 
boeiende sprekers brachten interessante onderwer-
pen voor het voetlicht.

Na afloop van het symposium werd de voorzitter 
van de Cliëntenraad, Caroline van Doorn-Van Gurp, 
verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij werd 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Caroline kreeg de onderscheiding opgespeld door de 
burgemeester van haar woonplaats Tholen, me-
vrouw Van de Velde. Tot haar verdiensten behoren 
onder andere haar werkzaamheden voor Rode Kruis 
Eindhoven e.o, Cliëntenraad Jeroen Bosch Zieken-
huis in ‘s-Hertogenbosch, Cliëntenraad Lievensberg 
ziekenhuis, later Bravis ziekenhuis, Watersportver-
eniging Sint-Annaland, Hospice De Markies in Bergen 
op Zoom en Stichting Tholen Beter Bekend. Caroline 
nam eind 2017 afscheid als voorzitter van de Cliënten-
raad.

Zichtbaarheid Cliëntenraad
De Cliëntenraad is van mening dat hij zichtbaar moet 
zijn voor de ‘achterban’ die hij vertegenwoordigt. 
Deze zichtbaarheid is in de praktijk gebracht door 
aanwezig te zijn bij netwerkactiviteiten, zoals onder 
andere de bijeenkomsten van Bravis onder de noemer 
‘maatschappelijke verantwoording’. De website van 
Bravis voorziet in een presentatie van de Cliënten-
raad. Op de website wordt gewezen op de moge-
lijkheid om het werkplan van de Cliëntenraad op te 
vragen.

Besproken onderwerpen
Naast beraadslagingen in verband met adviesaanvra-
gen besteedde de Cliëntenraad aandacht aan andere 
onderwerpen die hij belangrijk vindt. Veelal gebeur-
de dat in samenwerking met functionarissen uit de 
organisatie die voor de betreffende aandachtsvelden 
verantwoordelijk zijn. In een aantal gevallen leidden 
deze beraadslagingen tot het verstrekken van onge-
vraagde adviezen.
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Onder andere aan de volgende onderwerpen heeft de 
Cliëntenraad aandacht besteed:

Dynamisch beleidsplan: Periodiek werd de voortgang 
van de in het dynamisch beleidsplan opgenomen 
doelstellingen geëvalueerd.

Lateralisatieplan en herijking zorgprofielen: Het la-
teralisatieplan in zijn algemeenheid en de uitwerking 
daarvan op sectorniveau was meerdere keren onder-
werp van bespreking. Hetzelfde gold voor de herijking 
van de zorgprofielen.

Gastvrijheid: De Cliëntenraad verleende actief me-
dewerking aan gastvrijheidsprojecten, waaronder 
het project ‘Seniorvriendelijk ziekenhuis’. Ook was er 
regelmatig overleg met de Dienst Geestelijke Verzor-
ging.

Veiligheidsrondes: Leden van de Cliëntenraad namen 
deel aan veiligheidsrondes. Ervaringen die hierbij 
werden opgedaan worden als positief ervaren.

Financiële zaken: De financiële situatie en gang van 
zaken van Bravis volgde de Cliëntenraad met belang-
stelling. Qua meningsvorming beperkte de Cliënten-
raad zich hierbij tot onderwerpen op hoofdlijnen.

KinderAdviesRaad: Hoewel ervoor gekozen is om de 
KinderAdviesRaad niet aan de Cliëntenraad te verbin-
den heeft de Cliëntenraad met belangstelling en met 
instemming het formeren van de KinderAdviesRaad 
gevolgd en daar medewerking aan verleend. De Cliën-
tenraad vond het een goede keuze dat de KinderAd-
viesRaad tijdens zijn symposium van 9 november 
2017 werd geïnstalleerd.

Patiënt Effect Rapportage: Op initiatief van de 
Cliëntenraad en in samenwerking met de Raad van 
Bestuur is een aanvang gemaakt om te komen tot 
een Patiënt Effect Rapportage. Het doel hiervan is bij 
adviesaanvragen inzichtelijk(er) te maken van welke 
consequenties voor de cliënt sprake kan zijn.

Rapportages BKR-kwaliteit: De periodieke rappor-
tages BKR-kwaliteit zijn steeds met belangstelling 
besproken. Waar van toepassing en mogelijk werden 
trends vastgesteld en zijn hierover vragen gesteld.

Bouwzaken: De Cliëntenraad liet zich informeren over 
bouwzaken die aan de orde waren. Waar nodig is in 
bouw/verbouw-commissies geparticipeerd.

Adviezen Cliëntenraad 2017
•  (gevraagd) advies Lateralisatie GE-chirurgie naar 

BOZ
•  (gevraagd) advies Fusie medische microbiologie
•  (gevraagd) advies Project Integrale Geboortezorg en 

oprichting Coöperatie
•  (gevraagd) advies Kandidaat lid Raad van Bestuur
•  (gevraagd) advies Fase 1 herijking zorgprofielen
•  (gevraagd) advies Lateralisatieplan acuut-complex 

snijdend en electief snijdend
•  (gevraagd) advies Protocol toepassen vrijheidsbe-

perkende interventies
•  (gevraagd) advies Herinrichting van de ZE-revalida-

tie
•  (gevraagd) advies Lateralisatie van het pijncentrum
•  (gevraagd) advies Lateralisatie kinderdagopname
•  (ongevraagd) advies Real time inzichtelijk maken 

van patiëntgegevens in MijnBravis
•  (ongevraagd) advies Afzien van deelname aan Gast-

vrijheidszorg met Sterren
•  (ongevraagd) advies Begroting 2018

3.10 KINDERADVIESRAAD

In november 2017 is de eerste KinderAdviesRaad 
(KAR) in West-Brabant en Zeeland geïnstalleerd. Dit 
gebeurde tijdens een symposium van de Cliëntenraad 
over patiëntenparticipatie. De KAR is een jeugdige 
variant op de Cliëntenraad. Zij gaat de positie van kin-
deren in Bravis verstevigen en meehelpen te bouwen 

aan optimale kindgerichte zorg in het ziekenhuis. Het 
is een officieel adviesorgaan voor het ziekenhuis. Het 
Bravis ziekenhuis zal de raad regelmatig om advies, 
tips en ideeën vragen. De raad kan ook zelf aange-
ven wat beter kan en het ziekenhuis ongevraagd van 
adviezen of tips voorzien.
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3.11  VERPLEEGKUNDIGE ADVIESRAAD (VAR)
 

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) adviseert de Raad van 
Bestuur vanuit verpleegkundig inhoudelijk perspectief met als 
doel de kwaliteit van de verpleegkundige zorg te waarborgen en te 
verbeteren, beroepsinhoudelijke ontwikkelingen te stimuleren en 
professionalisering/profilering van de beroepsgroep te bevorderen.

Vergaderingen en adviezen
In 2017 is de VAR tweewekelijks voltallig bijeen geweest 
en het dagelijks bestuur wekelijks. Er heeft overleg 
plaatsgevonden met Raad van Bestuur, Raad van 
Toezicht, Ondernemingsraad, Medisch Stafbestuur en 
de Cliëntenraad. De werkzaamheden hebben zich met 
name gericht op de ontwikkelingen in de verpleegkun-
dige beroepsuitoefening, kwaliteit van de verpleegkun-
dige zorg in relatie tot lateralisaties en werkdruk en op 
deskundigheidsbevordering.
Door de VAR zijn in 2017 adviezen afgegeven over:
1. Harmonisatie voorbehouden handelingen
2. Lateralisatie GE-chirurgie
3. Fase 1 herijking zorgprofielen
4. Lateralisatie acuut complex en electief snijdend
5. Reanimatieprotocol
6. Code behandelingsbeperking
7. Herzien protocol neusmaagsonde
8. Vrijheidsbeperkende interventies
9. Lateralisatie pijncentrum
10. Lateralisatie kinderdagopname
11. Fase 2 herijking zorgprofielen
12.  In samenwerking met VMS advies en plan van aan-

pak voor invoering SBARR communicatiestructuur

Activiteiten en contacten

Deskundigheidsbevordering
Op 16 november 2017 werd een Dr. House-avond gehou-
den, een interactieve masterclass over Sepsis, gericht 
op verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. 
Mevrouw Bianka Mennema opende de masterclass. 
Spreker was Sander Janssen, internist-intensivist Bravis 
ziekenhuis. Aansluitend volgde een Kahoot Quiz door Ralf 
Blummel en Jos Konings (beiden IC- verpleegkundigen).

VAR-boekje 
Binnen Bravis is een pilot gestart ten aanzien van de 
invoering van een zakkaartjes app. De VAR heeft het 
beheer (up to date houden van de kaartjes) van de zak-
kaartjes overgedragen aan de werkgroep.

Bijeenkomsten
Door leden van de VAR werd in 2017 deelgenomen aan o.a.: 
Intern:
•  Werkgroepen voorschrijven UR-geneesmiddelen en 

High Risk medicatie
•  Commissie medische gassen

•  Werkgroep en klankbordgroep Toekomstbestendige 
Verpleegkundige Zorg

•  Werkgroep Vilans-protocollen
•  Klankbordgroep Vitaliteit
•  Patiëntveiligheidsrondes
•  Bijeenkomst presentatie zorgprofielen
•  Bijeenkomst ‘Winst van e-health’
•  Bijeenkomst Maatschappelijke verantwoording
•  Bijeenkomst Informatie Beleidsplan
•  Bravis-symposium Cliëntenraad ‘Patiëntenparticipatie: 

(on)begrensd?!’ 
•  Themabijeenkomst Raad van Toezicht ‘Governance’
•  Bijeenkomst Behandelbeperking en Vrijheidsbeperken-

de interventies

Extern:
•  Regionaal VAR-overleg 
•  Congres Verpleegkundig leiderschap op de IC
•  ETZ/NVZ congres ‘Verpleegkundigen op de stip’
•  Regionale NVZ bijeenkomst mbo/hbo
•  NVZ landelijke bijeenkomst presentatie functieprofie-

len mbo/hbo
•  Nursing Workshop: Evidence Based Practice
•  Verenigingsconferentie V&VN

Dag van de zorg 
Op 11 mei 2017 (Dag van de zorg in Bravis ziekenhuis) 
hield de VAR een stageochtend voor alle leden van het 
Managementteam (MT). Een deel van de M- leden ging in 
op de uitnodiging. Geen vergaderingen, maar patiënten-
zorg op de agenda. Zij liepen een ochtend mee met een 
verpleegkundige op een klinische verpleegafdeling.  

Actie V&VN 
De V&VN hield op 20 november 2017 een landelijke 
actiedag in de zorg, genaamd ‘meerzorgminderpapier’. 
Verpleegkundigen werden gevraagd om online of tele-
fonisch mee te doen aan een uitgebreide enquête over 
(onnodige) registratie. In navolging van de landelijke 
actiedag heeft de VAR de verpleegkundigen van het Bra-
vis ziekenhuis gevraagd wat hen zou helpen de werkdruk 
te verminderen. De vraag was hiermee breder dan de 
landelijke actie die zich vooral heeft gericht op (onnodi-
ge) registratie. De reacties zijn door de VAR gebundeld en 
aangeboden aan de Raad van Bestuur en gedeeld met 
de VMS. 

Scholing
Alle leden namen deel aan een VAR-escholingsdag, 
verzorgd door Q-academy.
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4.1  INLEIDING

Het Bravis ziekenhuis focust op samenwerking tussen 
zorgverleners onderling, in het ziekenhuis en daarbui-
ten en met de patiënt. Samenwerking die het verschil 
maakt in het belang van de patiënt komt echter niet 
automatisch tot stand. Het Bravis ziekenhuis heeft de 
ambitie om hierin een leidende rol te spelen. Voor de 
patiënt worden soepele overgangen naar en vanuit het 
ziekenhuis gerealiseerd. Door een meer logische verde-
ling van taken met huisartsen, verpleeghuizen, thuis-
zorg en andere zorgverleners wordt gezorgd voor betere 
en beter betaalbare zorg. Onze slogan en klantbelofte 
daarbij is: ‘Samen word je beter’.

4.1.1 Wij zijn Bravis
Het Bravis ziekenhuis zet het belang van de patiënt 
altijd voorop. Bij de behandeling kijken we naar wie 
de beste bijdrage voor de patiënt kan leveren: zorg-
verleners in of buiten het ziekenhuis. De medewerkers 
denken en handelen vanuit vier kernwaarden: lef, vrij, 
deskundig en verbindend. De interne opdracht hierbij 
is: ‘Samen doen waar we goed in zijn’. 

4.1.2 Kerndoelen en strategie
De strategie van het Bravis ziekenhuis is gericht op drie 
kerndoelen. Deze zijn vastgesteld in het Dynamisch 
Beleidsplan.
1.  Versterken van de patiënt door hem een stem te 

geven in zijn eigen zorgproces.
2. Elkaar versterken in de zorgketen.
3.  Versterken van de nieuwe ziekenhuisorganisatie 

door excellent te organiseren. 
De klantbelofte, kerndoelen en kernwaarden van het 
Bravis ziekenhuis worden gerealiseerd aan de hand van 
vijf strategische programma’s. 

4.1.3 Strategische inventarisatie 
Het Bravis ziekenhuis heeft zich ten doel gesteld om 
strategisch risicomanagement in te voeren en zo te 
komen tot een integraal overzicht van de belangrijkste 
risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. In 2015 
heeft het Managementteam met delegaties van de Raad 
van Toezicht en adviesorganen de inventarisatie inge-
deeld in vier risicovelden: kwaliteit en veiligheid, markt, 
sturing en financiën, en bedrijfsvoering. Tien beheers-
maatregelen kregen in 2016 en 2017 extra aandacht. 
Uit de tussenstand in augustus 2017 komt het volgende 
beeld naar voren. 

4  Beleid, inspanningen en 
prestaties

Om richting te geven aan de wijze waarop de Bravis ziekenhuisorganisatie 
wordt ingericht en om het Bravis ziekenhuis voor te bereiden op de toekomst 
is in 2015 het ‘Dynamisch Beleidsplan 20152017’ opgesteld en door de Raad 
van Bestuur vastgesteld. 

1. Versterken van 
de patiënt
•  Patiënten een stem 

geven in hun eigen 
zorgproces

•  Kijken door de ogen 
van de patiënt

•  Inzet ICT voor meer 
participatie van en 
communicatie met 
de patiënt

2. Verdeling van 
zorg over de 
locaties
•  Oncologie Centrum
•  Complexe acute 

zorg
•  Visieontwikkeling 

maatschappen

3. Keten- en ander-
halvelijns zorg
•  Verbonden in Zorg
•  Stichting West-

West
•  Experimenten 

met individuele 
partners

•  Projecten die de 
samenwerking 
verbeteren

4. Kwaliteit &  
veiligheid 
•  Bouwen voor de 

visie
•  Continu verbeteren
•  Standaardisatie 

(zorgpaden)

5. Zorg-, organisatie- & kennisontwikkeling
• Leiderschap & Cultuur

• Verpleegkundige functiemix 2020
• Kenniscentrum en leeraanbod

Strategische programma’s
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Risico Beheersmaatregelen Wat is er gebeurd tot dusver?
Kwaliteit en veiligheid
Disfunctioneren van medisch  
specialisten en/of 
maatschappen

•  Verder ontwikkelen van 
kwaliteitsstuurinformatie op  
specialist- en medewerkerniveau

•  Indicatorenset VMS deels beschikbaar op 
Cognos

•  BKR kwaliteit doorontwikkeld 
•  Implementatie zorgstuur kwaliteit ter 

verbetering sturing
•  Brede uitrol kwaliteitsmatrix

Ontbreken van een adequate  
kwaliteits- en 
veiligheidscultuur

•  Aanspreekcultuur verbeteren en 
feedback op persoonsniveau (in 
leiderschapsprogramma)

•  Specifieke rapportages ontwikkeld gericht 
op medicatie voorschrijven en NR/NB 
beleid, jaarlijkse meting en doorvoeren 
verbeteringen

•  Enquête patiënt-veiligheidscultuur 
voorjaar 2018 

•  PvA voor naleving infectie-preventiebeleid 
in uitvoering 

Onvoldoende competenties 
bij vpk om de complexe 
patiëntenzorg te overzien en 
organiseren

•  Uitvoering geven aan project 
verpleegkundige functiemix (opleiding en 
realiseren andere verhouding HBO/MBO)

•  Projectorganisatie ingericht, HBO scholing 
gestart 

•  Inventarisatie opleidingsniveau afgerond

Onvoldoende samenwerking, 
communicatie en overdracht 
tussen professionals

•  Overdracht bij kwetsbare groepen 
optimaliseren middels ondersteuning met 
ICT, werken aan ketendossiers

•  REN besluit om digitale uitwisseling te 
ontwikkelen

•  Afspraken binnen West-West over 
overdracht kwetsbare ouderen

•  Besluit tot invoering IC PDMS chipsoft 
•  Uitrol XDS netwerk (beeldinfo) en consult 

2.0

Marktontwikkeling
Onvoldoende onderscheidend  
vermogen: patiënten/
verwijzers kiezen niet per se 
voor Bravis

•  Onderscheidend vermogen invullen vanuit 
Bravisprofiel (samen, ingebed in de regio, 
multidisciplinaire MSZ)  
i.p.v. ZBC kenmerken proberen te definiëren

•  Communicatie van Bravisprofiel in de 
regio gericht op het creëren van langdurig 
vertrouwen

•  Accent in communicatie op patiënt en 
specialistverhalen

•  Realiseren van 1,5 lijns zorg projecten 
•  Jaarlijkse maatschappelijke 

verantwoordingsbijeenkomst 
•  Marketingcampagne reumatologie is 

ontwikkeld en wordt geÏmplementeerd

Sturing
Gebrekkige samenwerking  
RvB - medisch specialisten

•  Open en transparant delen van risicovolle 
gebeurtenissen en zorgen tussen RvB/vz 
VMS/vz MSB, leiden tot afwegingen van 
belangen en verbeteracties

•  Risico’s worden gedeeld en 
beheersmaatregelen besproken en 
doorgevoerd in onderlinge afstemming 

•  Rol decanen en opstelling bestuur VMS 
gericht op versterken openheid 

Slecht functionerende RvB/MT •  Invoeren 360 graden methodiek voor 
evaluatie functioneren RvB en MT-leden

•  360 evaluatie RvB heeft plaatsgevonden 
incl. feedback adviesorganen

•  360 evaluatie MT leden is begin 2018 
uitgevoerd

Financiën en bedrijfsvoering
Effect van lage prijs/volume-
afspraken met verzekeraars 
op omzet

•  Verbeteren stuurinformatie over 
tarieven, realisatie volume en benutting 
omzetafspraken en daarop daadwerkelijk 
sturen

• Verbetering analyse en prognose (P&C). 
•  Marktverkenning tarieven is structureel 

onderdeel verkoopplan
•  Frequentie van analyse en prognose is 

opgevoerd

ICT datalek •  ICT/Informatie beveiligingsbeleid 
versterken en handhaven

•  Functionaris gegevensbescherming 
aangesteld 

•  Uitvoering geven aan plan voor technische 
beveiliging

•  Secure mail doorgevoerd
•  Interne communicatie/awareness 

verhoogd
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4.1.4 Marketing
Marketing richt zich op het uitdragen en activeren 
van de belofte ‘Samen word je beter’ en de daaraan 
verbonden merknaam Bravis ziekenhuis. Daarnaast 
zorgt marketing voor het verkrijgen van inzicht in de 
behoeften van patiënten en in de marktontwikke-
lingen. Aan de hand hiervan levert marketing advies 
over de inzet van marketingcommunicatie-activitei-
ten, het versterken van de klantgerichtheid van de 
dienstverlening en de inrichting van het aanbod. 

Marketing reumatologie
Begin 2017 zijn twee nieuwe reumatologen gestart bij 
Bravis ziekenhuis. Via diverse offline, online en social 
media is hier bekendheid aan gegeven. De centrale 
boodschap in deze communicatie was ‘Uw leven in 

de hoofdrol, niet uw reuma’, waarbij ‘Alles onder één 
dak’ als belangrijk voordeel van de reumazorgverle-
ning bij Bravis werd uitgedragen. Ook is er in Bergen 
op Zoom een open Reumadag georganiseerd die druk 
werd bezocht. Deze activiteiten hebben bijgedragen 
aan een substantiële toename van het aantal nieuwe 
reumapatiënten (1e polibezoeken). 

Bravis in de media
Het merk ‘Bravis ziekenhuis’ heeft in 2017 veel ex-
posure gehad. Met onze deelname aan de SBS6-serie 
Traumacentrum kregen in de maanden september en 
oktober ongeveer 300.000 kijkers per uitzending een 
mooi kijkje in ons ziekenhuis. Daarnaast is ook in 2017 
de klantbelofte ‘Samen word je beter’ uitgedragen via 
zowel papieren als digitale media en is de bekend-

2.800 
reacties

320
berichten

4.000 
keer gedeeld

23.000 
vind-ik-leuks

Facebook één van belangrijkste communicatiekanalen

Views op Facebook
De berichten van Bravis worden 
in totaal elke maand gemiddeld 
75.000 keer gezien. Op jaarbasis 
betekent dit circa 900.000 views.

Aantal volgers op Facebook

0

2000

4000

6000

4822 5547

+15%

Begin 2017

Doelstelling 5400

Eind 2017
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heid van het ziekenhuis verder versterkt. 97% van 
de inwoners in ons werkgebied kent de merknaam 
Bravis ziekenhuis (bron: Nationale Imago Benchmark 
Ziekenhuizen, Newcom Research & Consultancy, 
augustus 2017).

Het belang van social media in onze externe com-
municatie is in 2017 verder toegenomen. Het aantal 
volgers op Facebook is in 2017 met 15% toegenomen 
tot 5.547. Het aantal Twitter-volgers is met 9% geste-
gen naar precies 1.000. Het Facebook-bericht met het 
hoogste bereik in 2017 heeft 51.000 mensen bereikt. 
Als onderdeel van de social media-strategie is ‘web-
care’ geïmplementeerd. Dit is een proces voor het 
proactief reageren op en het afhandelen van klachten 
die op social media worden geuit.

Website
Op 5 december 2017 is de vernieuwde website van 
Bravis ziekenhuis live gegaan. De website heeft een 
nieuw design gekregen met als belangrijkste doel om 
het patiëntgerichter te maken. Het nieuwe ontwerp 
is tot stand gekomen in samenwerking met patiënten 
en laaggeletterden. Het aantal unieke bezoekers aan 
de Bravis website is in 2017 met 13% toegenomen tot 
circa 200.000.

200.000 
geregistreerde unieke 
bezoekers

8,5
+13%
bezoekers t.o.v. 2016

78%
via mobiele apparaten

400.000 
sessies

Bravis in de media in 2017

BezoekenBravis website in 2017

Score Coosto
Volgens benchmark Coosto scoort 
Bravis op social media positiever 
dan gemiddeld. Hiermee behoort 
Bravis tot de beste 30% van alle 
ziekenhuizen.

Van de 44e plaats 
in 2016 naar de 

23e plaats in 2017.

Patiënten beoordelen 
het Bravis ziekenhuis 

met gemiddeld 4 sterren.

Tevredenheid over de 
medewerkers volgens 

United Consumers

Gemiddelde

Bravis ziekenhuis

0 5 10 15 20 25

19,6

24,3

Een flinke stijging voor het Bravis 
ziekenhuis: van de 44e plaats in 2016 

naar de 23e plaats in 2017  

Net als in 2016 een score van 3 
op een maximum van 4 

 
Wel verbetering op onderdelen 

Van een 4,5 in 2014 naar een 5 in 2015 

naar een 7 in 2016 

Tevredenheid over de medewerkers in dit 

onderzoek is een 8,5 

 
Bravis hiermee bij de beste 

30% van alle ziekenhuizen 

19,6%
24,3%

Gemiddelde Bravis ziekenhuis

Net Reputation Score
social media
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4.2   ALGEMEEN BELEID VERSLAGJAAR
 

4.2.2 Resultaten
Hieronder wordt een selectie van de speerpunten uit 
2017 benoemd die in het verslagjaar hebben geleid 
tot belangrijke resultaten van het ziekenhuis.

Brave InnovatieTeam
De zorg in Nederland is aan grote veranderingen on-
derhevig. Door de toenemende vergrijzing blijven de 
gezondheidskosten stijgen. Voor de nabije toekomst 
staat Nederland voor een grote uitdaging; de zorg 
moet efficiënter en doelmatiger ingericht worden, 
zodat met minder mensen meer werk verricht kan 
worden. Het gebruik van informatie- en communica-

tietechnologie, ofwel e-health-toepassingen, zal hier-
bij een belangrijke rol innemen. Het Bravis ziekenhuis 
streeft ernaar om een innovatieve organisatie te zijn. 
Om ruimte te geven aan de verschillende initiatieven 
en ideeën op het gebied van e-health is in januari 
2017 het Brave InnovatieTeam opgericht. Het Brave 
InnovatieTeam opereert autonoom en bestaat uit 5 
personen van diverse afdelingen die samen 1 fte invul-
len. De ideeën dienen bij te dragen aan een kwalitatief 
betere zorgverlening aan de patiënt. 

De werkwijze bij Brave is anders dan in de rest van 
het ziekenhuis, omdat de initiatiefnemer eigenaar is 

MEI 17 JUN 17 JUL 17 AUG 17 SEP 17 OKT 17 NOV 17 DEC 17

Tijdelijke concentratie kliniek longgeneeskunde

Concentratie verdenking op acute buik na 17u

Concentratie
acuut-complex

snijdend

Concentratie
electief

snijdend

Concentratie
kinderdagopname

Locatie Roosendaal Locatie Bergen op Zoom

4.2.1 Lateralisatie van zorg
De visie op de ziekenhuiszorg West-Brabant van juni 
2013 met de beschreven profielen van de twee hoofd-
locaties en de visies van de afzonderlijke vakgroepen 
zijn leidend bij de lateralisatie van zorg. Met laterali-
satie van zorg bedoelen we concentratie van bepaal-
de zorg op één van beide hoofdlocaties. De voordelen 
van concentratie van zorg zijn dedicated zorg van 
verpleegkundigen voor specifieke patiëntengroepen, 
het versterken van multidisciplinaire same nwerking, 
 

het verhogen van doelmatigheid van zorg, het ver-
sterken van de concurrentiepositie en het behoud van 
zorg in de regio. In 2017 vond een aantal lateralisaties 
plaats. Deze zijn opgenomen in onderstaand schema. 
Daarnaast is definitief besloten de dialyseafdeling, 
het pijncentrum, het cataractcentrum en het slaap-
centrum te concentreren op locatie Roosendaal, 
nadat de daarvoor benodigde ruimten zijn verbouwd. 
Deze concentraties zullen in de loop van 2018 plaats-
vinden.
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en blijft van zijn of haar idee. Brave zal na een korte 
intake met de initiatiefnemer faciliteren, verbinden, 
enthousiasmeren en inspireren om een idee van de 
grond te krijgen. Daarnaast werkt Brave kort cyclisch 
om snel eerste stappen te maken.

De 4 kernwaarden spelen een belangrijke rol bij 
Brave. Met name de verbinding zoeken is gelukt met 
projecten zoals DigiTuin, E-bike en zakkaartjes app. 
Maar de grootste winst in het eerste jaar van Brave 
kenmerkt zich met enthousiasmeren, motiveren en 
verbinden.

Heb jij een innovatief e-health idee? Wij nodigen je uit om 
met ons in gesprek te gaan. Kom hiervoor in contact met 
het Brave Innovatieteam via brave@bravis.nl. 
Kijk ook eens op: brave.bravisziekenhuis.nl.

Wij kijken uit naar jouw idee. 
De ko�ie en thee staan klaar!

Wat fijn dat je je vrij voelt om je e-health idee met Brave verder te willen ontwikkelen! Door lef te tonen help je je collega’s 
en patiënten om de deskundige zorg van het Bravis ziekenhuis naar een hoger plan te tillen. Brave zoekt voor jou graag de 
verbinding op met andere ideevormers, partners en kenniscentra om met jouw idee de volgende stap te kunnen maken.

Samen verbeteren, zelf doen!

deskundig
verbindend

lef

vrij

EXPERTS PARTNERS

IDEE
INITIATIEFNEMER

PATIËNT

BRAVIS RUSTPUNT
VIRTUELE STILTERUIMTE

STRUINEN LANGS TECHNISCHE 
SNUFJES IN DE BRAVIS DIGITUIN

TOVERTAFEL VOOR KIND & JEUGD
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Anderhalvelijnszorg
In 2017 is een vervolg gegeven aan het programma 
‘keten- en anderhalvelijnszorg’. Steeds meer zorgver-
leners in het ziekenhuis zien kansen om de patiën-
tenzorg te verbeteren door samen te werken met 
zorgpartners in de keten. De anderhalvelijnsinitiatie-
ven kindergeneeskunde en hartfalenpatiënten met 
huisartsenpraktijk De Grebbe in Bergen op Zoom zijn 
verder uitgebreid.

Een regionaal aanmeldportaal en opvangcapaciteit 
zijn gerealiseerd voor de spoedzorg van kwetsbare ou-
deren. Bravis had hierin een trekkersrol en is er trots 
op dat dit project in nauwe samenwerking met de ou-
derenzorg (Groenhuysen en tanteLouise), de thuiszorg 
(TWB) en de huisartsenzorg (Zorggroep West-Brabant 
en StichtingHuisartsenposten West-Brabant) gereali-
seerd is. Hiermee wordt bewerkstelligd dat kwetsbare 
ouderen op de juiste plek worden opgevangen en niet 
onnodig in het ziekenhuis terechtkomen.

Het regionale zorgpad ‘COPD met longaanval’ is 
verder geïmplementeerd en leidt inmiddels al tot 
minder opnamedagen in het ziekenhuis voor COPD- 
patiënten. Ook heeft Bravis een bijdrage geleverd 
aan het regionale project Stoppen met Roken van de 
Zorggroep West-Brabant.

De contouren voor de medisch specialistische zorg 
in de regio Steenbergen worden steeds duidelijker. 
In 2017 zijn het ziekenhuis en de huisartsen nader 
tot elkaar gekomen om de anderhalvelijnszorg in 
de regio Steenbergen in 2018 daadwerkelijk te gaan 
implementeren. 

De medisch specialistische verpleging in de thuissi-
tuatie heeft zich ook in 2017 weer gestaag uitgebreid. 
Bloedtransfusies, oncologisch verpleegkundige 
handelingen en dialysebehandelingen worden steeds 
meer bij de patiënt thuis verzorgd. Inmiddels zijn daar 
ook urologische antibioticabehandelingen aan toege-
voegd. Voorheen lagen patiënten hiervoor meer dan 
een week in het ziekenhuis. In 2018 zullen we stevig 
doorgaan met deze ontwikkelingen.

Oncologie Centrum
In het najaar van 2016 is de nieuwbouw van het 
Oncologie centrum opgeleverd. De oncologie zorg is 
volledig naar Roosendaal verplaatst. Nadat in oktober 
2016 de officiële opening plaatsvond, is in november 
2016 gestart met de behandeling van patiënten in het 
Oncologie Centrum. Patiënten geven aan dat zij de 
overstap naar het nieuwe gebouw en de aangepaste 
ondersteuning waarderen. Vooral de hoeveelheid 
licht in het gebouw en het gebruik van natuurlijke 
materialen werd als positief ervaren. Daarnaast bleek 
men erg tevreden met de nabijheid van het ZRTI 
bestralingscentrum.

Sport & bewegen Uiterlijke  
veranderingen

Gedachten  
& emoties

Werk &  
dagbesteding

Lichamelijke 
problemen

Kinderen Juridische 
vragen

Relaties 
& omgeving

Zingeving 
& inspiratie

Mijn partner  
heeft kanker

Voeding 
& diëtetiek

Een goed  
afscheid

DE 12  LEEFGEBIEDEN RONDOM KANKER
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Spreekuren en dagbehandeling
In de loop van 2017 zijn alle poliklinische spreekuren 
van medisch specialisten, diëtisten, gespecialiseerd 
verpleegkundigen (life-coaches, mammacare- en 
coloncareverpleegkun- digen) en verpleegkundig 
specialisten ondergebracht in het Oncologie Centrum. 
Op vaste tijden in de week vinden er MDO’s (multidis-
ciplinaire overleggen) plaats, waarbij door middel van 
teleconferencing ook overleg plaatsvindt met artsen 
in andere ziekenhuizen in Brabant en Rotterdam. De 
dagbehandeling, waar met name behandeling met 
cytostatica plaatsvindt, voldoet aan de verwachtin-
gen en laat een verwachte groei zien van het aantal 
patiënten. De integratie van polikliniek en dagbe-
handeling in een gebouw versterkt de onderlinge 
samenwerking.
 
Life-coaches
Bij de behandeling van kanker doet heel je leven mee. 
Daarom brengt het Bravis Oncologie Centrum goede 
zorg en behandeling en aandacht voor het leven bij 
elkaar.

Life-coaches ondersteunen patiënten bij alle leef-
gebieden. Patiënten van Bravis Oncologie Centrum 
krijgen ondersteuning van een eigen life-coach die 
samen met hen in kaart brengt wat er belangrijk is in 
het leven van de patiënt: waarvoor wil de patiënt 
energie hebben en over welke dingen maakt de 
patiënt zich zorgen, dingen die dus energie kosten. Zo 
kunnen wij de patiënt helpen fit te blijven, stemmen 
wij af met de bedrijfsarts als de patiënt graag wilt blij-
ven werken, bieden we, indien nodig, psychologische 
begeleiding van uw kinderen en ondersteunen we de 
partner als die naar de juiste rol in het ziekteproces 
van de patiënt zoekt. 

Psycho-sociaal MDO
In 2017 is gestart met het psycho-sociaal MDO. Doel is 
het verbeteren van de zorg voor patiënten met kanker 
door het samen signaleren van hiaten en doublures in 
de psychosociale en paramedische zorg. 
 
Kliniek interne-oncologie en chirurgie-oncologie
De klinische verpleegafdeling interne-oncologie en 
longoncologie is in december 2017 verhuisd naar 
een totaal gerenoveerde afdeling in Roosendaal. Op 
deze afdeling zijn meer éénpersoonskamers en is er 
voldoende mogelijkheid voor familie om de nacht 
in het ziekenhuis door te brengen. De uitstraling van 
de afdeling sluit aan op het oncologie centrum. De 
kliniek chirurgie-oncologie is gesitueerd in Bergen op 
Zoom. De zorgverlening op alle klinische oncologie 
afdelingen over beide locaties is geharmoniseerd. 
 
Samen sterker
De samenwerking met het ZRTI is in 2017 verder 
ontwikkeld. In opdracht van de beide Raden van 
Bestuur (ZRTI en Bravis) is een aantal beleidsvoor-
nemens ontwikkeld, dat moet leiden tot een betere 

samenwerking en een gezamenlijke marketing en 
communicatie.
In 2017 zijn voorbereidingen getroffen om het ZRTI 
en de ons omringende ziekenhuizen (in Embraze-ver-
band) aan te sluiten op het digitale netwerk van het 
Bravis ziekenhuis, zodat uitwisseling van uitkomsten 
van onderzoeken op patiëntniveau mogelijk wordt.
De samenwerking met huisartsen heeft in 2017 verder 
vorm gekregen. Er is een aantal overleggen geweest 
met een vertegenwoordiging van de in de regio werk-
zame huisartsen dat heeft geleid tot het toepasbaar 
maken van de NHG-richtlijn Oncologische Zorg. Met 
andere zorgverleners in de eerstelijn (in het bijzonder 
oncologisch geschoolde fysiotherapeuten) zijn nadere 
afspraken gemaakt over de wijze waarop patiënten 
vanuit het Oncologie Centrum kunnen worden verwe-
zen.
 
De contacten met de inloophuizen in Roosendaal en 
Bergen op Zoom hebben geleid tot een afstemming 
tussen het formele zorgaanbod in het Oncologie Cen-
trum en het informele zorgaanbod vanuit de inloop-
huizen. De programmamanager en de zorgmanager 
van het Oncologie Centrum zijn als adviseur toege-
treden tot het bestuur van inloophuis De Roselinde in 
Roosendaal. 

Het oncologie centrum vindt afstemming met de 
patiënten essentieel om de zorg te evalueren en te 
verbeteren. Deze klankbordgroep (een groep (oud-)
patiënten) is in 2017 gestart en is diverse malen 
geraadpleegd, waarbij vooral het accent heeft gelegen 
op de vervolmaking van de inrichting van het Onco-
logie Centrum en de wijze waarop patiënten via de 
website worden geïnformeerd.

Digitale ontwikkelingen
In 2017 is een significante aanpassing gedaan in de 
slagkracht van de ICT-organisatie. Het budget voor 
projecten is uitgebreid en er zijn diverse mensen aan 
de organisatie toegevoegd. Hierdoor kunnen meer 
projecten naast elkaar lopen. Een resultaat daarvan 
is onder andere een uitbreiding van de functionaliteit 
van het elektronisch patiëntendossier naar bijvoor-
beeld de IC, Hartrevalidatie en Bariatrie. Het patiën-
tenportaal ‘MijnBravis’ is verder ontwikkeld, meer 
labuitslagen en correspondentie zijn toegevoegd. Ook 
zijn de eerste gebruikers overgegaan naar de nieuwe 
Gemeenschappelijk Werkplekomgeving, waarop alle 
collega’s in 2018 zullen gaan werken. Verder is de 
infrastructuur flink vernieuwd met meer en betere 
wifi, nieuwe hardware en nieuwe netwerkapparatuur. 
Samen met alle vakgroepen, verpleging en ondersteu-
nende afdelingen is gewerkt aan een ziekenhuisbreed 
informatieplan dat mede de basis zal vormen voor 
toekomstige investeringen. Daarbij zijn vele ideeën 
geïnventariseerd op het gebied van e-health, die de 
komende tijd verder worden geïmplementeerd, zoals 
beeldbellen vanaf individuele pc’s ter ondersteuning 
van overdracht tussen specialisten en MDO’s. Samen 
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met het ETZ, ZRTI en Groenhuysen zijn belangrijke 
stappen genomen in het automatisch uitwisselen van 
verslagen en beelden, zodat deze niet meer op papier 
en middels dvd hoeven te worden uitgewisseld. 

Informatiebeveiliging en Privacy

Beveiligde mail
Vanaf 2017 verstuurt het Bravis ziekenhuis alle 
uitgaande e-mails via KPN Secure Mail. Door het 
ziekenhuis verstuurde e-mails zijn hiermee beveiligd. 
Sommige mailservers ondersteunen nog niet het 
beveiligingsprotocol (TLS) dat door KPN Secure Mail 
wordt gebruikt. In dat geval ontvangt de geadresseer-
de via e-mail een uitnodiging om het bericht in een 
veilige webomgeving of app op te halen. Het Bravis 
ziekenhuis heeft de implementatie tegelijk met an-
dere West-Brabantse zorgaanbieders uitgevoerd. Met 
het beveiligd versturen van e-mails wordt door deze 
zorgaanbieders voldaan aan wettelijke regelgeving.

Bewustwording
In oktober 2017 heeft het Bravis ziekenhuis voor het 
derde jaar op rij, tijdens de bewustwordingscampag-
ne ZEKER, gedurende twee weken aandacht besteed 
aan privacy en informatieveiligheid. Hiermee zorgden 
we voor extra aandacht voor het integer en zorgvuldig 
omgaan met (persoons)gegevens. De bewustwor-
dingscampagne liep gelijktijdig met de landelijke 
campagne Alert Online. Medewerkers konden bijvoor-
beeld een online zelftest doen op www.zorgzekeren.
nl om hun kennis te testen over privacy en informa-
tiebeveiliging. Daarnaast gaf de campagne tips en 
handvatten.

NEN7510:2017
Naast het borgen van kwaliteitscriteria, vereist de 
norm NEN7510 dat informatiebeveiligingsmaatre-
gelen op controleerbare wijze zijn ingericht voordat 
kan worden gesproken over adequate informatie-
beveiliging. Op 7 december 2017 is de nieuwe norm 
NEN7510:2017 gepubliceerd. De verbeterde norm 
geeft een kader waarbinnen iedere proceseigenaar 
de voor zijn/haar proces relevant geachte informa-
tiebeveiliging kan specificeren, inclusief de daarbij 
behorende maatregelen. Veel maatregelen zijn door 
de komst van de nieuwe norm aangepast. Het Bravis 
ziekenhuis is een traject gestart om de gewijzigde 
maatregelen te inventariseren en opnieuw te imple-
menteren.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Het Bravis ziekenhuis is als REN-deelnemer (Regio-
naal Elektronisch Netwerk West-Brabant) lid van het 
Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens 
(RPVG) en heeft in 2017 het Convenant Gegevensbe-
scherming West-Brabant ondertekend. De aanleiding 
voor het opstellen van een convenant zijn de regelin-
gen die de Europese en Nederlandse overheden de 
afgelopen jaren hebben ingevoerd om het verwerken 

van persoonsgegevens te beschermen. Medische 
verwerkingen vragen om bijzondere maatregelen, 
vanwege het gevoelige karakter van deze informatie. 
Alle zorgaanbieders moeten op basis van de wetge-
ving (AVG) maatregelen treffen, afgestemd op hun 
eigen werkomgeving.
Het RPVP heeft het convenant opgesteld om de sa-
menwerking in REN-verband vorm te geven. Cruciaal 
zijn standaardisatie van oplossingen, een groeimodel 
met verschillende instapniveaus, risicobeperking, 
kennisoverdracht, transparantie en het voorkomen 
van dubbel werk. De REN-deelnemers zijn en blijven 
verantwoordelijk voor hun gegevensverwerkingen. 
Het convenant biedt ondersteuning én beperking 
van de inspanningen die in de netwerkomgeving van 
zorgaanbieders aanzienlijk kunnen zijn.

Kindergeneeskunde
In december zijn, conform het lateralisatiebesluit, 
de kinderdagopnames geconcentreerd op locatie 
Bergen op Zoom, waar de afdeling Kind & Jeugd al 
was gehuisvest. 

Gezinsgerichte visite
De afdeling Kind & Jeugd is gestart met de gezinsge-
richte visite. Een vorm van visite waarbij de arts en 
verpleegkundige samen met kind en ouders de visite 
doen. Er vindt over en weer informatie-uitwisseling 
plaats en samen wordt overlegd over het medisch en 
verpleegkundige beleid. Met de opgedane ervaring 
zal in 2018 de gezinsgerichte visite verder worden 
ontwikkeld. 

E-consult
De kinderartsen hebben deelgenomen aan een pilot 
over het e-consult. De ervaringen die daarin zijn opge-
daan, worden gebruikt om het e-consult verder door 
te ontwikkelen.

Anderhalvelijnszorg
In de huisartsenpraktijk de Grebbe is een samenwer-
king ontstaan tussen kinderartsen en de huisartsen-
praktijk. Eén keer in de maand komt een kinderarts 
naar de praktijk. Hij ziet daar ter ondersteuning van 
de huisarts, kinderen met een mogelijke verwijsindi-
catie naar de polikliniek van Bravis. Bij 80% van de 
kinderen is een verwijzing voorkomen. De informatie 
die dit traject heeft opgeleverd wordt gebruikt om 
deze vorm van samenwerking verder uit te bouwen.

Samen beslissen
In 2017 was Bravis één van de 12 deelnemende 
ziekenhuizen in Nederland in het landelijk project 
Samen Beslissen. Samen Beslissen sluit aan bij het 
strategisch programma ‘Versterken van de positie 
van de patiënt’. Er is met twee deelprocessen deelge-
nomen; de gezinsgerichte visite bij Kind & Jeugd en 
het Individueel Zorgplan vanuit het COPD-zorgpad. 
De projectgroep in Bravis heeft tevens een notitie 
geschreven met daarin het voorstel hoe Samen Be-
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slissen na 2017 verder in de organisatie kan worden 
geïmplementeerd.

Huisvesting
Ook in 2017 heeft de afdeling huisvesting in het kader 
van concentratie van zorg en renovatie van gebouwen 
weer een aanzienlijk aantal huisvestingsprojecten 
gerealiseerd.

Renovatie kliniek locatie Roosendaal
In 2017 zijn de eerste klinische afdelingen op de 
locatie Roosendaal gerenoveerd. De huidige pati-
entenkamers op de 2e etage zijn omgebouwd naar 
moderne, comfortabele 1- en 3-bedskamers, waarbij 
uiteraard de nieuwste beschikbare technologieën zijn 
geïntegreerd. Daarnaast zijn er ook verblijfsruimten 
(huiskamers) en aparte spreekruimten gecreëerd voor 
gesprekken tussen arts en familie. In 2018 zullen de 
verpleegafdelingen op de 3e en 4e etage op dezelfde 
wijze worden gemoderniseerd.

Polikliniek Orthopedie, Chirurgie en KNO locatie 
Roosendaal
Op de locatie Roosendaal is voor de vakgroepen 
Orthopedie, Chirurgie en KNO een moderne nieuwe 
polikliniek gerealiseerd. Er wordt in deze nieuwe 
polikliniek gewerkt met universele spreek/onder-
zoekkamers, waarbij back- en front-officeactiviteiten 
zijn gescheiden en waardoor een grote mate van 

flexibiliteit ontstaat. Het ontwerp is open, transparant 
en daglicht is overal aanwezig. Patiënten wachten in 
vriendelijke prettige ruimten grenzend aan kunst-
exposities en kunnen zich aanmelden via digitale 
aanmeldzuilen. In 2018 zal de volgende fase van de 
renovatie van de polikliniek op de locatie Roosendaal 
worden gerealiseerd. 

Ingang achterzijde locatie Bergen op Zoom
Een groot deel van de parkeervoorzieningen op de lo-
catie Bergen op Zoom bevindt zich aan de achterzijde 
van het gebouw. Patiënten die daar parkeren moeten 
grote loopafstanden afleggen om via de polikliniek- of 
hoofdingang het gebouw te betreden. Door het reali-
seren van een achteringang voor patiënten zijn deze 
loopafstanden aanzienlijk korter. In 2018 wordt vanuit 
de parkeergarage tot aan de nieuwe achteringang een 
droogloopzone gerealiseerd.

Verbeteren parkeervoorzieningen locatie Bergen op 
Zoom
Bravis is constant in nauw overleg met de gemeente 
Bergen op Zoom om de parkeervoorzieningen op de 
locatie Bergen op Zoom uit te breiden en te verbete-
ren. In 2017 zijn in samenwerking met de gemeente 
Bergen op Zoom 45 extra parkeerplaatsen gereali-
seerd. De komende jaren gaat dit overleg over uitbrei-
ding parkeerplaatsen onverminderd voort.

”““Het streven in de vernieuwde polikliniek 

 is om zoveel mogelijk handelingen op één dag  

te plannen.”

Orthopedisch chirurg Tom Enneking
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Brandveiligheid locatie Bergen op Zoom
Na het realiseren van een sprinklerinstallatie op de 
verpleegafdelingen in 2016, zijn in 2017 ook algemene 
verblijfsruimten voor patiënten en bezoekers voor-
zien van een sprinklerinstallatie. Dit in het kader van 
de brandveiligheid en de toegenomen brandveilig-
heidseisen.
 
Facilitair

In- of uitbesteding beveiliging en schoonmaakdienst
In 2017 zijn de resultaten besproken van het onder-
zoek naar de nieuwe inrichting van de beveiligingsor-
ganisatie. Voor de beveiliging is het besluit genomen 
om per januari 2018 over te gaan tot een underma-
nagementconstructie voor de periode tot 2020. Vanuit 
het undermanagement behoudt het Bravis ziekenhuis 
het formeel werkgeverschap en vindt de operationele 
aansturing plaats vanuit een extern beveiligingsbe-
drijf. Medio 2019 zal er geëvalueerd worden.
Ook zijn in 2017 de resultaten besproken van het 
onderzoek naar de nieuwe inrichting van de schoon-
maakdienst in Bergen op Zoom. In Bergen op Zoom 
zijn de medewerkers van de schoonmaakdienst in 
dienst van het ziekenhuis. In Roosendaal zijn de 
schoonmaakwerkzaamheden uitbesteed aan een 
extern schoonmaakbedrijf. Er is bekeken of voor de 
beide locaties eenzelfde organisatie neergezet kan 
worden. Begin 2018 is besloten om ook de schoon-
maakdienst in Bergen op Zoom in een undermanage-
ment constructie vorm te geven.

Nieuwe menucyclus voor beide locaties
In december 2017 is de voedingsdienst op beide lo-
caties met een nieuwe menucyclus gestart. Voortaan 
kunnen patiënten kiezen uit een geheel nieuw week-
menu. Niet alleen de cyclus is veranderd, ook de duur 
en samenstelling van de menucyclus zijn aangepast. 
In de nieuwe menucyclus is uitgegaan van de schijf 
van vijf en de richtlijnen goede voeding. Ook worden 
de vier seizoenen in de maaltijden verwerkt, bijvoor-

beeld door het gebruik van verse ingrediënten uit 
een bepaald jaargetijde. Door een korte duur van de 
menucyclus kan er ook beter worden ingekocht en is 
er minder verspilling van ingrediënten. Bovendien zijn 
er nieuwe maaltijden toegevoegd, waardoor patiën-
ten voortaan kunnen genieten van een gevarieerd, 
meer uitgebalanceerd aanbod.

Wastescan
Eind 2017 is een begin gemaakt met het ontwikkelen 
van een instrument voor het meten van voedselver-
spilling. Dit om in het eerste kwartaal van 2018 te kun-
nen starten met een nulmeting. Tijdens de nulmeting 
wordt per afdeling bekeken wat de verspilling is van 
alle menu’s die in het Bravis ziekenhuis worden ge-
serveerd. Op basis van de uitkomsten wordt een plan 
van aanpak gemaakt om de voedselverspilling verder 
terug te dringen en het onderwerp tevens te borgen.

Logistiek
In 2017 is een nieuw logistiek concept uitgerold op 
de 1e en 2e etage in Roosendaal en op de IC, MKC, 
afdeling neurologie en Kind & Jeugd in Bergen op 
Zoom. In het nieuwe logistieke concept worden de 
afdelingen voorzien van een dagdagelijkse voorraad, 
waardoor er binnen de verpleegafdelingen zelf veel 
minder logistieke handelingen uitgevoerd hoeven te 
worden. Tevens heeft de logistieke afdeling in 2017 
vele verhuizingen ondersteund ten gevolge van de 
lateralisatie van zorg.

Identificatiepas
In 2017 is het project rondom de Bravis identificatie-
pasjes afgerond. Hierbij zijn drie passen samenge-
voegd (twee die binnen de locatie Bergen op Zoom in 
omloop waren en één binnen de locatie Roosendaal) 
tot één Bravis-pas die geschikt is voor het gebruik 
op beide locaties en is voorzien van een barcode en 
personeelsnummer.
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”““Het behandelen van glaucoom vergt een nauwe 

samenwerking met de patiënt, die moet meerdere 

malen per dag de ogen druppelen.”

Oogarts Jacques van Splunder
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4.3  ALGEMEEN KWALITEITSBELEID

Het Bravis ziekenhuis hanteert het kwaliteitsmodel van het NIAZ 
(Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) als overkoepelend 
kwaliteitssysteem. In paragraaf 4.3.3. worden de aanvullende 
kwaliteitsmodellen die in het Bravis ziekenhuis worden gehanteerd 
benoemd.

4.3.1 NIAZ
In 2017 is gestart met de implementatie van het 
nieuwe normenkader Qmentum van het NIAZ. Na de 
ziekenhuisbrede kick-off-bijeenkomst in februari heeft 
iedere afdeling een Qmentum verbeterteam ingericht 
met een afvaardiging van de afdeling, waaronder 
een arts. Het verbeterteam heeft een zelfevaluatie 
uitgevoerd aan de hand van de Qmentum-criteria. 
Onder de medewerkers van de afdeling zijn enquêtes 
uitgezet om de mate waarin aan de Qmentum-crite-
ria wordt voldaan breed te toetsen. Op basis van de 
zelfevaluatie en enquêtes stelden de verbeterteams 
verbeteracties vast. De verbeteracties zijn deels al in 
2017 opgepakt en worden in 2018 verder afgerond. In 
december 2018 volgt de externe NIAZ-audit. 

4.3.2 Interne audits 
In 2017 is verdere invulling gegeven aan de in 2016 
geïmplementeerde ‘tracer audits’. Bij een tracer audit 
wordt het pad van een echte patiënt door het zie-
kenhuis gevolgd. Rondom dit pad toetsen de interne 
auditoren verschillende Qmentum-criteria.
Op 31 december 2017 waren er 25 interne auditoren; 
10 verpleegkundigen, 3 artsen, 3 leidinggevenden en 
9 functionarissen vanuit ondersteunende afdelingen.
Zij hebben gezamenlijk 18 interne audits uitgevoerd. 
De focus van de audits lag in Q1 en Q2 op hoogrisico-
processen die zijn vastgesteld door de organisatie, 
in Q3 is gefocust op diverse VMS-thema’s en in Q4 op 
kwalitatief goed personeel. 

In het vastgestelde interne auditbeleid en de procedu-
re zijn de verantwoordelijkheden vastgelegd. Het ma-
nagement is verantwoordelijk voor het opstellen van 
een verbeterplan en het monitoren van de voortgang. 

4.3.3 Overige kwaliteitsmodellen
De afdeling dialyse is gecertificeerd conform het 
HKZ-certificatieschema dialysecentrum. Dit certificaat 
is geldig tot juli 2018. Dit geldt voor beide dialysecen-
tra, op locatie Roosendaal en Bergen op Zoom. 

De Stichting Medische Microbiologie en het Klinisch 
Chemisch Hematologisch (KCHL) Laboratorium zijn 
NEN-EN-ISO 15189 gecertificeerd. Daarnaast zijn 
de ‘point of care’-diensten* van het KCHL bekroond 
met een vergelijkbaar ISO22870-certificaat. Point of 

care-diensten betreft laboratoriumdiagnostiek buiten 
het laboratorium, zoals de glucosemeting bij de  
patiënt aan bed. 

Keurmerken
Het Bravis ziekenhuis beschikt over de volgende 
keurmerken:

Patiëntenverenigingen
•  Vaatkeurmerk
•  Kwaliteitszegel Dermatologie
•  Patiëntenwijzer Blaaskanker
•  Patiëntenwijzer Darmkanker 
•  Patiëntenwijzer Prostaatkanker 
•  Roze lintje Borstkanker
•  Smiley voor Dagbehandeling Kinderen – Brons en 

Smiley voor Kinderafdeling – Brons
•  Spataderkeurmerk
•  Stoma Zorgwijzer
•  Urine Stoma Zorgwijzer
•  Zorg voor borstvoeding

Zorgverzekeraars
•  CZ beste zorg bij maagoperaties voor gewichtsver-

mindering: Het ziekenhuis voldoet aan de CZ-criteria 
voor ‘beste zorg’ en heeft veel ervaring met deze 
operatie en de nabehandeling. Hoe beter de operatie 
en begeleiding, hoe sneller de patiënt herstelt en 
hoe beter de kwaliteit van leven na de operatie.

•  CZ beste zorg bij borstkanker: Het ziekenhuis 
voldoet aan de CZ-criteria voor ‘beste zorg’ en heeft 
veel ervaring met de behandeling van borstkanker. 
Hoe beter de operatie en begeleiding, hoe sneller de 
patiënt herstelt en hoe beter de kwaliteit van leven.

•  Zilveren Kruis pluscertificaat voor de behandeling 
van een herseninfarct: Het ziekenhuis voldoet aan de 
criteria van Zilveren Kruis voor ‘goede zorg’ en heeft 
veel ervaring met de behandeling van een hersenin-
farct. 

•  Zilveren Kruis pluscertificaat voor diabeteszorg voor 
volwassenen: Het ziekenhuis voldoet aan de criteria 
van Zilveren Kruis voor ‘goede zorg’ en heeft veel 
ervaring met de behandeling van diabeteszorg bij 
volwassenen. 

Algemene Keurmerken
Eurosafe Imaging Stars: Eurosafe Imaging Stars is een 
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keurmerk van de Europese Vereniging van Radiologie  
en wordt uitgereikt aan afdelingen Radiologie die 
goed omgaan met de stralingsbescherming van de 
patiënt, medewerker en publiek. De afdeling Medische 
Beeldvorming heeft dit kenmerk in 2017 behaald met 
vier sterren.
Gastvrijheidszorg met Sterren – 3 sterren: Een zieken-
huis ontvangt een of meerdere sterren als het voldoet 
aan de criteria van gastvrije zorg op het gebied van 
beleid, eten, drinken, verblijf, ambiance en service. 
Uitgegeven door Gastvrijheidszorg met Sterren.

4.3.4 Patiëntveiligheid
In het kader van patiëntveiligheid zijn in 2017 de vol-
gende items Bravisbreed aangepakt:
•  Borging en onderhouden van de 10 VMS-veiligheids-

thema’s.
•  Opstarten nieuwe Bravis VMS-thema’s: antistolling, 

diabetes en medicatieoverdracht kwetsbare ouderen.
•  Toezicht op het toepassen van prospectieve risico-in-

ventarisaties bij risicovolle processen en lateralisaties 
in de zorgverlening.

•  Borging en onderhouden werkwijze van de Centrale 
VIM Commissie en toe zien op de tijdige afhandeling 
van incidentmeldingen door de decentrale VIM-teams.

•  Actualiseren van het beleid rond het documentbeheer 
in iProva.

•  Vereiste Instellingsrichtlijnen in het kader van de 
NIAZ Qmentum-normering, die gerelateerd zijn aan 
patiëntveiligheid. 

•  Veiligheidsronden in het kader van hygiëne en infec-
tiepreventie.

Veilig incident melden 
De Centrale VIM Commissie van Bravis heeft in 2017 
voor het eerst een volledig jaar als commissie gefunc-
tioneerd. In dit jaar zijn de volgende onderwerpen 
besproken:
•  Deskundigheidsgebied vallen en fixatie
•   Deskundigheidsgebied medische apparatuur 
•  WKKGZ en VIM
•  Opleiding en training
•  Deskundigheidsgebied bloedproducten
•  Deskundigheidsgebied medicatie
•  Deskundigheidsgebied gebouwveiligheid 

Prospectieve Risico Inventarisatie
Eén van de onderdelen van een Veiligheidsmanage-
mentsysteem is een Prospectieve Risico Inventarisatie 
(PRI). De patiëntveiligheid wordt door een PRI ver-
hoogd door de risico’s van (risicovolle) zorgprocessen 
vooraf te identificeren en te analyseren om er vervol-
gens met verbetermaatregelen op te kunnen anticipe-
ren. Daar waar er sprake is van wijzigingen in nieuwe 
of risicovolle zorgprocessen dienen PRI’s uitgevoerd 
te worden. Zo zijn er in 2017 in het Bravis ziekenhuis 9 
PRI’s uitgevoerd op zorgprocessen op het gebied van 
onder andere lateralisaties en (nieuwe) geharmoni-
seerde processen en 32 PRI’s ten behoeve van aanschaf 
nieuwe apparatuur.

4.3.5 Taskforce infectiepreventie
Op 13 juli is het Bravis ziekenhuis bezocht door de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met als 
onderwerp voor het bezoek: TIP 3 (infectiepreven-
tie). Ten tijde van het bezoek zijn door de IGJ diverse 
tekortkomingen geconstateerd op het gebied van 
kleding, reiniging en desinfectie en isolatiemaat-
regelen. Het Bravis ziekenhuis heeft 6 maanden de 
tijd gekregen om deze onderwerpen aanzienlijk te 
verbeteren. Direct na het bezoek is door de RvB een 
taskforce infectiepreventie aangesteld. Een arts-mi-
crobioloog, manager cliëntzaken, manager facilitair 
en 2 deskundigen infectiepreventie hadden zitting 
in deze taskforce onder leiding van het lid Raad van 
Bestuur. De leden van de taskforce zijn elke 2 weken 
bijeengekomen om voortgang van het verbeterpro-
ject te bespreken en aan te sturen waar nodig. Met 
het verbetertraject is ingezet op kennisverbetering 
(onder andere e-learning), faciliteiten (aanschaf 
kleding), aanspreekcultuur en handhaving op de 
eerder genoemde punten. In korte tijd is verbetering 
waargenomen, maar het is zaak om deze verbetering 
verder door te zetten en vast te houden. In 2018 zal 
hier volop de aandacht naar uitgaan, mede door de 
invoering van Qmentum en het TOPHIP-programma.

4.3.6 Patiëntenraadpleging 
Het Bravis ziekenhuis hecht groot belang aan patiënt-
participatie en partnerschap. Patiëntenraadpleging 
kan hierbij een verbindende rol spelen. Patiënten-
raadpleging geeft inzicht in de wensen, behoeften 
en beoordelingen van onze patiënten. Daarvan kan 
het ziekenhuis leren en waar nodig verbeteringen 
aanbrengen.

2017 
In 2017 zijn 64 patiëntenraadplegingen uitgevoerd 
binnen diverse afdelingen. In tweederde deel van de 
gevallen vragen we de beoordeling van de patiënt 
(hoe vond u het?) en bij éénderde deel vragen we hun 
advies (wat vindt u belangrijk?). Het grootste deel van 
de patiëntenraadpleging (45%) omvat enquêtes (met 
name tevredenheidsonderzoeken). Er is echter een 
groei te zien in het inzetten van panels (behoefteon-
derzoek) en deelname van patiëntvertegenwoordi-
gers aan werkgroepen. In 83% van de gevallen (bij 53 
onderzoeken) is een verbeterpunt en/of verbeteractie 
benoemd naar aanleiding van de uitkomsten van de 
bevraging. Ook dit percentage vertoont een groei over 
de jaren 2015-2017. Patiënten die onder behandeling 
waren van de specialismen chirurgie, orthopedie, 
oncologie, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, 
gynaecologie of paramedisch hadden de meeste kans 
in 2017 bevraagd te worden. 

Voorbeelden van specifieke patiëntbevragingen in 2017: 
•  Directe feedback op een ervaring of stelling van het 

ziekenhuis is gegeven door patiënten van revalidatie 
en algemene bezoekers voor het symposium patiënt-
participatie van de Cliëntenraad. 
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•  Cardiologische patiënten en ouders van opgenomen 
kinderen zijn bevraagd over het onderwerp ‘samen 
beslissen’. 

•  De patiënttevredenheid en de beleving van de 
patiënt over het resultaat van de behandeling wordt 
gemeten bij patiënten die zorg ontvangen bij gynae-
cologische of borstkanker. 

•  Patiënten hebben hun bijdrage kunnen leveren aan 
het doorontwikkelen van het patiëntportaal MijnBra-
vis en de website van Bravis. 

•  Daarnaast zijn hun ervaringen en ideeën meegeno-
men bij het ontwerp en de (ver)bouw van de polikli-
niek en kliniek in Roosendaal.

2018
In 2018 vindt een ziekenhuisbreed patiënttevreden-
heidsonderzoek plaats. Dit is een vervolg van het 
onderzoek in 2016 waarbij een rapportcijfer van 
gemiddeld 8,1 werd behaald. Ditmaal worden zowel 
klinische als poliklinische patiënten bevraagd. Vanuit 
de afdeling Marketing & Communicatie wordt gestart 
met een klantbelevingsonderzoek op twee poliklinie-
ken. Ervaringen van patiënten kunnen zo snel gedeeld 
worden en indien nodig kunnen verbeteringen snel 
opgepakt worden door medewerkers en specialisten 
van de poliklinieken. 
Als we over de jaren 2015-2017 kijken, worden er 
ongeveer 60 patiëntenraadplegingen per jaar verricht. 
Voor het overgrote deel zijn deze decentraal. We 
verwachten dat ook voor 2018 decentraal diverse 
initiatieven zullen plaatsvinden, naar gelang de 
behoefte aan wat we willen weten van onze patiënt 
en bezoeker met de daaraan gekoppelde ambitie wat 
met deze informatie te doen.

4.3.7 Continu verbeteren
Sinds drie jaar werkt het Bravis ziekenhuis met de 
filosofie van continu verbeteren, gebaseerd op de 
Lean-methodiek. Dit houdt in dat we in het hele zie-
kenhuis continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering 
door ons voortdurend af te vragen: ‘Wat is de toege-
voegde waarde voor de klant?’. Het uitgangspunt hier-
bij is het creëren van waarde voor de klant en continu 
verbeteren door verspilling uit processen te halen. Er 
zijn regelmatig quickscans uitgevoerd om inzicht te 
krijgen in hoe we onze dienstverlening zo goed moge-
lijk kunnen laten aansluiten op de behoeften van onze 
patiënten en bezoekers en interne klanten.

De activiteiten die in 2018 zijn uitgevoerd om (de 
kwaliteit van) zorg te verbeteren:
•  Er zijn diverse waardestroomanalyses gemaakt van 

processen binnen het ziekenhuis: waar voeg je waar-
de toe en waar niet?

•  Middels intervisie werden de leidinggevenden uit-
gedaagd sneller, effectiever en duurzamer te blijven 
ontwikkelen, waardoor de verbeterkennis binnen de 
organisatie gedeeld en geborgd wordt.

•  De Bravis Continu Verbeterprijs is georganiseerd.
•  Er is een kwaliteitsmatrix ontwikkeld voor de zorg-

eenheden. Dit is een tool ter ondersteuning van het 
kwaliteitssysteem binnen de zorgeenheden. Het doel 
hiervan is om alle documenten rondom kwaliteit 
en veiligheid bij elkaar te groeperen. Een soort van 
bibliotheekfunctie dus. De kwaliteitmatrix geeft 
inzicht in al de lopende projecten en verbeteringen 
op gebied van kwaliteit en veiligheid. 

•  Het Bravis ziekenhuis heeft gekozen voor Qmentum 
als nieuw referentiekader voor het kwaliteitssys-
teem. De verbetermethodiek van continu verbeteren 
met de daarbij horende tools en workshops zijn dit 
jaar geïntegreerd binnen het kwaliteitssysteem.

•  Er is een Lean-event georganiseerd met medewer-
kers facilitaire dienstverlening en klanten over de 
Bravis brede lunchvoorziening.

•  Als organisatie hebben we deelgenomen aan externe 
activiteiten, zoals deelname aan LIDZ-contactper-
soondag, jaarcongres LIDZ, en een Gembawalk 
binnen het Verbeeten Instituut.

•  Er is een Lean Six Sigma Greenbelt-opleiding gestart 
met 10 deelnemers.

•  Er zijn diverse interne scholingen verzorgd van 
basistraining voor verpleegkundigen, medici en on-
dersteunende afdelingen tot experttrainingen voor 
leidinggevenden en ambassadeurs.

•  Het Heilig Hart Ziekenhuis uit Lier en het Albert 
Schweitzer Ziekenhuis uit Dordrecht hebben een 
werkbezoek afgelegd binnen het Bravis ziekenhuis.

Hieronder vindt u een overzicht t.a.v. de trainingen:

0 30 60 90 120 150

Kopgroeptraining BCV 9

Startbijeenkomst BCV 129

GoedGeorganiseerde afdeling 10

BCV training voor leidinggevenden 11

BCV training voor medewerkers 39,5

BCV training voor medisch managers 24,5

Greenbelt training 10

Medewerkers getraind (totaal 234)



50   JAARVERSLAG 2017

Een overzicht van verbeteringen die zijn gerealiseerd 
uit de trainingen:
•  Het reduceren van een verlengde opnameduur ver-

oorzaakt door flebitus.
•  Het reduceren van de doorlooptijd van chemothera-

pie binnen het Oncologie Centrum.
•  Het ontwerpen van een serviceconcept voor de klini-

sche afdelingen met een adviesaanvraag.
•  Het verkorten van de looproutes op de CSA.
•  Het reduceren van overvoorraad op de polikliniek 

longgeneeskunde.
•  Het uniformiseren van opdektafels op beide opera-

tiekamers.
•  Het optimaliseren van de overlegstructuur binnen 

medische techniek, waardoor verspillingen worden 
geëlimineerd en er een kwalitatief goede overleg-
structuur is gerealiseerd.

•  Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid 
op het spreekuur van de polikliniek interne genees-
kunde.

•  Het reduceren van de tijdverspilling rondom het 
proces scannen.

•  Medicatiebestelling op de SEH via scanmethode.
•  Het verbeteren van het voorraadbeheer binnen de 

KCHLT-afdeling.
•  De procedure verschonen infuuslijn optimaliseren.
•  Toepassen van de 5 S systematiek rondom zuurstof-

klokken op de afdeling dagopname.

4.3.8 Zorgpaden
Bij de (her)inrichting van (nieuwe) zorgprocessen 
voor specifieke patiëntgroepen wordt binnen Bravis 
gebruik gemaakt van de Zorgpaden-methodiek (Net-
werk Klinische Paden). Hierbij gaat het om patiënt-
processen zowel binnen Bravis als die we in samen-
werking met externe partners realiseren.

De wijze waarop zorgpaden worden ontwikkeld sluit 
naadloos aan op de verbetermethodiek Bravis Conti-
nu Verbeteren. Het is een veranderaanpak gericht op 
het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienst-
verlening, toename van de klanttevredenheid, meer 
tevreden medewerkers en doelmatig werken met 
terugdringing van verspilling.
Bravis is lid van het Netwerk Klinische Paden Neder-
land-België (LIGB – KU Leuven).

Kengetallen
Aantal zorgpaden d.d. 31 december 2017 51

Aantal specialismen 17
Nieuwe zorgpaden opgestart in 2017 2

In 2017 is, aansluitend op de uit te voeren laterali-
saties, het accent gelegd op het harmoniseren van 
protocollen, procedures en werkafspraken. 
Er zijn 2 nieuwe zorgpaden gestart binnen het Moeder 
& Kindcentrum en de afdeling dialyse. Deelfases 
zijn in 2017 geïmplementeerd. Bij de evaluaties zijn 
structureel uitkomsten van patiënttevredenheidson-
derzoeken meegenomen. De pilot met digitale zorg-
paden heeft niet geleid tot verdere uitbreiding van 
andere zorgpaden door tegenvallende resultaten en 
opbrengsten. In 2018 wordt naar een andere invulling 
gekeken.

”““Mijn internist noemt me een voorbeeld 

 voor andere patiënten. Samen werken we  

aan mijn diabetes.” 

Anja Schippers over haar diabetes – Bergen op Zoom
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4.4   KWALITEITSBELEID TEN AANZIEN VAN PATIËNTEN/CLIËNTEN

Bergen op Zoom
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Overzicht aantal klachten Bravis breed

4.4.1 Klachten
Een klacht is een door of namens een patiënt/klager 
gedane uiting van onvrede over de zorg en dienst-
verlening door personen werkzaam in of voor het 
ziekenhuis.
Conform de Wet Klachten Kwaliteit Geschillen Zorg 
beschikt het Bravis ziekenhuis over een regeling voor 
de behandeling van klachten. De klager wendt zich bij 
voorkeur in eerste instantie tot de hulpverlener tegen 
wie de klacht is gericht om te trachten op deze wijze 
tot een oplossing te komen. Als de klager dit wenst 
kan hij zijn klacht bespreken bij het Patiënten Service 
Bureau. De medewerkers van het Patiënten Service 
Bureau treden daarbij op als klachtenfunctionaris. Via 
bemiddeling wordt getracht een oplossing te bereiken. 
Indien dit niet tot tevredenheid leidt of de klager 
wenst een beoordeling van zijn klacht, kan de klager 
zich wenden tot de patiëntenklachtencommissie.

Klachtenrapportage
Alle klachten worden geregistreerd en gerapporteerd 
en als zodanig doorgegeven aan de desbetreffende 
afdeling/hulpverlener ter verbetering van de kwaliteit 
van zorg.

4.4.2 Patiëntenklachtencommissie
De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) 
is per 1 januari 2016 in werking getreden en verplicht 
elke zorginstelling te voorzien in effectieve en laag-
drempelige klachtenopvang en –behandeling voor 
patiënten. Het Bravis ziekenhuis heeft één klachten-
commissie ingesteld, voor beide locaties, teneinde 
klagers de mogelijkheid te bieden hun klacht(en) te 
laten behandelen en oordelen door een onafhankelij-
ke klachtencommissie. 

De Commissie Klachtenbehandeling Patiëntenzorg 
neemt schriftelijke klachten in behandeling van pati-
enten of diens vertegenwoordigers. Door de patiënt 
of diens vertegenwoordiger kan geklaagd worden 
over gedragingen van personen werkzaam in en/of 
voor het ziekenhuis, met betrekking tot medische 
behandeling en/of bejegening. Veel klagers willen 
met het indienen van een klacht een signaal afgeven 
om herhaling bij andere patiënten te voorkomen of 
suggesties doen welke de zorg- en dienstverlening 
verbeteren. De klachtencommissie spant zich in om 
de klacht zo goed mogelijk te behandelen. 

Voor de samenstelling van de patiëntenklachtencom-
missie wordt verwezen naar de bijlage.

Aantal klachten 
Op 1 januari 2017 waren er nog 3 klachten uit 2016 in 
behandeling waar nog geen oordeel over bekend was. 
Deze zijn in 2017 behandeld en beoordeeld: de klach-
tencommissie heeft 2 klachten ongegrond verklaard 

en 1 klacht gegrond verklaard met een aanbeveling 
aan de Raad van Bestuur. Op 3 klachtaspecten heeft 
de klachtencommissie zich onthouden van een oor-
deel.

Er zijn in 2017 totaal 10 klachten van 10 klagers 
ontvangen; 1 klager heeft bij de behandeling van zijn 
klacht nog een tweede, separate, klacht ingediend. 
Op 31 december 2017 waren voor alle klachten de 
oordelen bekend. 
Van de ingediende klachten is er 1 gegrond, 5 onge-
grond, 1 gedeeltelijk gegrond/gedeeltelijk ongegrond, 
2 gedeeltelijk ongegrond/gedeeltelijk onthouding van 
oordeel en 2 klachten gedeeltelijk gegrond/gedeelte-
lijk ongegrond/gedeeltelijk onthouding van oordeel.

Aanbevelingen
In 2017 zijn bij 2 klachten aanbevelingen aan de Raad 
van Bestuur gedaan:
1.  Tijden van inname van thuismedicatie overne-

men in HIX.
2.  Opstellen protocol ten behoeve van portiers en 

beveiligers met betrekking tot valincidenten.
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Functioneren commissie: 
Om het functioneren van de commissie te kunnen be-
oordelen ontvangen klagers na afloop van de klach-
tenprocedure een evaluatieformulier waarin anoniem 
kan worden aangegeven wat hun bevindingen zijn. 

Uit de retour ontvangen formulieren blijkt dat klagers 
over het algemeen tevreden zijn over de klachtbe-
handeling, maar niet altijd tevreden over het niet 
halen van de gestelde doorlooptermijn van 6 weken. 
De commissie is zich hiervan bewust en probeert de 
doorlooptijd niet onnodig langer te laten duren dan 
de gestelde termijn, waarbij de zorgvuldigheid van de 
behandeling voorop wordt gesteld. 

4.4.3  Geschillencommissie Zorg,  
sectie ziekenhuizen

Sinds 1 januari 2017 hebben patiënten de optie om 
hun klacht ook in te dienen bij de landelijke Geschil-
lencommissie Zorg, sectie Ziekenhuizen. De Geschil-
lencommissie neemt geschillen in behandeling die 
niet naar tevredenheid van de patiënt zijn afgehan-
deld en kan de patiënt een schadevergoeding tot € 
25.000 toekennen. Tegen het Bravis ziekenhuis zijn in 
2017 twee procedures gestart, waarvan één proce-
dure begin 2018 is afgerond (klacht afgewezen). De 
uitspraak van de tweede procedure is inmiddels ook 
bekend. Het verzoek van de klager is niet ontvankelijk 
verklaard, omdat zij de klachtenprocedure bij Bravis 
niet volledig heeft doorlopen. 

4.4.4 Calamiteiten 
We spreken van een calamiteit als een patiënt ern-
stige schade heeft opgelopen of zelfs is overleden, 
omdat er iets niet goed is gedaan in de zorgverlening. 
Zorg is mensenwerk. En waar mensen werken, wor-
den fouten gemaakt. Het is belangrijk om van fouten 
te leren. Dit om de kans op herhaling zo klein mogelijk 
te maken. Daarom wordt een (mogelijke) calamiteit 
onderzocht en verbetermaatregelen genomen.

Indien (het vermoeden van) een calamiteit wordt 
gemeld bij de decanen of de Raad van Bestuur, wordt 
het incident besproken. Als duidelijk is dat het een 
calamiteit betreft of bij een groot vermoeden op een 
calamiteit, volgt een melding bij de Inspectie voor 
de Volksgezondheid en Jeugd (IGJ). In 2017 heeft 
het Bravis ziekenhuis 18 meldingen gedaan bij de 
inspectie.
Na melding wordt een calamiteitenonderzoekscom-
missie benoemd, die een intern onderzoek verricht. 
Binnen het Bravis ziekenhuis is een groep van 
medisch specialisten, verpleegkundigen en kwali-
teitsadviseurs getraind in het verrichten van cala-
miteitenonderzoek conform de SIRE-methodiek. De 
uitkomsten van het onderzoek worden gerapporteerd 
aan de decanen en de Raad van Bestuur. De decanen 
bespreken de conclusie en uitkomsten met de betrok-
kenen, zowel met de zorgverleners als de patiënt of 
nabestaanden. De zorgverlener is verantwoordelijk 
voor het opstellen en uitvoeren van een verbeterplan. 
De voortgang wordt opgevolgd door de decanen. Het 
rapport wordt opgestuurd naar de IGJ. De IGJ geeft 
terugkoppeling over de kwaliteit van de rapportages, 
de conclusie van het calamiteitenonderzoek en de 
genomen verbetermaatregelen. 

Wij willen niet alleen leren van calamiteiten, maar 
ook van incidenten die geen calamiteit zijn. Ook deze 
incidenten worden gemeld bij de decanen, met name 
bij een onverwachte gebeurtenis met een ernstige 
afloop. In overleg worden deze soms wel onderzocht 
door de calamiteitencommissie omdat we willen 
weten hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden en 
derhalve hoe een soortgelijk incident in de toekomst 
kan worden voorkomen. 

De calamiteiten en onderzochte incidenten zijn in te 
delen in de volgende categorieën:

Categorie Aantal  
patiënten

Aantal patiënten  
die zijn overleden

Medisch handelen 11 4
Onverwacht overlijden 1 1
Uitslagenmanagement 1
Ernstig gecompliceerd beloop, wat niet voorkomen had kunnen worden 3 3
Incident ‘geweld in de zorg’ tussen 2 patiënten 2 -
Totaal 18 8
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Van de 18 onderzochte incidenten blijken 12 van de 18 
een calamiteit te zijn en 6 niet. De tabel laat zien dat 
een calamiteit niet altijd leidt tot het overlijden van een 
patiënt.
Onder medisch handelen vallen verschillende oorza-
ken. Het kan een onjuiste inschatting zijn waardoor 
bijvoorbeeld te laat optimale zorg verleend is of een 
beoordelingsfout waardoor een afwijking in eerste 
instantie gemist is. Bij het medisch handelen ligt de 
oorzaak vaak in een combinatie van de volgende 
punten: de werkomstandigheden, de werkbelasting, de 
inrichting van het proces en de ondersteuning. 

De onderzoekscommissie onderzoekt het incident 
samen met de betrokken zorgverleners en de patiënt/
familie. Naast een analyse en een conclusie komt de 
onderzoekscommissie ook met verbetermaatregelen. 
Deze verbetermaatregelen zijn er om te zorgen dat bij-
voorbeeld een proces beter verloopt om te voorkomen 
of het risico te verkleinen dat het incident nogmaals 
kan plaatsvinden. Sommige verbetermaatregelen zijn 
specifiek voor een afdeling en andere worden zieken-
huisbreed uitgezet. 
Voorbeelden van verbetermaatregelen die zijn inge-
voerd naar aanleiding van uitgevoerde calamiteitenon-
derzoeken:
•  Klinische lessen voor verpleegkundigen over specifie-

ke ziektebeelden hebben plaatsgevonden.
•  Procedures en protocollen zijn opgesteld of aange-

past, bv het protocol bloedtransfusie.
•  Patiënteninformatiefolder over het meten van pijn is 

vertaald in 7 talen.
•  Binnen de medische staf zijn afspraken gemaakt over 

hoe om te gaan wanneer een patiënt niet op een 
afspraak komt. Wat is de reden, wie belt de patiënt en 
wat zijn de vervolgafspraken. 

•  Introductie nieuwe methode voor gestructureerd 
informatie overdragen, de SBARR-methodiek.

De verbetermaatregelen worden opgevolgd of ze ge-
implementeerd zijn. Zo heeft in 2017 bijvoorbeeld een 
audit plaatsgevonden over uitslagenmanagement, een 
ziekenhuisbrede verbetermaatregel. De uitkomsten zijn 
per vakgroep besproken met de Raad van Bestuur.

Naast het nemen van verbetermaatregelen vindt het 
Bravis ziekenhuis het belangrijk om zorg te dragen 
voor nazorg: zowel voor de patiënt en/of familie/na-
bestaanden als voor de betrokken zorgverleners. De 
hoofdbehandelaar spreekt direct na de calamiteit met 
de patiënt/familie. De patiënt/familie wordt door de 
onderzoekscommissie uitgenodigd om hun ervaringen 
te vertellen. Na het onderzoek worden de uitkomsten 
en verbetermaatregelen besproken met de patiënt/fa-
milie. Voor de betrokken zorgverlener(s) heeft een cala-
miteit ook een grote impact. De zorgverlener voelt zich 
erg vervelend. Gevoelens van schuld en spijt kunnen 
aanwezig zijn met mogelijk problemen in het functio-
neren als gevolg. Binnen de Vereniging Medische Staf 
is om die reden peer support opgezet. Enkele zorgver-

leners zijn getraind in het voeren van gesprekken met 
zorgverleners na een (ernstig) incident. Zij zijn er om 
ondersteuning en een luisterend oor te bieden.

4.4.5 Aansprakelijkstellingen
In 2017 zijn er in totaal 37 nieuwe aansprakelijkstellin-
gen bij het Bravis ziekenhuis binnengekomen. Hiervan 
zijn er 4 zelf afgehandeld door middel van een vaststel-
lingsovereenkomst en zijn er 5 aansprakelijkstellingen 
afgewezen. De overige 28 aansprakelijkstellingen zijn 
bij de verzekeringsmaatschappij Centramed in behan-
deling gegeven.

In 2017 zijn er door Centramed 35 dossiers gesloten 
die in de jaren ervoor in behandeling waren genomen. 
Hierbij is in 27 dossiers aansprakelijkheid afgewezen, 
6 maal aansprakelijkstelling erkend en 2 maal is 
een schikking getroffen zonder aansprakelijkheid te 
erkennen. Op 31 december 2017 zijn er in totaal nog 54 
aansprakelijkstellingen bij Centramed in behandeling.

Bij MediRisk zijn op 31 december 2017 nog 19 dossiers 
in behandeling die vóór de fusie in 2015 zijn ingediend 
door Lievensberg ziekenhuis (inclusief de na 31 decem-
ber 2014 door Bravis ingediende claims die eind 2014 
als omstandigheid zijn gemeld door Lievensberg zie-
kenhuis). MediRisk heeft in 2017 10 dossiers gesloten, 
hiervan zijn er 2 ook weer in 2017 heropend. Daarvan 
is in 7 dossiers aansprakelijkheid afgewezen, 2 maal 
aansprakelijkheid erkend en overgegaan tot schade-
vergoeding en 1 maal is een vaststellingsovereenkomst 
gesloten zonder erkenning van aansprakelijkheid. In 
2017 zijn 3 dossiers heropend.  

”““Ik wil graag het ziekenhuis helpen om het leuker te 

maken voor kinderen. Dat vind ik best wel belangrijk.” 

Marit Fase (12), lid KinderAdviesRaad
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4.5   KWALITEITSBELEID MEDEWERKERS
 

Het Bravis ziekenhuis is een professionele, kennisintensieve organisatie 
waar kwaliteit van zorg sterk afhankelijk is van deskundigheid en 
betrokkenheid van de medewerkers. Daarom is Human Resource 
Management van groot belang om de beleidsdoelen te behalen. 

HRM beleidskaders en HRM 
Naast activiteiten als gevolg van de lateralisaties 
staan de volgende hoofdthema’s van het HR-beleid 
centraal:
•  Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg (TVZ)
•  Strategische personeelsplanning
•  Arbo & Gezondheid
•  Versterken Bravis-cultuur en leiderschap 

Toekomstbestendige Verpleegkundige Zorg (TVZ)
Kortere opnameduur en verschuivingen naar de eer-
stelijn zorgen ervoor dat het aandeel complexe zorg in 
het ziekenhuis groter wordt. Daarom loopt, in lijn met 
de landelijke ontwikkelingen, in het Bravis ziekenhuis 
een langjarig Project TVZ. In 2017 is invulling gegeven 
aan projectfase 2, waarbij 2 profielafdelingen zijn 
opgestart. De profielafdelingen vormen de pioniers en 
voorlopers voor de overige afdelingen van het Bravis 
ziekenhuis in het vertalen van het beschikbare lan-
delijke beroepsprofiel voor de hbo-verpleegkundige 
naar een concreet onderscheid in functioneren van de 
mbo- en hbo-verpleegkundigen op afdelingsniveau. 
De nieuwe functiebeschrijving van het Bravis zieken-
huis en een Toolkit vormen de basisdocumenten die 
door het kernteam van de profielafdelingen gebruikt 
worden voor de concretisering van de functiedifferen-
tiatie voor hun eenheid/afdeling. 
Met name de schriftelijke uitwerking van de proces-
stappen, de discussie en meningsvorming hierover 
tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen, is van grote 
meerwaarde gebleken om inzicht te krijgen en 
richting te kunnen bepalen voor de verpleegkundige 
professionele beroepsontwikkeling.

Reflectietool/zelfassessmentinstrument
Voor de reeds hbo-opgeleide verpleegkundigen is in 
2017 een ‘reflectietool’ ontwikkeld. Het instrument 
is gebaseerd op het functieprofiel van hbo-verpleeg-
kundigen en geeft inzicht in de ‘gap’ tussen het huidig 
functioneren en de verwachtingen gebaseerd op het 
nieuwe functieprofiel. Het zelfassessmentinstrument 
vormt de basis bij het bepalen van de ambitie van 
de hbo-opgeleide verpleegkundige om de hbo-rol te 
gaan vervullen en wat nodig is om de eventuele ‘gap’ 
te reduceren.

Werkconferenties
In 2017 zijn twee werkconferenties voor verpleeg-

kundigen georganiseerd inzake Toekomstbestendige 
Verpleegkundige Zorg (TVZ). De doelstelling van de 
werkconferentie is tweeledig. In eerste instantie is 
de werkconferentie bedoeld om de stakeholders die 
betrokken zijn bij de directe patiëntenzorg tijdig te 
betrekken bij het project, waarbij ze geïnformeerd 
worden over de voortgang van het project en de 
behaalde resultaten tot dusverre. Als tweede doelstel-
ling heeft de werkconferentie een belangrijke functie 
om middels discussie en meningsvorming informatie 
op te halen. Hierbij wordt een actieve rol verwacht 
van de aanwezigen, waarbij zij uitgedaagd worden 
om onder leiding van het projectteam samen met hun 
collega’s de discussie aan te gaan over de thema’s die 
van invloed zijn op de functiedifferentiatie en ont-
wikkelingen van het verpleegkundig beroep richting 
2020.

Strategische personeelsplanning
De toekomstige personeelsvoorziening, naar aard en 
omvang, is een belangrijk speerpunt voor het zieken-
huis. In 2017 is in het kader van een regionaal conve-
nant nadrukkelijk invulling gegeven aan de gewenste 
opleidingscapaciteit op korte en middellange termijn 
voor onder andere kritische functies als OK-assis-
tenten en SEH-verpleegkundigen. Bravis heeft altijd 
invulling gegeven aan de regionale afspraken over 
opleiden, maar heeft besloten om op basis van de 
ramingen nog meer te gaan opleiden. 

Arbo & Gezondheid
Met het beleid Arbo & Gezondheid streeft het Bravis 
ziekenhuis naar duurzame inzetbaarheid van me-
dewerkers. Hieronder de thema’s die in 2017 zijn 
opgepakt.
•  Leidinggevenden zijn getraind op gebied van regie 

op verzuim en inzetbaarheid.
•  Er is een veilig incidenten-meldingssysteem geïmple-

menteerd voor het melden van grensoverschrijdend 
gedrag door collega’s, leidinggevenden of medisch 
specialisten.

•  Ten aanzien van pesten is een beleid opgesteld en 
gepubliceerd op intranet.

•  Er zijn nieuwe ergocoaches zorg opgeleid voor de 
preventie van fysieke belasting. Zittende ergocoa-
ches zorg en niet-zorg hebben bijscholingen gehad.

•  De RI&E levert een rapportage op met een overzicht 
van knelpunten op veiligheids-, gezondheids- en 
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welzijnsrisico’s. In samenwerking met een arbo-con-
sultant en gecertificeerd hoger veiligheidskundige 
is in 2017 een RI&E uitgevoerd op 23 afdelingen. De 
overige afdelingen hebben een update gedaan door 
het plan van aanpak te actualiseren.

•  In 2017 zijn 51 individuele (preventieve) werkplekon-
derzoeken uitgevoerd door een interne ergothera-
peut of externe arbeidsdeskundige.

•  Op het gebied van preventie psychosociale ar-
beidsbelasting is samengewerkt met een extern 
bedrijfsmaatschappelijk werker en een organisatie 
voor psychologische en work/life-ondersteuning. Er 
hebben in 2017 in totaal 24 trajecten met medewer-
kers gelopen. 

•  In 2017 is de klankbordgroep Vitaliteit samengesteld, 
bestaande uit een afvaardiging vanuit diverse gremia 
in de organisatie. De klankbordgroep stond onder 
begeleiding van een adviseur van Falke en Verbaan. 
De klankbordgroep is zes keer bij elkaar gekomen 
om de visie op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit 
verder aan te scherpen en een advies voor actiepun-
ten richting het MT te formuleren. De verdere uitwer-
king van deze actiepunten vindt plaats in 2018.

Verzuim
De streefcijfers voor het verzuim per 1 januari 2017 
waren:
•  een verzuimpercentage van 3,3% organisatiebreed
•  een meldingsfrequentie van gemiddeld 1,2 maal per 

jaar per medewerker
Het jaar 2017 is afgesloten met een verzuimpercenta-
ge van 4,4 en een gemiddelde meldingsfrequentie van 
1,1 maal per jaar. Vergeleken met de cijfers waarmee 
het jaar 2016 werd afgesloten, is het verzuimpercen-
tage iets hoger uitgevallen en de meldingsfrequentie 
iets lager. Het streefcijfer voor het verzuimpercentage 
is niet gehaald en het streefcijfer voor de meldingsfre-
quentie wel.
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In 2017 is het verzuim van Bravis ziekenhuis lager dan 
dat van de branche. Hetzelfde geldt voor de meldings-
frequentie. De gemiddelde verzuimduur is daaren-

tegen hoger dan het branchegemiddelde. Langdurig 
verzuim en het voorkomen van langdurige uitval 
verdienen dan ook de meeste aandacht op basis van 
de verzuimcijfers.
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Vernet, een kennisnetwerk en onderzoeksbureau ge-
specialiseerd in het verzamelen en benchmarken van 
onder andere gegevens over verzuim in de zorgsector, 
heeft de resultaten van het Bravis ziekenhuis op het 
gebied van verzuim over 2017 beoordeeld met een 
7,6.

Versterken Bravis-cultuur en leiderschap
In 2017 heeft er een uitgebreid Management Develop-
ment-traject (MD) voor de leidinggevende zorgmana-
gers en teamleiders alsmede de medisch managers 
in het primair proces plaatsgevonden. De doelstelling 
was: alle leidinggevenden en alle leidinggevende 
lagen opnieuw goed met elkaar te verbinden; de 
onderlinge samenwerking verder te verbeteren en 
professionele management-skills te versterken. Alle 
leidinggevenden kunnen door die verbinding een 
grotere bijdrage leveren aan de aansturing van het 
zorgproces in het ziekenhuis. 
Het MD-traject is tot stand gekomen op basis van een 
dialoog tussen: Raad van Bestuur, Bestuur Vereniging 
Medische Staf, Zorggroepmanagement en HRM. Een 
klankbordgroep van deelnemers is als programma-
commissie opgetreden 

Cijfers

Aantal medewerkers eind 2017 2746
Aantal fte’s 1982
Instroom 2017 351
Uitstroom 2017 352 
Verloop 13% 
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”““Ik word als patiënt nauw bij de behandeling 

betrokken.”

Corné van den Broek  

over de behandeling van zijn reuma – Roosendaal

4.6   SAMENLEVING & BELANGHEBBENDEN

Op verschillende manieren onderhoudt het Bravis ziekenhuis haar 
relatie met de maatschappij. Het Bravis ziekenhuis participeert bij veel 
activiteiten in de samenleving of zij organiseert zelf overkoepelende 
activiteiten. Voorbeelden hiervan worden hieronder beschreven.

4.6.1 Informatiebijeenkomsten
In 2017 zijn diverse informatiebijeenkomsten gehou-
den voor patiënten en bezoekers over de volgende 
onderwerpen: refractiechirurgie, ziekte van Wal-
denström, sarcoïdose, hoe blijf je actief, apneu en 
epilepsie. Deze bijeenkomsten werden door in totaal 
260 belangstellenden bijgewoond.

Ook zijn er diverse inloopdagen en lotgenotencon-
tacten door patiëntenverengingen georganiseerd. Op 
locatie Roosendaal waren de Nederlandse Stomaver-
eniging, de ProstaatkankerStichting, Diabetes Vereni-
ging Nederland en het Whiplash Informatiecentrum 
Europa 22 keer een dagdeel aanwezig. Op de locatie 
Bergen op Zoom was het Whiplash Informatiecentrum 
4 keer een dagdeel aanwezig.

Inloopochtend en –middag
In het verslagjaar hielden 5 patiëntenverenigingen 
een inloopochtend en/of –middag in het Bravis 
ziekenhuis, locatie Roosendaal: Astma & COPD Be-
weegvereniging West-Brabant, Diabetes Vereniging 
Nederland, Hematon (patiëntvereniging voor mensen 
met bloed- en lymfklierkanker), Patiëntenvereniging 
voor Neurostimulatie (PVVN), ProstaatkankerStich-
ting, en Longfonds. Totaal zijn er 19 inloopdagen 
georganiseerd.

Overige activiteiten
•  Week van de Orgaandonatie: informatiestand in de 

centrale hal.
•  Reumadag in de centrale hal locatie Bergen op 

Zoom. Tijdens de reumadag werd wereldwijd aan-
dacht gevraagd voor reumatische aandoeningen 
en de invloed daarvan op mensenlevens. Met een 
speciale reumadag sloot ook het Bravis ziekenhuis 
zich aan bij dit jaarlijks terugkerend initiatief. De 
vakgroep reumatologie stond met een compleet 
team van deskundigen klaar.

•  Wereld Trombosedag: op beide locaties een infor-
matiestand in de poliklinieken.

•  Bezoek schoolkinderen: 100 kinderen bezochten 
opgenomen patiënten rondom Kerst met een zelfge-
maakte kerstattentie en kerstwensen. Ook bezoch-
ten 20 kinderen opgenomen patiënten op locatie 
Bergen op Zoom en gaven uitleg over het offerfeest.

4.6.2 Ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP)
In 2017 is er gewerkt aan het nieuwe ZiROP op basis 
van het besluit om de locatie Bergen op Zoom aan 
te duiden en in te richten als hoofdlocatie voor het 
ZiROP. Locatie Roosendaal blijft een kleinere rol 
spelen ten tijde van een operationeel ZiROP en dan 
met name gericht op de opvang en behandeling van 
T3-slachtoffers. Hieromtrent zijn gesprekken gaande 
met de HAP om te kijken waarin we elkaar kunnen on-
dersteunen. Ook is de opvang van CBRN-slachtoffers 
gerealiseerd op locatie Bergen op Zoom. 
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4.6.3 Bedrijfshulpverlening (BHV)
Het nieuwe Bedrijfsnoodplan voor locatie Bergen op 
Zoom, waarbij de inrichting van de interne hulpver-
leningsorganisatie een belangrijk onderdeel is, is 
in 2017 vastgesteld. Er is een start gemaakt met het 
opleiden van BHV’ers en ontruimers. Het KOC heeft 
een prominentere rol gekregen inzake e-learning en 
trainingen.

4.6.4 Vrijwilligers
Op de beide hoofdlocaties van Bravis zet een grote 
groep enthousiaste vrijwilligers zich in voor patiënten 
en bezoekers. In Roosendaal heeft de UVV (Unie van 
Vrijwilligers) de organisatie van deze vrijwilligers altijd 
vormgegeven, in Bergen op Zoom vallen de vrijwilli-
gers onder de vlag van het ziekenhuis. 
Het Bravis ziekenhuis heeft de wens uitgesproken om 
het beleid rondom de vrijwilligers te harmoniseren. 
Tegen deze achtergrond is besloten dat het ziekenhuis 
de vrijwilligers voor beide locaties gaat werven. Door 
de vrijwilligers onder de vlag van Bravis te brengen, 
kan op beide locaties eenduidig met de vrijwilligers 
en hun activiteiten worden omgegaan.
Concreet betekent bovenstaande dat de samenwer-
king met de afdeling UVV Roosendaal per 1 februari 
2018 is geëindigd. Het bestuur van de UVV is tijdens 
het jaarlijkse diner voor de Roosendaalse vrijwilligers 
heel hartelijk bedankt voor zijn jarenlange inzet voor 
het ziekenhuis. Het ziekenhuis wil heel graag gebruik 
blijven maken van de diensten van de vrijwilligers, 
maar dan onder de vlag van Bravis. Bravis heeft in-
middels een coördinator aangesteld die het vrijwilli-
gersbeleid binnen de twee locaties zal gaan harmoni-
seren en organiseren.

4.6.5  Stichting Vrienden van het Bravis  
ziekenhuis

De Stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis zorgt 
ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit het 
gewone budget betaald kunnen worden, toch gereali-
seerd kunnen worden.
De overheid en verzekeraars stellen geld beschikbaar 
voor deskundige behandeling en verzorging van 
patiënten en voor de noodzakelijke apparatuur. Onze 
zorg gaat verder en daar hebben we meer geld voor 
nodig. De stichting wil er alles aan doen om voor pa-
tiënten een verblijf in het Bravis ziekenhuis zo prettig 

mogelijk te maken. Hiervoor zijn extra voorzieningen 
nodig, waarvoor de Stichting Vrienden van het Bravis 
ziekenhuis zich van harte inspant.
Het bestuur van de Vrienden bestaat uit leden vanuit 
het ziekenhuis en uit externe, onafhankelijke leden.

Ontwikkelingen in 2017: 
•  Het jaar 2016 was voor golfclub Wouwse Plantage 

een lustrumjaar. Er werden diverse activiteiten ge-
organiseerd om het lustrum te vieren. De opbrengst 
van de loterij kwam begin 2017 ten goede aan twee 
goede doelen, waarvan één de afdeling Kind & 
Jeugd in het Bravis ziekenhuis was. 

•  De workshops Look Good…Feel Better in het 
inloophuis de Roselinde en het inloophuis Het Getij 
zijn ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door een 
donatie van de Vriendenstichting.

•  De Vrienden hebben een donatie ontvangen middels 
de actie ‘Geknipt voor haar’ tijdens de open dag op 
het Oncologie Centrum in Roosendaal en op het PMC 
Roosendaal.

•  De Vrienden hebben op deze open dag knuffelbeer-
tjes verkocht. Voor iedere, eenmalige donatie van  
€ 10,- ontving de donateur een knuffelbeertje. 
Een extra knuffelbeertje gaat naar het Oncologie 
Centrum. Deze troostknuffelbeertjes gaan mee in de 
rugzakjes die ouders of verzorgers op het Oncologie 
Centrum meekrijgen. Er zit ook een doe/leesboekje 
in en een folder die ouders handvatten geeft om hun 
kinderen over kanker te vertellen. De rugzak bevat 
ook een poppetje met een rits, waaraan kinderen 
hun vragen en gedachten kunnen toevertrouwen.

•  Met het project ‘Warm welkom’ wil de afdeling 
Neurologie dat een verblijf op Neurologie ook als 
aangenaam wordt ervaren. Wie binnenkomt wacht 
een ‘warme’ omgeving, bedoeld om de patiënt en 
zijn/haar begeleiders op hun gemak te stellen. Dit 
is mogelijk gemaakt door de Vriendenstichting; de 
afdeling is voorzien van aansprekende visuals.

•  Op dinsdag 16 mei 2017 vond de 15e editie van het 
Bravis Golftoernooi 2017 plaats. Het was in alle 
opzichten een zeer geslaagde dag. Een record aantal 
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deelnemers heeft gezorgd voor een zeer mooie op-
brengst voor de Stichting Vrienden van Bravis. 

•  Op initiatief van een leerling van basisschool de 
Steiger uit Stampersgat werd de opbrengst van de 
jaarlijkse Vastenactie besteed aan de aanschaf van 
snoezelmateriaal voor kinderen met een psychomo-
torische retardatie (achterstand). Deze, vaak kwets-
bare, kinderen liggen met regelmaat op de afdeling 
Kind & Jeugd. Met dit snoezelmateriaal worden de 
verschillende zintuigen ‘geprikkeld’. 

•  Dankzij donaties van Brave, het innovatieteam van 
het Bravis ziekenhuis, en de Vrienden van Bravis 
staat er nu een Tovertafel op de afdeling Kind & 
Jeugd. De Tovertafel is een interactieve ‘touch table’. 
Hiermee kan een groep mensen samen diverse 
spellen spelen. De Tovertafel biedt het plezier en de 
sociale interactie van een ouderwetse voetbaltafel, 
met alle mogelijkheden van moderne technieken. 

•  Er is een riktoernooi in het Wapen van Roosendaal 
gehouden, waarvan de opbrengst is geschonken 
aan de mammacare (borstkanker) -afdeling van het 
Bravis ziekenhuis.

•  De GAAZ-afdeling werd in samenwerking met Brave 
voorzien van een Silverfit-fiets, waarbij patiënten 
met behulp van een beeldscherm een virtuele fiet-
stocht kunnen maken. De Silverfit trekt de patiënt 
met zijn aandacht naar de route die gefietst wordt. 
Het leidt patiënten af en laat hun plezier ervaren 
tijdens de therapie. 

•  Op zaterdag 25 november 2017 is de Stichting 
Roparun Bergen op Zoom definitief gestopt. Na ruim 
20 jaar met volle inzet te hebben gewerkt aan het 
bieden van meerwaarde aan het leven van mensen 
die met kanker worden geconfronteerd, vond het 
bestuur het tijd om zich op andere goede doelen 
te gaan richten. Op een bijeenkomst, waarbij alle 
begunstigden van de stichting (waaronder ook de 
Vriendenstichting van Bravis) waren uitgenodigd, 
werd aan alle genodigden een laatste mooie bijdra-
ge uitgereikt. 

4  BELEID,  INSPANNINGEN EN PRESTATIES

”““Waar anderen dagcrème smeren, gebruik ik 

zonnebrandcrème.”

Annemarie Krijnen  

over de behandeling van huidkanker – Tholen
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5 FINANCIEEL BELEID EN VERANTWOORDING

5.1  PLANNING & CONTROL-CYCLUS 

5  Financieel beleid en  
verantwoording

Met de Planning & Control-cyclus wordt beoogd het 
management te voorzien van een sturingsinstrument 
om de bedrijfsvoering op transparante, planmatige 
en toetsbare wijze in te richten, de voortgang van acti-
viteiten te bewaken en gestelde doelen te realiseren. 
Onderdelen van de Planning & Control-cyclus zijn de 
jaarplancyclus, de begrotingscyclus, de uitvoerings-
cyclus, de tussentijdse managementinformatie en de 
jaarverslaglegging. De Planning & Control-cyclus is 
geen statisch instrument. Zowel interne als externe 
ontwikkelingen zullen vertaald moeten worden in de 
Planning & Control-cyclus. Hierbij is het van belang 
dat de Planning & Control-cyclus gelijke tred houdt 
met de besturingsvisie en de organisatieontwikkeling 
in het ziekenhuis. Hoofddoelstelling is dat de Plan-
ning & Control- cyclus een bijdrage levert aan een 
goede besturing en bedrijfsvoering van het Bravis 
ziekenhuis.

Het Bravis ziekenhuis heeft het INK-managementmo-
del als uitgangspunt genomen voor de inrichting van 

de Planning & Control-cyclus. De strategische doel-
stellingen uit het dynamisch beleidsplan zijn daarin 
verwerkt en in de kaderbrief vertaald naar doelstellin-
gen op zorgafdeling/stafafdelingniveau. Aan de hand 
daarvan hebben de zorgafdelingen/ stafafdelingen 
jaarplannen opgesteld en zijn de managementaf-
spraken via een OPS (One Page Strategy) vastgelegd 
tussen de Raad van Bestuur en het management. 
De resultaten worden elke drie maanden gerappor-
teerd en besproken met interne adviesorganen en 
relevante derde partijen (waaronder banken). 

Doorontwikkeling Planning & Control-cyclus 
In de managementafspraken en managementinfor-
matie is naast financiële en productieafspraken met 
name aandacht besteed aan kwaliteit van de zorg en 
risicomanagement. Een jaar na de fusie is de Planning 
& Control-cyclus geëvalueerd met als doel de werking 
en opzet te verbeteren. Dit heeft geleid tot een bijstel-
ling van de investeringsplanning en aanpassing van 
de rapportages in 2017. 

5.2   F INANCIËLE RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

Een belangrijke onzekerheid in de ziekenhuissector, 
en daarmee voor Bravis, blijft elk jaar het macrobe-
heersinstrument (MBI) dat door de minister van VWS 
kan worden ingezet om overschrijdingen van het 
macrokader terug te vorderen bij instellingen voor 
Medisch Specialistische Zorg.  
Een aantal onzekerheden vermeld in de jaarrekening 
2016 zijn afgehandeld. De uitkomsten van de recht-
matigheidcontroles 2017 en het zelfonderzoek zijn 
ingeschat en verwerkt. 

Introductie van een nieuwe productstructuur voor 
dure geneesmiddelen in 2017 heeft geleid tot nieuwe 
onzekerheden, welke in 2018 worden opgelost maar 
vooralsnog onzekerheid met zich meebrengen. Ook 
de afhandeling van de schadelast draagt bij aan on-
zekerheid, maar inmiddels zijn de jaren 2013 en 2014 
definitief afgehandeld met zorgverzekeraars, waar-
door het risico beperkt wordt. 

5.3   VERBETERING BEDRIJFSVOERING
 
Doelmatigheid 
Binnen Bravis is een aantal projecten uitgevoerd gericht 
op verbetering van de doelmatigheid. Een belangrijk 
project is de deelname van Bravis aan de IAZ (Inkoop 
Alliantie Ziekenhuizen), waarbij een groot aantal 
ziekenhuizen gezamenlijk inkopen. Daarnaast loopt 
er een ziekenhuisbreed programma ‘Bravis Continu 
Verbeteren’, waarbij naast veiligheid en kwaliteitsissues 
ook doelmatigheid nadrukkelijk aan de orde komt. Ook 
maakt Bravis gebruik van benchmarkmogelijkheden 
op zorgprofielen, zodat ineffiëncy’s bij zorgprocessen 
inzichtelijk worden en kunnen worden aangepakt. 

Horizontaal Toezicht 
Bravis heeft in 2017 een aantal belangrijke stappen 
gezet op weg naar Horizontaal Toezicht. Een visie op 
Horizontaal Toezicht is ontwikkeld en eind 2017 is 
Casemix Correct geïmplementeerd. Hiermee kan het 
ziekenhuis onvolkomenheden voor facturatie zoveel 
mogelijk bij de bron corrigeren. Inmiddels zijn afspra-
ken gemaakt met de zorgverzekeraars over de uitvoe-
ring van het zelfonderzoek 2017. Het doel is om per 1 
januari 2019 over te gaan op Horizontaal Toezicht.
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Risicomanagement 
De uitgevoerde integrale risico-inventarisatie heeft 
onder meer een aantal financieel-administratieve 
risico’s benoemd, waarvoor beheersmaatregelen zijn 
genomen. Zo is door Bravis meer aandacht gegeven 
aan analyse en prognose van de omzetverwachting 
en is het risico op onrechtmatig declareren beperkt 
met de implementatie van Casemix Correct en Hori-
zontaal Toezicht. In overleg met de Coöperatie MSB 
Bravis zijn de financiële afspraken met de medisch 
specialisten herzien en er is een koppeling gelegd met 
de omzetontwikkeling van het ziekenhuis. Hiermee 
wordt bereikt dat de financiële belangen van het 
MSB gelijklopen met het ziekenhuis. Daarnaast zijn 
de financiële afspraken aangevuld met een aantal 
kwaliteitsafspraken over registratie en deelname aan 
organisatiebrede issues. 

Treasury 
Naast het financieel meerjarenplan heeft Bravis een 
gedetailleerde liquiditeitsplanning op maandniveau. 
De liquiditeitsplanning kent een aantal uitdagingen, 
waaronder vertraging in facturering, bevoorschotting 
en schadelastcorrecties die de actuele liquiditeitspo-
sitie sterk bepalen. Aan de bewaking van de liquidi-
teitspositie wordt veel aandacht besteed, om zo de 
rentekosten te minimaliseren.

Zorgverzekeraars 
Het verkoopbeleid is vertaald in een verkoopplan 
voor het jaar 2018. De verwachte zorgvraagontwik-
kelingen zijn met zorgverzekeraars besproken en de 
schadelastontwikkeling is onderwerp van gesprek. 
Op basis daarvan is onderhandeld en zijn voor het 
jaar 2018 met alle zorgverzekeraars omzetafspraken 
gemaakt. 
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5.4   RESULTATEN EN VERANTWOORDING
 
Het resultaat over 2017 is met 4,3 miljoen euro gelijk 
gebleven ten opzichte van het jaar 2016. Dit betekent 
een marge van ongeveer 1,5%. Het resultaat opge-
schoond met incidentele posten, het genormaliseerd 
exploitatieresultaat, is eveneens 4,3 miljoen euro. Een 
aantal incidentele posten, waaronder schadelastafre-
keningen voorgaande jaren, pro rata verrekening en 
ORT vrijval door lagere kosten ORT afronding 2012-
2014 dan voorzien, leiden per saldo niet tot een ander 
resultaat. Een negatief effect van 2 miljoen euro als 
gevolg van een extra dotatie voor een verhoging van 
een toeslag sociale lasten op personele voorzienin-
gen is toegerekend aan het jaar 2016, voor zover de 
voorziening betrekking heeft op voorgaande jaren 
zodat een reële vergelijking van de behaalde resulta-
ten mogelijk is. 
Het genormaliseerde resultaat van 4,3 miljoen euro 
betekent een sterke verbetering ten opzichte van 2016 
(3,0 miljoen euro).

De totale opbrengsten zijn gestegen met 7 miljoen 
euro naar 304 miljoen euro. Deze stijging wordt gro-
tendeels veroorzaakt door betere omzetafspraken  

met zorgverzekeraars en de indexering van de op-
brengsttarieven. De omzetafspraken met zorgverzeke-
raars zijn nagenoeg nagekomen, waarmee de begrote 
omzet ruim is behaald. 
De stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk veroor-
zaakt door de personele kosten als gevolg van een 
sterke stijging van inhuur personeel bij een aantal 
essentiële functies, waaronder de OK. 
Door vertraging in de planning van nieuwe bouwpro-
jecten zijn de begrote kosten voor afschrijvingen niet 
gerealiseerd en zijn de financieringskosten verder 
gedaald door de lage rentestand. Dit heeft eveneens 
een belangrijke bijdrage geleverd aan het behaalde 
resultaat. 
Met het resultaat van 4,3 miljoen euro stijgt de sol-
vabiliteit naar 19,1%, ruim boven de vereiste 15%, 
maar de doelstelling van 20% is nog niet behaald. 
Met banken is een herfinanciering afgerond in januari 
2016, waarbij afspraken zijn gemaakt over financiële 
performance die het ziekenhuis moet realiseren. Het 
belangrijkste daarbij zijn de DSCR en de solvabili-
teitseis. Aan beide ratio’s wordt door het ziekenhuis in 
2017 voldaan. 

5.5  (EXPLOITATIE)RESULTAAT 

De ontwikkeling van het resultaat is positief en zal 
zich verder moeten verbeteren van 1,5% naar een 2% 
marge. Deze norm van 2% is de norm bij het opstellen 
van begroting en financiële meerjarenplannen.

Ontwikkeling bedrijfsresultaat is stabiel en positief.

Netto rendement (x €1.000)
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Solvabililteit

Met het behalen van het positief resultaat van 4,3 
miljoen euro verbetert de solvabiliteit en komt het 
gewenste niveau van 20% in zicht. Het balanstotaal 
is afgenomen door de daling van de schuldpositie 
aan zorgverzekeraars, waardoor de solvabiliteit 
stijgt, meer dan op grond van het behaalde resultaat 
kan worden verwacht. De verwachting is dat met de 
uitvoering van het nog lopende huisvestingsplan het 
balanstotaal stabiliseert en vanaf 2020 verder daalt. 
 
DSCR

De Debt Service Coverage Ratio is meer dan voldoen-
de en stabiel. Met 2,07 overtreft deze ruim de gestelde 
eis van 1,5. Het Bravis ziekenhuis beschikt hiermee 
over een vrije geldstroom waarmee de liquiditeits-
positie kan verbeteren en middelen vrijkomen voor 
noodzakelijke investeringen in ICT en medische 
apparatuur. 

Current ratio

 

De current ratio in 2016 is zoals verwacht toegenomen 
door de gerealiseerde herfinanciering. Met 1,17 is de 
current ratio ook in 2017 ruim boven de 1,0 die als 
norm door de markt wordt gesteld. 

De financiële resultaten zijn gelijk aan 2016 en 
daarmee structureel beter dan de jaren voor 2016. 
Het ziekenhuis zal zich nog moeten verbeteren om de 
doelstelling van 2% rendement (marge) te behalen, 
zodat de financiering van de organisatie kan worden 
gecontinueerd en ambities kunnen worden gereali-
seerd.

Toekomst 
De omzetgroeiverwachting voor de komende jaren is 
beperkt, tarieven staan onder druk en volumegroei is 
niet meer vanzelfsprekend. Aandacht voor beheersing 
van de zorgkosten is blijvend noodzakelijk. Tegenover 
substitutie van medisch specialistische zorg naar eer-
ste/anderhalvelijnszorg staat een beperkte groei van 
complexe zorg. Deze beweging zal leiden tot krappe 
marges en een lagere dekking voor de overhead en 
kapitaalslasten. Met het aflopen van het huisvestings-
plan in 2019 ontstaat financiële ruimte om inves-
teringen in apparatuur en ICT met eigen middelen 
te financieren. Het Bravis ziekenhuis is financieel 
gezond en het financieel beleid is erop gericht dit zo 
te behouden. 
 
Met de toenemende risico’s voor het ziekenhuis moe-
ten financiële problemen tijdig worden gesignaleerd. 
In de Planning & Control-cyclus is veel aandacht voor 
het meten van de financiële performance van de orga-
nisatie. Elk kwartaal wordt de voortgang verantwoord 
met een aantal KPI’s (Kritische Prestatie Indicatoren). 
Afwijkingen worden geanalyseerd en toegelicht aan 
het management, de Raad van Bestuur en de Raad 
van Toezicht. Met het bijhouden van een financiële 
meerjarenplanning, aangepast aan de laatste ontwik-
kelingen van bekostiging en begrotingen, wordt de 
financiële voortgang gemonitord.  
 
De Raad van Bestuur heeft het maatschappelijk ver-
slag en de jaarrekening over 2017 vastgesteld in een 
vergadering van de raad op 23 mei 2018 en deze ter 
goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De 
Raad van Toezicht heeft de stukken in haar verga-
dering van 23 mei 2017 besproken, waarbij tevens 
kennis is genomen van de bevindingen van Deloitte 
Accountants. Mede op grond van het advies van de 
Commissie Bedrijfsvoering en Financiën van de Raad 
van Toezicht, die in de conceptfase overlegd hebben 
met de externe accountant, heeft de Raad de jaarre-
kening over 2017 goedgekeurd en ingestemd met het 
maatschappelijk verslag.
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PERSONALIA PER 31 DECEMBER 2017
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Dhr. L.A.M. (Leon) van 
den Nieuwenhuijzen 
RA
(1956)
Voorzitter Raad van 
Toezicht
Voorzitter commissie 
Governance en Human 
Resource

2012 2016 Tot  
1-1- 2020

Bestuurlijke 
kennis van de 
publieke sector, in 
het bijzonder de 
zorg

Hoofdfunctie
•  Eigenaar Public Serving voor Bestuur 

en Toezicht Publieke Sector en Inte-
rimmanagement Rijksoverheid

Nevenfuncties
•  Lid Raad van Toezicht Universitair 

Medisch Centrum Utrecht
•  Aangesloten bij Stichting Loodslicht, 

platform voor besturingsvraagstuk-
ken, communicatie- en organisatie-
advies

•  Porgrammavoorzitter Mastercourse 
Publieke Sector, Nederlandse Be-
roepsorganisatie van Accountants en 
Nyenrode

•  Lid Signaleringsraad Nederlandse 
Beroepsorganisaties van Accountants

Dhr. ir. G.P. (Gerhard) 
Jacobs
(1974)
Vicevoorzitter Raad van 
Toezicht
Voorzitter commissie 
Bedrijfsvoering en 
Financiën
Lid commissie Go-
vernance en Human 
Resource

2012 2016 Tot  
1-1-2020

Kennis van vast-
goed en huisves-
ting

Hoofdfunctie
•  Consultant HEVO; adviseur strategie, 

beleid en investeringen

Nevenfuncties
•  Bestuurder Stichting WijSamen, 

stichting voor kleinschalige zorg-on-
derwijsarrangementen/ jeugdzorgin-
stelling
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Mw. mr. drs. A.M.M. 
(Sandra) van Breugel 
(1962)
Lid commissie Bedrijfs-
voering en Financiën
Op voordracht van de 
Cliëntenraad

2016 2020 Tot 1 -1 
2024

Juridische kennis
Kennis van het 
openbaar bestuur

Hoofdfunctie
•  Eigenaar ‘Sandra van Breugel Gover-

nance, onderzoek en Advies’

Nevenfuncties
•  Voorzitter rekenkamercommissie 

gemeente Geldrop Mierlo
•  Voorzitter Cliëntenraad sociale 

zekerheid gemeente Werkendam en 
gemeente Woudrichem

•  Voorzitter CNV Vakmensen! Utrecht
•  Plaatsvervangend voorzitter be-

zwaarschriftencommissie gemeente 
Waalwijk

•  Plaatsvervangend voorzitter klach-
tencommissie BOPZ GGZ Centraal, 
Amersfoort

•  Plaatsvervangend voorzitter klach-
tencommissie BOPZ GGZ Altrecht, 
Utrecht

•  Rechter-plaatsvervanger, rechtbank 
Zeeland-West-Brabant, Breda

•  Penningmeester Bestuur Vereniging 
van Rekenkamers en Rekenkamer-
commissies, Nijkerk

•  Lid Raad van Toezicht en lid audit-
commissie Brabants Kenniscentrum 
Kunst en Cultuur (BKKC), Tilburg

Mw. prof. dr. M.C.E. 
(Rietje) van Dam – 
Mieras
(1948)
Lid commissie Kwaliteit 
en Veiligheid

2013 2017 Tot 1-1-
2021

Kwaliteits-
management  
en zorg

Nevenfuncties
•  Lid directie TKI Biobased Economy
•  Lid Raad van Toezicht University 

College Roosevelt
•  Lid Raad van Commissarissen Stich-

ting Impuls Zeeland
•  Lid NWO programmaraad Maatschap-

pelijk Verantwoord Innoveren
•  Voorzitter internationale adviescom-

missie NWO-WOTRO project Sustaina-
ble Development Goals

•  Voorzitter Stichting Johan Hendrik 
van Dale

mr. drs. D.J.M.P.  
(Diana) Horsmeier MM
(1951)
•  Lid commissie 

Bedrijfsvoering en 
Financiën

•  Voorzitter IT platform

2017 2021 Tot 1-7-
2025

Kennis van finan-
ciën, jaarverslag-
geving, control, 
legal en IT

Hoofdfunctie
• Advocatenkantoor, DH Legal

Nevenfuncties
•  Lid visitatie commissie pensioenfond-

sen/Gommers Groep, Advocaten

Dhr. mr. drs. J.A.M. 
(John) Dingelstad
(1965)
Voorzitter commissie 
Kwaliteit en Veiligheid

2011 2015 Tot 1-1-
2019

Kennis van zorg, 
ethiek en cliënt-
perspectief

Hoofdfunctie
•  Huisarts

Nevenfunctie
•  Lid van de klachtencommissie Huis-

artsenpost Bergen op Zoom e.o.
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Raad van Bestuur
Drs. J.M.L. Ensing Voorzitter Raad van Bestuur
Mw. J. van Vliet MHA Lid Raad van Bestuur (tot 1 juli 2017)
Mw. drs. T.H. Mennema-Vastenhout Lid Raad van Bestuur (vanaf 1 juli 2017)

Managementteam 
Dhr. drs. J.M.L. Ensing Voorzitter Raad van Bestuur
Mw. J. van Vliet MHA Lid Raad van Bestuur (tot 1 juli 2017)
Mw. drs. T.H. Mennema-Vastenhout Lid Raad van Bestuur (vanaf 1 juli 2017)
Mw. mr. P. Verdult-Hazen Secretaris Raad van Bestuur
Dhr. drs. A.R.M. Slooff Zorggroepmanager zorggroep 1 (Acuut-Complex)
Dhr. B.J. de Graaf MBA Zorggroepmanager zorggroep 2 (Beschouwend-Oncologie) 
Dhr. ir. A.P.M. Valk Zorggroepmanager zorggroep 3 (Electief-Medisch onder-

steunend)
Mw. drs. M.E.D. Verschuuren Manager HRM 
Dhr. dr. J.B. Oostenbrink Clustermanager Cliëntzaken 
Dhr. drs. L.J. Stevens MHA Clustermanager Finance & Control 
Dhr. drs. L.J.M.H. Simons MBA-H Clustermanager Bedrijfszaken
Dhr. drs. T.H.A. Bikkers Medisch manager zorggroep 1 (Acuut-Complex)
Dhr. dr. H. Krepel Medisch manager zorggroep 2 (Beschouwend-Oncologie) 
Dhr. ir. M. Franken Medisch manager zorggroep 3 (Electief-Medisch onder-

steunend)

Bestuur Vereniging Medische Staf
Dhr. R.S. Pal Gynaecoloog, voorzitter
Dhr. R.H. Triepels Klinisch chemicus, vicevoorzitter
Dhr. B.P. Dieleman Psychiater, secretaris
Dhr. J.A.C.M. Leijs Anesthesioloog, penningmeester
Mw. M.C.C. de Beer Revalidatiearts, bestuurslid
Mw. C.A.G. van Esbroeck Longarts, bestuurslid

Bestuur Vereniging Medisch Specialisten in 
Dienstverband 
Mw. E.M. Vossebeld Ziekenhuisapotheker, voorzitter 
Dhr. M. Pas Revalidatiearts, secretaris 
Dhr. J.N. Jansen Kinderarts, penningmeester
Mw. C.G.J. van Engen Geriater, bestuurslid
Dhr. R.C.W. Groenewegen SEH-arts, bestuurslid
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Ondernemingsraad 
Dhr. E. van Rooij Voorzitter
Mw. L. van Beeck Vice-voorzitter
Mw. I. de Kok Vice-voorzitter
Mw. Y. Broos
Mw. J. Buurmans
Dhr. E. Crielaard
Dhr. S. Goorhuis
Mw. E. Holdtgrefe
Mw. E. van Hooijdonk
Dhr. R. Janssen
Mw. L. Jongeneelen
Dhr. E. Jonker
Mw. E. van Kaam
Dhr. M. Minheere
Dhr. K. Potters
Mw. T. Schrauwen
Dhr. J. van Steen
Dhr. J. Szablewski

Mw. A. Klaver Ambtelijk secretaris

Cliëntenraad
Mw. C.M. van Doorn-Van Gurp Voorzitter (tot 31 december 2017)
Dhr. R.W.C.D. van Dijk Vice-voorzitter 
Dhr. P.A.M. Dingenouts Lid
Mw I.H.E. van Eekelen-Hommel Lid
Mw. H.J.C. Fase-Bonestroo Lid (tot 31 december 2017)
Mw. M. Oerlemans Lid
Dhr. H.M. Suijkerbuijk Lid
Dhr. A.A.M. Vos Lid
Dhr. E.E.M. van Wezel Lid
Dhr. A.L.S. Schoonen Lid (eervol ontslag in 2017)

Mw. A. Boogert Ambtelijk secretaris

KinderAdviesRaad
Myrthe van Alphen
Julian Antens
Marit Fase
Jette Hulsen
Pieter Knipscheer
Cecile Sonneveld
Jonathan Bout
Iris Martijnse
Britney Verheijen

Dhr. J. Verkerk (vrijwilliger) 
Mw. L. Blok (secretaresse) 
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Verpleegkundige AdviesRaad 
Mw. E.P.D.H.J. Wilting-Bijlaart Senior ontwikkelcoach KOC, voorzitter
Mw. M.N. Zaalberg Verpleegkundige IC/CC, vicevoorzitter
Mw. H.M.W. de Meijer Dermatologie verpleegkundige, vicevoorzitter
Mw. N.K.M. van Koeveringe Adviseur ZKV Cliëntzaken, secretaris
Mw. S.H.J.B. Plasmans Teamleider Longgeneeskunde, bestuurslid
Mw. M.C.I. Vervuren-Claesen Teamleider IC/CC, bestuurslid
Mw. J.A.H.M. Janssens Verpleegkundig Specialist Dermatologie, bestuurslid

Mw. L. Blok Secretaresse VAR, KAR en cie Ethiek, secretaresse

Alle leden zijn werkzaam als verpleegkundige of hebben een verpleegkundige achtergrond.

Patiëntenklachtencommissie in 2017
Dhr. mr. C.G.A. Mattheussens Extern voorzitter
Dhr. W. Edens Extern lid op voordracht Cliëntenraad
Mw. T. Klaassen Extern lid op voordracht Cliëntenraad
Mw M. Adriaanse Intern lid
Dhr. D. Borg Intern lid 
Dhr. F. van Geel Intern lid 
Mw. M. van der Horst Intern lid
Dhr. A. Jahn Intern lid 
Dhr. A. Koelman Intern lid
Dhr. E. Sadée Intern lid 
Dhr. M. van Straalen Intern lid
Mw J. Verdonk-Heijkoop Intern lid
Mw. E. Vermeulen Intern lid

Mw J. Thijs-Spitters Ambtelijk secretaris 
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Fotografie
Bij de marketing campagne staat de opdracht: 
“Samen word je beter” centraal. De kernwaarden waar we 
als Bravis ziekenhuis gezamenlijk voor staan zijn: deskun-
dig, verbindend, lef en vrij. Door elkaars kwaliteiten te 
stimuleren en deze beter te benutten, vormen we samen 
een sterkere verbinding. In de campagne is ‘samen’ de rode 
draad, dat wordt gevisualiseerd door een rood lint. 

Colofon
Redactie/regie  mw. mr. P. Verdult-Hazen,  

secretaris Raad van Bestuur, 
mw. H. Moerkerken,  
adviseur communicatie  
(maatschappelijk verslag) en

   R. Merkx MSc RA, hoofd financiële  
administratie (jaarrekening)

Fotografie  Vorm & Beeld Bravis ziekenhuis 
en Studio iBiZZ

Layout en druk Studio iBiZZ
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