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Operatie OK’s succesvol afgerond



Verhuizing operatiekamers: een mega-operatie

Zaterdag 16 juni was een spannende dag voor 
het Bravis ziekenhuis. Die dag kwamen twee 
operatiekamers over van het Groene Hart Ziekenhuis 
in Gouda. Zij waren daar overbodig geworden door 
nieuwbouw. De operatiekamers zijn echter nog in 
perfecte staat, zodat ze in Roosendaal een nieuw 
leven krijgen bij het in aanbouw zijnde Pijncentrum 
en Oogheelkundecentrum. 

Het transport van Gouda naar Roosendaal vergde 
veel inspanning en mankracht. Een week lang werd 
bij het Groene Hart Ziekenhuis een van de grootste 
kranen van Europa opgebouwd. De vijf delen van de 
operatiekamers moesten namelijk 60 meter hoog 
getakeld worden. Iets voor 10.30 uur ging zaterdag 16 
juni het eerste deel van 12 bij 5,25 meter op bijzonder 

transport naar Roosendaal. Door de omvang van de 
vrachtwagencombinatie viel het niet mee om Gouda uit 
te rijden en om in Roosendaal het ziekenhuis te bereiken. 
Pas na drie uur werd Bravis bereikt. De laatste honderden 
meters vergden veel van de stuurmanskunsten van de 
ervaren chauffeur. Verkeersborden, bomen en paaltjes 
werden op een haar na gemist. 

23.00 uur
Nadat het eerste deel op zijn plaats was gehesen, was 
het wachten op de volgende vier delen. Die waren wat 
kleiner van stuk en daardoor sneller op hun plaats van 
bestemming. Toch stond het laatste deel pas om 23.00 
uur op zijn plaats. De komende maanden worden de 
operatiekamers ingepast in de nieuwbouw die eind van 
het jaar klaar is. 

Het viel niet mee om de operatiekamers langs alle verkeersobstakels te manoeuvreren. 

Het duurde tot ’s avonds laat voordat alle delen op hun plaats stonden. 



Het Klinisch Chemisch 
Laboratorium van het Bravis 
ziekenhuis staat voor een 
ingrijpende verandering. Het 
onderzoeken van bloedmonsters 
wordt volledig geautomatiseerd. 
Hiervoor is het nieuwste model 
robotstraat van de firma Beckman-
Coulter aangeschaft. Wereldwijd 
is Bravis met dit type robotstraat 
koploper. Of zoals hoofd klinisch 
chemicus Ralf Triepels verwoordt: 
“We zijn pioniers op het gebied van 
deze configuratie.”

De nieuwe robotstraat pakt 
de buisjes met bloedmonsters 
automatisch van de band en 
plaatst ze in de centrifuge waar 
het bloed wordt gescheiden in 
rode bloedcellen en plasma. 
Vervolgens gaan de buisjes naar 
de onderzoeksapparatuur. Na het 
onderzoek gaan sommige buisjes 
door naar een vervolgadres en 
anderen worden ongeveer zeven 
dagen bewaard in de koeling. 
Ook dit proces verloopt volledig 
automatisch. 

Lopendebandwerk
De automatisering biedt het 
laboratorium veel voordelen. 
“Jaarlijkse verrichten we 3,5 miljoen 
bepalingen. Dat zijn in drukke dagen 
tussen de 800 en 1100 buisjes per 
locatie. Het is lopendebandwerk. Die 
lopende band gaan we nu krijgen”, 
zegt Ralf met een glimlach. “Het gaat 
ons vooral om de kwaliteit. Veruit 
de meeste fouten worden gemaakt 
in de pre-analyse. Logisch, want dat 
is voornamelijk handwerk. Met de 
robotstraat zijn we daar grotendeels 
vanaf. Ook wordt het werkproces 
makkelijker en overzichtelijker voor 
ons analytische  personeel en levert 
het uiteindelijk mogelijk tijdswinst 
op.”

 

Minder buisjes
Het nieuwste model van Beckman-
Coulter zorgt ervoor dat een kleinere 
hoeveelheid bloedmonsters nodig 
is. “Er hoeven dus minder buisjes 
bloed geprikt te worden”, vertelt Ralf. 
“De robotstraat geeft ook buisjes 
voorrang in het proces als dat nodig 
is. Bovendien herkent hij de buisjes 
die al gecentrifugeerd zijn. Die gaan 
dan meteen de analyse in. Heb je 
een ‘onbekend‘ buisje? Zet hem aan 
het begin van de robotstraat en de 
machine weet exact wat er mee moet 
gebeuren.”
 
Verbouwing
De opbouw van de robotstraat op 
de locatie Bergen op Zoom start 
na de bouwvak. Daarna wordt de 
apparatuur ingeregeld en krijgen de 
medewerkers trainingen. “Ik hoop 
dat ik bij het kerstdiner kan zeggen 
dat alles werkt”, zegt Ralf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momenteel wordt het Klinisch 
Chemisch Laboratorium samen met 
het Pathologie-laboratorium en 
de ziekenhuisapotheek in Bergen 
op Zoom verbouwd. “Dankzij de 
verbouwing krijgen we iets meer 
ruimte, waardoor de robotstraat 
beter op de afdeling past. Hierdoor 
kunnen we hem mooi neerzetten”, 
vertelt bedrijfskundig manager 
Corné Rombouts. “Bovendien draagt 
een nieuwe werkomgeving bij aan 
de arbeidsvreugde. We krijgen ook 
een gezamenlijke ruimte waar we 
met de drie afdelingen kunnen 
koffiedrinken.” “We gaan er echt op 
vooruit”, vult Ralf aan. “In 2019 gaan 
we eenzelfde robotstraat plaatsen 
in Roosendaal. Dan zijn we op beide 
locaties helemaal bij de tijd. En dan 
zijn wij weer een stap verder om 
onze specialisten, huisartsen en 
specialisten van zorginstellingen op 
maat te bedienen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klinisch Chemisch Laboratorium breidt uit  
met unieke robotstraat
“We zijn pioniers op het gebied van deze apparatuur

Bedrijfskundig manager Corné Rombouts (l)  
en hoofd klinisch chemicus Ralf Triepels  

voor een van de huidige apparaten van Beckman-Coulter.
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Het trappenhuis bij de centrale hal in Roosendaal 
krijgt een nieuw, modern uiterlijk dat goed past bij 
de gerenoveerde afdelingen. Het werk is op 25 juni 
begonnen. Het trappenhuis is in totaal vier weken 
lang buiten gebruik. Bezoekers kunnen gebruikmaken 
van de twee andere trappenhuizen en de liften. Bij 
calamiteiten is het trappenhuis wel te gebruiken. 

 
 

Bij de renovatie worden de muren in het trappenhuis 
opnieuw geschilderd. De vloeren krijgen dezelfde 
bedekking als op de afdelingen. De kleur van het hout 
komt terug in de leuningen. De glazen wand met deur 
op de begane grond verdwijnt, zodat iedereen vanuit de 
centrale hal meteen de trap kan nemen.

Trappenhuis in Roosendaal krijgt nieuw uiterlijk
  

Een voorbeeld van het nieuwe uiterlijk van het trappenhuis. 

De poliklinieken Orthopedie, Chirurgie en KNO in 
Roosendaal zijn volledig vernieuwd en sinds eind 
vorig jaar in gebruik. Het is nu de beurt aan de 
ingang van de polikliniek en de gang richting de 
hoofdentree. Zij krijgen dezelfde uitstraling als de 
gerenoveerde poliklinieken. 

Het vernieuwen van de ingang en de gang heeft de 
nodige, tijdelijke consequenties. De draaideur wordt 
tijdens de werkzaamheden afgesloten. Bezoekers 
komen de polikliniek binnen via een tijdelijke 
toegang. Het is voor auto’s niet mogelijk om voor 
de toegang te stoppen om iemand uit te laten 
stappen. De koffiehoek in de hal van de polikliniek is 
gedurende drie maanden niet beschikbaar. Voor een 
aantal poliklinieken geldt een omleidingsroute. Deze 
wordt duidelijk aangegeven. De planning is dat in 
oktober de polikliniek Roosendaal beschikt over een 
geheel vernieuwde entree en gang. 

Zo komt de vernieuwde ingang van de polikliniek 
in Roosendaal er uit te zien. 

Ingang polikliniek 
Roosendaal wordt 
vernieuwd


