
BouwBouw Bulletin
Bravis ziekenhuis, editie 16. oktober 2018          

Bravis

Bravis staat er gekleurd op



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

Buitengevel locatie 
Roosendaal krijgt een 
kleurtje

De winterschilder is druk doende bij het Bravis 
ziekenhuis in Roosendaal. De komende maan-
den schildert hij in fasen de buitengevel.

De schilderbeurt was hard nodig, laat projec-
tenregisseur Bert Beijersbergen weten. “De ge-
vel bestaat uit betonnen profielen, aluminium 
kozijnen en vlakken van grit. Dat grit was oor-
spronkelijk wit, maar is in de loop der tijd he-
lemaal verkleurd. We spuiten nu eerst de gevel 
helemaal schoon. Daarna worden de profielen 
wit geverfd en krijgen de vlakken een eigentijd-
se kleurtint. We zijn aan de voorkant van het 
ziekenhuis begonnen. De planning is dat de klus 
in april volgend jaar is geklaard.” 

 

De bezoekers van de polikliniek in Roosendaal hebben de afgelopen maanden gemerkt dat de entree van het  
gebouw flink wordt verbouwd. Tegelijk is ook de verbindingsgang met de verpleegafdelingen opgeknapt.  
De verbouwing is op een haar na geveld. 

De verbouwing was nodig om de ingang en de gang dezelfde uitstraling te geven als de gerenoveerde poliklinieken 
Orthopedie, Chirurgie en KNO. De werkzaamheden hadden wel de nodige consequenties. Zo was de draaideur af-
gesloten en konden auto’s niet voor de ingang stoppen om iemand uit te laten stappen. Ook was de koffiehoek niet 
beschikbaar. 
De overlast is nu zo goed als voorbij. Vanaf zaterdag 13 oktober is de verbindingsgang weer open. Ongeveer een week 
later is de geheel opgeknapte entree weer te gebruiken. 

Het verschil is duidelijk zichtbaar: de rechterkant van de voorgevel 
moet de schilder nog doen, de linkerkant is zo goed als klaar. 

Laatste hand aan entree polikliniek Roosendaal

Er wordt nog hard gewerkt aan de entree van de polikliniek. 



Beeld van het toekomstig Pijncentrum. 

Met een opgelucht gevoel ver-
huisden de medewerkers van Car-
diologie maandag 10 september 
hun spullen naar de compleet ge-
renoveerde vierde verdieping van 
het Bravis ziekenhuis in Roosen-
daal. De afdeling kan nu echt als 
één team op één etage functioneren 
in een splinternieuwe omgeving.

“Het grootste voordeel van de reno-
vatie is voor ons dat we op één etage 
zitten waar we één team kunnen 
zijn en van daaruit verder kunnen 
bouwen”,  vertelt teamleider Jos 
van de Lande. “In juni dit jaar zijn 
de verpleegafdelingen Cardiologie 
van beide locaties samengevoegd 
in Roosendaal. Helaas was toen de 
nieuwe afdeling nog niet klaar. Daar-
door zaten we tijdelijk verspreid over 
5A en 6A. Dat was echt onhandig. Op 
één verdieping werkt veel prettiger 
en zijn de lijnen stukken korter.” 

Hartproblemen
Op de verpleegafdeling worden pa-
tiënten opgenomen met hartproble-
men of –klachten. “Dat zijn mensen 
met pijn op de borst, die een hartin-
farct hebben gehad, vocht vasthou-

den omdat het hart onvoldoende 
werkt of die revalideren na een hart-
operatie in het Amphia”, licht team-
leider Yvonne Adriaansen toe. “In het 
Bravis ziekenhuis vinden onderzoe-
ken plaats, zoals hartkatheterisatie, 
echo van het hart, fietsproeven etc.” 

Een plaatje
De gerenoveerde afdeling valt in goe-
de aarde bij Cardiologie. “Het is wel 
een plaatje als je binnenkomt”, stelt 
Jos. “Naast een vriendelijke bejege-
ning helpt het voor het welbevinden 
van de patiënt als hij op een mooie 
kamer komt te liggen. En het zijn 
mooie, ruime kamers waar niet lan-
ger vier maar drie patiënten liggen. 
Zij hebben een grote tafel om aan te 
zitten, een eigen tv en goede sanitai-
re voorzieningen.”
De afdeling telt ook een aantal een-
persoonskamers. “Die zijn vooral 
voor patiënten die een zwaar infarct 
hebben doorgemaakt en hun rust 
nodig hebben of voor oudere patiën-
ten die veel zorg nodig hebben”, legt 
Yvonne uit.
 
Oproepsysteem
Een grote verandering voor het per-

soneel is het oproepsysteem. “We 
hadden een vast belsysteem, waarbij 
iedereen het belletje hoorde. Nu 
hebben we een smartphone waarop 
de oproepen binnenkomen. Die heb 
je als verpleegkundige persoonlijk op 
zak. Bovendien kun je selecteren dat 
je alleen de oproepen ontvangt van 
jouw kamers”, aldus Yvonne. “In de 
toekomst is het zelfs mogelijk dat je 
op de telefoon de hartritmes van de 
patiënten krijgt te zien.” 

Soort oefening
Het werken in de oude situatie had 
ook zijn voordelen. “Het was een 
soort oefening”, meldt Jos. “We heb-
ben protocollen en werkwijzen gelijk-
getrokken en ervaring opgedaan met 
het werken met een grote afdeling. 
Zo hadden we alle telemetrie (meten 
van hartritmes op afstand) op één 
scherm. Dat was onrustig, omdat je 
ook alarmen kreeg die niet voor jou 
bestemd waren. In de nieuwe situa-
tie hebben we de telemetrie verdeeld 
over meerdere schermen. Het is fijn 
dat je dat vooraf hebt kunnen on-
dervangen. Bovendien hebben we 
elkaar in deze maanden goed leren 
kennen.” 

Cardiologie als één team op één etage

Teamleiders Yvonne Adriaansen en Jos van de Lande  
in een van de nieuwe kamers, kort na de oplevering. 
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Bouw centra voor oog en pijn ligt op schema

In de polikliniek van het Bravis ziekenhuis locatie 
Roosendaal staan de bouwactiviteiten niet stil. Sinds 
eind april wordt hard gewerkt aan het nieuwe Pijncen-
trum Bravis en het Centrum voor oogchirurgie. Tegelijk 
worden ook de prikpost en de entree van Radiologie 
verplaatst. Doordat in de bouwvak is doorgewerkt, ligt 
de bouw op schema en is het project eind dit jaar klaar. 

In het nieuwe Pijncentrum Bravis vinden straks de 
spreekuren, intakegesprekken en pijnbehandelingen 
plaats. Bovendien krijgt het pijncentrum operatiekamers 
ter beschikking die onder andere gebruikt worden voor 
het plaatsen van neurostimulatoren. 
De twee operatiekamers worden ook gebruikt door het 
Centrum voor oogchirurgie. Daarnaast krijgt dit centrum 
kamers voor oogartsen, assistenten, optometristen en 
orthoptisten. Ook komt er een eigen functieafdeling 
voor gezichtsveldonderzoeken, een behandel- en een 
laserkamer. 

Pijncentrum Bravis is al volledig geconcentreerd op de 
locatie Roosendaal. Het Centrum voor oogchirurgie blijft 
wel spreekuren houden op de locatie Bergen op Zoom, 
waar ook ooginjecties gegeven kunnen worden. 

De vloeren worden aangesmeerd.

Op dit deel van de nieuwbouw is zojuist een dak gelegd.  
De kozijnen staan klaar om geplaatst te worden. 

De nieuwe centra hebben veel daglicht. Over twee maanden is de nieuwbouw klaar. 

Een glazen dak voor het Centrum voor oogchirurgie.


