
Bravis ziekenhuis beweegt mee met snelle veranderingen in de zorg

“Eén hoofdlocatie is op 
termijn onvermijdelijk”
De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Dat geldt zeker voor de ziekenhuiszorg. Personeel is steeds lastiger te vinden, door 

de sterke vergrijzing stijgt het aantal patiënten snel, ziekenhuizen moeten hun kosten beheersen, nieuwe technologieën dienen zich 

aan en de patiënt stelt andere eisen dan in het verleden. Het Bravis ziekenhuis kan alleen het hoofd bieden aan al deze veranderingen 

door mee te bewegen. De komende jaren wordt samen met patiënten en medewerkers de toekomst voorbereid. Met als hoofddoel: 

het behoud van goede ziekenhuiszorg in de regio. 

Het is bijna vier jaar geleden dat de 
ziekenhuizen van Bergen op Zoom en 
Roosendaal fuseerden tot het Bravis 
ziekenhuis. Dat roept de vraag op wat de 
fusie de patiënt heeft gebracht. Het be-
antwoorden laat Hans Ensing, voorzitter 
Raad van Bestuur, graag aan een ander 
over. “Eigenlijk moet je die vraag aan de 
patiënt zelf stellen. Het gaat ons om de 
patiënten. 

Eigen profiel
Na de fusie heeft elke hoofdlocatie zijn 
eigen profiel gekregen. Locatie Bergen 
op Zoom richt zich voornamelijk op de 
acute en complexe behandelingen. In 
Roosendaal ligt de nadruk op de plan-
bare en oncologische zorg. Vervolgens 
is de klinische zorg herverdeeld over 
beide locaties. “We hebben bepaalde 
behandelingen geconcentreerd op één 
locatie omdat het risico bestond dat ze 
anders zouden verdwijnen. Deze behan-
delingen moet je namelijk als ziekenhuis 
een minimaal aantal keren uitvoeren”, 
licht de voorzitter toe. “Deze maatregel is 
getroffen om de zorg te behouden.”

Ontwikkelingen
Tegelijk hebben de veranderingen in de 
ziekenhuiszorg niet stilgestaan. “Dat is 
niet nieuw”, merkt Bianka Mennema, lid 
Raad van Bestuur, op. “Jaren geleden lag 
je na een heupoperatie twee weken in het 
ziekenhuis. Nu ben je binnen een paar 
dagen weer thuis en kun je lopen. Ont-
wikkelingen zijn er altijd geweest. Alleen 
komen daar nu elementen bij die kansen 
maar ook risico’s met zich meebrengen. 
Te weinig personeel is een risico, maar 
technische ontwikkelingen kunnen voor 
een aantal zaken een oplossing zijn. Al 
met al is het lastig om te voorspellen hoe 
een ziekenhuis er over tien jaar uitziet. 
Onze belangrijkste uitdaging is: ‘Hoe zor-
gen we ervoor dat we binnen onze regio 
een ziekenhuis behouden dat voldoet 
aan de vraag?’ “Flexibel zijn, is daarbij 
het antwoord”, stelt Hans. “Als ziekenhuis 
moet je meebewegen met de ontwikke-
lingen.” Naar alle waarschijnlijkheid zal 
het er ook voor zorgen dat de hoofdloca-
tie zal worden omringd door sublocaties 
verspreid in de regio of meer medisch 
specialistische zorg bij mensen thuis.

Eén hoofdlocatie
Zoals eerder aangekondigd, is de vesti-
ging op één hoofdlocatie op den duur 
onvermijdelijk. “Alleen zo kunnen we de 
ziekenhuiszorg in de regio in de toe-
komst behouden. Bovendien verbetert 
één hoofdlocatie de kwaliteit van zorg. 
Het ziekenhuis wordt steeds meer een 
netwerkorganisatie met meer verschil-
lende zorgverleners rondom de patiënt: 
door deze op één locatie te concentreren 
kunnen we beter inspelen op steeds 
complexere zorgvragen van onze pa-
tiënten door het samenbrengen van 
acute en complexe zorg enerzijds en de 
ontmoetingsplaats tussen zorgverleners 
anderzijds. Het maakt ons ook aantrek-
kelijker als werkgever. Daardoor kunnen 
we voldoende zorgverleners werven en 
behouden”, somt Bianka op. 

“Wat die hoofdlocatie is, waar hij komt 
en hoe hij eruit gaat zien, weten we door 
de snelle veranderingen nog niet. Maar 
als je de ziekenhuiszorg goed in onze 
regio wil verankeren voor de patiënten en 
onze medewerkers, is deze stap in 2025 

noodzakelijk”, benadrukt Hans. “Als je 
minder personeel hebt, moet je efficiën-
ter gaan werken. Concentratie op één 
locatie helpt daarbij. Bij de start van de 
fusie is al gekeken of deze stap mogelijk 
was. Maar dat zou tot veel kapitaals-
vernietiging hebben geleid en dat was 
maatschappelijk onverantwoord.” Dat is 
nu niet het geval. “Een ziekenhuisgebouw 
heeft een levenscyclus van zo’n vijftig 
jaar. Met de locaties in Bergen op Zoom 
en Roosendaal gaan we daar overheen. 
De renovaties die momenteel worden 
uitgevoerd zijn nodig om de periode tot 
2025 te kunnen overbruggen.”
 
De komende jaren worden benut om de 
komst van één hoofdlocatie zorgvuldig 
voor te bereiden. “Daarbij worden veel 
mensen betrokken”, kondigt Bianka aan. 
“Denk hierbij aan panels van onder ande-
re patiënten, huisartsen en medewerkers. 
Ook in dit opzicht doen we het samen, 
want iedereen is gebaat bij het behoud 
van goede zorg dichtbij.” 
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