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Verslag bereikbaarheidsanalyse mogelijke nieuwe 
locatie Bravis ziekenhuis  

  Managementsamenvatting 
Voor de drie doorgerekende varianten met mogelijke locaties geldt dat 
zowel voor basis SEH als Acute verloskunde het aantal mensen waarvoor 
de ritduur meer dan 45 minuten is, niet zal toenemen. 
 
In het verzorgingsgebied van Bravis-ziekenhuis zoals hier gehanteerd zijn 
in de huidige situatie en in de drie varianten geen inwoners met meer dan 
45 minuten ritduur. 
 
Voor bereikbaarheid van basis-SEH’s geldt voor alle drie varianten dat 

1. de drie mogelijk nieuwe locaties gevoelige locaties zullen 
zijn, en 

2. het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland voor meer 
mensen gevoelig wordt, en   

3. er geen andere gevoelige ziekenhuizen bijkomen. 
 
Voor de bereikbaarheid van acute verloskunde geldt voor alle drie de 
varianten dat  

1. de drie mogelijk nieuwe locaties gevoelige locaties zullen 
zijn, en 

2. het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland voor meer 
mensen gevoelig wordt, en  

3. het Amphia ziekenhuis, locatie Langendijk, niet meer 
gevoelig is, en 

4. er geen andere gevoelige ziekenhuizen bijkomen. 
 
Voor de gemiddelde ritduur in de huidige verzorgingsgebieden van het 
Bravis-ziekenhuis, uitgaande van de twee huidige locaties voor de basis-
SEH analyse en de locatie Bergen op Zoom voor het aanbod acute 
verloskunde, geldt dat  

1. de gemiddelde ritduur van de bereikbaarheid van SEH’s in de drie 
varianten verschilt tussen 24,8 minuten voor locatie Zoomland, 
25,2 minuten voor locatie Heerle en 26,6 minuten voor locatie 
Bulkenaar; 

2. de gemiddelde ritduur van de bereikbaarheid van het aanbod acute 
verloskunde in de drie varianten verschilt tussen 24,5 minuten 
voor locatie Zoomland, 26,7 minuten voor locatie Bulkenaar en 
25,0 minuten voor locatie Heerle. 

Opgemerkt wordt dat het verzorgingsgebied voor basis-SEH anders is dan 
voor acute verloskunde. 
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1. Achtergrond 

Bravis is een fusieziekenhuis met twee locaties, Roosendaal en Bergen op 
Zoom. Het bestuur van Bravis onderzoekt de mogelijkheden van 
nieuwbouw waarbij de huidige twee locaties samengaan in één nieuw 
locatie. De bereikbaarheid van acute zorg (SEH en acute verloskunde) is 
een belangrijk aspect in de beoordeling van een mogelijke nieuwe locatie.  

2. Vraagstelling  
Gevraagd wordt een bereikbaarheidsanalyse uit te voeren voor de 
beoordeling van drie mogelijke nieuwe locaties voor het Bravis-ziekenhuis 
en deze onderling en met de huidige locaties te vergelijken. Het gaat om 
de volgende drie mogelijke nieuwe locaties: 

• locatie ‘Bulkenaar’ in de gemeente Roosendaal, 
• locatie ‘Zoomland’ in de gemeente Bergen op Zoom, en 
• locatie ‘Heerle’ in de gemeente Roosendaal.  

 
De doorrekening van de bereikbaarheid van de mogelijke nieuwe locaties 
worden ‘varianten’ genoemd. De huidige twee ziekenhuislocaties zijn:  

• locatie Boerhaaveplein 1, 4624 VT Bergen op Zoom, 
• locatie Boerhavelaan 25, 4708 AE Roosendaal.  

 
Deze bereikbaarheidsanalyse resulteert in de volgende uitkomsten: 
 

1. De analyses geven antwoord op de vraag of het Bravis ziekenhuis 
op de nieuwe locatie een ‘gevoelig’1 ziekenhuis is of niet, en zo ja, 
voor hoeveel inwoners de gevoeligheid is. 

2. De analyses geven antwoord op de vraag wat de ritduren zijn van 
inwoners van het verzorgingsgebied van de huidige locaties van 
het Bravis ziekenhuis, en wat de veranderingen zijn voor deze 
inwoners en wat de gemiddelde ritduur is per gemeente in het 
verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis. 
 

3. Uitgangspunten  
Bereikbaarheidsmodel 
De bereikbaarheidsanalyse gaat uit van het model dat het RIVM hanteert 
in haar ‘gevoelige ziekenhuizenanalyse’. Deze analyse wordt door het 
RIVM jaarlijks uitgevoerd2. Het bereikbaarheidsmodel is schematisch 
weergegeven in figuur 1. Het model bepaalt voor elk woonadres de tijd 
die nodig is om per ambulance naar een SEH te worden gebracht, waarbij 

                                                
1 Met ‘gevoelig’ wordt bedoeld dat sluiting van de SEH of afdeling acute verloskunde van het betreffende ziekenhuis 
tot gevolg heeft dat meer mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm naar een SEH 
vervoerd kunnen worden in vergelijking met de situatie wanneer deze SEH open is; het aantal mensen waarvoor 
het ziekenhuis gevoelig is geeft aan om hoeveel mensen het hierbij gaat. 
2 Zie bijvoorbeeld de 2018-analyse https://www.rivm.nl/bereikbaarheidsanalyse-sehs-en-acute-verloskunde-2018 
of de 2017-analyse met meer achtergrond en toelichting. De 2018-analyse is als bijlage bij dit verslag toegevoegd. 

https://www.rivm.nl/bereikbaarheidsanalyse-sehs-en-acute-verloskunde-2018
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 de ambulance vertrekt vanaf de standplaats. De ritduur is gedefinieerd als 
de som van de volgende tijdsintervallen:  

1. Meldtijd van de Meldkamer Ambulancezorg en uitruktijd van de 
ambulance. Hiervoor wordt een vaste tijdspanne van gezamenlijk 
drie minuten gehanteerd;  

2. Rijtijd per ambulance onder spoed vanuit de dichtstbijzijnde ambu-
lancestandplaats naar de plaats van het incident; 

3. Inlaadtijd van de patiënt, hiervoor wordt een vaste tijdspanne van 
vijf minuten gehanteerd; 

4. Vervoertijd per ambulance onder spoed van de plaats van incident 
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een afdeling Spoedeisende 
Hulp. 

  

Figuur 1: Schema van het bereikbaarheidsmodel voor SEH’s en acute 
verloskunde. 

Er zijn twee variabelen in het bereikbaarheidsmodel, de rijtijd en de ver-
voertijd. Deze hangen af van de standplaats, het woonadres waarnaar de 
ambulance rijdt en de SEH waarnaar de ambulance de patiënt vervoert. 
De rijtijd en vervoertijd worden bepaald met gebruik van het 
rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg, versie 20163.  

Er wordt uitgegaan van de situatie van het aanbod van basis-SEH’s met 
24/7-uurs openstelling en locaties acute verloskunde zoals in de 
bereikbaarheidsanalyse van juni 20184 inclusief wijzigingen tot en met 
november 2018. Sinds november 2018 tot maart 2019 zijn geen 
wijzigingen in het aanbod bekend. Zie tabel 1 voor de aantallen 
ziekenhuislocaties en ambulancestandplaatsen. Voor alle andere 
uitgangspunten en aannames, zoals het gebruikte rijtijdenmodel, 
bereikbaarheidsmodel, parameters en gehanteerde criteria voor basis-SEH 

                                                
3 Zie RIVM-rapport 2015-0190 https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2015-0190.pdf 
4 Bereikbaarheidsanalyse SEH's en acute verloskunde 2018: analyse gevoelige ziekenhuizen. Bijlage bij RIVM-brief 
met kenmerk 073/2018 V&Z/AvB/GJK/mp, 26 juni 2018 
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 en acute verloskunde, wordt uitgegaan van de bereikbaarheidsanalyse 
van juni 2018. Bij de bereikbaarheidsanalyse wordt rekening gehouden 
met ziekenhuizen en ambulancestandplaatsen in de buurt van Bergen op 
Zoom / Roosendaal. De analyse wordt op landelijk niveau uitgevoerd, 
resultaten worden voor de (wijde) regio Bergen op Zoom / Roosendaal 
gepresenteerd.  

Nabij gelegen ziekenhuizen en dichtstbijzijnde standplaatsen 
In de bereikbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van 
ambulancestandplaatsen waar vandaan 24/7-uur paraatheid wordt 
geleverd. In de praktijk zijn er ook standplaatsen waarvandaan alleen in 
de dag- en/of avonduren paraatheid wordt geleverd, en er zijn locaties 
waarvandaan paraatheid wordt geleverd bij Dynamisch Ambulance 
Management (DAM)5. Dag/avond- en DAM-standplaatsen doen niet mee 
in de bereikbaarheidsanalyse. De tabellen 2a en 2b geven 
ambulancestandplaatsen en ziekenhuizen met een SEH en/of aanbod van 
acute verloskunde die binnen 30 minuten rijtijd vanaf de huidige 
ziekenhuislocaties liggen. Deze kunnen in de bereikbaarheidsanalyses een 
rol spelen. De tabel met ziekenhuislocaties geeft tevens aan welke 
ziekenhuis een SEH heeft en/of acute verloskunde aanbieden.  

Terminologie 
In de bereikbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van 24/7-uurs basis-SEH’s 
en locaties die acute verloskunde aanbieden, volgens criteria die het RIVM 
in deze bereikbaarheidsanalyses hanteert. Uit de inventarisatie van het 
aanbod van SEH’s volgt dat in 2018 alle 24/7-uurs SEH’s voldeden aan de 
criteria voor basis-SEH. In dit verslag wordt de term 24/7-uurs SEH en 
24/7-uurs basis-SEH naast elkaar gebruikt, ze geven hetzelfde aan.  

  

                                                
5 Dynamisch ambulance management (DAM) is het herpositioneren van beschikbare (vrije) ambulances met als 
doel de dekking van de ambulances te optimaliseren en korte responstijden te realiseren. Hierbij kan gebruik 
worden gemaakt van bepaalde locaties die strategisch gekozen zijn om de dekking te verbeteren, zogenaamde 
‘DAM’-standplaatsen of ‘voorwaardescheppende posten’, of kortweg vws-locaties .   



 
 
RIVM rapportage bereikbaarheidsanalyse mogelijke nieuwe locatie Bravis 
ziekenhuis  

Datum:      29 maart 2019 
Kenmerk:   015/2019 VPZ/BO/GK/hk 

Pagina 5 van 21 
 

 Tabel 1: Aantal 24/7 uurs basis-SEH’s en locaties met acute verloskunde 
peildatum november 2018. 
 Aantal locaties 
Basis-SEH’s met 24/7-uurs openstelling  84 
Ziekenhuislocaties met 24/7-uurs acute verloskunde die 
beschikken over alle kenmerken om die zorg te bieden 

78 

Aantal standplaatsen ambulancezorg met 24/7-uurs paraatheid 213 
 
Tabel 2a: Standplaatsen met 24/7 uurs paraatheid in de omgeving van 
Bergen op Zoom en Roosendaal zoals opgenomen in de 
bereikbaarheidsanalyse. 
RAV  Standplaats 4-positie 

postcode 
Midden-en West-Brabant Bergen op Zoom 4614 
Midden-en West-Brabant Dinteloord  4671 
Midden-en West-Brabant Roosendaal (Rucphen) 4715 
Midden-en West-Brabant Zevenbergen 4761 
Midden-en West-Brabant Breda-Noord 4815 
Midden-en West-Brabant Breda-Zuid (Ulvenhout) 4851 
Zuid-Holland Zuid Klaaswaal 3286 
Zeeland Kruiningen 4416 
Zeeland Goes 4462 
Zeeland Poortvliet 4693 
 
Tabel 2b: Ziekenhuislocaties met 24/7 uurs basis-SEH of aanbod van 
acute verloskunde in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal 
zoals gehanteerd in de bereikbaarheidsanalyse. 
Ziekenhuis Plaatsnaam 4-positie 

postcode 
SEH Acute 

Verloskunde 
Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom 4624 JA JA 
Bravis ziekenhuis Roosendaal 4708 JA NEE 
Amphia ziekenhuis, locatie 
Molengracht 

Breda 4818 JA NEE 

Amphia ziekenhuis, locatie 
Langendijk 

Breda 4818 NEE JA 

Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht 3318 JA JA 
Admiraal De Ruyter ziekenhuis Goes 4462 JA JA 
 
Tabel 3: 4-Positie postcodes van de mogelijke nieuwe locaties en de 
benaderingen ervan in de bereikbaarheidsanalyse.  
Variant Mogelijke nieuwe locatie 4-positie postcode 4-positie postcode 

van de benadering 
1 locatie ‘Bulkenaar’ 4708 4708 
2 locatie ‘Zoomland’ 4622 4622 
3 locatie ‘Heerle’ 4622  4724 
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 Figuur 2: Contouren van 4-positie postcodegebieden 4622, 4726 en 4708 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geografisch aggregatieniveau en de mogelijke nieuwe locaties  
Het rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg gaat uit van 
berekeningen op het geografisch niveau van 4-positie postcodes. De 
bereikbaarheidsanalyse gaat daarom ook uit van dit geografische 
aggregatieniveau. Dit heeft gevolgen voor de varianten die worden 
doorgerekend omdat twee van de drie opgegeven mogelijke nieuwe 
locaties eenzelfde 4-positie postcodegebied hebben. De twee locaties 
‘Zoomland’ en ‘Heerle’ liggen in hetzelfde 4-positie postcodegebied. Het 4-
positie postcodegebied 4622 is relatief groot, zie figuur 2. De locatie 
‘Zoomland ligt in het westen van het 4-positie postcodegebied, nabij het 
kruispunt van de A58 en de A4. De locatie ‘Heerle’ in het uiterste oosten 
van het gebied. Om de bereikbaarheid van de locatie ‘Heerle’ te 
benaderen wordt uitgegaan van het naburige 4-positie postcodegebied, 
4726, dat oostelijk grenst aan het gebied 4622. Tabel 3 geeft de 4-positie 
postcodes van de mogelijke nieuwe locaties en de benaderingen van de 
locaties. 
 
Het 4-positie postcodegebied 4708 waarin de locatie Bulkenaar is gelegen, 
is een relatief groot postcodegebied. Het rijtijdenmodel rekent vanuit de 
centroïde van het postcodegebied. De mogelijke nieuwe locatie van het 
Bravis-ziekenhuis is gelegen aan de rand van het postcodegebied. De 
centroïde van het 4-positie postcodegebied ligt niet op dezelfde locatie als 
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 de mogelijke nieuwbouwlocatie. Dat betekent dat de modelberekeningen 
een relatief grove benadering zijn van de werkelijke bereikbaarheid. Als er 
bovendien een nieuwe afrit van de snelweg A58 komt naar de nieuwe 
ziekenhuislocatie zal de bereikbaarheid beter zijn dan de 
modelberekeningen.   
 
 

4. Resultaten bereikbaarheidsanalyse november 2018 
Voor de volledigheid zijn de resultaten van de bereikbaarheidsanalyse van 
november 2018 weergegeven in tabel 4. Het aantal inwoners waarvoor 
een ziekenhuis gevoelig is, wordt in de resultaten afgerond op 
honderdtallen. Voor Bergen op Zoom en Roosendaal zijn de volgende 
resultaten van belang: 
 

• In de huidige situatie is voor de bereikbaarheid van basis-SEH’s 
geen van de twee Bravis-locaties in Roosendaal of Bergen op Zoom 
‘gevoelig’ (tabel 4a).  

• Voor de bereikbaarheid van acute verloskunde is de locatie Bergen 
op Zoom gevoelig, als ook de locatie Langendijk van het Amphia 
ziekenhuis in Breda (tabel 4b). 

 
 

5. Resultaten bereikbaarheidsanalyse Bravis ziekenhuis 
 
De bereikbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd voor de drie varianten, 
resultaten voor bereikbaarheid van basis-SEH’s en het aanbod acute 
verloskunde worden in het navolgende besproken.  
 
Huidige situatie 
De bereikbaarheid van de huidige situatie is gegeven in de bijlage bij deze 
notitie. De kaart van de figuren 1 (SEH) en 2 (acute verloskunde) van de 
bijlage geeft een beeld van de inwoners van Nederland die in de huidige 
situatie niet binnen 45 minuten naar een ziekenhuis kunnen worden 
gebracht. In de huidige situatie kunnen voor de SEH-bereikbaarheid 
33.200 inwoners en voor de acute verloskunde bereikbaarheid 33.500 
inwoners niet binnen 45 minuten naar een ziekenhuislocatie worden 
gebracht. Driekwart van dit aantal woont op de Waddeneilanden. Geen 
van deze inwoners woont in het verzorgingsgebied van de Bravis-
ziekenhuizen. Ofwel, de inwoners van het verzorgingsgebied van de 
Bravis-ziekenhuizen kunnen in de huidige situatie allemaal binnen 45 
minuten naar een ziekenhuislocatie worden gebracht.  
 
Drie varianten 
De belangrijkste conclusie van de analyses is dat in alle drie varianten, 
ten opzichte van de huidige situatie, het aantal inwoners met meer dan 45 
minuten ritduur om per ambulance naar een SEH te worden gebracht, niet 
toeneemt. Dat geldt zowel voor de bereikbaarheid SEH als voor acute 
verloskunde. Alle inwoners van het verzorgingsgebied van de Bravis-
ziekenhuizen kunnen in de drie varianten nog steeds binnen 45 minuten 
naar een ziekenhuislocatie worden gebracht.  
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Tabel 4a: Gevoelige ziekenhuizen november 2018 voor 24/7-uurs basis SEH’s. 

Organisatie Plaatsnaam 

Aantal inwoners waarvoor 
de ziekenhuislocatie 

gevoelig is 
24/7-uurs basis-SEH    
Zorgsaam De Honte Terneuzen Terneuzen 51.200 
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder Den Helder 37.600 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland Dirksland 27.100 
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes Goes 14.400 
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 9.300 
Westfries Gasthuis Hoorn Hoorn 7.400 
Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda Scheemda 2.300 
Antonius Ziekenhuis Sneek Sneek 2.200 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk Winterswijk 400 
Isala Diaconessenhuis Meppel Meppel 300 
De Tjongerschans Heerenveen Heerenveen 200 
   
 
Tabel 4b: Gevoelige ziekenhuizen november 2018 voor acute verloskunde. 

Organisatie Plaatsnaam 

Aantal inwoners waarvoor 
de ziekenhuislocatie 

gevoelig is 
Acute verloskunde    
Zorgsaam De Honte Terneuzen Terneuzen 51.200 
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder Den Helder 37.600 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland Dirksland 27.100 
Isala Zwolle Zwolle 16.700 
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes Goes 14.400 
Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda Scheemda 11.100 
Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom Bergen Op Zoom 10.600 
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 9.300 
Westfries Gasthuis Hoorn Hoorn 7.400 
De Tjongerschans Heerenveen Heerenveen 5.400 
Amphia Ziekenhuis Breda Langendijk Breda 3.000 
Antonius Ziekenhuis Sneek Sneek 2.200 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk Winterswijk 400 

 

 

 
 
 
  



 
 
RIVM rapportage bereikbaarheidsanalyse mogelijke nieuwe locatie Bravis 
ziekenhuis  

Datum:      29 maart 2019 
Kenmerk:   015/2019 VPZ/BO/GK/hk 

Pagina 9 van 21 
 

   Zijn de drie varianten gevoelige locaties? 

Basis SEH 
Uit de bereikbaarheidsanalyses voor basis-SEH’s (zie tabel 5a) blijkt dat 
de drie mogelijke nieuwe locaties alle drie ‘gevoelig’ zijn, voor 10.600 
inwoners. De term ‘gevoelig’ voor een ziekenhuislocatie betekent dat, in 
de situatie dat betreffende ziekenhuislocatie zou sluiten, er meer mensen 
een langere ritduur dan 45 minuten zouden hebben, in vergelijking met 
de huidige situatie. In onderhavige analyse gaat het om mogelijke nieuwe 
locaties voor Bravis ziekenhuis en is sluiting niet te verwachten.  

In de drie varianten komen er ten opzichte van de bereikbaarheidsanalyse 
november 2018 geen andere gevoelige ziekenhuislocaties bij.  

In de drie varianten wordt het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland 
ten opzichte van de huidige situatie gevoelig voor meer inwoners. 

 

Acute verloskunde 
Uit de bereikbaarheidsanalyse voor het aanbod van acute verloskunde (zie 
tabel 5b) blijkt dat de drie mogelijke nieuwe locaties alle drie gevoelig 
zijn, voor 10.600 inwoners. Het gaat hier om dezelfde inwoners als in de 
SEH-bereikbaarheidsanalyse. Hier geldt ook dat een ziekenhuislocatie 
‘gevoelig’ is als bij sluiting het aantal mensen met een ritduur van meer 
dan 45 minuten toeneemt, ten opzichte van de huidige situatie.   

In de drie varianten geldt dat, ten opzichte van de huidige situatie, de 
ziekenhuislocatie Amphia Langendijk in Breda niet meer gevoelig zal zijn. 
Dit komt doordat in de huidige situatie de locatie Roosendaal geen acute 
verloskunde heeft en Bergen op Zoom wel. De mogelijke nieuwe locaties 
zijn dichterbij Breda gelegen. De inwoners waarvoor Amphia gevoelig is, 
kunnen dan ook binnen 45 minuten naar de nieuwe locatie van het Bravis 
ziekenhuis worden gebracht.  

In de drie varianten wordt het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland 
ten opzichte van de huidige situatie gevoelig voor meer inwoners. 
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Tabel 5a: Gevoelige ziekenhuizen basis-SEH in de drie varianten in vergelijking 
met de huidige situatie (‘x’ betekent dat betreffende ziekenhuislocatie in de 
doorrekening niet voorkwam). 
  Aantal inwoners waarvoor de ziekenhuislocatie 

gevoelig is 

Ziekenhuis Plaats Huidige 
situatie 

Variant 
Bulkenaar 

Variant 
Heerle 

Variant 
Zoomland 

Zorgsaam De Honte Terneuzen Terneuzen 51.200 51.200 51.200 51.200 
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder Den Helder 37.600 37.600 37.600 37.600 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland Dirksland 27.100 41.500 31.900 31.900 
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes Goes 14.400 14.400 14.400 14.400 
Bravis Ziekenhuis Bulkenaar X 10.600 X x 
Bravis Ziekenhuis Heerle X x 10.600 X 
Bravis Ziekenhuis Zoomland x X x 10.600 
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 9.300 9.300 9.300 9.300 
Westfries Gasthuis Hoorn Hoorn 7.400 7.400 7.400 7.400 
Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda Scheemda 2.300 2.300 2.300 2.300 
Antonius Ziekenhuis Sneek Sneek 2.200 2.200 2.200 2.200 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk Winterswijk 400 400 400 400 
Isala Diaconessenhuis Meppel Meppel 300 300 300 300 
De Tjongerschans Heerenveen Heerenveen 200 200 200 200 
 
Tabel 5b: Gevoelige ziekenhuizen acute verloskunde in de drie varianten in 
vergelijking met de huidige situatie (‘x’ betekent dat betreffende ziekenhuislocatie 
in de doorrekening niet voorkwam). 

  Aantal inwoners waarvoor de ziekenhuislocatie 
gevoelig is 

Ziekenhuis Plaats Huidige 
situatie 

Variant 
Bulkenaar 

Variant 
Heerle 

Variant 
Zoomland 

Zorgsaam De Honte Terneuzen Terneuzen 51.200 51.200 51.200 51.200 
Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder Den Helder 37.600 37.600 37.600 37.600 
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland Dirksland 27.100 41.500 31.900 31.900 
Isala Zwolle Zwolle 16.700 16.700 16.700 16.700 
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes Goes 14.400 14.400 14.400 14.400 
Ommelander Ziekenhuis Groningen Winschoten Winschoten 11.100 11.100 11.100 11.100 
Bravis Ziekenhuis Bulkenaar x 10.600 x x 
Bravis Ziekenhuis Heerle x x 10.600 x 
Bravis Ziekenhuis Zoomland x x x 10.600 
Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom Bergen Op Zoom 10.600 x x x 
Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarden 9.300 9.300 9.300 9.300 
Westfries Gasthuis Hoorn Hoorn 7.400 7.400 7.400 7.400 
De Tjongerschans Heerenveen Heerenveen 5.400 5.400 5.400 5.400 

Amphia Ziekenhuis Breda Langendijk Breda 3.000 
Niet 

gevoelig  
Niet 

gevoelig 
Niet 

gevoelig 
Antonius Ziekenhuis Sneek Sneek 2.200 2.200 2.200 2.200 
Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk Winterswijk 400 400 400 400 
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 5.1    Ritduur van de inwoners uit het huidige verzorgingsgebied 
voor de drie varianten 

In deze paragraaf kijken we naar veranderingen in de ritduur voor de 
inwoners van het verzorgingsgebied van de huidige locaties van het 
Bravis-ziekenhuis. Het verzorgingsgebied is bepaald door de 
postcodegebieden te bepalen waarvoor de huidige Bravis-locaties het 
snelst bereikbaar zijn, volgens het hier gehanteerde 
bereikbaarheidsmodel. Het verzorgingsgebied voor basis-SEH’s omvat 64 
postcodegebieden met in totaal 279.600 inwoners. Het verzorgingsgebied 
voor acute verloskunde is gebaseerd op één Bravis-locatie, namelijk 
Bergen op Zoom, omdat de locatie Roosendaal geen acute verloskunde 
aanbiedt. Het verzorgingsgebied voor acute verloskunde omvat 55 
postcodegebieden met in totaal 251.500 inwoners. Bij het bepalen van het 
verzorgingsgebied is vanzelfsprekend rekening gehouden met omringende 
ziekenhuizen.  

Voor elke 4-positie postcodegebied van deze verzorgingsgebieden is voor 
de drie varianten en voor de huidige situatie bepaald wat de ritduur is. 
Vervolgens is bepaald hoeveel inwoners een bepaalde ritduur hebben en is 
de gemiddelde ritduur per gemeente bepaald.  

SEH 
In de huidige situatie zijn er twee ziekenhuislocaties, één in het westen 
van het verzorgingsgebied (Bergen op Zoom) en één in het oosten 
(Roosendaal). De ritduur voor de inwoners van het verzorgingsgebied in 
de huidige situatie, met twee ziekenhuislocaties, is vanzelfsprekend korter 
dan wanneer er één ziekenhuislocatie in het midden van het 
verzorgingsgebied is (tussen Bergen op Zoom en Roosendaal). De locatie 
Zoomland is iets beter bereikbaar voor inwoners vanuit het westelijk deel 
van het verzorgingsgebied. De locatie Bulkenaar echter, heeft een iets 
betere bereikbaarheid voor inwoners vanuit het oostelijk deel van het 
verzorgingsgebied. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze analyse geen 
rekening is gehouden met de nieuw te realiseren ontsluitingsweg bij de 
locatie Bulkenaar. Zonder dat de effecten van deze ontsluitingsweg 
kunnen worden berekend, kan wel worden beargumenteerd dat de 
bereikbaarheid van Bulkenaar met de nieuwe ontsluitingsweg zal 
verbeteren ten opzichte van de hier gegeven resultaten. Voor de inwoners 
van het verzorgingsgebied blijft de ritduur in de drie varianten onder 45 
minuten.    
 
Acute verloskunde 
Bij de bereikbaarheidsanalyse acute verloskunde in de huidige situatie is 
er één Bravis-locatie. De bereikbaarheid van de drie varianten is daarom 
beter vergelijkbaar met de huidige locatie dan bij de SEH-analyse. Voor 
middellange en lange ritduren is de bereikbaarheid van de drie locaties 
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 Bulkenaar, Heerle en Zoomland ongeveer gelijk. Ook hier geldt dat in 
deze analyse geen rekening is gehouden met de nieuw te realiseren 
ontsluitingsweg bij de locatie Bulkenaar. Voor de inwoners van het 
verzorgingsgebied blijft de ritduur in de drie varianten onder 45 minuten. 
 

 

5.2    Gemiddelde ritduur van de inwoners van het 
verzorgingsgebied van de huidige locaties voor de drie 
varianten 

Tabel 6a geeft de gemiddelde ritduur per gemeente voor de 
bereikbaarheid van SEH, tabel 6b geeft deze voor het bereik van acute 
verloskunde. De verzorgingsgebieden (SEH en acute verloskunde) 
verschillen van elkaar, zie toelichting gegeven bij paragraaf 5.1.  
 
De gemiddelde ritduur die hier wordt besproken is gewogen naar 
inwoners. In een ongewogen berekening telt elk postcodegebied evenveel 
mee in het de gemiddelde ritduur. Bij een weging naar inwonertal tellen 
dichtbevolkte gebieden zwaarder mee in het gemiddelde. Onderstaand 
voorbeeld maakt dit duidelijk. 

 
Stel er zijn twee postcodegebieden, het ene gebied met 10.000 inwoners 
op 1 minuut rijtijd, het andere met 1.000 inwoners op 10 minuten rijtijd. 
De gemiddelde rijtijd van deze twee gebieden is (10+1)/2=5,5 minuten. 
De gewogen rijtijd is (1*10.000 + 1*1.000)/11.000 = 1,8 minuten. 

 
De hier gepresenteerde (gewogen) gemiddelde ritduur per gemeente 
is niet noodzakelijk het gemiddelde van de gehele gemeente omdat de 
ritduur betrekking heeft op het deel van de gemeente dat in het hier 
beschouwde verzorgingsgebied ligt. De gemeentes Bergen op Zoom, 
Halderberge, Roosendaal, Tholen en Woensdrecht bijvoorbeeld, liggen 
volledig in het SEH-verzorgingsgebied van de huidige twee Bravis locaties. 
Voor andere gemeentes in het verzorgingsgebied zijn de aandelen lager. 
De tabellen 6a en 6b geven per gemeente de aandelen van de bevolking 
in de verzorgingsgebieden.  
 
De gemiddelde ritduur per gemeente voor de bereikbaarheid van SEH 
neemt logischerwijs toe omdat in de huidige situatie er twee locaties zijn 
en de varianten uitgaan van één mogelijke nieuwe locatie. Uit tabel 6a is 
op te maken dat de totale gemiddelde toename in de varianten beperkt 
blijft tot + 1,7 minuut voor Zoomland, + 2,1 minuut voor Heerle en + 3,5 
minuut voor Bulkenaar. 
 
De gemiddelde ritduur per gemeente voor de bereikbaarheid van de acute 
verloskunde varieert ten opzichte van de huidige locatie met – 0,6 minuut 
voor Zoomland, - 0,1 minuut voor Heerle en + 1,6 minuut voor 
Bulkenaar.  
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 Tabel 6a: Gemiddelde ritduur per gemeente voor bereikbaarheid SEH, 
voor de inwoners van het verzorgingsgebied van de huidige locaties 
Bergen op Zoom en Roosendaal.  

 

Aantal 
inwoners 

in 2017 
(x 1.000) 

Aandeel 
bevolking in 
verzorgings-

gebied Gewogen gemiddelde ritduur (minuten) 

Gemeente 
  Huidige 

situatie 
Variant 

Bulkenaar 
Variant  
Heerle 

Variant 
Zoomland 

Bergen op Zoom 66,2 100 15,5 24,0 18,9 16,5 
Halderberge 29,6 100 27,4 27,4 27,9 28,8 
Moerdijk 36,9 36 33,4 33,5 33,5 34,1 
Reimerswaal 22,4 14 26,3 31,1 28,9 25,7 
Roosendaal 77,2 100 21,2 21,3 24,2 25,3 
Rucphen 22,3 78 23,7 23,7 25,4 25,9 
Steenbergen 24,0 100 26,0 30,3 25,5 26,5 
Tholen 25,5 100 28,1 34,4 29,7 28,3 
Woensdrecht 21,8 100 29,8 36,0 32,5 29,3 
Zundert 21,7 8 34,1 34,1 36,5 37,4 
Totaal 347,6 80 23,1 26,6 25,2 24,8 
 
 
Tabel 6b: Gemiddelde ritduur per gemeente voor bereikbaarheid acute 
verloskunde, voor de inwoners van het verzorgingsgebied van de huidige 
locatie Bergen op Zoom. 

 

Aantal 
inwoners in 

2017 
(x 1.000) 

Aandeel 
bevolking in 
verzorgings-

gebied Gewogen gemiddelde ritduur (minuten) 

 
  Huidige 

situatie 
Variant  

Bulkenaar 
Variant  
Heerle 

Variant  
Zoomland 

Bergen op Zoom 66,2 100 15,5 24,0 18,9 16,5 
Halderberge 29,6 69 30,8 27,8 27,8 28,7 
Moerdijk 36,9 30 36,2 34,0 34,0 34,7 
Reimerswaal 22,4 14 26,3 31,1 28,9 25,7 
Roosendaal 77,2 100 27,5 21,3 24,2 25,3 
Rucphen 22,3 9 28,2 23,4 25,1 26,0 
Steenbergen 24,0 100 26,5 30,3 25,5 26,5 
Tholen 25,5 100 28,1 34,4 29,7 28,3 
Woensdrecht 21,8 100 29,8 36,0 32,5 29,3 
Totaal 325,9 77 25,1 26,7 25,0 24,5 
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 BIJLAGE  
In deze bijlage is het verslag van de bereikbaarheidsanalyse SEH’s en acute 
verloskunde 2018 opgenomen. Dit verslag is door RIVM aan het ministerie van 
VWS aangeboden als bijlage bij brief met kenmerk 069/2018 V&Z/AvB/GJK/mp en 
datum 20 juni 2018 en door het ministerie van VWS als kamerbrief aangeboden 
aan de Tweede Kamer (kenmerk 461-178432-CZ datum 28 juni 2018).  
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