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7 criteria voor het bepalen van de beste plek voor nieuwbouw

Bravis ziekenhuis op weg
naar één locatie
Wie over zes jaar voor complexe klinische zorg of met spoed naar het ziekenhuis moet, zal terecht komen op een plek waar nu alleen
nog weiland is. Want het Bravis ziekenhuis heeft besloten om in 2025 één nieuwe locatie te openen in het hart van de regio. De keus is
gevallen op Bulkenaar, een locatie op het grondgebied van de gemeente Roosendaal. Hoe bepaalt een ziekenhuis wat de beste locatie
voor nieuwbouw is?
‘Dat is echt een ingewikkelde afweging geweest, die met heel veel zaken
en wetgeving, maar ook met emoties
te maken heeft’, vertelt Hans Ensing,
voorzitter van de raad van bestuur
van het Bravis ziekenhuis. ‘We hebben
gewerkt met een lijst van 7 criteria (zie
kader), waarvan de eerste 2 uitsluitingscriteria waren. Dat betekent dat
wanneer de locatie aan één van deze
criteria niet kon voldoen, deze sowieso niet in aanmerking kwam.’
Voorstel van gemeentes
De raad van bestuur is in 2018 in
overleg gegaan met de provincie en
gemeenten over de locatie voor de
bouw van een nieuw ziekenhuis. De
provincie stelde als eis dat het nieuwe
ziekenhuis aan een stad zou moeten
grenzen. De gemeenten stelden twee
mogelijke locaties voor; Bulkenaar bij
Roosendaal en Zoomland bij Bergen
op Zoom. Het externe onderzoeksbureau Metafoor heeft beide locaties
getoetst aan de hand van criteria die
Bravis vooraf had opgesteld.

Snelle aanrijtijden ambulances
Daarnaast heeft op verzoek van Bravis
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek
gedaan naar de aanrijtijden van
ambulances. De wettelijke norm van
aanrijtijden bedraagt 45 minuten. Het
RIVM stelde vast dat de gemiddelde
rittijd van ambulances ruim binnen de
norm blijft met minder dan 30 minuten voor zowel Zoomland als Bulkenaar. De tijd wordt berekend vanaf de
standplaats van de ambulance. Voor
Tholen bijvoorbeeld is de standplaats
Poortvliet. Het rapport van het RIVM
is te downloaden op de website van
Bravis www.bravisziekenhuis.nl.
Het hart van de regio
‘Beide locaties voldeden aan al onze
criteria’, vertelt Hans, ‘maar Bulkenaar
bood het meeste toekomstperspectief’. Allereerst wonen er meer mensen
in het oosten van het verzorgingsgebied van Bravis en ligt Bulkenaar dus
iets meer in het hart van de regio. Ook
zijn er bij Bulkenaar minder planolo-

gische obstakels op het gebied van
verkeer, geluid, milieu en externe
veiligheidseisen. Daardoor is de verwachting dat een nieuw ziekenhuis op
locatie Bulkenaar sneller gerealiseerd
kan worden dan op locatie Zoomland.
Ruimte voor zorgpartners
Locatie Zoomland is precies 12 hectare groot terwijl Bulkenaar 42 hectare
telt. De gemeente heeft het hele gebied aangewezen als zorggebied. Dit
zorgt ervoor dat er op Bulkenaar meer
ruimte beschikbaar is voor eventuele
huisvesting van zorgpartners (zoals
huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) in of nabij het ziekenhuis
en dat is belangrijk voor de zorg in de
toekomst. Daarnaast zou de langwerpige vorm van de locatie Zoomland
het ontwerp van het ziekenhuis al in
een bepaalde vorm dwingen, terwijl
er op locatie Bulkenaar nog volop
geschoven kan worden.

Goede bereikbaarheid
De gemeente Roosendaal zal ervoor
zorgen dat vanaf de A58, afslag
Wouw/Wouwse Plantage, een verbindingsweg naar de wijk Tolberg
komt. Van deze toekomstige weg zal
het meeste verkeer van en naar de
nieuwe ziekenhuislocatie gebruik
gaan maken. ‘Maar we willen er tevens voor zorgen dat het ziekenhuis
op andere manieren goed bereikbaar zal zijn’, aldus Hans, ‘daarom
komen er ook fiets- en voetpaden
en aansluitingen met het openbaar
vervoer.’
Stadpolikliniek in Bergen op Zoom
In Bergen op Zoom zal een stads
polikliniek geopend worden, waarin
medisch specialisten spreekuur
zullen houden en mogelijkheden
aanwezig zullen zijn om diagnoses
te stellen.

7 criteria van Bravis

waar de nieuwe locatie aan moet voldoen:

1 (uitsluitingscriterium) Centraal gelegen in het verzorgingsgebied van Bravis. Dit verzorgingsgebied wordt gevormd door
Westelijk Noord-Brabant, dat zich uitstrekt van de Zeeuwse
gemeente Tholen en een deel van de gemeente Reimerswaal
tot Breda en van Essen (België) tot Moerdijk. In totaal circa
300.000 inwoners.

2 (uitsluitingscriterium) Voldoen aan de wettelijke eisen voor
acute opvang en geboortezorg. Dat betekent dat een ambulance binnen 45 minuten ter plekke moet kunnen zijn.

3 Tenminste 12 hectare. Dus met voldoende oppervlakte in
verband met parkeermogelijkheden en mogelijke toekomstige
uitbreidingen, al dan niet met samenwerkingspartners.

4 G oed bereikbaar vanaf een snelweg en met het openbaar
vervoer.

5 N aast een stad.
6 Toekomstbestendig.
7 O p korte termijn realiseerbaar.
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Informatieavonden Bravis

Volle bak tijdens informatieavonden over Bravis Bulkenaar
‘Alle stoelen en staantafels zijn bezet’, twitterde een journalist aan
het begin van de eerste informatieavond over het nieuwe Bravis
ziekenhuis op locatie Bulkenaar. Met bijna 250 belangstellenden
zat de zaal inderdaad vol. Ook de tweede informatieavond,
waarvoor 180 mensen zich hadden aangemeld, werd goed
bezocht. Een teken dat het ziekenhuis leeft in de regio. En
hoewel er volop kritische vragen werden gesteld, was de sfeer
overwegend positief.
Op 13 en 21 mei 2019 organiseerde
het Bravis ziekenhuis twee bijeenkomsten voor belangstellenden, waarin
Hans Ensing en Bianka Mennema,
beiden lid van de Raad van Bestuur,
vertelden hoe de besluitvorming rond
één ziekenhuislocatie en de keuze
voor Bulkenaar tot stand waren gekomen. Ook werd er ingegaan op hoe
het ziekenhuis van de toekomst eruit
moet komen te zien en welke stappen
daarin nog gezet moeten worden.

Bianka nodigde de aanwezigen uit om
mee te denken en invulling te geven
aan de visie ‘Ons ziekenhuis van
morgen’. In totaal 70 mensen meldden
zich na afloop aan.
Zorg op één plek
Richard Pal, voorzitter van de Vereniging Medische Staf, legde tijdens de
eerste informatieavond uit waarom
de artsen achter de beslissing staan
om naar één locatie te gaan. ‘We zijn

nu een volwaardig ziekenhuis op
twee locaties. Specialismen zoals
bijvoorbeeld longgeneeskunde en
cardiologie, maar ook vaatchirurgie
en dialyse, werken gescheiden op verschillende locaties terwijl ze eigenlijk
bij elkaar horen te zitten.’
‘Als we kwaliteit willen behouden, dan
moet die zorg geconcentreerd worden
op één plek. Anders lopen de 300.000
bewoners van ons verzorgingsgebied
het risico medisch specialistische zorg
kwijt te raken.’
Goede buur
De zaal kreeg na iedere spreker de
gelegenheid om vragen te stellen.
Veel vragen hadden betrekking op de
aansluiting met de A58 en de precieze plaatsing van het ziekenhuis. Een
aantal bewoners van de wijk Tolberg,
die aan Bulkenaar grenst, zou het liefst
zien dat het ziekenhuis dicht bij de

snelweg gebouwd gaat worden. Hans
gaf aan dat de beslissing over de exacte locatie van de gebouwen, samen
met de gemeente wordt genomen. Hij
beloofde, ook als toekomstige buur, zo
transparant mogelijk te werk te gaan.
Kritiek en applaus
Er waren kritische geluiden te horen
van mensen die het, om allerlei
verschillende redenen, oneens waren
met de beslissing voor nieuwbouw.
Maar er was ook applaus voor de
aansporing van een omwonende
om toch vooral samen blij te zijn
met de plannen voor een nieuw
ziekenhuis waar we allemaal van gaan
profiteren. Vanwege de tijdsdruk was
het voor sommige vragenstellers niet
mogelijk om al hun vragen tijdens
de presentatie te stellen. Maar na
afloop was er volop tijd en ruimte om
in gesprek te gaan met een van de
bestuursleden.

Buren Bulkenaar

‘Je kunt niet zonder ziekenhuis’
‘Vanuit onze achtertuin kunnen
we Bulkenaar zien liggen’,
vertelt Francien van Damme
uit Roosendaal. Samen met
haar man en de overburen Els
en Nico Meesters bezocht ze de
eerste informatieavond van het
Bravis ziekenhuis op 13 mei.

Els Meesters (l) en Francien van Damme.

‘We hoopten meer te weten te komen
over de plannen voor de nieuwbouw,
al gingen we niet met het idee dat
alles al helemaal duidelijk zou zijn.’

Nog even afwachten
‘Wij zijn niet echt een tegenstander
van het nieuwe ziekenhuis. Je kunt
niet zonder! Maar sommige bewoners
verliezen misschien hun vrije uitzicht
en dat is natuurlijk nooit leuk.’ Er werden verschillende vragen gesteld over
drukte in de straat en over eventueel
geluidoverlast door sirenes, maar
Francien en Els geven aan daar nog
geen mening over te hebben. ‘Wij
vinden dat je dat allemaal maar even
moet afwachten, je kunt dat nu nog
niet weten.’ Wel vinden ze het belang-

rijk om snel te weten hoe de nieuwe
weg wordt aangesloten.
Inspraakavond van de gemeente
‘Wij vonden het een positieve informatieavond’, zeggen Francien en Els.
Alle besluiten werden duidelijk toegelicht door een arts en het bestuur,
we misten alleen iemand van de
gemeente. Daarom gaan we met hetzelfde groepje na de zomer ook naar
de inspraakavond van de gemeente.
Hopelijk zijn we dan allemaal weer
terug van vakantie!’

Henk Bekendam, RAV

Veilig naar één locatie
De ambulancedienst maakt geen
onderdeel uit van het Bravis
ziekenhuis. Het is een aparte dienst
waarmee uiteraard nauw wordt
samenwerkt. We vroegen Henk
Bekendam, teamleider van de
Regionale Ambulance Voorziening
(RAV) Brabant Midden-West-Noord,
om een reactie op het besluit van

twee locaties naar één locatie te
gaan.
Ambulancezorg vanuit het hart
Henk Bekendam: ‘Wij zijn blij dat
Bravis de keuze heeft gemaakt om
te komen tot één nieuwe locatie.
Zorg centraliseren betekent dat
er in onze regio topzorg geboden

kan blijven worden. Ook wij als
ambulancedienst bieden onze
patiënten altijd de zorg die
zij nodig hebben. Wij noemen
dat: ambulancezorg vanuit het
hart. Onze zorg begint zodra de
meldkamer (112) de zorgvraag
telefonisch aanneemt en eindigt na
de overdracht in het ziekenhuis.

Veilig en comfortabel
Nu maken we per melding een besluit over naar welke locatie de patient gebracht moet worden. Wanneer
het nieuwe ziekenhuis straks klaar
is en er een beroep op ons wordt
gedaan, vervoeren we de patiënt zo
comfortabel en veilig mogelijk direct
naar de nieuwe locatie.
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Bravis vroeger, nu en in de toekomst

Vroeger gingen we naar
de nonnetjes...
Het voormalige
Lievensbergziekenhuis in
Bergen op Zoom en het
Franciscus Ziekenhuis in
Roosendaal zijn allebei
gebouwd in 1968. In 50 jaar
tijd is er heel wat veranderd in
de ziekenhuiszorg. Patiënten
bleven vroeger bijvoorbeeld
langer in het ziekenhuis dan
tegenwoordig, ze lagen met
veel meer tegelijk ‘op zaal’ en
werden deels verpleegd door
nonnen. Dat is allemaal al
lang verleden tijd, want beide
gebouwen zijn in de loop der
jaren volop gemoderniseerd. In
2015 ontstond na de fusie één
algemeen ziekenhuis op twee
hoofdlocaties. Nu is er besloten
dat Bravis vanaf 2025 één
locatie zal krijgen.
Mannenzaal van het ABG Bergen op Zoom, waar voor de komst van het Lievensbergziekenhuis de zorg nog door nonnen werd gedaan.

Al tijdens de fusiebesprekingen was
er de wens om van twee algemene
ziekenhuizen, één groot ziekenhuis
te maken. Maar in 2015 waren daar
de financiële middelen niet voor. Er
is toen voor gekozen om de verschillende specialismen naar functie te
verdelen over twee locaties. Locatie
Bergen op Zoom kreeg de acute
complexe zorg en verloskunde en alles
wat daarbij hoort. In Roosendaal werd
onder andere oncologie en planbare
zorg ondergebracht. Samen bieden
de twee hoofdlocaties een compleet
aanbod aan ziekenhuiszorg op vijftien
kilometer afstand van elkaar.
Een stap vooruit
Door de fusie kon het Bravis een
flinke stap vooruitzetten. Het nieuwe
Moeder & Kind Centrum is daar een
goed voorbeeld van. Alle zorg rondom
de geboorte is geconcentreerd op één
plek, wat een goede samenwerking
mogelijk maakte tussen de verloskundigen, kraamzorg en het ziekenhuis.
Een ander voorbeeld is het Oncologie
Centrum. Dat is naast het Radiotherapeutisch Centrum geplaatst, waardoor
er tussen deze twee een veel nauwere
samenwerking mogelijk is geworden.

Nog meer samenwerking
Maar ideaal is de nieuwe situatie
nog niet. Want er zijn, door de verdeling van zorg, ook specialismen
gescheiden die eigenlijk bij elkaar
moeten zitten. Een voorbeeld daarvan is longgeneeskunde. Dat zit in
Bergen op Zoom omdat het bij de
acute zorg hoort. Maar iemand die
met ademhalingsproblemen naar
Bergen op Zoom wordt gebracht,
zou ook wel een hartaandoening
kunnen hebben. De afdeling cardiologie zit echter in Roosendaal. Alle
zorg onder één dak zal dus grote
voordelen opleveren. Medisch specialisten en andere zorgverleners
kunnen dan nog beter samenwerken en patiënten hoeven niet meer
heen en weer te reizen tussen twee
locaties.
Minder kosten
Daarnaast is het niet meer nodig
om dure voorzieningen en apparatuur, zoals een operatiekamer of
MRI-scanner, dubbel aan te schaffen of te moeten beperken tot één
locatie. Met één locatie zullen er in
ieder geval minder kosten zijn en dit
komt ten goede aan de zorg.

Efficiënter werken
De laatste belangrijke reden om
naar één locatie te gaan, is het
groeiend tekort aan zorgpersoneel. Zorg wordt steeds complexer,
omdat we steeds ouder worden.
Daardoor hebben patiënten vaker
meerdere aandoeningen tegelijk.
Die trend zet de komende jaren
door. Er komt dus steeds meer
behoefte aan gespecialiseerde
verpleegkundigen en artsen. Maar
er biedt zich juist steeds minder
gekwalificeerd personeel aan. Op
één locatie kun je efficiënter werken
waardoor je minder vacatures hoeft
in te vullen. Bovendien blijft Bravis
met een modern nieuw ziekenhuis
een aantrekkelijke werkgever.

Financieel plaatje
Inmiddels is het financieel mogelijk geworden om de stap te maken naar één
locatie. Bravis is al sinds de fusie aan
het sparen voor nieuwbouw. Daarnaast
kan er tegen gunstige voorwaarden
geld worden geleend bij de bank en
komt er geld vrij door afschrijvingen. In
2025 zal locatie Bergen op Zoom afgeschreven zijn en in 2030 locatie Roosendaal. Gebaseerd op deze afschrijvingen,
is er gekozen voor gefaseerd bouwen.
Voor de eerste bouwfase is 150 tot
175 miljoen euro beschikbaar, voor
de tweede fase 75 miljoen euro. Bij
oplevering van de eerste fase in 2025
zal de locatie Bergen op Zoom verhuizen naar de nieuwe locatie. In Bergen
op Zoom wordt een stadspolikliniek
gerealiseerd. Pas in 2030 zal fase twee
gereed zijn en zal ook de planbare zorg
uit Roosendaal meeverhuizen naar het
nieuwe ziekenhuis.
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Nieuwe ontwikkelingen

Meneer van Haaften en dialyseverpleegkundige Joyce Mangelaars in het dialysecentrum in Huijbergen.

Dialyse dichter bij huis
Drie keer in de week haalt een taxi meneer Van Haaften op uit zijn huis aan de haven in Stavenisse om hem naar het kleine
dialysecentrum in Huijbergen te brengen. Daar staat een van de verpleegkundigen van het Bravis ziekenhuis klaar om hem te
dialyseren. ‘Ik ben zo blij dat ik hier terecht kan’, vertelt de heer Van Haaften, ‘het is hier lekker rustig, ik heb een mooi uitzicht en het
personeel is zó,’ en daarbij steekt hij beide duimen de lucht in.
Wat is dialyse?
Je nieren verwijderen afvalstoffen
en water uit het bloed. Werken de
nieren niet goed, dan hopen zich te
veel afvalstoffen op in het bloed en
word je ziek. Als de nieren nog voor
een deel werken, kunnen medicijnen
en een dieet helpen. Maar als dit niet
meer voldoende helpt, dan moet
je drie keer per week gedialyseerd
worden. Tijdens de dialyse wordt op
een kunstmatige manier het teveel
aan afvalstoffen en vocht uit het
lichaam verwijderd. Dit gebeurt door
het bloed rond te pompen door een
kunstmatige nier. Bij elke rondgang
wordt het bloed schoner. Dialyseren
duurt ongeveer 3,5 uur. Het eigen
bloed wordt dan circa 6 keer
rondgepompt door de kunstnier.
Samenwerking
In het Margaretha Medisch
Centrum in Huijbergen kunnen
nierpatiënten sinds 2018 dialyseren.
Het centrum is een samenwerking
tussen huisartsenpraktijk
Huijbergen, farmaceut Baxter en
het dialysecentrum van Bravis. In
de zonnige kamer, die zo gezellig

mogelijk is ingericht, kunnen twee
patiënten tegelijk gedialyseerd
worden. Er is koffie, er zijn boeken en
tablets en je kunt er eventueel een
hapje eten. Een verpleegkundige van
het Bravis voert de dialyse uit.
Zorg die bij je past
Vandaag is Joyce Mangelaars de
dialyseverpleegkundige. Ze legt uit
dat met de komst van het kleine
huiselijke dialysecentrum patiënten
meer keus hebben voor zorg die bij
hen past. ‘Voorheen kon je kiezen
uit dialyseren in het dialysecentrum
in Roosendaal of thuis. Nu is er een
tussenoplossing; dialyse in een
veilige omgeving, dichtbij huis.’
Meneer Van Haaften wilde geen
thuisdialyse want, zo zegt hij ‘Ik ben
maar alleen hé’. Van dit kleinschalige
dialysecentrum vindt hij het prettig
dat hij nooit hoeft te wachten en dat
het er zo lekker rustig is. Dat begrijpt
Joyce wel: ‘In Roosendaal zijn 18
plaatsen, dan kan het best druk zijn
en dan moet je ook wel eens wachten
voordat je aan de beurt bent. Hier
krijg je gewoon meer aandacht en
bovendien heb ik de taxi al besteld

voor meneer Van Haaften. Zodra hij
klaar is, kan hij instappen.’
Veilige omgeving
Het Bravis ziekenhuis heeft plannen
om meer van dit soort dialysecentra
te starten, op Tholen bijvoorbeeld,
om zorg dichtbij huis te realiseren
en de overstap naar thuisdialyse te
verkleinen. Bianca Buijze, coördinator
thuishemodialyse, benadrukt dat
voor welke oplossing de patiënt ook
kiest, deze zich altijd even veilig kan
voelen. In de kleine centra werken
verpleegkundigen van het Bravis en
thuis kan een partner de zorg doen
of is er iemand van de thuiszorg
aanwezig. Een patiënt is gedurende
de dialyse nooit alleen. Familieleden
en thuiszorgverpleegkundigen
worden opgeleid door het Bravis en
zijn dan gecertificeerd om dialyse aan
huis te verzorgen.
Minder patiënt voelen
‘Door thuisdialyse of dialyse in een
klein centrum krijg je ook meer de
regie over je eigen behandeling’, zegt
Bianca, ‘en dat is natuurlijk alleen
maar goed. Want bij ziekenhuizen

is het heel gek; zodra je door die
schuifdeuren gaat, heb je de neiging
om je pyjama aan te trekken en
patiënt te zijn’. Voor meneer Van
Haaften is deze tussenoplossing
ideaal. Als hij vanmiddag thuiskomt,
zal hij met zijn scootmobiel nog
even een rondje maken door het
haventje van Stavenisse, langs de
voetbalweide of door de polder. Dat
is pas genieten!

”

‘Het is hier zo lekker rustig’

Welkom
Iedereen die graag eens wil komen
kijken in het dialysecentrum van
Huijbergen is van harte welkom.
Loop ’s morgens gerust eens binnen
om een kopje koffie te drinken. Op
maandag, woensdag en vrijdag is
er altijd iemand aanwezig. Over de
mogelijkheid om een kijkje bij een
thuisdialyse te nemen kun je bellen
met (088) 706 83 33.
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Bravis vroeger, nu en in de toekomst

Waarom verbouwen en
renoveren?
Het Bravis ziekenhuis gaat één nieuwe locatie bouwen. Volgens de planning is de eerste fase klaar in 2025 en de tweede in 2030.
Waarom wordt er dan nog zoveel verbouwd en geïnvesteerd in de huidige gebouwen? Is dat geen geldverspilling? We gingen langs bij
het spiksplinternieuwe oogcentrum en pijncentrum van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal en legden daar de vraag voor.

Bravis Pijncentrum: ‘Extreem korte wachttijden’
‘Twee miljoen mensen in Nederland
lijden aan chronische pijn’, vertelt
pijnspecialist Lars Elzinga, ‘met
stip op één staan de rug- en
beenklachten. In het pijncentrum
behandelen we iedereen met
pijnklachten, maar de faciliteiten
die we daarvoor nodig hebben,
moeten aan steeds strengere eisen
voldoen. Het is heel simpel, als
we niet hadden gerenoveerd, dan
hadden we onze patiënten niet
meer mogen helpen.’
Korte wachttijden
Voor de patiënt levert het nieuwe
pijncentrum bovendien hele
korte wachttijden op. ‘Voorheen
waren alle onderdelen van het
pijncentrum verdeeld over het
ziekenhuis. De spreekuren,
de intakegesprekken, de
pijnbehandelingen en de operaties
vonden allemaal op verschillende
plekken plaats. In het nieuwe
pijncentrum zit alles bij elkaar.’
Uniek
Met twee behandelkamers is de

prikcapaciteit van het pijncentrum
verdubbeld. Dagelijks krijgen
tussen de 30 en 40 chronische
patiënten hier pijninjecties. Samen
met het oogcentrum beschikt
het pijncentrum ook over twee
klasse 1 operatiekamers (OK).
‘Dit is echt uniek’, vertelt Lars
trots, ‘we zijn nu veel flexibeler
en de patiënt kan makkelijker
en sneller worden geholpen.
Bijvoorbeeld voor de behandeling
waarbij stimulatiedraden worden
geïmplanteerd. Hiervoor zijn altijd
twee operaties nodig. Die kunnen
we nu snel plannen.’
Zenuwpijn
Ook uniek is de chordotomie
behandeling. Hierbij wordt de
zenuwbaan die de pijn doorgeeft
onderbroken. Voor kankerpatiënten
waarbij de pijn niet meer op
een andere manier kan worden
bestreden kan dit een goede
oplossing zijn. Er zijn slechts enkele
centra in Nederland waar deze
behandeling wordt gedaan. ‘De
prik die onze specialist geeft, moet

Pijnspecialist Lars Elzinga

in een steriele omgeving worden
gezet. Ook daar gaan we de eigen
OK’s voor gebruiken’, aldus Lars.
Rode peperbehandeling
Helemaal nieuw is de qutenzakamer voor een behandeling van
zenuwpijn met rode peper. De
patiënt krijgt dan een pleister met
een zeer sterk extract van rode
peper op de pijnplek geplakt.

De peper zorgt ervoor dat de
zenuweindjes zich terugtrekken
waardoor de pijn verzacht wordt.
‘Het nieuwe pijncentrum is er
helemaal op ingericht om hoge
kwaliteit zorg te kunnen verlenen
en zo de kwaliteit van leven voor
veel patiënten te verbeteren’, zegt
Lars, ‘en dáár doen we het allemaal
voor.’

Oogheelkunde: ‘Het kon echt niet meer’
‘Ons oogcentrum is zeker geen
weggegooid geld’, zegt Janine de
Kok, teamleider van de afdeling
oogheelkunde. ‘Vanaf 2000 waren
we in de polikliniek gehuisvest,
maar daar waren we inmiddels flink
uit ons jasje gegroeid. Terwijl er in
de toekomst meer en meer vraag
is naar oogheelkundige zorg en
staaroperaties omdat er steeds meer
ouderen komen. Tegelijkertijd zijn
de eisen die aan de operatiekamers

(OK) gesteld worden, flink
aangescherpt. Als er niets gebeurde
zouden de wachttijden nog meer
oplopen en zou er op termijn niet
meer behandeld mogen worden!’
Van 15 naar 25 kamers
In april 2019 verhuisde de oogheelkunde-poli naar de nieuw ingerichte
vleugel. Janine laat trots de nieuwe
spreekkamers zien. ‘We hebben nu
13, in plaats van 9 spreekkamers

Bravis Bulletin | Juni 2019 7

Samen op weg naar de toekomst

Ons ziekenhuis van morgen

Denk ook mee
over de zorg in
de toekomst!

De wereld verandert en de zorg
dus ook. Onze gemiddelde
leeftijd wordt hoger en zorg
complexer. Technologische
ontwikkelingen maken andere
vormen van zorg mogelijk,
bijvoorbeeld meer zorg thuis.

Wat vindt u van zorg op afstand en wat kan Bravis doen om

Nieuwe visie

hier een succes van te maken? Dat was de vraag aan de twintig

Deze ontwikkelingen vragen om een
nieuwe visie op zorg. We zijn gestart
met het traject Ons ziekenhuis van
morgen, om een toekomstvisie voor
het Bravis ziekenhuis op te stellen.
Deze visie is onder andere belangrijk
voor het ontwerp van het nieuwe
ziekenhuisgebouw.

belangstellenden die zich hadden aangemeld voor de eerste
bijeenkomst op 26 juni over Ons ziekenhuis van morgen. Tijdens
de actieve brainstorm-middag kreeg het Bravis een heleboel tips
en ideeën over hoe zorg moet worden ingericht in de toekomst.

Wat is al mogelijk?
Op dit moment werken een aantal
afdelingen van het Bravis al met een
spreekuur via internet of de mogelijkheid om via de mail vragen te stellen
aan de arts of verpleegkundige. Ook
kan een smartwatch sommige artsen
in het ziekenhuis inzicht geven in het
beweegpatroon van de patiënt thuis.
Een heel ander voorbeeld van zorg
op afstand kunt u lezen in het artikel
in deze krant over dialyse dichter bij
huis.

plek blijven. Maak gebruiksvriendelijke systemen en geef goede voorlichting. De Digituin, waar patiënten
hulp kunnen krijgen bij het inloggen
op MijnBravis.nl is daarvan al een
goed voorbeeld.
Doe mee met sessie twee
Na de zomer zal er een tweede sessie
volgen waar een ander onderwerp
aan bod zal komen. Belangstellenden
kunnen zich aanmelden via de website van Bravis.

Tips voor het Bravis
De aanwezigen waren het er allemaal over eens dat zorg op afstand
onvermijdelijk is maar steeds een
deeloplossing zal zijn. Het contact
met de arts blijft belangrijk. Een
digitaal ziekenhuis (zoals in Amerika
al bestaat) zal het Bravis niet worden. Een tip was dan ook: laat het
ziekenhuis wel een toegankelijke

voor gewoon spreekuur en ze zijn
een stuk groter. Om oogmetingen
uit te voeren is een leesafstand van
6 meter nodig. De oude kamertjes
waren te klein en daarom werd er
met spiegels gewerkt. Er zijn nu
ook 2 speciale ruimtes voor het
kinderspreekuur, er is een kamer
voor laserbehandeling en diverse
kamers voor het uitvoeren van
allerlei behandelingen met speciale
apparatuur.

Er zijn ook
maatschappelijke
ontwikkelingen, zoals een
toenemende vraag naar
personeel.

Ontwikkelingen

We doen het
met elkaar
Ons ziekenhuis is van en voor ons
allemaal. Daarom zijn we in gesprek
met onze ziekenhuismedewerkers,
(ex)patiënten, inwoners van de regio,
huisartsen, gemeenten, verpleeghuizen,
het ZRTI, de zorgverzekeraars en alle
zorgprofessionals.

En we gaan nu al
aan de slag met
alle nieuwe ideeën.
Want daar krijgen
we zoveel inspiratie
van!

Doe mee!
Meld u
aan via de
website!

Eigen operatiekamers
Het oogheelkundig centrum is ook
heel blij met twee eigen OK’s die
alleen gedeeld hoeven te worden
met het pijncentrum. ‘We konden
ze overnemen van een ziekenhuis
in Gouda’, vertelt Janine, ‘ze zijn
op een zaterdag in de voormalige
binnentuin van het ziekenhuis
getakeld. We kwamen allemaal
kijken!’ Nieuw zouden de mobiele
units €2.000.000 hebben gekost.

Nu kostten ze inclusief het speciale
transport met 6 vrachtwagens
€700.000.
Wachttijden verkorten
Janine vertelt dat het
oogheelkundige team ruim 30.000
consulten per jaar doet, 5.000
ooginjecties geeft en in 2018 ruim
2.600 staaroperaties uitvoerde. ‘Door
het nieuwe oogheelkundig centrum
kan het aantal behandelingen

We organiseren bijeenkomsten,
lunches en andere activiteiten
om ervaringen te delen en kennis
op te doen. Doe mee met de
ontwikkeling van ons ziekenhuis
van morgen. U bent van harte
welkom!

verdubbeld worden’, zegt ze. ‘Onze
patiënten kunnen nu sneller worden
geholpen. De wachttijd voor een
staaroperatie is nu nog 60 dagen.
Ons streven is de wachttijd sterk te
verkorten om binnen 2 weken na het
eerste consult de operatie te kunnen
uitvoeren.’ Om aan de toenemende
vraag te kunnen voldoen is het team
van de afdeling oogheelkunde de
afgelopen 20 jaar flink uitgebreid.

www.bravisziekenhuis.nl

8 Bravis Bulletin | Juni 2019

Reacties op één locatie

Conny Helder van tanteLouise

‘Blij met
duidelijkheid’
Bestuurder Conny Helder van zorginstelling tanteLouise is blij dat het
bestuur van het Bravis ziekenhuis na
een langdurig maar ook zorgvuldig
selectieproces de knoop heeft doorgehakt over de locatie van het nieuwe ziekenhuis. Ook al is dat voorzien
in Roosendaal, op enige afstand van
het werkgebied van tanteLouise.
Duidelijke argumenten
“Het is fijn dat er wat de locatiekeuze betreft in elk geval duidelijkheid
is. Op basis van de genoemde argu-

menten begrijpen wij de keuze ook
wel. Het terrein in Roosendaal biedt
met het oog op de toekomst nu eenmaal meer mogelijkheden dan het
alternatief Zoomland.”
Ingrijpende gevolgen
Toch heeft de bouw van het nieuwe
ziekenhuis aan de Bulkenaar voor
tanteLouise ingrijpende gevolgen, in
het bijzonder voor het Centrum voor
Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)
voor kwetsbare ouderen. Dat is nu
nog aangehaakt bij het ziekenhuis in

Bergen op Zoom dat, als de operatie
volgens plan verloopt, in 2025 zijn
deuren sluit.
Op zoek naar nieuwe locatie
“Dat betekent automatisch dat we
voor onze GRZ naar een andere

locatie moeten uitkijken. We gaan
daarover op constructieve wijze het
gesprek aan met Bravis. Gelukkig
is er nog voldoende tijd om tot een
slimme oplossing te komen. In die
zin is het prettig dat het besluit er nu
ligt.”

Cliëntenraad van het
Bravis ziekenhuis

”

Eén locatie komt zorg voor patiënt ten goede

De cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis onderschrijft
het besluit om te komen tot één hoofdlocatie. Dit is een
stap volgend op het fusieproces die al ten tijde van de
fusie in 2015 werd aangekondigd. Dat op basis van argumenten uit de twee beschikbare locaties is gekozen voor
locatie Bulkenaar vindt de cliëntenraad vanzelfsprekend. De raad is ervan overtuigd dat één hoofdlocatie de
kwaliteit van zorg ten goede komt. Gelijktijdig begrijpt
hij de ongerustheid die bestaat over (tijdige) bereikbaarheid van ziekenhuis en polikliniek. Het zal een uitdaging
zijn de slogan 'zorg dichtbij waar het kan en verder weg
waar het moet' in de praktijk te brengen.

Raymond Arnold, huisarts

Meer samenwerking met huisartsen
door nieuw ziekenhuis
Huisarts Raymond Arnold van
huisartsenpraktijk Kroevenpoort in
Roosendaal is enthousiast over de
beslissing van Bravis om naar één
nieuwe locatie te gaan. ‘Gezien de
ontwikkelingen in de zorg is het een
logische beslissing om te centraliseren. Maar het is fijn dat er ook een
goede polikliniek in Bergen op Zoom
blijft’, aldus Raymond.
Meedenken over zorgvisie
‘De huisartsen worden gelukkig
betrokken bij de ontwikkeling en
inrichting van het nieuwe ziekenhuis. Er komt niet alleen een nieuw
gebouw, maar ook een nieuwe zorgvisie. Dat schept de mogelijkheid
voor de huisartsen en het ziekenhuis
om nauwer te gaan samenwerken

en meer zorg naar de eerste lijn te
verplaatsen (dat is de zorg die huisartsen verlenen, red.). Daar valt nog
een wereld te winnen!’
Nauwere samenwerking
Als voorbeeld noemt Raymond de
mogelijkheid om in elkaars patiëntendossiers te kunnen kijken: ‘Dat
is nu nog niet mogelijk, maar door
een andere ICT-structuur kan er
meer inzicht in de zorgbehoefte van
de patiënt komen en kan er sneller
er adequater gereageerd worden.’
Ook de zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een chronische
ziekte zou meer gezamenlijk kunnen
worden gedaan. De samenwerking
tussen huisartsen en het ziekenhuis
kan op veel gebieden nog een heel

stuk doorontwikkeld worden,’ aldus
Raymond.
Huisartsenpost
Wat betreft de huisartsenpost kan
Raymond, die ook bestuurslid is van
de huisartsenkring West-Brabant,
nog niets vertellen: ‘Het is logisch
dat een huisartsenpost tegen een
ziekenhuis aanleunt. Daar beschik je
over een spoedeisende hulp en een
intensive care. Maar hoe dat er in
de toekomst voor ons uit gaat zien;
daar moeten we nog over overleggen.’ Raymond benadrukt dat dat
hij geen obstakels ziet, alleen maar
uitdagingen. ‘Ik ben heel benieuwd
hoe het nieuwe ziekenhuis er uit
gaat zien!’

word je beter

