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Terugkijken en vooruitzien
De middag begon met een terugblik 
op het afgelopen jaar. ‘Er was een 
hardnekkige griepepidemie, de laatste 
interne verhuizingen vonden plaats 
en we hebben het kwaliteitskeurmerk 
voor ziekenhuizen behaald’ zei Bianka 
Mennema van de raad van bestuur. 
‘De geweldige inzet van onze mede-
werkers is hierbij van groot belang ge-
weest.’ Bianka noemde natuurlijk ook 
het belangrijke besluit om van twee 
locaties naar één te gaan. Hierdoor zal 
in 2025 een nieuw ziekenhuis geopend 
worden tussen Roosendaal en Bergen 
op Zoom, in het hart van de regio. 
En wat ook niet ongenoemd mocht 
blijven deze middag is het feit dat het 
Bravis het afgelopen jaar een rookvrij 
ziekenhuis is geworden.

Extra hulp 
Bianka vertelde ook over de inzet van 
vrijwilligers en vrienden van het zie-
kenhuis. In de twee gezellige ruimtes 
van de Digituin laten de vrijwilligers 
patiënten kennis maken met Mijn 

Bravis. Hierdoor maken steeds meer 
mensen gebruik van deze persoonlijke 
online omgeving waarin je medische 
gegevens kunt inzien en afspraken 
kunt maken. De Stichting Vrienden van 
Bravis heeft veel extra faciliteiten ge-
realiseerd zoals bedjes met doorzich-
tige en wegklapbare wanden voor de 
baby’s in het Moeder & Kindcentrum.
 
Noodzakelijke verbouwingen
Het financiële resultaat van 2018 was 
positief. ‘Daardoor zijn we in staat om 
op de twee huidige locaties noodzake-
lijke verbouwingen te realiseren. We 
renoveren kritisch maar gerechtvaar-
digd’, lichtte bestuursvoorzitter Hans 
Ensing toe. Deze investeringen zijn 
nodig om de patiënt nu, maar ook de 
komende jaren goede zorg te kunnen 
blijven bieden. Op ziekenhuislocatie 
Bergen op Zoom tot eind 2025 en op 
de huidige locatie in Roosendaal nog 
tot 2030.

Balans
Ook ingewikkelde vragen werden niet 

uit de weg gegaan. Want wat mag zorg 
kosten? En wat is een goede waarde-
ring van het personeel? De landelijke 
cao-acties bewijzen dat de zorg in een 
spagaat zit. De impact van de acties 
op de patiëntenzorg is groot. Hans en 
Bianka vonden dat er een balans moet 
worden gevonden tussen de redelij-
ke wensen van het personeel en het 
betaalbaar houden van de zorg. Het 
Bravis staat de komende tijd voor de 
taak om samen met de zorgpartners 
en de overheid te zorgen voor een 
blijvend aantrekkelijk werkklimaat.

Toekomstvisie
Maar het was niet de bedoeling om 
alleen maar te luisteren naar het 
bestuur deze middag. Richard Pal, 
voorzitter van de medische staf vroeg 
het publiek mee te praten over het 
traject Ons ziekenhuis van morgen. 
Met dit traject wordt de toekomstvisie 
van het Bravis ontwikkeld. Het doel 
is na te denken over veranderingen 
in de zorg tot 2030 en te bedenken 
hoe dit van invloed zal zijn op de 
nieuwbouwplannen. Ziekenhuisme-
dewerkers, zorgpartners, zorgverze-
keraars, gemeenten en inwoners uit 
het verzorgingsgebied worden hier 
nauw bij betrokken. Want de keuzes 
van het ziekenhuis hebben impact op 
iedereen. 

Catch!
In de eerste fase van Ons ziekenhuis 
van morgen zijn er 11 ontwikkelingen 
in de regio vastgesteld die van invloed 
zijn op de visie van Bravis voor 2030. 
Via de smart phone, die als stemkastje 

fungeerde, konden de aanwezigen 
een cijfer geven aan stellingen zoals: 
Denk je dat er in de nabije toekomst 
een personeelstekort zal ontstaan? 
Of ben je van mening dat zorg anders 
ingericht moet worden? Vervolgens 
werd er een catchbox de zaal inge-
gooid. Als je deze draadloze microfoon 
in de vorm van een grote zachte kubus 
opving, kon je letterlijk je mening eruit 
gooien. En dat werd dan ook volop 
gedaan. 

Samenwerken met gemeente
Op de stelling: zijn chronische  
patië n ten beter af met zorg in de 
thuissituatie, werd bijvoorbeeld heel 
verschillend gereageerd. Een erva-
ringsdeskundige vertelde dat hij zich 
in zijn eigen omgeving meer gesteund 
voelt. Hij komt alleen in het ziekenhuis 
als het echt niet anders kan. Maar hoe 
moet dat met een patiënt die geen 
beroep kan doen op mantelzorgers? 
Iemand uit de zaal was van mening 
dat een woonproject zoals vriendenerf 
of knarrenhof een uitkomst kan zijn. 
Senioren wonen dan zelfstandig 
samen op één erf en helpen elkaar 
met vriendendiensten. ‘Maar daarvoor 
moet de gemeente wel toestemming 
geven’, zei ze. ‘Je zult inderdaad veel 
moeten doen aan de buitenkant om 
goede zorg te realiseren,’ reageerde 
Bianka. ‘Hier komt de samenwerking 
van het ziekenhuis met de gemeente 
om de hoek kijken. Zorg verlenen is 
een taak van ons allemaal.’

Op 14 oktober organiseerde 

het Bravis ziekenhuis haar 

jaarlijkse bijeenkomst om 

publiekelijk verantwoording af 

te leggen. De beslissingen die het 

ziekenhuis het afgelopen jaar 

heeft genomen en de plannen 

voor de toekomst worden dan 

toegelicht. Elk jaar komen er 

meer belangstellenden op deze 

middag af. Terecht, want je 

kunt direct in gesprek met de 

bestuurders en medische staf 

van het ziekenhuis. En je krijgt 

ook de gelegenheid je mening te 

geven over diverse onderwerpen.

Bijeenkomst waar bestuurders en medische staf van Bravis in gesprek gaan met belangstellenden.

Reageren op de stellingen met de catchbox. 

Uniek in Nederland
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Bravis in gesprek met samenleving



Altijd 
transparant 
zijn
Het idee voor een jaarlijkse 

bijeenkomst Maatschappelijke 

Verantwoording komt van 

Leon van den Nieuwenhuijzen, 

voorzitter van de raad van 

toezicht van het Bravis ziekenhuis. 

Waarom vindt hij publiekelijk 

verantwoording afleggen zo 

belangrijk? We stellen hem deze 

vraag op de valreep, want eind 

december vertrekt Leon na acht 

jaar voorzitterschap. 

 Laat zien wat je doet
‘Ik ben een groot voorstander van 
transparantie’, zegt Leon, ‘Een 
ziekenhuis draait nagenoeg op 
publiek geld en ik vind het dus erg 
belangrijk dat iedereen weet hoe 
dat geld wordt ingezet en welke 
keuzes daarbij gemaakt worden. 
Je komt natuurlijk veel over het 
Bravis te weten in het jaarverslag 
maar we vroegen ons af wie zo’n 
taai document echt leest. Daarom 
besloten we, natuurlijk in overleg met 
de raad van bestuur en de afdeling 
communicatie, dat het anders zou 
moeten. Het jaarverslag verschijnt 
nu digitaal en is daardoor beter 
toegankelijk en een stuk leesbaarder 
geworden. En iedereen kan er ook 
op reageren via de bijeenkomst 
Maatschappelijke Verantwoording.’

Luister naar de samenleving
‘Je kunt deze bijeenkomst een 
beetje vergelijken met een 
aandeelhoudersvergadering. 
Alleen zijn de aandeelhouders in 
ons geval alle burgers van de regio. 
Want iedereen heeft eigenlijk een 
maatschappelijk aandeel en is 
daarom ook welkom. Wij vertellen 
niet alleen hoe we als ziekenhuis 
ervoor staan, maar we vragen ook 
om reacties. Het belangrijkste van 
zo’n bijeenkomst is toch wel dat we 
willen luisteren naar wat er speelt. Zo 
werd een paar jaar geleden aandacht 
gevraagd voor kwetsbare ouderen 
en waren er vragen over wachttijden. 
Daar gaan we dan ook mee aan de 
slag.’

Uniek
De jaarlijkse maatschappelijke 
verantwoording van Bravis is uniek 
in Nederland. Dat komt volgens Leon 
omdat ziekenhuizen het niet altijd 
makkelijk vinden om met de billen 
bloot te gaan. ‘We hebben niet altijd 
leuke berichten, er zijn ook moeilijke 
beslissingen. Neem bijvoorbeeld 
de beslissing om twee locaties te 
sluiten en één nieuwe te bouwen. 
Dat was voor sommigen heel zuur. 
Het is belangrijk om ook dáárover 
open te zijn. Maatschappelijke 
Verantwoording houdt ons bij de les: 
alles wat we doen moet uitlegbaar 
zijn aan de samenleving. En dat niet 
alleen, we willen ook iedereen bij 
onze beslissingen betrekken.’

Meekijken en adviseren
Een belangrijke taak van de raad 
van toezicht is erop toezien dat elke 
beslissing die het ziekenhuisbestuur 
neemt, uiteindelijk ten dienste staat 
van de patiënt. Dat lijkt logisch, 
maar er is altijd spanning tussen 
goede zorg, financiering en belangen 
van verzekeraars, medewerkers en 
patiënten. Voor die evenwichtige 
afweging kijkt de raad mee over 
de schouders van de bestuurders 
en geeft ze ook gevraagd en 
ongevraagd advies. In 2020 gaat de 
voorzittershamer van de raad van 
toezicht over naar Michel Dutrée. 
‘Met toch een beetje pijn in mijn hart’, 
geeft Leon eerlijk toe. Ook daar is hij 
heel transparant in.

Leon van den Nieuwenhuijzen, voorzitter van de raad van toezicht van het Bravis ziekenhuis.
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”“Het belangrijkste van  

zo’n bijeenkomst is toch wel  

dat we willen luisteren naar 

wat er speelt.” 

Bravis in gesprek met samenleving
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7 criteria voor het bepalen van de beste plek voor nieuwbouwAlle zorg onder één dak

Eén locatie voor Bravis 
ziekenhuis
Om de beste zorg in de regio te kunnen blijven verlenen heeft de raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis in 2018 besloten om 

de twee locaties in Bergen op Zoom en Roosendaal samen te voegen. Op 16 april 2019 werd bekendgemaakt dat het nieuwe Bravis 

ziekenhuis gebouwd gaat worden in het gebied de Bulkenaar. Wat ging er ook alweer vooraf aan deze keuze en wat is er sindsdien 

gebeurd? 

Alle zorg onder één dak
Al tijdens de fusiebesprekingen in 2015 
was er de wens om alle zorg onder één 
dak te laten plaatsvinden. Pas in 2018 
was het financiële plaatje daarvoor 
rond. Maar zowel het voormalige 
Lievensberg ziekenhuis in Bergen op 
Zoom als het Franciscus Ziekenhuis 
in Roosendaal zijn al meer dan 50 
jaar oud. Beide panden zijn in de 
loop van de jaren flink gemoderni-
seerd. Geen van beide gebouwen 
kan zodanig aangepast worden 
dat er plaats is voor alle moderne, 
gespecialiseerde en klinische zorg 
die op één locatie moet gaan plaats-
vinden. Daarom werd er een nieuwe 
locatie gezocht voor de bouw van 
een compleet nieuw ziekenhuis.

De Bulkenaar wordt zorggebied
Na toetsing door een extern onder-
zoekbureau is er uiteindelijk gekozen 
voor locatie Bulkenaar. Dit gebied 
aan de zuidrand van Roosendaal 
is 42 hectare groot en is door de 
gemeente in zijn geheel aangewe-
zen als zorggebied. Hans Ensing, 

voorzitter van de raad van bestuur, 
legde tijdens twee algemene voor-
lichtingsbijeenkomsten voor be-
langstellenden uit dat De Bulkenaar 
een toekomstbestendige keuze is. 
‘Het gebied ligt in het hart van de 
regio en de wettelijke norm van 
aanrijtijden voor ambulances ligt 
met minder dan 30 minuten binnen 
de landelijke norm. Er zijn weinig 
planologische obstakels op het 
gebied van verkeer, geluid, milieu en 
externe veiligheidseisen. We worden 
door de afmetingen van het terrein 
nog niet gedwongen tot een bepaald 
ontwerp en kunnen volop samen-
werken met belanghebbenden. 
Bovendien is er veel ruimte beschik-
baar voor eventuele huisvesting van 
zorgpartners (zoals huisartsen, ver-
pleeghuizen en verloskundigen) en 
dat is belangrijk voor de zorg in de 
toekomst.’ Maar hij laat ook weten 
dat het een hele worsteling was om 
deze keuze te maken ‘We beseffen 
heel goed dat voor iets kiezen bijna 
altijd betekent dat je ook mensen 
moet teleurstellen.’ 

Bewoners denken mee
Inmiddels is de gemeente Roosen-
daal in gesprek met de bewoners 
van het gebied dat grenst aan De 
Bulkenaar. In straatinterviews en via 
de App Gemeentepeiler kon iedereen 
zijn of haar ideeën, wensen en zor-
gen kenbaar maken. In de loop van 
volgend jaar wordt gestart met een 
concreet inrichtingsplan: ook daarbij 
worden bewoners betrokken. De ge-
meente gaat zorgen voor een verbin-
dingsweg vanaf de A58 afslag Wouw/
Wouwse Plantage naar het gebied 
De Bulkenaar. Van deze toekomstige 
weg zal het meeste verkeer van en 
naar de nieuwe ziekenhuislocatie 
gebruik gaan maken. Ook voor het 
openbaar vervoer en voor fietsers en 
voetgangers zullen er goede voorzie-
ningen komen.

Niet alles tegelijk
In 2025 zal het nieuwe ziekenhuis 
op De Bulkenaar worden geopend 
en wordt de locatie in Bergen op 
Zoom gesloten. De huidige locatie in 
Roosendaal blijft nog tot tenminste 
2030 open. Dit heeft te maken met 
de afschrijving van het gebouw. Het 
biedt tevens de mogelijkheid om 
gefaseerd te bouwen. Pas in 2030 
zal alle klinische zorg (dat is de zorg 
waarvoor je in het ziekenhuis moet 
overnachten) en specialistische zorg 
op de nieuwe locatie plaats vinden. 

De huidige poliklinieken blijven ge-
opend en er komt nog eentje bij. In 
2025 zal een stadspoli in Bergen op 
Zoom geopend worden, waarin me-
disch specialisten spreekuur zullen 
houden en mogelijkheden aanwezig 
zullen zijn om diagnoses te stellen.

Verbouwen blijft nodig
Terwijl er achter de schermen aan 
een toekomstvisie wordt gewerkt 
staan de ontwikkelingen in de 
huidige gebouwen niet stil. Er wordt 
nog steeds verbouwd in Roosendaal 
en Bergen op Zoom. Dat is nodig om 
de patiënten van nu de beste zorg te 
kunnen bieden en om te kunnen vol-
doen aan de wettelijke eisen die aan 
een ziekenhuis gesteld worden. Ook 
voor het personeel van het Bravis is 
het belangrijk dat zij hun werk de 
komende vijf tot tien jaar nog op een 
goede manier kunnen doen.

7 criteria van Bravis 
waar de nieuwe locatie aan moet voldoen:

1  Centraal liggen in het verzorgingsgebied van Bravis. 

2  Voldoen aan de wettelijke eisen voor acute opvang en geboor-
tezorg. Dat betekent dat een ambulance binnen 45 minuten ter 
plekke moet kunnen zijn.

3  Tenminste 12 hectare groot zijn. Dus met voldoende oppervlak-
te in verband met parkeermogelijkheden en mogelijke toekom-
stige uitbreidingen. De samenwerkingspartners moeten zich 
ook op het terrein kunnen vestigen.

4  Goed bereikbaar zijn vanaf een snelweg én met het openbaar 
vervoer.

5  Naast een stad.

6  Toekomstbestendig zijn.

7  Snel beschikbaar zijn voor de bouw.

Bulkenaar



Zijn jullie blij met de beslissing dat 
er één ziekenhuis komt?
Ja, want dan zitten alle artsen bij 
elkaar. Als er iets fout gaat kunnen ze 
veel sneller met elkaar overleggen. 
Het is wel vaag dat het ziekenhuis bij 
Roosendaal komt, want voor sommige 
mensen die ver weg wonen is dat een 
eind rijden. Daar maken we ons zor-
gen over. Maar eerlijk gezegd bestaat 
een locatie die voor iedereen ideaal is 
gewoon niet.

Wat is belangrijk voor kinderen in 
het nieuwe ziekenhuis?
We willen graag dat het nieuwe zieken-
huis er vriendelijk uit zal komen te zien, 
met veel kleur. Maar het moet ook weer 
niet kinderachtig worden. Het is ook be-
langrijk dat je niet alle apparaten ziet. 
Die maken een behandeling vaak eng. 
Daarom moeten ze een beetje verstopt 
worden. Voor kinderen die bijvoorbeeld 
bij hun opa of oma op bezoek komen 
moeten er speeltoestellen komen. En 
er moet voldoende parkeergelegenheid 
zijn, vooral bij de spoedafdeling, zodat 
je niet ver hoeft te lopen.

Wat heeft de KAR tot nu toe bereikt?
Naar het ziekenhuis gaan is nooit leuk 
maar wij kunnen ervoor zorgen dat 
het net iets minder vervelend wordt. 
Of minder spannend. We hebben bij-
voorbeeld geholpen om een speciale 
website voor kinderen te maken. Dat 
is www.braviskindenjeugd.nl. Daarin 
kun je je voorbereiden op je bezoek 
aan het ziekenhuis. We hebben ook 
meegedacht over de digitafel met 
games op de kinderafdeling. 

Komen alle ideeën van jullie?
Nee hoor. Want wij zijn maar met 
z’n dertienen. En gelukkig komen de 
meeste van ons niet zo vaak in het zie-
kenhuis. Maar iedereen kan meeden-
ken via de ideeënbussen die in Bergen 
op Zoom en in Roosendaal staan. En 
er is ook een mailadres speciaal voor 
de KAR, KARBravis@bravis.nl. Daar 
kunnen kinderen alles delen over wat 
er anders moet in het ziekenhuis. En 
dat bespreken we dan met Bianka 
Mennema van het bestuur.
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Ja zuster, nee zuster 
in de Fabiolaflat

‘Op een zondag was ik op bezoek bij 
mijn nichtje die non was’, vertelt Ineke 
van Buijten. Toen die hoorde van 
mijn plannen om in de zorg te gaan 
werken heeft ze me diezelfde dag nog 
aangemeld bij de directrice van het 
Algemeen Burger Gasthuis, het latere 
Lievensbergziekenhuis. Zo kwam 
het dat ik op 15 augustus 1968 door 
mijn moeder naar de zusterflat werd 
gebracht. Die dag staat in mijn geheu-
gen gegrift. Als je het niet naar je zin 
hebt, dan kom je maar weer naar huis, 
zei ze. Maar ik vond het een geweldige 
periode en ik ben er 3 jaar gebleven.’ 

De verpleegstersopleiding was inclu-
sief kost, inwoning en de was.

Door het raam
Als je ’s avonds weg wilde moest je je 
naam opschrijven bij de huismoeder. 
Om 22.30 uur hoorde je weer thuis te 
zijn. Twee keer per maand mocht je 
een uurtje langer wegblijven. Meiden 
die op de begane grond een kamer 
hadden, kropen wel eens door het 
raam naar binnen. ‘Ik had helaas een 
kamer op de tweede verdieping, dus 
dat ging niet’, lacht Ineke. 

Verliefd
De broeders woonden in de Waran-
deflat, gescheiden van de meisjes. 
Op één ervan liet Ineke al snel een 
oogje vallen. ‘We mochten beslist niet 
bij elkaar op de kamer komen. Als je 
gepakt werd, dan werd je ontslagen! 
Dat riskeerden we natuurlijk niet. Toen 
ik bijna klaar was met de opleiding 
zijn we getrouwd. We waren naar mijn 
weten het eerste ziekenhuishuwelijk, 
maar later volgden er nog veel meer.’ 
Ineke heeft tot haar pensioen in het 
Bravis ziekenhuis gewerkt en is er nog 
steeds te vinden als vrijwilliger op de 
Spoedeisende Hulp.

Andere bestemming
Niet lang nadat Ineke klaar was met 
de opleiding werd de verplichting 
om intern te wonen in De Fabiolaflat 
opgeheven. De meeste studenten 
kozen toen voor een kamer in de stad 
of ze bleven bij hun ouders wonen. De 
Fabiolaflat was niet meer nodig voor 
de opleiding en werd omgebouwd tot 
kantoor. Onder andere de afdelingen 
HRM en Finance & Control werden 
er gehuisvest. Inmiddels staat het 
gebouw leeg en wordt er gesproken 
met de gemeente Bergen op Zoom 
over een nieuwe bestemming voor de 
voormalige zusterflat. 

De naam van De Fabiolaflat verwijst naar Fabiola van Rome en niet naar de voormalige koningin van 
België? Deze weldoenster die in 399 overleed besteedde haar aanzienlijke vermogen en al haar tijd aan 
christelijke naastenliefde. Fabiola stichtte in Ostia, de havenstad van Rome, een ‘hospitaal voor zieken, 
gebrekkigen en noodlijdenden’. Zij kregen in dit eerste gasthuis of hospitaal gratis verzorging en verple-
ging. Een toepasselijke naam dus voor de voormalige zusterflat in Bergen op Zoom.

Wist je dat...

De Fabiolaflat in Bergen op Zoom was 50 jaar geleden hét 
verwachtingsvolle begin van jonge meiden naar een loopbaan in 
de zorg, maar ook de eerste stap naar zelfstandigheid. Want als 
je toen aan de opleiding A-verpleegkundige begon, dan ging je 
automatisch intern. Dan werd de Fabiolaflat je thuis.

Reactie KinderAdviesRaad op nieuwbouwplannen

Wat wil jij graag 
veranderen?

1e rij vlnr Pieter, Lise, Marit. 2e rij Willemijn, Kyra, Cécile, Iris. 3e rij Myrthe, Jonathan, 
Merel, Julian, Lotte (niet op de foto Florijn).

Sinds twee jaar heeft het Bravis ziekenhuis een KinderAdviesRaad 
(KAR). Deze raad bestaat uit 13 jongeren tussen 10 en 18 jaar oud. 
Ze helpen de raad van het bestuur om de zorg voor kinderen in 
het ziekenhuis te verbeteren. Daarvoor komen ze 7 keer per jaar 
samen. Uiteraard wordt de KAR ook betrokken bij de plannen voor 
het nieuwe ziekenhuis.



‘We staan nog maar aan het begin van 
het traject’, zegt Leo Simons. Hij vormt 
samen met Perry van Kempen namens 
de gemeente Roosendaal en extern 
adviseur Peter Sturmans de project-
groep die de voorbereidingen voor de 
bouw organiseert. Ze komen eens in 
de twee weken samen om de voort-
gang van het traject te bespreken. 

Wat doet de projectgroep?
‘De projectgroep richt zich op dit 
moment op alle voorbereidende 
werkzaamheden zoals de voorberei-
ding van een nieuw bestemmingsplan 
en de Milieu Effect Rapportage. We 
zorgen voor de communicatie met de 
omgeving en we leggen werkbezoeken 
af, onder andere aan ziekenhuizen die 
net nieuw hebben gebouwd of op dit 
moment in dat proces zitten. Daar le-
ren we een hoop van, bijvoorbeeld dat 
we niet te snel aan de tekentafel moe-
ten gaan zitten, maar de tijd moeten 
nemen om een visie te maken voor de 
toekomst. De gemeente Roosendaal 
doet dat voor het gebied de Bulkenaar, 
wij maken een regionale zorgvisie 
voor het Bravis in 2030. Dat zijn twee 
sporen die straks samenkomen in het 
nieuwe ziekenhuis.’ 

Wat moet de visie opleveren?
‘Een nieuw gebouw betekent de kans 
om na te denken over een nieuwe 
manier van werken. Want het Bravis 
wil niet dat het nieuwe ziekenhuis een 
soort kopie wordt van de optelsom 
van de oude twee gebouwen. Daar-
om is er de afgelopen 6 maanden op 

allerlei manieren input opgehaald die 
een bijdrage levert over de toekomst 
van de zorg. Daaruit moet medio 2020 
een visie zijn ontwikkeld waaruit een 
programma van eisen voor de nieuw-
bouw wordt samengesteld.’ 

Waarom duurt deze fase zo lang?
‘Je kunt je geld maar één keer uit-
geven en we willen onze euro’s niet 
onnodig in stenen stoppen. Om ons 
budget op een verantwoorde manier 
te besteden moeten we daarom eerst 
weten welke zorg er in de toekomst 
nog in het ziekenhuis gaat plaats-
vinden en wat er anders zal worden 
georganiseerd. Daarover zijn we in 
gesprek met alle betrokkenen en dat 
kost tijd. Pas als we denken te weten 
hoe zorg er in de toekomst gaat uitzien 
kunnen we uitrekenen hoeveel m2 we 
nodig hebben. Op dit moment weten 
we dat nog niet.’

Wordt het gebouw duurzaam?
‘Uiteraard, want niet alleen de zorg 
moet toekomstbestendig zijn, ook het 
gebouw zelf moet dat worden. We wil-
len een gebouw neerzetten dat kwa-
litatief hoogwaardig en energiezuinig 
is en een warme uitstraling heeft. We 
denken na over het hergebruiken van 
materialen en over nieuwe manieren 
van verwarmen en koelen. Daarnaast 
hebben we te maken met CO2 uitstoot 
en milieunormen. Zonder dat er con-
crete plannen zijn, kunnen we al wel 
onderzoeken welke mogelijkheden er 
zijn voor duurzame toepassingen.’

Wie bepaalt hoe het ziekenhuis er 
straks uitziet?
‘Dat doet het bestuur van het Bravis. 
Maar een ziekenhuis is er voor de  
patiënt. Die moet zich, ondanks de 
vaak onprettige reden van het bezoek, 
geborgen en op zijn gemak voelen. 
Het is dus belangrijk dat de patiën-
ten bij de overgang naar een nieuw 
ziekenhuis betrokken worden. Ook 
onze eigen collega’s (medisch speci-
alisten en medewerkers) hebben in 
dit proces een belangrijke stem. Zij 
weten als geen ander hoe de beste 
zorg verleend kan worden. Ze moeten 
zich bovendien goed voelen in het 
nieuwe gebouw én de nieuwe organi-
satie. Bovendien is de communicatie 
met externe partijen erg belangrijk. De 
verwachting is dat ook externe sa-
menwerkingspartners meeverhuizen 
naar de Bulkenaar. Daarom zetten we 
gedurende het hele traject in op een 
transparante besluitvorming.’ 

Wat kunnen we het komende half-
jaar verwachten?
Leo benadrukt dat zowel het Bravis als 
de gemeente Roosendaal nog volop in 
het visietraject zitten. De verwachting 
is dat in juni 2020 de Bravisvisie Ons 
ziekenhuis van morgen gereed zal zijn. 
Vanuit deze visie zal het programma 
van eisen worden opgesteld waarmee 
de voorbereidingen voor het nieuwe 
Bravis ziekenhuis gestart kunnen 
worden.

Locatie De Bulkenaar ligt in de bocht 
van de A58, naast de wijk Tolberg in 
Roosendaal. Het gebied is 42 hectare 
groot en voor Bravis zal 12 hectare 
beschikbaar komen. Waar het zieken-
huis precies komt, is nog niet vastge-
steld. Vanuit de provincie is de vereiste 
dat een stedelijke ontwikkeling altijd 
samen moet gaan met een goede 
landschappelijke inpassing. Dat bete-
kent dat het gebied een groen karakter 
moet krijgen waarin je bijvoorbeeld 
prima moet kunnen blijven fietsen en 
wandelen. ‘De bedoeling is om bebou-
wing te combineren met beplanting 
en er een fraai gebied van te maken,’ 
vertelt Perry van Kempen, projectma-
nager van de gemeente Roosendaal. 
‘We hopen een groene invulling te 
realiseren met een meerwaarde voor 
iedereen.’  

Wie, wat en hoe?
Er komt heel wat bij kijken om een 
agrarisch gebied opnieuw in te rich-
ten. Er zijn flink wat partijen die iets 
te zeggen hebben over de manier 
waarop dat kan en mag gebeuren. De 
provincie Noord-Brabant bijvoorbeeld, 
maar ook het waterschap en Rijks-
waterstaat. ‘Samen met het Bravis 
overleggen we daarom regelmatig met 
alle belanghebbende partijen’, zegt 
Perry. ‘We moeten bij de herinrichting 
rekening houden met bodemopbouw, 
waterbeheersing, milieu- en geluids-
aspecten en met de cultuurhistorische 
waarde van het gebied. Een aantal 
mensen vindt dat het ziekenhuis zo 
dicht mogelijk tegen de snelweg aan 
gebouwd moet worden, maar dat is 
niet zondermeer mogelijk. We hebben 
ook te maken met de wettelijke nor-
men die gelden wanneer je in de buurt 
van een snelweg gaat bouwen, zoals 
die voor luchtkwaliteit en veiligheid.’ 

Bewonersparticipatie
De impact die de veranderingen heeft 
op de bewoners van de Tolberg vinden 
zowel de gemeente Roosendaal als 
het bestuur van Bravis heel belang-
rijk. Daarom is ervoor gekozen om 
een gebiedsvisie voor De Bulkenaar 
te ontwikkelen met input van de 
Roosendalers zelf. Daarvoor is de hulp 
ingeroepen van een stedenbouwkun-
dig bureau, Urban Synergy. Dit bureau 

Samenwerking met gemeente Roosendaal
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Interview over de voortgang van het nieuwbouwproject 

‘De toekomst heeft  
een visie nodig’ 

Bewoners Tolberg denken mee over gebiedsvisie voor De Bulkenaar 

‘Gezond en groen’ 

In april werd bekend dat het Bravis een nieuw ziekenhuis gaat bouwen tussen Roosendaal en Bergen 

op Zoom op locatie de Bulkenaar. Inmiddels zijn er 8 maanden verstreken; wat is tot nu toe bereikt? We 

vragen het aan Leo Simons, manager bedrijfszaken van het Bravis ziekenhuis.

Nu zijn de eigen inwoners aan zet. Dat was het idee van de gemeente Roosendaal toen in april bekend werd dat Bravis op De Bulkenaar een nieuw 

ziekenhuis wil gaan bouwen. Daarom werden er aan de Roosendalers zoveel mogelijk meningen en ideeën gevraagd om een gebiedsvisie voor De 

Bulkenaar te helpen opstellen. Daarin kun je straks lezen hoe de gemeente denkt dat het gebied er moet komen uit te zien. Het zal de ondersteuning 

worden van het formele bestemmingsplan.

Leo Simons, manager bedrijfszaken Bravis



Alle vragen en uitkomsten van 
de enquête zijn te vinden op de 
website van de gemeente, www.
roosendaal.nl/nieuwe-bra-
vis-ziekenhuis. Daar kunt u ook 
de vorderingen inzake 
De Bulkenaar volgen.

Heeft u opmerkingen of ideeën 
voor de gebiedsvisie, dan kunt u 
die mailen naar de gemeente op  
ziekenhuis@roosendaal.nl. 

Meer informatie?

Bravis Bulletin | December 2019  7

Bewoners Tolberg denken mee over gebiedsvisie voor De Bulkenaar 

‘Gezond en groen’ 
Nu zijn de eigen inwoners aan zet. Dat was het idee van de gemeente Roosendaal toen in april bekend werd dat Bravis op De Bulkenaar een nieuw 

ziekenhuis wil gaan bouwen. Daarom werden er aan de Roosendalers zoveel mogelijk meningen en ideeën gevraagd om een gebiedsvisie voor De 

Bulkenaar te helpen opstellen. Daarin kun je straks lezen hoe de gemeente denkt dat het gebied er moet komen uit te zien. Het zal de ondersteuning 

worden van het formele bestemmingsplan.

heeft de verschillende belangen, 
ideeën, wensen, zorgen en behoeftes 
van bewoners in de wijk Tolberg en 
daarbuiten onderzocht. Dirk Verhagen 
van Urban Synergy vertelt dat daar-
voor een enquête met vier hoofdthe-
ma’s werd opgesteld, namelijk: 

1.  Hoe denken bewoners over 
de huidige kwaliteiten van 
gebied De Bulkenaar en 
Tolberg?

2.  Wat is hun mening over de 
toekomstige situatie met de 
komst van het ziekenhuis 
naar locatie De Bulkenaar?

3.  Hoe kijkt men aan tegen de 
toekomstige verbindings-
weg?

4.  Willen bewoners betrokken 
zijn bij het vervolgproces en 
hoe dan?

‘We hebben geprobeerd zoveel moge-
lijk direct omwonenden persoonlijk te 
interviewen. Daarnaast was er in het 
winkelcentrum van Tolberg gelegen-
heid om de vragenlijsten in te vullen. 
Bovendien waren de vragen voor 
iedereen die dat wilde, digitaal te be-
antwoorden via een app van gemeen-
tepeiler.nl. In totaal hebben ruim 400 
mensen bijgedragen aan de input voor 
een nieuwe gebiedsvisie.’

Zorgen en kansen
Tijdens een drukke inloopavond op 
13 november, waar meer dan 200 
mensen zich voor hadden aange-
meld, presenteerde de gemeente de 
resultaten van de enquête. Daar werd 
duidelijk dat er zorgen zijn over het 
toenemen van de verkeersdrukte en 
over het mogelijk verlies van natuur. 
‘Zullen we straks steeds de sirenes van 

de ambulances horen?’ was een van 
de reacties. Maar het blijkt dat er ook 
kansen worden gezien voor nieuwe 
recreatiemogelijkheden, werkgele-
genheid en mobiliteit. Want met de 
komst van het nieuwe ziekenhuis op 
De Bulkenaar wordt ook de ontslui-
ting van Roosendaal aan de zuidkant 
opgepakt. ‘Als beide spoorwegover-
gangen dicht zijn, zitten we vast in de 
wijk, het is goed dat er nu eindelijk iets 
aan gedaan wordt.’ 

Verbindingsweg
Vanaf de snelweg A58 komt er een 
verbinding naar het nieuwe ziekenhuis 
die dan meteen kan dienen als ontslui-
ting voor de wijk Tolberg. Waar deze 
weg gaat lopen is nog niet beslist. Wel 
is duidelijk dat er bij afslag 25 van de 
A58 (Wouw/Wouwse Plantage) een 
aftakking komt die richting De Bulke-
naar gaat. Vanuit de bewonersenquête 
zijn er verschillende suggesties voor de 
nieuwe verbindingsweg aangedragen, 
die allemaal beoordeeld gaan worden 
door een extern adviesbureau. Ook 
deze informatie zal worden meegeno-
men in de gebiedsvisie. 

Waardevol voor hele regio
In januari of februari 2020 zal er een 
gebiedsvisie voor het gebied De 
Bulkenaar worden gepresenteerd aan 
de gemeenteraad. In dit plan wordt 
zoveel mogelijk rekening gehouden 
met alle ideeën, wensen en behoeftes 
die door de bewoners zijn gegeven. 
Daarnaast moet het voldoen aan wet- 
en regelgeving en technisch uitvoer-
baar zijn. Perry benadrukt dat het 
een waardevolle visie moet zijn voor 
de directe leefomgeving én de regio. 
Want bewoners uit heel West-Brabant 
en Oost-Zeeland zullen straks profite-
ren van het ziekenhuis in Roosendaal. 

Dialoog
Op basis van de visie kan het bestem-
mingsplan worden opgesteld. Daarin 
komt onder andere te staan waar 
het Bravis kan gaan bouwen, hoe de 
wegen zullen lopen en waar water en 
groen is voorzien. Dit bestemmings-
plan zal uiterlijk in maart 2021 door 
de gemeenteraad worden vastge-
steld. ‘Veel mensen denken dat de 

gemeente haar plannen allang klaar 
heeft, maar niets is minder waar,’ zegt 
Perry. ‘We zijn blanco vertrokken en 
zorgen dat de input van de bewoners 
wordt meegenomen in de gebiedsvi-
sie. Uiteindelijk is de politiek aan zet 
maar we blijven de dialoog aangaan 
met de inwoners van Roosendaal. 
Want het bestemmingsplan is een 
vlekkenplan maar geeft nog niet aan 
hoe het gebied er feitelijk uit komt 
te zien, daarvoor is een inrichtings-
plan nodig. Op het moment dat we 
daarmee concreet aan de slag gaan 
zullen we weer intensief verdergaan 
met bewonersparticipatie en kunnen 
Roosendalers meedenken over hoe 
het gebied er uit komt te zien.’

Gebiedsontwikkeling

De Bulkenaar
Gemeente Roosendaal

- Bravis

MAR

...

Perry van Kempen, projectmanager 
Gemeente Roosendaal

Partijen die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling



Het is nu nog een stoffige bouwplaats 
met alleen de contouren van muren 
en elektrische bedrading die uit het 
plafond naar beneden hangt. Maar als 
straks de laatste schilder is vertrokken 
dan is dit het nieuwe opnameplein. 
Dé plek waar iedereen die geopereerd 
moet worden het eerst langskomt. 
Voor zorgmanager Eric Leenheers 
kan de verbouwing niet snel genoeg 
gaan. ‘Uiteraard kost dit geld,’ zegt hij, 
‘maar de service voor de patiënt gaat 
stukken omhoog en de wachttijden 
worden aanzienlijk korter. Zoveel 
verbetering wilden we onze patiënten 
niet onthouden. Daar konden we echt 
geen tien jaar meer mee wachten.’

Omzwervingen door het ziekenhuis
Voordat je kunt worden opgenomen in 
het ziekenhuis voor een operatie moet 
er van alles geregeld worden. Eerst 
moet je persoonlijke administratie in 
orde worden gemaakt, daarna krijg je 
een onderzoek om je lichamelijke con-
ditie te checken. Er moet bloed worden 
geprikt en soms een hartfilmpje  
worden gemaakt. Pas daarna kan er 
een datum voor de operatie worden 
ingepland. In Roosendaal moet de 
patiënt voor al deze handelingen nog 
naar verschillende afdelingen wande-
len en zo het halve ziekenhuis door-
zwerven. Dan ben je met alle wachttij-
den erbij soms zo maar drie kwartier 
bezig om je opname te regelen. Dat 
kan verwarrend en vermoeiend zijn. 

Eén opnameplein
Maar vanaf januari 2020 is dat ver-
leden tijd. Wanneer je dan tijdens 
het spreekuur te horen krijgt dat een 

operatie noodzakelijk is, ga je direct 
naar het opnameplein waar alles 
samen met je geregeld wordt. Er is één 
wachtruimte, de intakeverpleegkundi-
ge komt je daar ophalen om uitleg te 
geven over het opnameproces en de 
vooronderzoeken en er is hulp be-
schikbaar bij het digitaal invullen van 
de formulieren. ‘We noemen dat het 
one-stop-shop-principe,’ zegt Eric. ‘Je 
meldt je aan bij de balie, neemt plaats 
in de wachtruimte en hoeft je verder 
nergens meer zorgen over te maken.’

Samenwerking Digituin
Het opnameplein krijgt acht ruime 
spreekkamers en twee inschrijfkamers 
waar je ook met een scootmobiel in 
kunt rijden. Vanuit de wachtruimte is 
er een rechtstreekse verbinding met 
De Digituin. Hier kun je gebruik maken 
van de computers om je persoonlijke 
gegevens in te vullen. De vrijwilligers 
van De Digituin kunnen je helpen 
bij het inloggen in MijnBravis. In de 
wachtruimte komt een speelhoek en 
er zal iets te drinken zijn. Maar lang 
wachten is er niet meer bij. Zodra 
je bent aangemeld, komen de ver-
schillende specialisten je halen voor 
de onderzoeken die nodig zijn. Het 
computersysteem volgt dit zodat het 
steeds bekend is waar in het traject je 
je bevindt.  

Voor- en nazorg bij een opname
Als het preoperatief onderzoek heeft 
plaatsgevonden, er bloed is geprikt 
en de eventuele andere onderzoeken 
zijn gedaan, volgt er eventueel nog 
een gesprek met de transferverpleeg-
kundige. Die bespreekt wat de patiënt 

te wachten staat na ontslag uit het 
ziekenhuis. Want kan hij dan naar huis 
en is er dan iemand die voor hem kan 
zorgen? Of moet er misschien thuis-
zorg geregeld worden of een tijdelijke 
plek in een verzorgingshuis? Want het 
Bravis vindt dat goede nazorg een es-
sentieel onderdeel is van een opname. 
Als het hele traject doorlopen is, kan 
de patiënt, met meestal al een opera-
tiedatum op zak, naar huis. 

Goed en snel geregeld
In Bergen op Zoom is het opnameplein 
al in gebruik genomen. Daar was ge-
lukkig niet zo’n grondige verbouwing 
nodig. ‘We denken dat de patiënten in 
Bergen op Zoom erg tevreden zijn over 
het nieuwe opnameplein. 

We hopen dat ondanks de vervelende 
boodschap van een opname of opera-
tie, de patiënt voelt dat we met hem 
meedenken en dat hij voor de operatie 
serieus voorbereid wordt. We doen 
ons uiterste best om van tevoren alles 
al goed geregeld te hebben zonder 
hem te veel te belasten. Als de patiënt 
dat ervaart, dan is de verbouwing dat 
dubbel en dwars waard.’

Blijven voldoen aan de eisen van de tijd
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Waarom 
verbouwen en 
renoveren?

Een heel nieuw opnameplein in Roosendaal 

‘Onze service gaat stukken omhoog’ 

Zorgmanager Eric Leenheers



Het MDL-centrum in Bergen op Zoom 
is in 2014 verbouwd maar moest 
vanwege aangescherpte landelijke 
richtlijnen dit jaar opnieuw aan-
gepast worden. Dr. M. Rašica, als 
internist verbonden aan de afdeling 
maag-, darm- en leverziekten, snapt 
heel goed dat daar vragen over wa-
ren maar er was eigenlijk geen keus, 
zegt hij. ‘Als we niet hadden ver-
bouwd, dan had er geen onderzoek 
met sedatie (dat is een verdoving 
waarbij de patiënt in slaap wordt 
gebracht) meer mogen plaatsvinden 
in Bergen op Zoom en hadden we de 
boel moeten sluiten.’

Lange wachttijden voorkomen
In het Bravis ziekenhuis vinden meer 
dan 3500 dikke darmonderzoeken 
plaats per jaar. Sinds de introductie 
van het bevolkingsonderzoek naar 
darmkanker, waarvoor iedereen 
tussen de 55 en 75 jaar een uitnodi-
ging ontvangt, loopt dat aantal zelfs 
nog op. Het onderzoek, ofwel de 
scopie, kan zowel in het scopiecen-
trum van Roosendaal als van Bergen 
op Zoom worden gedaan. Als het 
scopiecentrum in Bergen op Zoom 
was gesloten, dan zou de wachttijd 
in Roosendaal enorm zijn opgelopen 
of dan had de patiënt verder moeten 

reizen naar een ziekenhuis buiten de 
regio.

Uitslaapkamer naast scopie
Voorafgaande aan het darmonder-
zoek, scopie genoemd, wordt de 
patiënt onder sedatie gebracht en 
na afloop slaapt hij uit in de uit-
slaapkamer. In Bergen op Zoom was 
deze ruimte op de dagverpleging, 
twee verdiepingen hoger dan het 
scopiecentrum. Volgens de nieuwe 
strengere regelgeving mag uitslapen 
na een lichte of diepe sedatie alleen 
nog maar direct naast de behandel-
ruimte. Daarom is er in het scopie-

centrum in Bergen op Zoom een 
uitslaapruimte met 7 bedden gere-
aliseerd naast de scopiekamer. In 
Roosendaal was er al een uitslaap-
kamer met 12 bedden geplaatst 
tijdens de verbouwing van 2017.

Rust voor patiënt
Maar de nieuwe uitslaapkamer is 
niet het enige wat is aangepakt. Er 
zijn ook twee spreek-onderzoek-
ruimtes voor de artsen, twee kamers 
voor de MDL-verpleegkundigen en 
een gespreksruimte gerealiseerd. 
‘Dit betekent dat de patiënt nu van 
het begin tot het einde van de be-
handeling bij ons in het scopiecen-
trum is,’ vertelt Yvonne Voorheijen, 
teamleidinggevende scopie. ‘Hier-
door is het voor- en nazorgtraject 
verbeterd en kan de patiënt zoveel 
mogelijk door dezelfde verpleeg-
kundige worden begeleid. Dat is wel 
zo rustig en beter voor het welzijn 

van de patiënt. Het klinkt allemaal 
heel logisch maar is pas mogelijk 
sinds de verbouwing.’

Sneller overleg
‘Bovendien kunnen wij veel sneller 
overleggen en meekijken met de ver-
pleegkundigen op het MDL-centrum 
als dat nodig is’ vult dr. Rašica aan. 
‘De artsen zijn nu echt aangesloten 
bij het scopiecentrum. We hoeven de 
gang maar over te steken en we zijn 
er voor de patiënt. De lijntjes zijn een 
stuk korter.’
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‘Is dat nou nog wel nodig’, is een veelgehoorde opmerking bij 

de werkzaamheden aan het ziekenhuis. Want als er in 2025 

een heel nieuw ziekenhuis moet staan, dan is het toch gewoon 

geldverspilling om nog zoveel te verbouwen aan de huidige 

locaties? In het vorige Bravis Bulletin legden we die vraag voor 

aan het nieuwe Oog- en Pijncentrum. Deze keer gaan we langs bij 

het Maag, Darm en Lever centrum (MDL) in Bergen op Zoom en 

het opnameplein in Roosendaal.

Renovatie van het MDL-centrum in Bergen op Zoom 

‘Voor ons was het verbouwen of sluiten’ 

Yvonne Voorheijen en dr. M. Raŝica 



Het ziekenhuis van  morgen
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Het Bravis is van iedereen
Als het Bravis jouw regioziekenhuis is, of als je op een andere manier met het ziekenhuis verbonden bent, dan mag je meedenken en 

meepraten over een toekomstvisie voor 2030. Deze visie heet Ons ziekenhuis van morgen en is de leidraad voor de keuzes die het Bravis 

moet gaan maken met betrekking tot het nieuwe ziekenhuisgebouw. Want voordat je de schop in de grond steekt, moet je wel weten 

welke medisch specialistische zorg er straks allemaal verleend moet worden. 

‘We hebben ongelooflijk veel geluk’ 
zegt Richard Pal, voorzitter van de 
medische staf van het Bravis zieken-
huis en lid van de regiegroep Ons 
ziekenhuis van morgen. ‘Er zijn op dit 
moment zoveel nieuwe ontwikkelin-
gen in de zorg, zowel binnen als buiten 
het ziekenhuis. Wij krijgen nu de moge-
lijkheid om met z’n allen na te denken 
over hoe we in deze regio medische 
zorg gaan leveren in 2025 tot 2030. En 
vanuit die visie wordt straks een heel 
nieuw ziekenhuis gebouwd.’

Technologische ontwikkelingen
Maar wat is er dan aan het veranderen 
in de zorg? ‘Mensen worden steeds 
ouder en blijven langer thuis wonen, 
zegt Richard. ‘De zorgvraag wordt op 
hoge leeftijd wel vaak complexer. Tege-
lijk zijn er toenemende personeels-
tekorten en stijgen de zorgkosten. 
Deze uitdagingen kunnen opgelost 
worden door een andere manier van 
werken.’ Zorg op afstand via de tablet 
of de computer is hier een voorbeeld 
van. Een patiënt kan ook thuis allerlei 
metingen zelf uitvoeren die door de 
arts op afstand gemonitord worden. 
Het voordeel hiervan is dat hij pas op 

Ons ziekenhuis 
van morgen heeft 
60 ambassadeurs. 
Dit zijn onze eigen 
medewerkers. Lees 

 hier het verhaal  
van Miranda 
en Yvonne.

Verreweg de meeste mensen die in het 
ziekenhuis werken zijn verpleegkun-
dige. Onze kennis en ervaring zijn heel 
belangrijk om straks het nieuwe zieken-
huis vorm te gaan geven. Ik wilde daar 
graag actief bij betrokken zijn en heb er 
nog geen dag spijt van gehad. 

Trots op ons beroep
Om inspiratie op te doen over an-
dere werkmethodes heb ik met vier 

collega- ambassadeurs een week lang 
meegedraaid in een ziekenhuis in 
Chicago. Daar werken ze volgens de 
Magnet-methode, in Nederland heet dit 
Excellente Zorg. Het is een visie om de 
beste patiëntenzorg voor elkaar te krij-
gen in een voor verpleegkundigen en 
verzorgenden gezonde werkomgeving. 
We waren geraakt toen we merkten 
hoeveel waardering en respect er is 
voor verplegers in Amerika. Dat wordt 

ook hardop uitgesproken naar elkaar, 
gedeeld via kaartjes en complimenten-
borden. En weet je, dat werkt! In het 
ziekenhuis in Chicago zijn verpleegkun-
digen echt trots op hun beroep.

Dagelijks kort overleg
Hoewel we niet de intentie hebben 
om een Excellente Zorg ziekenhuis 
te worden, zijn we wel begonnen om 
elementen uit de Magnet-methode te 
implementeren in het Bravis. Om de 
kwaliteit en de veiligheid van de zorg 
te waarborgen hebben we, net als in 
Chicago, de safetyhuddle (letterlijk 
vertaald een veiligheidssamenkomst) 
geïntroduceerd. Om verbinding te 
krijgen met het hele ziekenhuis is dit 
een bijeenkomst van 15 minuten waar 
vertegenwoordigers van alle afdelingen 
dagelijks belangrijke zaken melden die 
van invloed zijn op de zorg voor die dag. 
Daarnaast worden eventuele inciden-
ten van de afgelopen 24 uur doorgeno-
men met als doel hiervan te leren.

Enorme tijdwinst
‘Alweer een overleg’, verzuchtten 
sommige collega’s toen we begonnen 
met de safetyhuddle. Maar inmiddels is 

men erachter dat deze 15 minuten in de 
ochtend een enorme tijdwinst bete-
kenen voor de rest van de dag. Want 
iedereen is nu geïnformeerd over die 
machine die gerepareerd moet worden, 
de uitgestelde levering in de apotheek 
of het beddentekort op een afdeling. Er 
zijn geen extra telefoontjes meer nodig, 
er is meer begrip voor elkaar en er kan 
worden bijgesprongen door andere 
afdelingen. Het dagelijkse korte overleg 
zorgt voor een beter teamgevoel.

Praktischer en leuker
Het nieuwe ziekenhuis wordt ons 
ziekenhuis. Om in te werken maar 
ook om misschien nog wel eens zelf 
in verzorgd te worden. Wij hebben nu 
de mogelijkheid om onze toekomst te 
schrijven. En dat is geen ver-van-mijn-
bed-show! Het is een geweldige kans 
om alle verbeteringen door te voeren 
die ons werk praktischer maken en 
bovenal nog leuker. En daar hoeven we 
niet mee te wachten totdat het nieuwe 
ziekenhuis er staat. We kunnen er nu al 
mee beginnen.

Yvonne Loch is verpleegkundige op de afdeling interne geneeskunde. Zij zet zich daarnaast in als ambassadeur 
van Ons ziekenhuis van morgen.  

‘Het is geen ver-van-mijn-bed-show’
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Ik ben ambassadeur geworden 
omdat ik graag wil meedenken over 
de toekomst van ons ziekenhuis. Een 
ambassadeur is een vraagbaak voor 
de afdeling maar ook daarbuiten. Ik 
ervaar dat er veel betrokkenheid is 
bij het Bravis. Vragen die me wor-
den gesteld over de ontwikkelingen 
binnen het ziekenhuis kan ik nu veel 
beter beantwoorden. 

Inspiratie opdoen
Er zijn 60 ambassadeurs en daarvan 
zijn er vier werkzaam op de afdeling 
medische beeldvorming, voorheen 
radiologie. De ambassadeurs doen 
inspiratie op en geven die kennis 
weer door aan collega’s. Een aan-
tal van ons heeft bijvoorbeeld het 
Slingeland ziekenhuis in Doetinchem 
bezocht. Daar zijn ze ook een nieuw 
ziekenhuis aan het bouwen, maar 
ze zijn er al een stuk verder in het 
proces. En ook daar staan ze voor 
de vraag hoe zorg nu al aan het 
veranderen is en hoe dat effect heeft 
op het gebouw wat er straks gaat 
komen.

Vooruitdenken
Het is leuk om mee te denken over 
de bouwplannen. Door mijn werk 
als technisch coördinator vind ik de 
technische kant ervan het meest 
interessant. Nieuwe apparatuur voor 
onze afdeling kan vaak 10 jaar mee. 
Dus moeten we nu al goed naden-
ken over wat we gaan vervangen en 
waarvoor we gaan sparen. Het is een 
goede ontwikkeling dat we straks 
niet meer op twee locaties zitten. 
We kunnen echt flink op de kosten 
besparen en veel prettiger werken. 

 Nieuwe manier van werken
Maar we hoeven niet te wachten 
tot 2025 om een nieuwe manier van 
werken te introduceren. Ik ben met 
een werkgroep van Ons ziekenhuis 
van morgen naar Philips geweest. 
Daar kregen we voorlichting over te-
lemonitoring. Dat is zorg op afstand 
vooral gericht op chronische patiën-
ten. Die hoeven dankzij deze zorg 
niet meer zo vaak naar het zieken-
huis te komen. Dat is fijner voor de 
patiënt en tevens efficiënter voor het 
ziekenhuis. 

Samenwerken in de toekomst
De Bravis Future Search dagen vond 
ik ook heel interessant. Tijdens deze 
dagen bespraken we met andere 
zorgaanbieders in de regio ver-
schillende zorgscenario’s voor de 
toekomst. Dan kom je erachter dat 
je alleen door heel goed samen te 
werken de zorg kunt veranderen. En 
ook al verschillen de meningen soms 
over hoe dat dan moet, uiteindelijk 
willen we allemaal hetzelfde: het 
beste voor de patiënt.

Miranda Kuijlen is technisch coördinator medische beeldvorming en 
interventielaborant. Bovendien is ze ambassadeur van Ons ziekenhuis 
van morgen.  

‘Je leert met andere 
ogen te kijken’

www.bravisziekenhuis.nl

consult hoeft te komen als de metin-
gen aangeven dat dat nodig is. Ook 
binnen het ziekenhuis speelt nieuwe 
technologie een steeds grotere rol. 

Focus op preventie
Patiënten zijn een stuk mondiger dan 
vroeger, en nemen steeds meer de 
regie over hun gezondheid of ziekte. 
Hierdoor verandert de rol van het 
ziekenhuis en van de arts. De focus 
zal meer gaan liggen op leefstijl en 
preventie. Terwijl er nu nog vaak aan 
de patiënt gevraagd wordt wat hij of 
zij niet meer kan, denkt Richard dat 
er straks de vraag zal zijn: wat kun je 

nog wel? Voor die veranderende rol 
zijn allerlei samenwerkingsverbanden 
nodig waarbij de patiënt centraal 
komt te staan en het eigenlijk niet 
zichtbaar moet zijn waar de geleverde 
zorg precies vandaan komt.

Betrokken zijn en blijven
Richard benadrukt dat Ons zieken-
huis van morgen niet bepaalt hoe het 
nieuwe ziekenhuisgebouw eruit komt 
te zien. ‘We zorgen alleen dat zoveel 
mogelijk partijen betrokken worden 
bij de visie en dat ze ook betrokken 
blijven als de zorg straks ingericht gaat 
worden.’ Die partijen zijn onder andere 

de burgers van het verzorgingsgebied, 
werknemers, huisartsen, zorgverze-
keraars, alle gemeenten en andere 
zorgverleners. ‘Het is belangrijk om 
te weten dat het nieuwe Bravis van 
iedereen in de regio wordt en geen 
prestigeobject is van bestuurders en 
managers.’

Inspiratie opdoen
De verschillende werkgroepen van 
Ons ziekenhuis van morgen doen op 
allerlei manieren inspiratie op.
Bijvoorbeeld door andere zieke-
nhuizen in binnen- en buitenland 
te bezoeken. Door congressen over 

technologische ontwikkelingen bij te 
wonen en door met elkaar te praten 
op themabijeenkomsten. De eerste 
fase van Ons ziekenhuis van morgen is 
inmiddels afgerond. Momenteel loopt 
de tweede fase waarin de gesprekken 
met de vakgroepen worden aange-
gaan. Medio 2020 zal ook de derde 
fase afgerond zijn en kan de visie Ons 
ziekenhuis van morgen worden gepre-
senteerd aan de raad van het bestuur.

Voorzitter van de medische staf Richard Pal

Colofon
Het Bravis Bulletin is een uitgave 
van het Bravis ziekenhuis
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Bravis Rookvrij

Meer weten? Kijk op www.bravisziekenhuis.nl/rookvrij

Locatie
Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
088 - 70 68 000 

Locatie
Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088 - 70 68 000

Locatie
Oudenbosch
West Vaardeke 11A
4731 MA Oudenbosch
0165 - 31 30 55

Locatie 
Steenbergen
De Wei 26
4651 EZ Steenbergen
088 - 70 66 800

Locatie
Etten-Leur
Schoonhout 215
4872 MC Etten-Leur
076 - 50 42 000


