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Op een lot dat verkocht
werd bij de Primera in
Klundert is een prijs van
ruim 110.000 euro geval-
len. De Nederlandse Lo-
terij roep de winnaar op
zich te melden. Het gaat
om een lot van de Euro-
jackpot-trekking, een Eu-
ropees gecoördineerd
kansspel. De gelukkige
mag om precies te zijn
110.849,20 euro bruto bij-
schrijven. Het lot werd
verkocht bij Primera Van
den Berge in Klundert.

KLUNDERT

Zoektocht naar
winnaar 1,1 ton

Twee Bredanaars en een
jongen uit Oosterhout
zijn vrijdagnacht op he-
terdaad betrapt. Een
buurtbewoner zag dat
het trio, allen 16-jarigen,
bezig was met een wo-
ninginbraak. Een buurt-
bewoner meldde aan de
politie dat er werd inge-
broken in een hoekwo-
ning aan het Sterrebos in
Breda. De dieven hadden
een raam vernield om via
die ingang het huis te be-
treden. 

BREDA

Drie tieners betrapt
op woninginbraak

Op de Weststadweg in
Oosterhout is gisteroch-
tend een auto op zijn zij-
kant beland nadat de be-
stuurster tegen een
boom was gebotst. 
Het ongeluk gebeurde
rond 5.30 uur. De auto-
mobiliste raakte gewond
en is met een ambulance
naar het ziekenhuis ge-
bracht. Volgens de politie
heeft de bestuurster ‘heel
veel geluk gehad’ en val-
len de verwondingen
mee. Wel liep de vrouw
licht hoofdletsel op.

OOSTERHOUT

Vrouw komt goed
weg bij ongeluk

Genaaid, voelt de 43-jarige
Hakim uit Breda zich. Door
een handhaver. Toen hij op

27 mei 2019 in Prinsenbeek fietste,
waren daar werkzaamheden
gaande. Het fietspad is hierom af-
gezet, fietsers worden omgeleid. 

Maar: het voetpad is wel vrij toe-
gankelijk. Fietsen wordt daar ech-
ter uitdrukkelijk verboden mid-
dels bebording, handhaving kijkt
erop toe en is streng. ,,Ik vond dat
onduidelijk, ik heb geen bord of
afzetting gezien. Volgens mij heb
ik ook echt nooit op de stoep gere-
den’’, klinkt hij nog altijd boos. 

De handhaver houdt Hakim aan
en vraagt hem om zijn identiteits-
bewijs. Hij heeft deze niet bij zich.
En juist om dit feit zit Hakim nu
voor de kantonrechter. Hakim
pakt zijn telefoon. ,,Ik heb twee
boetes gekregen voor fietsen op de
stoep. Om 13.53 en om 13.58 uur.
Allebei 174 euro’’, zegt hij. ,,Die
gast was gewoon enorm warrig en
naait me daarom niet één maar
twee keer.’’ 

Voor het identiteitsbewijs
volgde vooralsnog geen boete, wat
Hakim toch ook wel heel vreemd
vindt. ,,Maar daarom zit u dus juist
voor me’’, legt de kantonrechter
uit. Het proces-verbaal zegt dat de
boa Hakim om het identiteitsbe-
wijs vroeg en dat hij deze niet bij
zich had. Vervolgens zou hij weg-

gefietst zijn, met de toevoeging
van een scheldwoord. 

Dat laatste ontkent Hakim.
,,Maar ik reed inderdaad weg. Als
ik dat bewijs niet bij me heb, heb
ik het niet bij me. Kunnen we over
blijven discussiëren, maar dat ver-
andert het niet.’’ 

Aan de dubbele boete kan de
rechter in deze zaak niets doen;
daar gaat het nu immers niet over.
De officier van justitie stipt aan
dat Hakim er gewoon bezwaar te-
gen kan maken. Dat heeft Hakim
al bij de gemeente gedaan, maar
dat werd niet gehonoreerd. ,,Hij
staat natuurlijk veel machtiger dan
ik, ik zal altijd aan het kortste end
trekken’’, klinkt het teleurgesteld.

De officier van justitie wil het
graag bij de feiten houden die bij
deze zaak gelden. Hakim had zijn
identiteitsbewijs niet bij zich,
punt. Door de matige financiële
middelen van Hakim wil zij de
boete wel omzetten in een voor-
waardelijke. Dat betekent dat er
een boete van 380 euro gedurende
twee jaar op de plank ligt voor Ha-
kim. De rechter gaat daarin mee. 

Hakim is er gelukkig mee, maar
wil nog wel wat zeggen over de
verbalisant. ,,Ik kwam hem on-
langs tegen. Dat vond ik wel weer
grappig: hij werkt er niet meer.
Was er blijkbaar totaal niet ge-
schikt voor.’’

Fietste Hakim nu wel 
of niet over het voetpad
in Prinsenbeek? 

DE KANTONRECHTER

▲ Nadat de handhaver Hakim om zijn identiteitsbewijs had ge-
vraagd, fietste deze weg. TEKENING ERIC ELICH

Steven van Beek

Ik had dat bewijs niet bij me. Kunnen
we over blijven discussiëren, 
maar dat verandert het niet

Fietsen op het voetpad levert Bredanaar Hakim een forse boete op.
Maar de handhaver in kwestie gaat volgens hem ook bepaald niet
vrijuit. 

Videobellen         

Franka van der Rijt
Bergen op Zoom/Roosendaal

N
iet meer naar de poli-
kliniek voor een af-
spraak met de gynae-
coloog of neuroloog.
Niet meer naar het

ziekenhuis voor bloedtransfusie of
chemo-therapie.

De ontwikkeling was al gaande,
maar corona zorgt voor een
stroomversnelling: beeldbellen
met de dokter in plaats van een fy-
siek consult; het verlenen van me-
disch-specialistische zorg bij de
patiënt thuis.

Wen er maar aan, zeggen gynae-
coloog Richard Pal en manager
cliëntzaken Jan Oostenbrink van
het Bravis ziekenhuis. Zorg op af-
stand via tablet en smartphone,
zorg buiten de  ziekenhuismuren,
wordt het nieuwe normaal. Ook
als het virus op enig moment is
uitgedoofd, is er geen weg terug.

,,We houden dit zeker vast.
Grootste uitdaging in de komende
jaren is om zoveel mogelijk patiën-
ten, voor wie zorg in het zieken-
huis niet noodzakelijk is, ook echt
uit het ziekenhuis te houden. Niet
alleen vanwege corona. De zorg-
vraag blijft groeien, vooral door
vergrijzing. De kosten lopen ver-
der op. Ziekenhuiszorg is duur”,
aldus Oostenbrink en Pal die sinds
begin 2019 trekkers zijn van het
project ‘Ons ziekenhuis van mor-
gen’. Opdracht: zicht krijgen op de
zorgbehoefte die tot medio 2030-
2040 op Bravis af komt. 

Bravis ruilt de twee vestigingen
in Roosendaal en Bergen op Zoom
in voor één nieuw ziekenhuis dat
in het nu nog open gebied Bulke-
naar bij Roosendaal moet komen.
Maar voordat je iets zinnigs kunt
zeggen over hoe die nieuwbouw
eruit gaat zien, moet je volgens Pal

weten hoe de zorg straks georgani-
seerd wordt. Terwijl de Roosen-
daalse politiek onlangs al bespie-
gelingen hield over de hoogte van
het nieuwe ziekenhuis (mogen het
twee of drie bouwlagen zijn?), zijn
ze bij Bravis zelf nog bezig om de
zorg zelf tegen het licht te houden.

Feit is dat beeldbellen en tele-
consulting sinds de corona-uit-
braak een grote vlucht hebben ge-
nomen. ,,Begin dit jaar kwam het
nauwelijks voor dat de medisch
specialist op afstand een gesprek
voerde met een patiënt. Nu is het
heel gewoon. De teller staat in-
middels op 1500 consulten via
beeldbellen. Dermatologen en
neurologen bijvoorbeeld maken er
veel gebruik van”, weet Oosten-

brink.
Pal merkt dat de koudwater-

vrees over die zorg op afstand defi-
nitief is verdwenen. ,,We ervaren
dat er veel meer mogelijk is dan we
dachten. De digitalisering versnelt
daardoor in rap tempo. Ook pa-
tiënten zijn positief. Zij vinden
het heel fijn dat ze minder vaak
naar de poli hoeven te komen en
toch goed contact  hebben  met de
arts. Zelfs psychotherapie vindt al
online plaats. Het voordeel is dat
de zorgverlener op die manier ook
zicht krijgt op de thuissituatie van
patiënt.”

Toen het virus dit voorjaar de

Digitale zorg is door het nog immer
rondwarende virus in een
stroomversnelling gekomen. Dat
wordt niet meer teruggedraaid,
zeggen ze in het Bravis ziekenhuis.

ZORG OP AFSTAND

Vermoeiend om
steeds naar 
het ziekenhuis 
te moeten
— Jan Oostenbrink

� Sinds de coronacrisis is zorg op afstand sterk in opkomst.
FOTO THEO PEETERS 
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Twee mannen (allebei
19) uit Breda en een jon-
gen (16) uit Zegge zijn
zaterdag aangehouden
in de wijk Brabantpark
in Breda. Ze zouden een
55-jarige man en diens
52-jarige vriendin mis-
handeld hebben na een
discussie over een ba-
nanenschil die uit de
auto was gegooid. 

Breda

Geschil om schil 



ziekenhuizen in zijn greep kreeg,
kwam de reguliere (poliklinische)
zorg tot stilstand, ook in Bravis.
Afspraken werden gecanceld, in-
grepen en behandelingen uitge-
steld. Maar beeldbellen bleek een
prima alternatief om toch in ge-
sprek te zijn met patiënten.  

Dat blijft zo, zegt Oostenbrink.
De richtlijn om anderhalve meter
afstand te houden is nog lang niet
weg en dat betekent dat er veel
minder patiënten terecht kunnen
in de polikliniek. Zorg op afstand

blijft hoe dan ook hard nodig.
Voor kwetsbare mensen zoals

70-plussers die chemo-injecties
nodig hebben, was het vanwege
infectiegevaar toch al beter om
niet steeds naar het ziekenhuis te
moeten komen. Zij worden nu
thuis geholpen door gespeciali-
seerde oncologie-verpleegkundi-
gen van Bravis en de thuiszorg.
,,Voor de patiënten is dat veel fij-
ner. We krijgen terug dat ze meer
energie hebben. Het is vermoei-
end om steeds naar het ziekenhuis

te moeten. Thuis is er steeds meer
mogelijk. Denk ook aan bloed-
transfusies en dialyses. Corona
versnelt die ontwikkelingen.”

Het verplaatsen van dure zie-
kenhuiszorg richting thuissituatie
of de huisarts is, aldus Pal, nood-
zakelijk om de zorg voor iedereen
toegankelijk te houden. Dat is
geen makkelijke klus. Bravis beseft
hoe druk de huisarts, thuiszorg en
ouderenzorg het al hebben. ,,We
gooien de ziekenhuiszorg niet zo-
maar over de schutting. Het werkt

alleen als we gezamenlijk tot op-
lossingen komen.” De gesprekken
daarover zijn gaande, ook met de
gemeenten. Hoe ellendig de crisis
ook is, corona heeft bewezen dat
zorgverleners elkaar in sneltrein-
vaart kunnen vinden. Pal: ,,We
trekken op met tanteLouise,
Groenhuysen en Surplus om in-
fecties te voorkomen en we heb-
ben met tanteLouise een afdeling
voor corona-patiënten opgezet. Ie-
dereen staat op scherp. Daar heb-
ben we blijvend voordeel van.”
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 met de dokter is een blijvertje 

Het duurt nog tot 2023 voordat
de bouw van het nieuwe Bravis
ziekenhuis in Roosendaal begint.
Toch is nu al de vraag in hoe-
verre het coronavirus de bouw
en inrichting van het hospitaal
gaat beïnvloeden.

Bestuurder Hans Ensing van
Bravis ziekenhuis suggereerde
onlangs dat de polikliniek wel
eens groter kan uitvallen dan
oorspronkelijk voorzien. 

Als de richtlijn om anderhalve
meter afstand te bewaren mis-
schien wel jaren van kracht is, zal
daar bij de nieuwbouw op inge-

speeld moeten worden.
Er is meer: is de impact van co-

rona reden om het aantal inten-
sive care-bedden in het nieuwe
Bravis permanent uit te breiden?
En moeten er niet meer isolatie-
kamers ingetekend worden?

Verdeling
Gynaecoloog Richard Pal en ma-
nager cliëntzaken Jan Oosten-
brink van Bravis begrijpen de
vragen. 

,,Maar we weten het in dit sta-
dium oprecht nog niet. Capaci-
teit en verdeling van ic-bedden

zijn bovendien een landelijke
aangelegenheid. Dat beslissen
ziekenhuizen niet op eigen
houtje.”

Belangrijker vindt Oosten-
brink de vraag of Bravis -evenals
andere ziekenhuizen- in staat is
om voldoende gespecialiseerd
zorgpersoneel binnen te houden
en op te leiden. 

,,Dat is nog een grotere uitda-
ging dan het aantal ic-bedden of
de oppervlakte van de poli. Ho-
pelijk staat nu bij iedereen op het
netvlies hoe hard die zorgmede-
werkers nodig zijn.”

Iedereen uit het verzorgingsge-
bied van Bravis ziekenhuis die
wil meepraten over toekomstige
zorg, kan komende donderdag
(18 juni) van 20.00 tot 21.00 uur
meedoen aan een digitale chat-
sessie.

,,Inwoners en patiënten fy-
siek uitnodigen kan niet van-
wege corona. Dus doen we het
nu digitaal. We zijn al geruime
tijd in gesprek met een vaste
groep inwoners, maar we hopen

via deze chatsessie meer men-
sen te bereiken”, zegt Fleur
Suijkerbuijk, adviseur zorgin-
novatie bij Bravis.

Tijdens de chatsessie komen
verschillende onderwerpen aan
bod. Enkele hiervan zijn de in-
zet van technologie, zorg in het
nieuwe ziekenhuis en het leve-
ren van zorg thuis.

� Informatie en aanmelding via
www.bravisziekenhuis.nl/chat

We ervaren dat 
er veel meer
mogelijk is dan
we dachten
—Richard Pal

� Dermatoloog Dick van Gerwen van het Bravis ziekenhuis beeldbelt met een patiënte. FOTO MARINA POPOVA/PIX4PROFS

Komen er meer ic-bedden in Bravis? Digitale chatsessie over 
de zorg van morgen
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