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“We zijn minder door corona overval-
len dan onze collega’s in de rest van 
Brabant”, blikt Bianka terug op maart 
dit jaar. “Dat neemt niet weg dat 
de impact van het virus ook bij ons 
groot was. We moesten het normale 
werk uit onze handen laten vallen. 
Op oncologische en acute zorg na 
hebben we alle andere zorg stilge-
legd. Daardoor hadden we voldoende 
capaciteit om coronapatiënten op te 
vangen. Toch moesten we op piek-
momenten mensen overplaatsen 
naar andere ziekenhuizen, al was dat 
aantal gelukkig gering.”

Situatie is veranderd
In vijf maanden is de situatie sterk 
veranderd. “We weten nu meer over 
het coronavirus en hoe we deze 
patiën ten moeten behandelen. Het 
aantal verpleegkundigen is met 20 
fte’s uitgebreid. Er zijn extra ic-bed-
den neergezet en bemand met 
personeel. We hebben extra appara-
tuur klaarstaan en voldoende materi-
alen. We zijn goed voorbereid. Of het 
voldoende is hangt af van de omvang 
van de nieuwe coronagolf. De regulie-
re zorg kan in ieder geval veel langer 
doorgaan”, belooft het bestuurslid. 
“Mocht de toename doorzetten, dan 
hopen we wel op een geleidelijke 
groei. Hoe geleidelijker, hoe beter 
behapbaar. Voor ons is belangrijk dat 
bij een nieuwe golf minder personeel 
van de operatiekamers op de ic nodig 
is, zodat alle geplande operaties door 
kunnen gaan.” 

Bravis is goed voorbereid op nieuwe toename coronapatiënten

“Voor alle ziekenhuiszorg is 
iedereen bij ons in veilige handen”  

”“Vooral trots op de saamhorigheid  

onder ons personeel.”

De eerste uitbraak van het coronavirus kwam in het uiterste 

westen van Brabant later op gang dan in het midden en oosten 

van de provincie. Daardoor kon het Bravis ziekenhuis maatregelen 

treffen om capaciteitsproblemen te voorkomen. Nu het aantal 

coronabesmettingen opnieuw toeneemt is Bravis nog beter 

voorbereid. De kans dat de zorg aan andere patiënten opnieuw 

moet worden afgeschaald is dan ook klein. Patiënten hoeven het 

ziekenhuis zeker niet te mijden. “Voor alle ziekenhuiszorg is iedereen 

bij ons in veilige handen”, zegt Bianka Mennema, lid Raad van 

Bestuur van het Bravis ziekenhuis. 

Bianka Mennema – Vastenhout
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Afspraken via beeldbellen
De poliklinieken ontdekten in coro-
natijd nieuwe mogelijkheden om de 
spreekuren in te vullen. Als alternatief 
voor de poliklinische afspraken werd 
in korte tijd het beeldbellen uitge-
rold. De webcamconsulten bleken 
een goed alternatief. “De afgelopen 
weken is de digitale zorg doorontwik-
keld”, meldt Bianka. “Elke poli bekijkt 
nu wie echt in het ziekenhuis moet 
zijn, welke afspraken via beeldbel-
len kunnen plaatsvinden en welke 
patiënten op afstand gemonitord 
kunnen worden. Daardoor zal een 
nieuwe toename van coronapatiën-
ten minder invloed hebben op de 
poliklinische zorg.” 

Druk op verpleegkundigen
Het Bravis ziekenhuis verwacht ook 
minder druk op de medewerkers, met 
name op de verpleegkundigen. “Een 
groot deel van die druk ontstond 
omdat zij ineens andere werkzaam-
heden moesten verrichten. Dat 
gold zeker voor de ondersteunende 
verpleegkundigen, de IC-buddies. Het 
is heel anders of je op de OK een ope-
ratie ondersteunt of iemand aan het 
bed staat te verplegen. Ook was het 
ziektebeeld heftig. Er zijn veel men-
sen overleden. Daarnaast ging het 
24 uur per dag alleen nog maar over 
corona. Dat leidde tot veel emoties 
en commotie. Bovendien was er de 
angst om besmet te raken, ook bij het 
thuisfront. Iedereen had de beelden 
op de Italiaanse ic’s voor ogen. Dat 
beeld is nu veel genuanceerder. Ook 
zijn onze mensen beter voorbereid op 
de situaties die kunnen komen en zijn 
ze ingewerkt op elkaars afdelingen.”

Extra mensen
De afgelopen periode hebben de 
Bravis-medewerkers zoveel mogelijk 
hun vakantie kunnen opnemen om 
tot rust te komen. “Daarnaast blijft 
er aandacht voor hetgeen ze hebben 

meegemaakt”, aldus 
Bianka. “Ook kijken 
we vooruit en zijn 
we extra mensen 
aan het opleiden 
voor onder andere 
de longafdeling en 
de ic.” Het zieken-
huispersoneel is 
goed uit de afgelo-
pen crisis gekomen. 

Met de extra ondersteuning zijn de 
longafdeling en de intensive care 
klaar om indien nodig opnieuw op te 
schalen. 

Daling van verwijzingen
Inmiddels is de reguliere zorg weer 
volledig op het oude niveau. “Mo-
menteel is er nauwelijks nog sprake 
van wachtlijsten”, meldt Bianka. “Wel 
zagen we de afgelopen periode een 
forse daling van 
verwijzingen van de 
huisarts naar het 
ziekenhuis. Daar zit 
ook onze grootste 
zorg. We weten niet 
waarom het aantal 
verwijzingen zo 
beduidend lager 
ligt dan voorgaan-
de jaren. Was die 
verwijzing niet nodig, 
hebben mensen hun 
zorgvraag uitgesteld 
of zijn ze ook niet naar de huisarts ge-
gaan? Er zijn bijvoorbeeld veel minder 
diagnoses van huidkanker gesteld, 
terwijl dat jarenlang een oplopend 
cijfer liet zien. De angst van onze me-
dische staf is dat deze patiënten niet 
genoeg zijn gezien. Wij kunnen alleen 
maar tegen de mensen met klachten 
zeggen: meld het bij de huisarts en 
kom vervolgens naar het ziekenhuis. 
Alle maatregelen zijn getroffen om het 
Bravis een veilige plek te laten zijn.” 

Alleen naar het ziekenhuis
De maatregelen bestaan onder 
andere uit het checken van verkoud-
heidsklachten, het desinfecteren van 
handen en het afstand houden van 
minimaal anderhalve meter. “Daar-
door moeten we ook vasthouden 
aan de richtlijn dat bezoekers van 
de polikliniek alleen naar het zie-
kenhuis komen. Tijdens de afspraak 
kunnen ze iemand via de telefoon 
laten meeluisteren. Ook hebben we 

beperkte bezoektijden met dage-
lijks één bezoeker per patiënt”, zegt 
Bianka. “Natuurlijk vinden mensen 
dat niet prettig. Maar wij kunnen niet 
voor voldoende afstand en veiligheid 
zorgen als er te veel mensen bij elkaar 
zijn.”

Mijd de zorg niet
De Raad van Bestuur is blij dat het 
Bravis ziekenhuis de eerste corona-
storm goed heeft doorstaan. “Ik ben 
vooral trots op de saamhorigheid 
onder ons personeel. Ook de inzet 
van alle medewerkers was ontzettend 
groot”, aldus Bianka. “We zijn nu 
beter voorbereid. Of het voldoende 
is, kan alleen de toekomst bewijzen. 
Ondertussen blijft de oproep: hou af-
stand, mijd drukke plaatsen en meld 
je bij klachten. Mijd de zorg niet, maar 
wel elkaar.” 

Colofon
Het Bravis Bulletin is een uitgave van 
het Bravis ziekenhuis

Redactie en fotografie:  
afdeling Communicatie,  
Vorm & Beeld Bravis 

Teksten: Tekstbureau Roemers
Vormgeving: Studio iBiZZ 

Reacties en vragen: 
communicatie@bravis.nl 

De krant is gratis huis aan huis  
verspreid in het verzorgingsgebied 
van het Bravis ziekenhuis.  

”Ic-manager Annelies Koeken:

“We hebben veel patiënten kunnen 

helpen en zijn als team heel goed uit 

de crisis gekomen.” 

” Gastheer Peter Roels: 

“Gelukkig zijn de bezoekers snel aan 

de richtlijnen gewend.”

www.bravisziekenhuis.nl



De ontwikkeling van gebied De Bulkenaar
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De Bulkenaar, het gebied ten zuiden 
van Roosendaal, grenzend aan de 
A58, ligt er nog net zo bij als een jaar 
geleden. De mais groeit op het land, 
er jaagt een buizerd in de lucht, een 
fietser gaat voorbij. En toch is er wel 
degelijk iets veranderd. Want het Bra-
vis maakte in april vorig jaar bekend 
daar graag het nieuwe ziekenhuis te 
willen bouwen voor de circa 350.000 
inwoners van het verzorgingsgebied 
West-Brabant en Tholen. Met be-
trokkenheid van de bewoners van 
Roosendaal heeft de gemeente ver-
volgens een plan gemaakt om het 42 
hectare tellende landbouwgebied te 
veranderen in een zorglandschap. De 
ideeën en wensen van de gemeente, 
het Bravis ziekenhuis en de omwo-
nenden, zijn vertaald in gebiedsvisie 
De Bulkenaar. Deze visie vormt de 
grondslag voor vervolgacties.

Zorg in een groene buffer
Centraal in het zorglandschap komt 
het ziekenhuis met bijbehorende 
zorgpartners. Voor de bouw daarvan 
is ongeveer 12 hectare benodigd. De 
zorgvoorzieningen en de aangren-
zende wijk Tolberg moeten goed 
bereikbaar zijn. Daarom wordt er veel 
aandacht besteed aan een goede en 
veilige infrastructuur. Er komt een 
aansluiting met de A58, een aan-
sluiting met de wijk en voldoende 
parkeergelegenheid. Rondom het 
ziekenhuis komt een groene buffer 
waarin natuur, recreatie en gezond-
heid samenkomen. Bij het ontwerpen 
van het landschapspark wordt reke-
ning gehouden met de bestaande 
natuur en er wordt gekeken naar hoe 
het landschap er vroeger uitzag. Het 
historische beekdal met kleine land-
bouwpercelen zal op een duurzame 
manier hersteld worden. De hele visie 

is te lezen op de nieuwe website 
www.debulkenaar.nl.

Bestemmingsplan en inrichtings-
plan
‘Een gebiedsvisie geeft helderheid 
over de ideeën die we hebben. De 
volgende stap in het proces is het 
bestemmingsplan en het inrichtings-
plan,’ zegt Toine. In het bestemmings-
plan worden de functies van de grond 
vastgelegd. Er wordt bepaald waar 
gebouwd mag worden, waar de wegen 
mogen komen en waar groene zones 
gepland zijn. Het inrichtingsplan is het 
eigenlijke ontwerp. Het zijn tekenin-
gen waardoor je precies kan zien hoe 
het zorglandschap er straks komt uit 
te zien. Het bestemmingsplan en het 
inrichtingsplan moeten goedgekeurd 
worden voordat er gebouwd mag 
worden. ‘We moeten daarin nu tempo 
gaan maken want de bewoners van de 
regio en met name van de wijk Tol-
berg willen graag duidelijkheid. Na de 
zomer gaan we daarom weer met de 
bewoners aan de slag.’

Nieuwe cijfers door corona
De coronamaatregelen hebben tot 
nieuwe inzichten geleid over de 
benodigde capaciteiten en inrichting 
van ziekenhuizen. Naast voldoende 
IC-bedden en gewenste scheiding 
van patiëntenstromen (COVID en 
niet-COVID) is ook het vormgeven van 
de anderhalvemeter-samenleving een 
potentieel vraagstuk voor de nieuw-
bouw van Bravis. Het Bravis verwacht-
te oorspronkelijk 80.000 m2 bruto 
vloeroppervlak nodig te hebben, maar 
door Corona zijn deze cijfers voorals-
nog bijgesteld naar 100.000 m2.  ‘Om 
vooruitlopend op het ontwerp van 
het nieuwe ziekenhuis enig gevoel 
te krijgen bij de bouwmassa wordt 

een massastudie uitgevoerd’, vertelt 
Perry van Kempen, projectleider bij de 
gemeente. ‘Dit is een soort blokken-
weergave zodat we een enig gevoel 
krijgen  waar de buurtbewoners straks 
tegenaan gaan kijken en hoe het nieu-
we Bravis goed in de omgeving kan 
worden ingepast. 

Landschapsarchitect
Voor het inrichtingsplan heeft de ge-
meente Roosendaal een landschaps-
architect aangesteld. Er is gekozen 
voor Karres en Brands uit Hilversum. 
Het bureau staat internationaal goed 
bekend en heeft ervaring met de 
vormgeving van landschapsparken 
waar zorg onderdeel van uitmaakt. 
De gemeente en het Bravis ziekenhuis 
denken met Karres en Brands een be-
trouwbare partner te hebben gevon-
den. De opdracht is om de wensen van 
bewoners, gemeente en ziekenhuis, 
provincie, het waterschap en natuur-
organisaties, op een vernieuwende 
manier te vertalen in een duurzaam 
inrichtingsplan. 

Veilig rustgebied
In juli is het architectenbureau gestart 
met het ontwerpen van het nieuwe 
landschapspark. Vanaf september zijn 
er overlegrondes met verschillende 
partijen gepland zodat zij input kun-
nen leveren. Toine zegt dat de nadruk 
op groen en veilig komt: ‘De Bulkenaar 
wordt een rustgebied voor patiënten, 
personeel en omwonenden. Er komt 
dus geen grootschalige recreatie in de 
vorm van sportvelden of barbecue-
voorzieningen, dat past niet bij een 
zorginstelling. Het accent zal liggen 
op natuurbeleving. Daarbij staat 
veiligheid voorop.’ In september zal 
het raamwerk van het inrichtingsplan 
klaar zijn. De digitale voorontwerpen 

worden op de website van De Bulke-
naar gedeeld. Het definitieve inrich-
tingsplan moet in juni 2021 gereed 
zijn. Dat plan kan dan ook met een 
VR-bril bekeken worden.

Mobiliteit
Tegelijk met het inrichtingsplan wordt 
een traject opgestart om de mobili-
teit te verbeteren. Er komt een extra 
verbindingsweg voor ambulances en 
auto’s vanaf de A58. De aanleg daar-
van start in 2022. Maar het ziekenhuis 
moet ook goed bereikbaar zijn voor 
fietsers, voetgangers en met het 
openbaar vervoer. Hoe meer moge-
lijkheden hiervoor zijn, hoe beter het 
is voor het milieu. Daarom wordt de 
snelfietsroute van Bergen op Zoom 
naar Roosendaal aangesloten op De 
Bulkenaar. Op termijn kan een extra 
treinstation tot de mogelijkheden 
gaan behoren. 

Klaar voor de start! 
Het is nog niet goed voor te stellen 
maar de bouw van het nieuwe zieken-
huis en de aanleg van het landschaps-
park zullen in 2023 toch echt starten. 
‘We hebben een grote verantwoor-
delijkheid voor de hele regio én voor 
Roosendaal zelf’, zegt Toine. ‘We zullen 
zorgen dat iedereen op deze plek goed 
toegankelijke medisch-specialistische 
zorg kan krijgen.’ ‘Bovendien maken 
we het gebied waardevoller door het 
oude karakter van het landschap weer 
te laten herleven en de ecologische 
kwaliteiten te versterken. Wandelen, 
fietsen en van de natuur genieten; het 
blijft allemaal mogelijk’, vult Perry aan.  
Op www.debulkenaar.nl vertellen  
Toine en Perry meer over de gebieds-
visie van De Bulkenaar. 

Zorg en natuur worden 
gecombineerd op De Bulkenaar

De gemeenteraad van Roosendaal heeft in 

maart unaniem gebiedsvisie De Bulkenaar 

goedgekeurd. ‘Hiermee is een geweldige 

eerste stap gezet’, zegt Toine Theunis, 

wethouder ruimtelijke ordening van de 

gemeente, ‘want nu is de weg vrijgemaakt 

voor de bouw van het mooiste regionale 

ziekenhuis van Nederland.’
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De verwachting is dat de zorgvraag 
in onze regio tot 2030 met meer dan 
11% zal toenemen ten opzichte van 
2018. Dat komt onder andere doordat 
er steeds meer ouderen zijn en omdat 
we vaker aan meerdere aandoeningen 
tegelijk lijden. Daarnaast is er steeds 
minder personeel beschikbaar. Zie-
kenhuizen zullen zich moeten aanpas-
sen om goede zorg te kunnen blijven 
verlenen.

Iedereen denkt mee
Het Bravis ziekenhuis is ervan over-
tuigd dat zorg in de toekomst veel 

meer samen moet worden gedaan. 
Daarom hebben niet alleen Bravisme-
dewerkers meegewerkt aan de tot-
standkoming van de nieuwe visie. Ook 
(ex)patiënten, huisartsen, verpleeghui-
zen, gemeentes en natuurlijk inwoners 
uit de regio hebben hun ervaringen, 
wensen en ideeën kunnen inbrengen. 
Het voorlopige resultaat van alle input 
is in juli gepresenteerd onder de naam 
Het nieuwe Bravis.

Veranderende rollen 
De rol van ziekenhuis én patiënt ver-
anderen de komende jaren. Natuurlijk 

zorgen we er voor dat de patiënt de 
behandeling krijgt die hij nodig heeft. 
Steeds meer gaan we samen met de 
patiënt bepalen welke behandeling bij 
zijn wensen past. Inzicht in de eigen 
gezondheidsgegevens en betere infor-
matie over de uitkomsten vormen de 
basis om als behandelaar en patiënt 
samen te bepalen welke behandeling 
nodig is. 

Goede samenwerking
In de visie wordt duidelijk dat patiën-
ten voor ziekenhuiszorg in de toe-
komst niet meer automatisch naar 

het ziekenhuis zullen gaan. Ze kunnen 
als ze dat willen ook thuis worden 
geholpen, of op speciale Bravispunten 
dichtbij huis. Dit kan bijvoorbeeld een 
dialysecentrum in het dorp zijn, of een 
maandelijks spreekuur bij de huis-
arts waarbij een medisch specialist 
aanwezig is. Hiervoor is natuurlijk wel 
een goede samenwerking nodig met 
onder andere huisartsen en thuiszorg-
organisaties. Bovendien gaan techno-
logische ontwikkelingen een grote rol 
spelen. 

Het nieuwe Bravis brengt 
zorg dichter bij huis
Het Bravis heeft een nieuwe visie op zorg ontwikkeld. Hierin zijn de ambities voor de zorg vanaf 2030 omschreven. De visie zal onder andere 

als leidraad dienen voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. 

Chemotherapie en bloedtransfusie thuis

Vanwege de coronamaatregelen hoeft meneer Fierens (86) uit Dinteloord, 
sinds april niet meer naar het ziekenhuis voor zijn behandeling met chemo-
therapie. Een verpleegkundige komt daarvoor naar hem toe. Ook krijgt hij 
zijn bloedtransfusies nu thuis. Dit is volgens hem net zo professioneel maar 
wel een stuk relaxter. ‘Als ze mij de keuze geven, dan kies ik voor thuisbe-
handeling. Dit is een hele vooruitgang. Het scheelt mij heel veel ritjes en heel 
veel tijd.’  

De slimme pleister

Hij ziet eruit als een gewone wondpleister, maar de slimme pleister zit 
boordevol sensoren die continu het hartritme en de ademhalingsfrequentie 
van de patiënt meten. De gegevens worden verwerkt in het patiëntendossier. 
Als de waarden een bepaalde tijd afwijken, gaat er een berichtje naar de 
smartphone van de verpleegkundige zodat die meteen extra controles kan 
uitvoeren. “De pleister wordt bij de patiënt op de borst of onder de borst 
geplakt. De ademhaling en hartslag worden continu gemonitord. Zo kunnen 
we situatie van de patiënt heel nauwgezet controleren,” legt Diana Kodde, 
teamleider acuut/complex, uit. “Het werkt heel efficiënt én is beter voor de 
patiënt, want die hoeft niet meer ieder uur wakker gemaakt te worden voor 
weer een controle.” De pleister kan 96 uur blijven zitten voordat hij vervan-
gen moet worden.

Samenwerking in zorg rondom CVA

‘Als er iets misgaat bij de bloedtoevoer naar de hersenen (CVA) is spoed 
geboden, want hoe sneller de zorg wordt opgestart, hoe minder kans er is 
op blijvend hersenletsel’, vertelt neuroloog Hilda Tjeerdsma. ‘En dat geldt 
ook voor de opstart van de revalidatie. Daarom overleggen in het Bravis de 
neuroloog, CVA-verpleegkundige, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, 
revalidatiearts en specialist ouderengeneeskunde elke dag over de beste 
zorg voor de patiënt. Dit is uniek in Nederland. Door elke dag te overleggen 
ben je flexibeler en vinden we elkaar gemakkelijker bij vragen of problemen. 
We vormen één geheel en daar ben ik zeker trots op.’ 
‘Onze volgende stap is om het beleid van het ziekenhuis en de zorg thuis op 
elkaar af te stemmen. Want na de behandeling komen de meeste patiënten 
met een beroerte weer thuis onder behandeling van hun eigen huisarts. En 
daarom is het goed om één regionaal samenwerkingsverband te creëren 
samen met de huisartsen, thuiszorg en vasculair verpleegkundigen. Als we 
dat bereiken kunnen we onze patiëntenzorg nog meer verbeteren.’ 

www.bravisziekenhuis.nl

Er zijn al goede voorbeelden van nieuwe ontwikkelingen. Ervaringsdeskundigen vertellen hoe.

Diana Kodde met de slimme pleister
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Terugblikken met de voorzitter van de raad van bestuur

Droombaan of brood op de plank?
Hans start zijn loopbaan in het bestuur 
van het Lievensberg ziekenhuis in 1990. 
Was dat meteen een droombaan?

‘Ik ben 30 jaar werkzaam geweest 
voor dezelfde werkgever waarvan ik 
alle kansen heb gekregen om me te 
ontwikkelen tot mijn huidige functie 
als voorzitter van de raad van bestuur. 
Een droombaan? Je zou dus zeggen 
van wel. Maar ik stapte wel direct als 

afgestudeerd me-
disch socioloog in 
een politieke arena. 
Mijn achtergrond, 
die redelijk uniek 
is voor ziekenhuis-
bestuurders, heeft 
mij gelukkig vaak 
geholpen op allerlei 
momenten in mijn 
carrière.

De structuur van een ziekenhuis zit 
namelijk erg complex in elkaar. We 
hebben te maken met bestuur, perso-
neelsleden en medisch specialisten, 
die voor een groot deel vrijgevestig-
de kleine ondernemers zijn die zich 

verenigd hebben in vakgroepen. En 
ondernemersbelang kan wel eens 
botsen met het algemene organisatie-
belang. 

Die deelbelangen bij elkaar brengen, 
ja daar heb ik echt altijd heel veel 
plezier in gehad. Dat is eigenlijk het 
overbruggen van schijnbaar onover-
brugbare problemen. En dat heeft 
bijna altijd te maken met elkaar iets 
gunnen. Een ziekenhuisorganisatie 
bestaat uit allemaal verschillende 
belangen. Maar het belang van de 
patiënt staat altijd voorop. Dat is 
het cement tussen de stenen van de 
organisatie.
Maar ik kan niet ontkennen dat ik 
ook wel dieptepunten met slapeloze 
nachten heb gekend. Dat had altijd te 
maken met menselijke drama’s. Want 
ook daar krijg je als bestuurder in een 
ziekenhuis mee te maken. We heb-
ben dan ook steeds getracht om te 
zorgen dat dezelfde fouten niet weer 
gemaakt konden worden.

Je ziet dat ook als neveneffect van de 
coronacrisis. Ons personeel maakt 
mee dat mensen overlijden waar ze 

niets aan kunt doen. Maar je kiest 
voor dit beroep om iemand te helpen 
genezen. Als je dan met zoveel sterfte 
geconfronteerd wordt; dat is zwaar.’

Alwetende arts of overlegger?
In 30 jaar tijd is er heel wat veranderd 
in de Nederlandse zorg. Wat zijn op-
vallende zaken en wat zal de toekomst 
brengen?

‘In 1990 hadden het Lievensberg en 
het Franciscus samen een dikke 100 
medisch specialisten aan het werk. 
Tegenwoordig heeft het Bravis er zo’n 
250 rondlopen. Dat heeft te maken 
met de specialisatie in de zorg. Vroe-
ger deden een chirurg, een internist, 
een kno-arts of een gynaecoloog alles 
wat met hun vakgebied te maken 
had. Nu zijn er bij ons alleen al 14 
chirurgen met elk hun eigen speciali-
satie; we hebben een traumachirurg, 
een oncoloog en een vaatchirurg om 
maar eens een paar te noemen. De 
medische beroepen zijn de laatste 
30 jaar sterk gespecialiseerd, maar 
werken ook veel meer samen. De zorg 
is teamwork geworden en dat levert 
meer kwaliteit op.

Ook wat de patiënt betreft is er het 
een en ander veranderd. Vroeger lag 
iemand die een hersenbloeding had 
gehad wel 20 dagen in het ziekenhuis. 
Nu wordt de zorg voor deze persoon 
na een paar dagen overgedragen aan 
een andere zorginstelling. Voor oog-
operaties ben je nu binnen een dag 
klaar, terwijl een patiënt daar vroeger 
een paar nachten voor moest blijven. 
Vandaag de dag is het ziekenhuis 
geen verblijfsomgeving meer, maar 
een behandelomgeving. 
Een van de uitdagingen voor de 
toekomst is de samenwerking tussen 
huisarts en specialist. In de ketenzorg 
zitten nog veel organisatorische bar-
rières waar vooral kwetsbare ouderen 
last van hebben. Ik geloof dat de pa-
tiënt van ons verlangt dat daar meer 
duidelijkheid in komt. Als ziekenhuis 
zijn we voortdurend bezig om na te 
denken over zorg in de toekomst. We 
hebben net ons visietraject Ons zie-
kenhuis van morgen afgerond. Hier-
aan heeft iedereen die met het Bravis 
te maken heeft, kunnen meedenken.’   

Hans Ensing over 30 jaar zorg   in 5 stellingen

”“Ik ben 30 jaar werkzaam 

geweest voor dezelfde 

werkgever. Een droombaan? 

Je zou dus zeggen van wel.” 

Vorig jaar kondigde Hans Ensing aan te zullen stoppen met zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis.  

Nu het bijna zover is, blikt hij terug op 30 jaar zorg in West-Brabant aan de hand van vijf stellingen.
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Lievensberg of Bravis?
Vijf jaar geleden gingen het Lievens-
berg en het Franciscus op in één nieuw 
ziekenhuis, het Bravis. Waar ligt Hans’ 
hart?
‘Ik heb 30 jaar geleden gekozen voor 
het Lievensberg ziekenhuis vanwege 
de liberale grondslag. Dat paste bij 
mijn humanistische levensovertui-
ging en ik voelde mij direct thuis in 
Brabant. Toen de kinderen al op de 
middelbare school zaten heb ik wel 
eens geopperd om naar het midden 
van het land te verhuizen, maar ik 
kreeg als antwoord: ‘Je doet maar, wij 
blijven wel gewoon hier!’ 

Voor mijn tijd werkten het Lievens-
berg en het Franciscus al samen. We 
hadden drie gezamenlijke onderzoek-
slaboratoria en we deelden de  
revalidatie. Een paar jaar voor de fusie 
besloot het Franciscus een nieuw 
automatiseringssysteem te implemen-
teren. Wij besloten datzelfde systeem 
aan te schaffen om informatie-uitwis-
seling makkelijk te maken. We hebben 
ook jaren aan veel tafels moeten 
uitleggen waarom we niet fuseerden. 
We hoefden niet, juist vanwege die 
samenwerking en onze gezonde con-
currentie. 

Maar op gegeven moment werden 
er kwaliteitseisen neergelegd vanuit 
de vakgroepen waar de individuele 
ziekenhuizen niet meer aan konden 
voldoen, maar samen wel. Er was een 
zorginhoudelijke noodzaak ontstaan 
waardoor een fusie eigenlijk onvermij-
delijk was voor onze bijna gelijkwaar-
dige ziekenhuizen. De nadruk heeft 
dus zeker niet gelegen op de financiële 
voordelen of schaalvergroting. Voor 
onze fusie telde vooral het aanbod 
voor de patiënt. Wij wilden niet dat er 
zorg zou verdwijnen uit West-Brabant. 
Het hoogtepunt van mijn carrière was 
op 31 december 2014. Toen vierden 
we op het hoogste kantoorgebouw 
van Rotterdam de totstandkoming van 
de bestuurlijke fusie van het Lievens-
berg en het Franciscus. Een jaar later 
was de juridische fusie een feit. Ik kies 
dus echt voor Bravis. 

Roosendaal of Bergen op Zoom
Na de fusie werd het besluit genomen 
om één vestiging in Roosendaal te bou-
wen. Was de keuze voor De Bulkenaar 
een moeilijke beslissing?
We wisten al tijdens de fusiebespre-
kingen dat we uiteindelijk naar één 
vestiging toe zouden werken. In 2018 
hebben we die knoop doorgehakt. 
Maar waar zou dat ziekenhuis dan 
moeten komen? Je zou kunnen den-
ken dat ik de voorkeur voor Bergen 
op Zoom zou hebben gehad omdat 
ik daar mijn roots heb liggen, maar ik 
heb ervoor gewaakt die emotionele 
gedachten toe te laten. We hebben 
objectieve criteria neergelegd bij de 
gemeenten om goede locaties aan te 
dragen. 

Ik denk nog wel eens; wat zou er 
gebeurd zijn als er twee locaties waren 
geweest die even allebei even goed 
aan alle criteria voldaan zouden heb-
ben? Dan hadden we het op moeten 
lossen zoals het Regionaal Overlegor-
gaan Ziekenhuizen West-Brabant het 
in 1988 gedaan heeft bij de keuze voor 
de locatie van de verpleegkundigen-
opleiding. Dat is na lang vergaderen 
beslist door het opgooien van een gul-
den. Gelukkig was kop of munt bij de 
keuze voor De Bulkenaar niet nodig. 
Maar ik heb wel wakker gelegen van 
de vraag wat één locatie voor gevol-
gen zou hebben voor patiënten die 
vaak naar het ziekenhuis moeten 
komen. We merken nu dat zorg steeds 
meer uit het ziekenhuis verdwijnt 
en naar de mensen toe komt, door 
middel van E-Health, monitoring en 
behandelingen bij de patiënt thuis. 
Door de coronacrisis is dat echt in een 
versnelling terecht gekomen.

Werken of van de rust genieten?
Ik ben een slagerszoontje, opgegroeid 
in Zuid-Limburg. Mijn moeder was 
Limburgse, mijn vader kwam uit Fries-
land. Het bestaat dus echt, waar Mar-
tine Bijl over zong. Ik hielp mijn ouders 
al jong door op de fiets het vlees rond 
te brengen. Door de sneeuw, bergje 
op bergje af, dat viel niet altijd mee. 
Maar ik heb er wel een echte hands-

on mentaliteit van meegekregen. 
Gewoon doorpakken. En dat gevoel 
blijft natuurlijk, daarom word ik vanaf 
september lid van de raad van toezicht 
van SDW (een zorginstelling voor 
mensen met een verstandelijke beper-
king), maar ik ga natuurlijk ook genie-
ten van de rust. Mijn vrouw is in maart 
met pensioen gegaan, dus we kunnen 
samen dingen gaan ondernemen. We 
hebben een sloep waarmee we vooral 
in de buurt rondvaren. Ook reizen we 
normaal gesproken graag. 
Maar toen ik begin vorig jaar bekend 
maakte na 30 jaar te zullen stoppen, 
had ik niet kunnen vermoeden hoe 
hectisch mijn laatste jaar zou worden. 
Als ik al dacht rustig te kunnen afbou-
wen, dan is daar nu natuurlijk hele-
maal geen sprake van geweest. Het 
coronavirus heeft de zorgwereld defi-
nitief veranderd. En eerlijk gezegd, ik 
ben blij dat ik dit als actief bestuurder 
kan meemaken en niet heb moeten 

toezien vanuit mijn luie stoel thuis. Ik 
weet zeker dat we straks een situatie 
krijgen waarin we zeggen: dit waren de 
ziekenhuizen vóór corona en dit zijn 
ze na corona. Ik ben dankbaar dat ik 
aan dat laatste stukje toch nog even 
heb mogen proeven. Anders had ik al 
meteen tot de oude garde behoord!

Hans Ensing over 30 jaar zorg   in 5 stellingen

Hans Ensing
1955  Op 2 augustus geboren in Heerlen: vader is een Fries, 

moeder een Limburgse. Het gezin heeft een slagerij 
en iedereen helpt mee. 

1984  Behaalt zijn doctoraalexamen Medische Sociologie in 
Nijmegen.

1985  Wordt ambtelijk secretaris Samenwerkingsverband 
Stichting Instellingen Gezondsheidszorg / Regionaal 
Overlegorgaan Ziekenhuizen West-Brabant.

1990-2007  Bekleedt diverse bestuurlijke functies in het 
Lievensberg ziekenhuis.

2007-2013 Is lid raad van bestuur Lievensberg ziekenhuis.
2013-2015 Wordt voorzitter raad van bestuur. 
2015-2020  In 2015 fuseren het Lievensberg en het Franciscus 

Ziekenhuis. Hans wordt voorzitter van het nieuwe 
Bravis ziekenhuis.

Diverse nevenactiviteiten, zoals
1990 – 1995  Penningmeester Kleuterdagverblijf
2011 – 2015  Raad van Commissarissen MediRisk
Per 1-9-2020 Lid Raad van Toezicht SDW

Hans is getrouwd en heeft drie kinderen.  
Het eerste kleinkind is op komst.

www.bravisziekenhuis.nl
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Wie kent ze niet, de rode linten van het logo 

van het Bravis ziekenhuis? Ze zijn inmiddels 

zo ingeburgerd, dat je bijna zou vergeten 

dat het nog maar vijf jaar geleden is dat het 

Bravis ziekenhuis ontstond uit de fusie van het 

Franciscus in Roosendaal en het Lievensberg in 

Bergen op Zoom.

Hechte samenwerking 
‘De linten van het logo visualiseren twee stromingen 
die bij elkaar komen en elkaar versterken’, zegt 
Hans Ensing, voorzitter van de raad van bestuur. 
‘Het bekende één en één is drie, gaat voor ons 
zeker op.’ Want Bravis behoort inmiddels tot een 
van de grootste regioziekenhuizen in Nederland. 
Door de fusie is alle zorg tot en met heel complexe 
behandelingen behouden voor de regio. Patiënten 

hoeven niet naar andere ziekenhuizen uit te wijken. 
Voor een aantal operaties wordt er samengewerkt 
met het Amphia ziekenhuis in Breda. Bovendien is er 
een hechte samenwerking met zorgverleners buiten 
het ziekenhuis, zoals de huisartsen, de thuiszorg en 
verpleeg- en verzorgingshuizen.

 Alle zorg onder één dak 
‘Het belang van de patiënt staat altijd voorop’, vertelt 

Ensing. ‘Dat is ook de reden dat er tijdens het fusieproces 
al gesproken werd over de mogelijkheid van één locatie. 
Want wat is er nu beter voor de patiënt dan dat alle 
zorg onder één dak zit?’ Daarom is besloten om een 
nieuw ziekenhuis bij Roosendaal te bouwen. In 2025 
moet de eerste fase van het ziekenhuis klaar zijn. Vanaf 
dan verhuizen alle specialistische zorg waarvoor je 
minstens een nacht in het ziekenhuis moet blijven, de 
geboortezorg en de spoedeisende hulp naar het nieuwe 

Bravis. En daarmee is de fusie dan helemaal rond.  

Feestje over 5 jaar 
In de afgelopen maanden zijn bijna 300 corona patiënten 
verpleegd in het Bravis. Om hen goede zorg te kunnen 
bieden werd een groot aantal behandelingen, operaties 
en afspraken uitgesteld. Inmiddels draait het ziekenhuis 
weer op volle sterkte. Maar de voorzorgsmaatregelen 
tegen het coronavirus zijn nog altijd van kracht. Dat 

betekent helaas geen lustrumfeestje voor het Bravis. 
‘Het is zeker jammer voor iedereen die de afgelopen 
vijf jaar heeft meegeholpen van het fusieziekenhuis een 
succes te maken, maar de gezondheid van iedereen 
staat voorop,’ zegt Ensing. ‘Wel zullen we in september 
nog een klein gebaar maken naar onze patiënten, om 
zo toch even stil te staan bij het lustrum van ook hun 
ziekenhuis. En dat feest? Dat komt er dubbel en dwars 
als het nieuwe Bravis over vijf jaar haar deuren opent.’
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Vijf jaar na de fusie

Bravis ziekenhuis bestaat 5 jaar!

Samen word je beter
De fusie is een feit: Lievensberg en 
Franciscus gaan samen verder als Bravis 
ziekenhuis. Door onze kennis en kunde 
te bundelen en goed samen te werken 
zijn we in staat afzonderlijke zorg naar 
uitzonderlijke kwaliteit te brengen. Zodat we 
de uitdagingen van de toekomst nog beter 
aankunnen. 

Opening Oncologie Centrum en ZRTI
Met een haarknipactie voor de haarstichting 
openen de Commissarissen van de Koning 
Brabant en Zeeland in Roosendaal het 
Bravis Oncologie Centrum en het Zuidwest 
radiotherapeutisch instituut ZRTI. Door de 
huisvesting naast elkaar komen de beste 
zorg en ondersteuning van patiënten met 
kanker hier samen.

Nieuw Moeder & Kindcentrum
Alle zorg rondom de geboorte wordt 
geconcentreerd in het nieuwe Moeder & 
Kindcentrum in Bergen op Zoom. Het luxe 
centrum is ontstaan uit samenwerking 
tussen Bravis, kraamzorgorganisaties en 
de eerstelijns verloskundige praktijken uit 
de regio. Er is dag en nacht een compleet 
specialistisch team aanwezig.

De wereld van Kind & Jeugd
De afdeling Kind en Jeugd wordt gehuisvest 
in Bergen op Zoom. In Roosendaal is 
dan geen kinderafdeling meer, wel een 
kinderdagbehandeling en polikliniek 
kindergeneeskunde. Het thema ‘De wereld’ 
is op een speelse manier doorgevoerd in de 
inrichting. Ouders kunnen 24 uur per dag bij 
hun kind zijn.

Eigen identiteit
De twee Bravis-locaties krijgen ieder een 
eigen identiteit. De planbare operaties 
vinden voortaan zoveel mogelijk plaats 
in Roosendaal en de acute en complexe 
operaties in Bergen op Zoom. Door de 
behandelingen te concentreren wordt de 
zorg van de patiënt naar een hoger niveau 
getild.

Instelling KinderAdviesRaad
De eerste KinderAdviesRaad (KAR) in West-
Brabant en Zeeland wordt ingesteld, voor 
kinderen tussen 10 en 18 jaar. De KAR gaat 
meehelpen om de zorg voor kinderen in het 
ziekenhuis nog beter te maken. Het is een 
officieel adviesorgaan. Het Bravis ziekenhuis 
vraagt de raad om advies, tips en ideeën. De 
raad kan ook zelf ongevraagd aangeven wat 
beter kan.

Patiëntenportaal MijnBravis live
Het patiëntenportaal MijnBravis 
gaat live. Hier kunnen patiënten hun 
afsprakenoverzicht inkijken, een nieuw 
telefoonnummer of e-mailadres doorgeven 
of een vragenlijst invullen voor bijvoorbeeld 
de preoperatieve screening. Sinds de 
livegang zijn er veel nieuwe mogelijkheden 
bijgekomen. De patiënt houdt zo de regie en 
is meer betrokken bij het eigen zorgproces.

Bravis legt live verantwoording af
Voor het eerst legt Bravis publiekelijk 
verantwoording af over zijn beleid 
en functioneren. Een unicum in de 
ziekenhuiswereld. Bestuur, medisch 
specialisten en toezichthouders deelden 
in een bijeenkomst met politici en 
maatschappelijke organisaties de 
resultaten, de plannen en dilemma’s voor 
Bravis voor de komende jaren.

Bravis Rustpunt
Als eerste ziekenhuis opende Bravis 
een digitale rustplek voor patiënten en 
bezoekers, het Bravis Rustpunt:   
www.bravisrustpunt.nl.  Een plek om even 
tot rust te komen, of uiting te geven aan 
emoties als hoop , blijdschap, verdriet en 
zorgen. Ook kun je er een virtuele kaars 
aansteken voor een dierbare en met hem/ 
haar delen via e-mail of social media.

Brave Innovatieteam
Het Bravis ziekenhuis wil actief aan de slag 
om de kwaliteit van zorg te verbeteren door 
toepassing van e-health. Dat leidt tot de 
start van het Brave Innovatieteam. Brave 
gaat zich structureel bezighouden met het 
faciliteren en stimuleren van patiëntgerichte 
innovaties en e-health. Iedereen wordt 
uitgedaagd mee te denken.
 

Renovatie poliklinieken
De vakgroepen Orthopedie, Keel- Neus- 
en Oorheelkunde en Chirurgie nemen 
in Roosendaal hun intrek in de grondig 
gerenoveerde poliklinieken met identieke 
spreek- en onderzoekkamers. Het ontwerp 
is open en licht. Patiënten wachten 
in vriendelijke  ruimten grenzend aan 
kunstexposities en kunnen zich aanmelden 
via digitale aanmeldzuilen.

High care afdeling voor neurologie
Afdeling EF2 in Bergen op Zoom is 
grondig verbouwd. Hier worden voortaan 
alle patiënten opgenomen die acute 
neurologische zorg nodig hebben. De 
afdeling is van alle moderne technieken 
voorzien met een eenpersoons Stroke 
Care Unit en TIA-kamers, waar patiënten 
intensief geobserveerd worden met o.a. 
camerabewaking. 

20162015 2017 2018

www.bravisziekenhuis.nl

Op deze en de volgende pagina’s nemen we u in vogelvlucht mee langs de afgelopen jaren. De 
keuze van de gebeurtenissen is willekeurig en niet meer of minder belangrijk dan de vele andere 
thema’s en ontwikkelingen uit 5 jaar Bravis.
Wilt u ons op de voet volgen? Kijk dan op onze website of volg ons via  ftnyl 
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Bravis Rookvrij

Gebruik 3D printer in de gipskamer
Bravis ziekenhuis gaat aan de slag met 3D 
prints om patiënten beter voor te lichten. 
In 3D kunnen ze zien hoe een breuk zich 
gevormd heeft. Daardoor begrijpen ze de 
aard en de reden van de behandeling beter 
en zijn ze therapietrouwer.
 

Bravis ‘doet mee met taal’
Ook Bravis  ondertekent het Taalakkoord 
‘Meedoen met taal’ van de West-Brabantse 
De6 gemeenten. Inzet: gezamenlijke 
aanpak van laaggeletterdheid en taboes 
eromheen wegnemen.  Bravis zet onder 
meer taalambassadeurs en taalpanels in 
om te toetsen of patiënten de aangeboden 
informatie ook goed begrijpen.

Bravis Rookvrij 
Bravis ziekenhuis wordt volledig rookvrij. 
Er mag niet meer gerookt worden in de 
gebouwen en op de buitenterreinen van 
alle locaties. Hiermee ondersteunt Bravis 
de landelijke beweging naar een rookvrije 
generatie en dragen we bij aan een gezonde 
start.
 

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen
Bij ziekenhuisopname vormen oudere 
patiënten een kwetsbare groep. Ze lopen 
een hoger risico op complicaties die ertoe 
kunnen leiden dat ze zich in het dagelijks 
leven minder zelfstandig kunnen redden. 
Het consultteam Geriatrie gaat aan de slag 
om (vermijdbaar) functieverlies als gevolg 
van ziekenhuisopname te voorkomen.

Bravis start met ‘3 goede vragen’ 
Samen met de specialist kiest de patiënt de 
aanpak die het beste past bij zijn situatie. 
De 3 goede vragen helpen de patiënt om 
de informatie over de behandeling, de 
mogelijkheden en alternatieven op een rijtje 
te krijgen en de juiste beslissing te kunnen 
nemen.

Kwaliteitskeurmerk met glans gehaald
Als Bravis vinden we het belangrijk dat 
kwaliteit en continu verbeteren onderdeel zijn 
van ons dagelijkse werk. Tijdens het NIAZ-
auditbezoek in december hebben we met 
elkaar een geweldig resultaat gehaald: op 
100% van de verplichte instellingsrichtlijnen en 
99,2% van de  gouden (verplichte) normen is 
positief gescoord.

Bravis ziekenhuis bestaat 5 jaar!

Opening Bravis Digituin
In Roosendaal en Bergen op Zoom wordt de 
Bravis DigiTuin geopend, een informatiepunt 
voor patiënten, bezoekers en medewerkers 
over digitale mogelijkheden in de zorg. 
Vrijwilligers geven er o.a. uitleg over het 
digitale patiëntendossier MijnBravis en laten 
nieuwe snufjes op het gebied e-health zien.
 

BravisRadar gaat van start
Bravis ziekenhuis wil graag van patiënten 
weten hoe zij de zorg en behandeling 
ervaren. Wat gaat er goed en wat kan er 
beter? Daartoe is de BravisRadar ontwikkeld, 
een instrument waarmee patiënten aan 
de hand van online vragenlijsten hun 
ervaringen kunnen delen.

2019

2018
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Wij bieden een luisterend oor

www.bravisziekenhuis.nl

De allereerste vraag die ik kreeg toen 
ik in 2001 bij het PSB kwam werken 
ging over een loszittend kunstoor’, 
vertelt Ad. ‘Een niet erg gebruikelij-
ke vraag en ik kon hem ook niet zo 
een-twee-drie beantwoorden, maar 
het is me wel gelukt om de patiënt te 
helpen. En dat is precies hoe we hier 
werken. Als we niet direct antwoord 
hebben op een vraag, dan zoeken we 
het uit totdat we het weten. Daarvoor 
moeten we soms het hele ziekenhuis 
door, we komen op alle afdelingen, 
dat is het leuke van ons werk.’ 

Toegankelijke serviceafdeling
Corrie werd in 1991 door het Lievens-
berg ziekenhuis in Bergen op Zoom 
aangenomen om een afdeling op te 
starten die als vraagbaak voor patiën-
ten zou kunnen dienen. Inmiddels 
worden er naast het beantwoorden 
van vragen ook klachten in behan-
deling genomen. Het team bestaat 
nu uit zes collega’s, allemaal met een 
verpleegkundige achtergrond. Het 
PSB van Roosendaal is te vinden in 
de centrale hal tegenover de Digituin, 
die van Bergen op Zoom in de polikli-
niek. Tijdens kantooruren is het PSB 
altijd telefonisch bereikbaar en staan 
de deuren open voor bezoekers. ‘Dat 
laagdrempelige is heel belangrijk’, zegt 
Corrie. ‘Je stapt zo bij ons binnen, ook 

zonder een afspraak. We laten patiën-
ten altijd voorgaan voor alle andere 
afspraken die we hebben.’

Complexere zorg betekent meer 
klachten
In de beginjaren waren er helemaal 
niet zo veel klachten. Tegenwoordig 
is dat wel anders. De patiënten zijn 
zeker mondiger geworden, is de 
algemene verklaring voor dit feit. Maar 
daar geloven ze bij het PSB niets van. 
Corrie en Ad denken dat de toename 
van de klachten evenredig oploopt 
met het complexer worden van de 
zorg. Patiënten worden steeds ouder 
en krijgen daardoor te maken met 
meerdere aandoeningen tegelijk. Ook 
wordt de verpleegtijd in het ziekenhuis 
steeds korter. ‘Wanneer je vroeger 
een heupoperatie moest ondergaan, 
lag je twee weken in het ziekenhuis’, 
geeft Corrie als voorbeeld. ‘Nu word je 
voor diezelfde ingreep na twee dagen 
of nog eerder, weer ontslagen. Dat is 
voor veel mensen spannend en roept 
allerlei vragen op. Bovendien krijgen 
verpleegkundigen en artsen hierdoor 
veel minder tijd om een vertrouwens-
relatie op te bouwen met een patiënt. 
Soms kan een patiënt thuiskomen 
met het gevoel niet goed behandeld 
te zijn geweest. Het PSB biedt dan een 
luisterend oor.’

Altijd een oplossing
Voor elke klacht wordt een passende 
oplossing gezocht. Soms kan dat be-
tekenen dat een bouwbedrijf een berg 
zand met spoed moet verwijderen van 
een invalide-parkeerplaats. Een ande-
re keer wordt er bemiddeld tussen een 
arts en een patiënt. Na de fusie van 
de twee ziekenhuizen was het voor 
heel wat patiënten onduidelijk hoe de 
verdeling van de zorg over de locaties 
geregeld was. Maar na vijf jaar is dat 
bijna geen reden meer voor klachten. 

Corona informatielijn
‘En toen kwam corona en werd alles 
weer helemaal anders’, zegt Corrie. ‘Er 
werd op het PSB een corona-informa-
tielijn en corona-mailadres ingericht 
om iedereen zo goed mogelijk te 
informeren over de virusmaatrege-
len binnen het Bravis. De eerste tijd 
werden we overspoeld met de meest 
uiteenlopende vragen van bezorgde 
patiënten en bezoekers. We voelden 
ons RIVM, GGD, huisarts en specia-
list ineen! Na een paar weken, toen 
iedereen een beetje gewend was aan 
de maatregelen, werden de vragen wel 
minder natuurlijk. Maar steeds als er 
weer nieuwe landelijke aanpassingen 
zijn, dan weten mensen het PSB te vin-
den. En dat is ook weer heel bijzonder 
om mee te maken.’

Het Patiënten Service Bureau van 
Bravis lost vragen en klachten op

‘De meeste complimentjes 

worden in de spreekkamer 

gegeven en de meeste klachten 

komen bij ons. En tóch hebben 

wij de leukste baan van het hele 

ziekenhuis’, lachen Corrie van 

Trijp en Ad van Gool. Enthousiast 

vertellen ze over ‘hun’ Patiënten 

Service Bureau (PSB) waarvan 

de deuren altijd open staan en 

waar alle vragen en klachten van 

patiënten in behandeling worden 

genomen.  

Ad van Gool en Corrie van Trijp
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De huisartsenpost voelt zich 
thuis in het Poortgebouw
Als je ’s avonds of in het weekend ernstig ziek wordt, dan bel je naar de huisartsenpost. 

Ze geven je advies en als de zorg niet kan wachten tot de volgende dag, dan wordt je 

gevraagd om naar de huisartsenpost te komen. Daar word je geholpen door een huisarts. 

De huisartsenpost in Roosendaal zit alweer 10 jaar in het Poortgebouw, en dat is een groot 

voordeel vindt Dini Nuitermans-Anink, manager van de huisartsenposten West-Brabant.

Goede buren
‘Sinds we in het Poortgebouw zitten hebben we 
een veel betere samenwerking met het ziekenhuis. 
We hebben een binnendeur naar de spoedeisende 
hulp zodat spoedgevallen direct op de juiste plek 
zijn. Daarvoor hoeven we geen ambulance meer 
te bellen. Ook bij twijfel kunnen we altijd vragen of 
er een medisch specialist komt meekijken. En we 
kunnen s’ avonds en in het weekend indien nodig 
een röntgenfoto laten maken of bloed laten prikken. 
Bovendien kunnen onze patiënten altijd terecht in 
de poliklinische apotheek.’ 

Veilige wachtkamers
De huisartsenpost deelt  de receptie met de spoed-
eisende hulp. Telefoongesprekken komen centraal 
binnen en er is één loket waar alle aanmeldingen 
plaatsvinden. Er zijn wel twee wachtkamers. Dat 
kwam tijdens de coronacrisis goed uit. Samen met 
de spoedeisende hulp bestempelde de huisartsen-

post de ene wachtkamer voor mogelijk verdachte 
coronapatiënten met bijvoorbeeld verkoudheids-
klachten. In de andere konden patiënten rustig 
wachten zonder risico te lopen besmet te raken. Dini: 
‘Wij waren heel blij dat we iedereen ook toen een 
veilige plek konden bieden.’ 

Spoedeisende 
hulp
Op de afdeling spoedeisende hulp (SEH) 

van het Bravis komen alle patiënten binnen 

die met spoed geholpen moeten worden. 

De afdeling heeft een eigen ingang en is 

gevestigd in het Poortgebouw.

Ruim 15.000 patiënten maken jaarlijks gebruik van 
de SEH. Ambulances rijden hier de patiënten naar-
toe die in levensgevaar zijn. Maar de meeste mensen 
komen zelf naar de SEH als de huisarts vindt dat een 
ziekenhuisbezoek nodig is. Als patiënten binnenko-
men op de SEH, gaan ze eerst naar de triageruimte, 
daar wordt een diagnose gesteld. Er wordt ook 
bepaald hoe ernstig de situatie is en hoe snel er 
gehandeld moet worden. 

Korte lijntjes met huisartsenpost
Het kan ook gebeuren dat iemand naar het Poortge-
bouw komt voor een afspraak bij de huisartsenpost 
en daarna wordt doorverwezen naar de SEH. Zorg-
manager Annemieke Wijnja vertelt dat het prettig 
is dat de huisartsenpost en de SEH buren zijn. ‘Zo 
zijn er korte lijntjes’, zegt ze. ‘We kunnen makkelijk 
overleggen en ook meekijken met de huisarts als 
het niet helemaal duidelijk is of er doorverwezen 
moet worden. Tien jaar geleden was de opening van 
de SEH in een Poortgebouw best uniek in Neder-
land, maar inmiddels vinden we het heel gewoon. 
Het bijzondere bij Bravis is dat er een gezamenlijke 
balie is met de huisartsenpost  in de avond en in het 
weekend. Dit werkt heel efficiënt.’

Dini Nuitermans – Anink

Annemieke Wijnja 

10 jaar Poortgebouw
Het Poortgebouw op het voorterrein van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is in 2010 gerealiseerd in nauwe samenwerking met de lokale 

zorgverleners. Dankzij dit gezamenlijke initiatief is het ziekenhuis nog beter in staat in te spelen op de zorgvraag van de patiënt.
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Huidpunt  
is natuurlijk 
mooi
Het is logisch dat het centrum voor huid- 

en oedeemtherapie in het Poortgebouw 

gevestigd is. Veel van de cliënten van 

Huidpunt hebben al een zorgtraject achter 

de rug. Joy van Oosterbos en haar collega’s 

begrijpen door de intensieve samenwerking 

met het ziekenhuis en het oncologie centrum 

wat er nodig is om de kwaliteit van leven 

voor veel mensen te verbeteren.

Paramedische kliniek
‘Wij zijn beslist geen esthetische kliniek’, zegt Joy. 
‘Bij ons kun je geen botox of fillers laten inspuiten. 
Ons motto is natuurlijk mooi, daarom maken we 
gebruik van natuurlijke en duurzame producten. Het 
merendeel van de cliënten komt naar Huidpunt op 
doorverwijzing van een medisch specialist, huisarts 
of gespecialiseerd verpleegkundige. Huidpunt is 
een paramedische kliniek met een diversiteit aan 
behandelmogelijkheden; van lymfoedeem en acne 
tot ontharingslaser en huidverbeteringspakketten.’

Samenwerking ziekenhuis
‘Doordat we vlakbij elkaar zitten, werken we veel 
samen met het ziekenhuis. Soms kijken we bijvoor-
beeld mee bij een patiënt die wordt doorgestuurd 
door een wondconsulent. En de collega’s fysiothera-
pie schakelen ons wel eens in vanwege onze exper-
tise op het gebied van laser- of bindweefseltherapie. 
Omgekeerd kunnen wij gericht terugverwijzen naar 
een medisch specialist.’

Therapie na borstkanker
‘Vrouwen die borstkanker hebben gehad kunnen na 
de behandeling veel huidproblemen ervaren. Met 
oedeemtherapie of een huidverbeterende behan-
deling kunnen wij de huid, die na een ziekteproces 
vaak in mindere conditie is, weer laten stralen. Dan 
kunnen we zoveel voor iemand betekenen, daar 
worden we echt gelukkig van.’

Poliklinische 
apotheek is 
altijd open

Met de komst van het Poortgebouw kwam 

er ook een poliklinische apotheek in 

Roosendaal. Voorheen was je aangewezen op 

je eigen apotheek, ook als je net ontslagen 

was uit het ziekenhuis. Soms duurde het 

een dag voordat je je medicijnen dan kon 

ophalen. De komst van een poliklinische 

apotheek, waar je dag en nacht geholpen 

kunt worden, blijkt  een succes.

Alles op voorraad
Leo van Noort, manager van de apotheek, vertelt 
dat de meeste klanten van de apotheek een behan-
deling in het ziekenhuis of in het oncologie centrum 
hebben ondergaan. Zij lopen binnendoor naar het 
Poortgebouw en halen daar meteen de medicijnen 
op die ze nodig hebben om thuis verder te herstel-
len. ‘De poliklinische apotheek moet altijd alles op 
voorraad hebben, we sturen niemand zomaar naar 
huis.’

Specialistische medicatie
‘In 10 jaar tijd is er wel een verschuiving van zorg te 
constateren’, zegt Leo. ‘Opnames duren korter en 
daardoor krijgt de apotheek te maken met steeds 
specialistischer medicatie voor thuisgebruik. Het zijn 
middelen die vroeger in het ziekenhuis toegediend 
werden, maar waar nu de patiënt zelf mee moet 
starten, eventueel met behulp van de thuiszorg.’

24/7 open
De apotheek is gevestigd naast de huisartsenpost en 
de spoedeisende hulp. Voor iedereen die ’s nachts 
of in het weekend medicijnen of verbandmiddelen 
nodig heeft, is dat erg gemakkelijk. De apotheek is 
namelijk altijd open.
 

Veilige 
bevallingen  
bij ROOS
‘In 2010 konden door het extreem slechte 

weer veel gasten niet naar de opening 

van ons Centrum van Verloskunde ROOS 

komen. En nu we ons 10-jarig bestaan wilden 

vieren, moesten de deuren gesloten blijven 

vanwege corona,’ vertelt Marlies Bartels, 

verloskundige bij ROOS. ‘Maar de ongeveer 

8.000 Poortgebouw-baby’s zijn wel een 

feestje waard!’ 

Unieke samenwerking
Het Poortgebouw betekende voor ROOS het begin 
van een unieke samenwerking tussen verloskundi-
gen en gynaecologen. Er kwam één plek voor alle 
zorg rondom zwangere vrouwen. Dat klinkt logisch, 
maar het was heel vernieuwend voor Nederland. 
Want het was gebruikelijk om je zwangerschap te la-
ten begeleiden door een verloskundige die je alleen 
bij complicaties doorverwees naar een gynaecoloog. 

Zwangerschapssfeertje
In het Poortgebouw houden de verloskundigen 
praktijk vlak bij de gynaecologen, en dit zorgt voor 
een wisselwerking. Marlies: ‘We maken nu gebruik 
van elkaars deskundigheid waarbij we samen zorgen 
voor het welzijn van de aanstaande moeder en de 
baby. Tegelijk zitten we nadrukkelijk niet in het zie-
kenhuis. Zo kunnen we dat knusse sfeertje rondom 
zwangerschap behouden.’

Eén dossier
Een hartfilmpje en de echo’s gebeuren in ROOS, voor 
een bloedonderzoek (op afspraak) loop je binnen-
door zo het ziekenhuis in. Ook wordt er gebruik 
gemaakt van één ketendossier voor ROOS, het Moe-
der & Kindcentrum, de gynaecologen en het Bravis 
ziekenhuis. Doordat gegevens (na toestemming) 
door alle zorgverleners gedeeld worden, hoeven 
vrouwen niet steeds opnieuw hun verhaal te doen of 
overlappende onderzoeken te ondergaan. 

Joy van Oosterbos-van der Eerden (l)  en Eefie Joosen Heidi van den Bergh (l) en Marlies Bartels Leo van Noort

10 jaar Poortgebouw
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Wat is chronische diarree?
Chronische diarree, of darminfectie, 
kan onder andere veroorzaakt worden 
door clostridum difficile. Het is een 
bacterie die zich in de darmen kan 
manifesteren  en je vooral ziek maakt 
als je darmflora verstoord is omdat je 
vaak antibiotica gebruikt of een lage 
weerstand hebt. Deze bacterie kan 
de overhand krijgen en giftige stoffen 
gaan afscheiden waardoor je een 
ernstige darminfectie krijgt. Nog meer 
antibiotica toedienen werkt vaak 
averechts. In zo’n geval kan een feces-
transplantatie, of poeptransplantatie 
zoals we in de volksmond zeggen, uit-
komst bieden. Bij een poeptransplan-
tatie vervangen de gezonde bacteriën 
van een donor, de zieke bacteriën van 
een patiënt. Die zorgen dan voor de 
juiste balans van goedaardige bacte-
riën in de darmen waardoor je weer 
beter wordt.

Hoe ernstig is het als je altijd diarree 
hebt?
Vooral oudere patiënten met meer-
dere medicijnen, afweerremmende 
medicijnen of chemotherapie kunnen 
last krijgen van chronische diarree. Zij 
zijn natuurlijk al kwetsbaar en verlie-
zen dan ook nog eens veel vocht. Door 
diarree kun je uitdrogen en dan moet 
je worden opgenomen in het zie-
kenhuis. Mensen die aan chronische 
diarree lijden, raken ook vaak in een 
sociaal isolement. Ze komen de deur 

niet meer uit omdat ze bang zijn snel 
naar de wc te moeten op een moment 
dat dat niet kan.  
In ons artsenoverleg vertelde internist 
Domingo de Gooyer over een patiënt 
die al meer dan een jaar aan ernstige 
diarree leed. Meerdere antibioticak-
uren hadden maar tijdelijk geholpen. 
De patiënt was al een paar keer op-
genomen geweest in het ziekenhuis, 
maar thuisgekomen werd zij steeds 
weer ziek. We hebben besloten de 
behandeling met donorpoep uit te 
voeren. En we doen het gewoon hier 
in het Bravis, zei ik, we hebben er alle 
expertise voor in huis.

Hoe gaat de poeptransplantatie in 
zijn werk?
De procedure is eigenlijk heel een-
voudig en snel. De patiënt krijgt een 
lichte verdoving, ook wel een roesje 
genoemd (alhoewel sommige mensen 
met ‘makkelijke darmen’ dit niet eens 
nodig vinden). Vervolgens worden de 
darmen helemaal schoongespoeld. 
Daarna wordt een buisje donorpoep 
door een slangetje rechtstreeks in de 
darmen gespoten. De patiënt merkt 
hier niets van en staat normaal ge-
sproken binnen twee uur weer buiten.  
Na de transplantatie krijgt de patiënt 
wel weer opnieuw diarree. De dar-
men moeten wennen aan de nieuwe 
gezonde bacteriën van de donor. Die 
moeten de natuurlijke balans weer 
terugbrengen in het lichaam. Binnen 

enkele dagen moet er verbetering 
gaan optreden en weet je of de trans-
plantatie gelukt is. 
Het slagingspercentage is overigens 
90%. Is het de eerste keer niet gelukt, 
dan mag de procedure nog een keer 
worden uitgevoerd.

Hoeveel poep heb je nodig voor een 
behandeling?
Als je dacht dat je een kilo poep nodig 
hebt, dan heb je het mis! Voor een 
transplantatie is maar 50 milliliter 
nodig. Dit wordt verdund met wa-
ter tot een buisje met 200 milliliter 
fecestransplantaat. Je kunt de poep 
eigenlijk niet eens meer herkennen.

Waar komt de donorpoep van van-
daan?  
We hebben contact gelegd met de 
fecestransplantatiebank in Leiden. 
Dit is de enige ‘poepbank’ in Neder-
land. Gezonde vrijwilligers donoren 
hier hun ontlasting. De poep wordt 
bewerkt en op maat gemaakt voor de 
patiënt. Omdat het voor ons de eerste 
keer was dat we gebruik maakten van 
de poepbank, duurde het even voor-
dat al het papierwerk op orde was. De 
volgende keer zal het allemaal veel 
sneller gaan natuurlijk. 
Interessant om te vertellen is trou-
wens dat er nog niet zoveel donoren 
zijn in Nederland. Dat komt omdat de 
screening heel streng is en omdat do-
noren dichtbij Leiden moeten wonen. 

Maar gelukkig zijn er enkele superpoe-
pers die over zo’n goede darmflora 
beschikken dat ze meerdere personen 
kunnen helpen. 

Is poeptransplantatie alleen geschikt 
voor chronische diarreepatiënten?
Nee, er wordt nu ook studie verricht 
naar de effecten van deze methode 
bij mensen die lijden aan IBD, zoals de 
ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dit 
zijn ook chronische darmziektes. 

Wat zijn de voordelen van een poep-
transplantatie in het Bravis?
Fecestransplantatie wordt al sinds 
2013 in Nederland toegepast. We had-
den het alleen nog nooit in het Bravis 
gedaan. Voorheen stuurden we onze 
patiënten daarvoor naar een acade-
misch ziekenhuis. Het nadeel daarvan 
is dat je dan sowieso te maken krijgt 
met een lange aanmeldtijd. Als je dan 
eenmaal aan de beurt bent, moet je 
verder reizen en helemaal opnieuw 
alle medische procedures doorlo-
pen. MDL en Interne Geneeskunde 
hebben de procedure nu gezamenlijk 
opgestart en met succes uitgevoerd. 
Patiënten kunnen voortaan in hun ei-
gen ziekenhuis, snel geholpen worden 
met een fecestransplantatie. En hoe 
sneller iemand geholpen wordt, hoe 
beter.

Interview met dr. Parweez Koehestanie

Eerste poeptransplantatie in Bravis
We hebben allemaal wel eens 

diarree gehad; je wordt er slap 

van en voelt je beroerd, maar 

na een paar dagen is het weer 

over. Helaas gaat dat niet altijd 

zo. Sommige mensen lijden 

voortdurend aan diarree zonder 

dat het vanzelf over gaat. In dat 

geval kun je donorpoep laten 

transplanteren om weer beter te 

worden. Dr. Parweez Koehestanie 

is Maag-Darm-Leverarts (MDL-

arts) en heeft in juli de eerste 

behandeling met donorfeces in 

het Bravis uitgevoerd. 

dr. Parweez Koehestanie
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Patiënt hoeft niet onnodig lang te wachten
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Betere samenwerking
Wanneer je een borstonderzoek nodig 
hebt - en dat kan voor zowel vrouwen 
als mannen gelden -, dan word je door 
de huisarts, het Borstcentrum of het 
bevolkingsonderzoek doorverwezen 
naar de afdeling Medische Beeld- 
vorming (Radiologie) met specialisatie 
Mammografie. Mamma is het Latijnse 
woord voor borst. Borstonderzoek kon 
tot voor kort zowel in Bergen op Zoom 
als in Roosendaal worden gedaan. 
Vanwege de intensieve samenwerking 
met het Borstcentrum, waar borst- en 
borstkankerzorg plaatsvindt, was het 
logischer om alle benodigde beeldon-
derzoeken daar vlakbij te laten 
uitvoeren. In maart, net voordat de 
virusmaatregelen van kracht werden, 
verhuisde de Bergse afdeling naar 
Roosendaal.

Een hele zorg minder
‘Hier in Roosendaal is de zorg ook 
weer ontzettend goed hoor’, zegt me-
vrouw Van Driel uit Zeeland. Vijf jaar 
geleden werd bij haar borstkanker ge-
constateerd. De onderzoeken werden 
in Bergen op Zoom gedaan, maar voor 
de operaties moest zij naar Roosen-
daal. Helaas is de kanker teruggeko-
men, maar nu hoeft ze niet meer naar 
verschillende locaties te reizen. ‘Met 
alle zorg op één plek gaat het nu van 
eigens hè’, zegt ze. Liza van Iwaarden, 
1e laborant mammografie, is het daar 
helemaal mee eens. We kunnen nu 
beter inspelen op vraag en aanbod en 
ons programma en planning hierop 
aanpassen.’

Nieuwe techniek
Voor het maken van beelden worden 
verschillende methodes gebruikt. Ra-
dioloog Mireille The (met als specialis-

me mammaradiologie) vertelt dat de 
afdeling beschikt over 3D mammogra-
fen. ‘De beelden die hiermee worden 
gemaakt zijn gedetailleerder dan een 
normale 2D foto van bijvoorbeeld 
het bevolkingsonderzoek. Je kunt 
hiermee namelijk beter door de borst 
heen kijken. Regelmatig worden vrou-
wen door het bevolkingsonderzoek 
rechtstreeks naar ons doorgestuurd. 
Niet vanwege verdenking op een 
kwaadaardigheid, maar voor aanvul-
lend onderzoek. Dat wordt Birads 0 
genoemd. Met onder andere onze 3D 
mammograaf, echografie, en eventu-
eel een MRI krijgen we dan meer dui-
delijkheid.’ Voor het maken van de MRI 
beschikt het Bravis over een 3-Tesla 
MRI scanner. ‘Deze hightech MRI-scan-
ner is echt de beste apparatuur die er 
op dit moment bestaat’, zegt Mireille. 
‘Hij zorgt voor nog gedetailleerder 
opnames van de borst.

Welzijn patiënt
Het mammografie-onderzoek kan 
soms deels zittend verricht worden. 
Dit levert minder stress op. En hoe 
minder stress de patiënt ervaart, hoe 
beter de kwaliteit van de beelden zal 
zijn. ‘Onderzoek aan borsten is psy-
chisch belastend, daarom nemen we 
alle tijd voor onze patiënten om ze op 
hun gemak te stellen en uit te leggen 
wat er gaat gebeuren.’ De laboranten 
worden ook tweejaarlijks geschoold 
door de organisatie van het bevol-
kingsonderzoek. ‘We doen er alles 
aan om het welzijn van de patiënt te 
verbeteren’, zegt Liza.  

Snel en effectief
Omdat alle afdelingen nu bij elkaar 
zitten, kan er ook veel sneller worden 
gewerkt. Er is altijd een radioloog aan-

wezig om de beelden te beoordelen en 
vervolgonderzoeken, zoals een echo 
of het afnemen van een stukje weefsel 
(biopt), worden meteen gedaan. Zo 
hoeft de patiënt niet onnodig lang 
te wachten en in spanning te zitten. 
Soms is een aanvullende afspraak 
nodig voor een stereotactisch biopt. 
Dit apparaat is vernieuwend omdat de 
biopten ook direct worden gefotogra-
feerd. ‘Je merkt niets van dit onder-
zoek, want je ligt op je buik terwijl 
de behandeling van onderaf wordt 
gedaan’, zegt mevrouw Van Driel. ‘Het 
is echt niet pijnlijk.’ 

Geen litteken met de  
Mirabel procedure
Wanneer er bij een patiënte goedaar-
dige knobbeltjes (fibroadenomen) in 
de borst worden geconstateerd, dan 
kunnen deze ook radiologisch worden 
verwijderd. ‘Voorheen werd dit alleen 
chirurgisch gedaan’, zegt Mireille. 
‘Maar dan blijft er een litteken achter. 
Met de Mirabelprocedure kunnen we 
het knobbeltje wegzuigen. Dit wordt 
onder plaatselijke verdoving ge-
daan, is net zo effectief, maar minder 
belastend. Patiënten kunnen daarna 
meteen naar huis en er vindt geen 
algehele narcose plaats. Ook al is een 
fibroadenoom niet schadelijk, je kunt 
er wel last van hebben, bijvoorbeeld 
omdat je bh-bandje erop drukt of om-
dat je het knobbeltje ziet in je decol-
leté. De keuze voor weghalen wordt 
met de Mirabelmethode een stuk 
vergemakkelijkt.’ Folders met meer 
informatie hierover zijn te vinden op 
www.bravisziekenhuis.nl.

Zorg in coronatijd
Tijdens de coronatijd is de oncolo-
gische zorg voor patiënten van het 

Bravis altijd doorgegaan. De jaarlijkse 
controleopnamen werden na een 
korte uitstelperiode middels extra 
openingstijden op zaterdag of zondag 
uitgevoerd. Zo konden Liza, Mireille 
en hun collega’s de onderzoeken in 
een rustig ziekenhuis aanbieden met 
een lege wachtkamer. Liza: ‘Bij mam-
mografie kom je vaak heel dicht bij de 
patiënt. Daarom werken we nu nog 
steeds met mondkapjes, handschoe-
nen en eventueel spatbrillen.’

Steeds beter in 
borstonderzoek
De radiologen en laboranten van Mammografie zijn voortdurend 

bezig om de zorg rondom borstonderzoek te verbeteren. Er is 

nieuwe apparatuur waarmee afwijkingen in borsten sneller en 

beter kunnen worden vastgesteld. En door de verhuizing van 

de Bergse afdeling naar Roosendaal zit alle zorg dichtbij elkaar. 

Bovendien wordt er sinds kort gewerkt met een bijzondere 

techniek voor het verwijderen van goedaardige knobbeltjes. 

Ze zijn er bij het Bravis terecht trots op. Maar wat betekent dit 

allemaal voor de patiënt?

Topzorg prostaatkanker 
dankzij Certificering 
Centre of Excellence 

De hightech 3-Tesla MRI 
scanner wordt niet alleen voor 
borstonderzoek gebruikt, maar 
ook voor (onder andere) prostaat-
onderzoek. De beelden die 
ermee verkregen worden geven 
betere informatie dan met een 
conventionele MRI-scanner. 
Vervolgonderzoek en biopten 
zijn daarna vaak niet meer 
nodig of er kan zeer precies op 
een afwijkend gebiedje worden 
gericht. Dankzij het met succes 
afgelegd opleidingstraject van 
de betrokken radiologen en 
laboranten bij Prof. dr. Jelle 
Barentsz in het Radboudumc, 
is de afdeling radiologie van 
het Bravis opgenomen in 
het internationale Centre of 
Excellence Netwerk voor  
prostaat diagnostiek.

Liza van Iwaarden, mevrouw Van Driel en Mireille The



UW AFSPRAAK BIJ HET BRAVIS ZIEKENHUIS
Alleen samen kunnen we de zorg veilig houden. Hier ziet u welke maatregelen er zijn genomen vanwege het coronavirus.

www.bravisziekenhuis.nl                 Bravisziekenhuis    

Bij binnenkomst in het 
ziekenhuis vragen wij of u de 
volgende klachten heeft: 
Verkoudheidsklachten 
(hoesten of benauwdheid) 
al dan niet met koorts

Heeft u enkele dagen voor uw 
afspraak één van deze klachten?
Wij overleggen met uw specialist 

wat voor u op dat moment de 
beste optie is.

Is uw bezoek aan het ziekenhuis 
noodzakelijk ondanks uw 
klachten?  Bij binnenkomst krijgt u 
een mondmasker. Dit masker draagt 
u tot u het ziekenhuis verlaat.

Wij schudden geen handen.

Onze medewerkers weten wanneer
ze persoonlijke beschermingsmiddelen

moeten gebruiken.

De ruimtes die u 
betreedt wwoorrddeenn  ggooeedd  
sscchhoooonnggeemmaaaakktt..

Heeft u vragen? Kijk dan op www.bravisziekenhuis.nl/corona 
of neem contact op met de polikliniek waar u een afspraak heeft.

Controleer uw gegevens en kijk van 
tevoren op MijnBravis.nl waar uw 
afspraak is.

Krijgt u enkele dagen voor uw afspraak 
verkoudheidsklachten (hoesten of 

benauwdheid) al dan niet met koorts? 
Bel dan met de polikliniek.

Was of desinfecteer uw handen.. 
voor en na uw bezoek

aan het ziekenhuis.

Schud geen handen.

Houd voldoende afstand 
en neem de algemene 

hygiënemaatregelen in acht.

Kom niet te vroeg en blijf 
niet langer dan 
noodzakelijk. 
Volg de kortste looproute. 

WAT DOEN WIJ? WAT KUNT U ZELF DOEN?

x

MijnBravis.nl

Kom alleen naar het ziekenhuis. 
Tijdens uw afspraak kunt u iemand 
via de telefoon mee laten 
luisteren. Kunt u echt niet alleen 
komen?  Neem dan maximaal één 
begeleider mee.
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