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Het Bravis bouwt aan een nieuw 
ziekenhuis. Niet alleen van steen; de 
komende jaren geven wij ook uitvoering 
aan onze nieuwe visie op de zorg van de 
toekomst. In dit boekje leest u de verkorte 
versie van de visie.

De rol van het ziekenhuis verandert de komende jaren. 
Ontwikkelingen die op ons af komen, zoals de groei van 
kwetsbare patiënten met complexe hulpvragen, druk op 
de financiën en krapte op de arbeidsmarkt, vormen een 
uitdaging, maar leveren ook kansen op. 

Steeds meer gaan we samen met de patiënt bepalen welke 
behandeling bij zijn wensen past. We bouwen voort op 
de thema’s die we de afgelopen jaren ingezet hebben. 
Regie bij de patiënt, zorg dicht bij huis, intensivering 
van samenwerking in het ziekenhuis en in de regio en 
herinrichting van zorg op basis van nieuwe technologische 
en digitale ontwikkelingen. 

We gaan op weg naar een nieuw ziekenhuisgebouw. De 
ontwikkeling hiervan gaat hand in hand met het uitvoeren 
van onze nieuwe visie. Want we bouwen aan een ziekenhuis 
dat klaar is voor de toekomst. Het nieuwe Bravis. We gaan 
het samen ontwikkelen. En we gaan het samen bouwen.

Het nieuwe Bravis
brengt de zorg samen
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Wij bieden medisch-specialistische zorg die 
bijdraagt aan herstel en verbetering van kwaliteit 
van leven van onze patiënten. Verankerd in de 
regio brengen we de zorg samen.

Door zorgvernieuwing realiseren 
we blijvend laagdrempelige 
toegang tot goede medisch-
specialistische zorg. Samen 
met regionale partners bieden 
we naadloze zorg waarbij we 
patiënten helpen regie te nemen 
in ziekte en gezondheid. We 
bouwen op de deskundigheid 
van medewerkers en medisch 
specialisten in een omgeving 
waarin ruimte is voor initiatief en 
ontwikkeling.
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Vergroten van patiëntwaarde
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Wij zijn als Bravis hét ziekenhuis voor patiënten en 
inwoners in de regio West-Brabant en het oosten van 
Zeeland. Als een van de grootste algemene ziekenhui-
zen van Nederland bieden we een compleet pakket 
van medisch-specialistische zorg. Zodat inwoners 
voor de meeste zorg terechtkunnen in de regio. In 
het ziekenhuis, de poliklinieken, Bravispunten of bij 
huisartsenpraktijken waar wij mee samen werken. 
Voor sommige patiëntengroepen, zoals bariatrie, 

pijnbehandeling, oncologie en meerdere vormen van 
robotchirurgie leveren we ook zorg aan patiënten van 
buiten het werkgebied van Bravis. Voor specialistische 
behandelingen die wij niet zelf uitvoeren werken we 
samen met andere (academische) ziekenhuizen.

Samenwerking neemt in ons handelen een centrale 
plaats in. We geloven dat samenwerking de zorg beter 
maakt. Samen word je beter. Dat is en blijft ons motto. 

Waar staan wij voor? 

We behalen gezondheidswinst als we samenwerking 
versterken tussen zorgverleners onderling, in het 
ziekenhuis en daarbuiten, én met de patiënt. Door 
goed met elkaar te communiceren en informatie uit te 
wisselen leveren we veilige zorg die waarde toevoegt 
aan het leven van onze patiënten. Daarnaast maken wij 
de verbinding met gemeenten, opleidingen en andere 
zorgaanbieders in de regio, waarbij wij ons inzetten 
om de zorg over de grenzen van het ziekenhuis heen 
te organiseren.

We willen een ziekenhuis zijn waar je met plezier 
werkt. Een omgeving waarin teamsamenwerking 
centraal staat en waarin je regie kunt nemen over je 
eigen werk. We versterken elkaar door met respect 
voor ieders talent en professionaliteit bij te dragen  
aan de zorg voor patiënten.

Wij bieden zorg die bijdraagt aan herstel en verbetering van de kwaliteit van 
lezen van onze patiënten. Wij luisteren en geven de patiënt altijd de ruimte 
voor zijn eigen inbreng. Doordat patiënten kenbaar maken wat hun doelen 
en wensen zijn en uitspreken wat zij zinvol achten om te doen, worden betere 
behandelkeuzes gemaakt. 
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Deskundig
Deskundigheid is ons bestaansrecht. En als elke zorg-
taak wordt uitgevoerd door degene die daarvoor het 
beste is toegerust, ontstaat bovendien ruimte voor 
meer specialisatie, dus nog meer deskundigheid. 
Maar deskundigheid is ook: op elk moment inzien bij 
welke deskundigheid de patiënt het meest gebaat is. 
En dan indien nodig zelf een stapje terug doen. 

Verbindend
We voelen ons verbonden met elkaar en met onze 
patiënten. Door ons te verdiepen in patiënten en hun 
omgeving weten we wat zij belangrijk vinden. We  
betrekken iedereen die bij kan dragen aan goede 
zorg.

De manier waarop wij denken en handelen hebben we vertaald in vier kernwaarden:
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Lef
De zorg is altijd in beweging. Het vraagt lef om van 
de veranderingen die op ons afkomen, verbeteringen 
te maken. Om het oude los te kunnen laten en om 
het goede in het nieuwe te zien. Om het lef te tonen 
nieuwe initiatieven te ontplooien en tot uitvoering te 
brengen. 

Vrij
We ervaren de vrijheid om zelf regie te nemen. We 
voelen ons vrij om vragen te stellen, ons uit te spreken 
en elkaar aan te spreken. Want alleen zo verbeteren 
we onszelf én elkaar, in het belang van de patiënt.

Onze kernwaarden
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Bij ongewijzigd beleid groeit de zorgvraag voor het 
Bravis ziekenhuis ten opzichte van 2018 met 11,5% 
tot 2030 en met 18,5% tot 2040. Dit komt door een 
toename van incidentie van chronische ziekten en 
een stijging van het aantal ouderen met meervoudige 
aandoeningen. 
 
Wij voelen als Bravis de verantwoordelijkheid om bij te 
dragen aan het betaalbaar houden van de zorg en de 
toegankelijkheid van goede medisch-specialistische 
zorg in de regio te borgen. In het werkgebied van

Bravis zijn de kosten voor zorg relatief hoog. Wij zetten 
ons in om de groei van de zorgvraag de komende 
jaren beperkt te houden. Dit gaan we realiseren door 
de manier waarop wij zorg verlenen te vernieuwen en 
in te zetten op gepast gebruik. Hoe we dat doen heb-
ben we vastgelegd in de 5+1 ambities van het nieuwe 
Bravis. 
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Prognose aandeel 65 jaar en ouder in de bevolking
Nederland totaal versus Bravis adherentiegebied
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Kosten medisch-specialistische zorg 2017
€ per verzekerde
Bron: Vektis
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De 5+1 ambities van het nieuwe Bravis
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Wat gaan we doen om dit waar te maken?

•  We betrekken patiënten structureel bij de inrichting 
van de organisatie, gebouw en zorgprocessen

•  Samen Beslissen is onderdeel van onze zorgpaden, 
ondersteund door de inzet van keuzehulpen

•  We delen kennis en coachen professionals op de 
uitgangspunten van positieve gezondheid

•  We sluiten aan bij de mogelijkheden van de patiënt 
en hun naasten en bieden ondersteuning aan 
patiënten met lage gezondheidsvaardigheden

•  We realiseren aansluiting op de Persoonlijke 
GezondheidsOmgeving (PGO)

•  We maken uitkomsten van zorg inzichtelijk voor 
patiënten en professionals

•  We ondersteunen patiënten in hun digivaardigheid en 
het omgaan met digitale zorgvormen

13

We verlenen zorg die waarde toevoegt 
voor patiënten. Overeenkomstig met 
de uitgangspunten van ‘positieve 
gezondheid’ hebben we oog voor de 
kwaliteit van leven voor de patiënt in 
zijn omgeving. We betrekken patiënten 
en hun naaste(n), we beslissen samen 
over de juiste behandeling en we 
helpen patiënten om regie te nemen 
over ziekte en gezondheid.

Vergroten van 
patiëntwaarde
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Positieve gezondheid is een benadering waarin de mens centraal staat. Het accent ligt niet op ziekte, 
maar op mensen zelf. Op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Deze bredere kijk 
op gezondheid, breder dan de medische dimensie, draagt bij aan het vermogen van mensen om 
met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Én om zo veel mogelijk 
regie te voeren. Door binnen Bravis vanuit positieve gezondheid te handelen kunnen betere keuzes 
gemaakt worden voor behandelingen en beslissen we samen met de patiënt hoe we waarde kunnen 
toevoegen aan hun leven.

Meer informatie over positieve gezondheid: www.iph.nl 
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Positieve gezondheid

• Sociale contacten
• Serieus genomen worden
• Samen leuke dingen doen
• Steun van anderen
• Erbij horen
• Zinvolle dingen doen
• Interesse in de maatschappij

• Zorgen voor jezelf
• Je grenzen kennen
• Kennis van gezondheid
• Omgaan met jd
• Omgaan met geld
• Kunnen werken
• Hulp kunnen vragen

• Genieten
• Gelukkig zijn
• Lekker in je vel zi en
• Balans
• Je veilig voelen
• Hoe je woont
• Rondkomen met je geld

• Onthouden
• Concentreren
• Communiceren
• Vrolijk zijn
• Jezelf accepteren
• Omgaan met verandering
• Gevoel van controle

• Zinvol leven
• Levenslust
• Idealen willen bereiken
• Vertrouwen hebben
• Accepteren
• Dankbaarheid
• Blijven leren

• Je gezond voelen
• Fitheid
• Klachten en pijn
• Slapen
• Eten
• Condi
• Bewegen

© Ins� tute for Posi� ve Health (iPH) | iph.nl |Gespreksinstrument 1.0
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We bieden een plezierige 
werkomgeving waarin continu 
leren en verbeteren centraal staan. 
Door teamsamenwerking en het 
nemen van eigen regie bij invulling 
van werk en loopbaan vergroten 
medewerkers en artsen hun impact 
op de zorgverlening.

Versterken 
persoonlijke regie 
in een wendbare 
organisatie
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•  We investeren in continu leren en verbeteren
•  We dagen medewerkers uit meer regie en 

verantwoordelijkheid te nemen in eigen werk
•  We ontwikkelen leiderschap in verbinding 

tussen de verschillende lagen
•  We maken ruimte voor nieuwe beroepen en 

zetten in op taak- en functiedifferentiatie  
tussen zorgprofessionals

•  We stimuleren teamsamenwerking binnen de 
eigen muren en in de regio 

•  We continueren het lopende programma team 
en gedrag

Wat gaan we doen om dit waar te maken?



We bieden een breed aanbod van 
medisch-specialistische zorg in de regio. 
We versterken de multidisciplinaire 
zorg voor kwetsbare ouderen en 
patiënten met meervoudige zorgvragen. 
Preventie en eigen regie zijn onderdeel 
van de zorgpaden die we in de keten 
organiseren. Binnen het brede portfolio 
heeft Bravis drie speerpunten benoemd: 
oncologische zorg, het pijncentrum en 
het centrum voor gezond gewicht. 

Garanderen  
breed zorgaanbod
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•  Inzicht vergroten in kwaliteit en uitkomsten van zorg
•  Het versterken van multidisciplinaire beoordeling en 

behandeling met participatie van de patiënt
•  Doorontwikkeling van bovenregionale 

samenwerkingsverbanden
•  Het inrichten van een wetenschapsbureau om 

onderzoek te versterken
•  Het inbouwen van vroegdiagnostiek en preventie in 

integrale zorgpaden, samen met partners in de regio
•  We onderzoeken mogelijkheden om zorg te clusteren 

rond gelijksoortige patiëntgroepen
•  We versterken multidisciplinaire samenwerking met 

huisartsen, ouderenzorg en andere ziekenhuizen
•  Voor een aantal patiëntengroepen organiseren we de 

zorg in herkenbare centra
•  We verkennen het inzetten van prikkels die bijdragen 

aan het realiseren van onze strategische doelen
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Wat gaan we doen om dit waar te maken?
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Intensiveren regionale 
samenwerking

20 21

Wat gaan we doen om dit waar te maken?

•   Integrale spoedzorg organiseren samen met 
ketenpartners

•  Chronische zorg verlenen we thuis of dichtbij de patiënt
•  We realiseren geïntegreerde geriatrische revalidatiezorg 

die start op de dag van opname
•  We werken aan integrale processen tussen eerste en 

tweede lijn om laagcomplexe ziekenhuiszorg naar buiten 
de muren van het ziekenhuis te verplaatsen

•  We geven preventie en leefstijl een plaats in integrale 
zorgpaden

•  We realiseren een uniform en geintegreerd aanbod van 
diagnostiek in de regio

•  We versterken digitale uitwisseling en de ICT-
samenwerking

We realiseren naadloze zorg door 
intensief samen te werken met 
huisartsen, regionale zorgpartners, 
met welzijnsorganisaties en met 
gemeenten. We zetten in op de 
Juiste Zorg op de Juiste Plek. 
Chronische en laagcomplexe zorg 
die ook buiten de muren van het 
ziekenhuis gegeven kan worden, 
laten we thuis of in de eerste lijn 
plaatsvinden.

Het nieuwe Bravis Het nieuwe Bravis 
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We realiseren zorgvernieuwing 
door inzet van technologie en 
digitalisering. Laagdrempelige 
gegevensuitwisseling met patiënten 
en zorgverleners en digitale 
monitoring en communicatie staan 
daarin centraal. Dit doen we samen 
met onze partners in de regio.

Optimaal inzetten 
van technologie  
en digitalisering

•  We realiseren aansluiting op platformen voor de 
Persoonlijke GezondheidsOmgeving

•  We verbeteren digitale beeld- en 
gegevensuitwisseling met zorgpartners

•  We investeren in robotchirurgie om de kwaliteit 
van minimaal invasieve ingrepen te vergroten

•  We realiseren digitale bewaking, registratie en 
signalering van het verpleegkundig proces

•  We versterken datamanagement en de 
toepassing van Artificial Intelligence

•  We realiseren monitoring op afstand
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Gelijktijdig met deze ontwikkeling versterkt het Bravis 
haar aanwezigheid in de regio. In Bergen op Zoom 
richten we vanaf 2026 een zorgplein in, waarbij we in 
samenwerking met zorgpartners integrale zorg voor 
kwetsbare patiënten met chronische aandoeningen 
organiseren. 

Daarnaast richten we Bravispunten in, onder 
andere in de gemeenten Woensdrecht, Rucphen, 
Tholen, Steenbergen en Halderberge. De twee 
buitenpoliklinieken in Steenbergen en Oudenbosch 
(Halderberge) worden omgevormd tot een Bravispunt. 
In Etten-Leur blijft de huidige polikliniek bestaan.

In de Bravispunten willen we, samen met onze 
partners, vernieuwde zorg en diagnostiek dicht bij 
de patiënt aanbieden. In overleg met huisartsen en 
patiënten uit de gemeente gaan we de Bravispunten 
inrichten. Hierbij kijken we naar de situatie ter plekke 
en gaan we aansluiten op de lokale behoeften en 
mogelijkheden.
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Bravis is op weg naar een nieuwe 
hoofdlocatie op de Bulkenaar aan de 
westkant van Roosendaal, centraal 
gelegen in ons werkgebied en tussen 
Roosendaal en Bergen op Zoom. 
Vanaf 2025 gaan we de complexe en 
dure ziekenhuisvoorzieningen hier 
concentreren. Op dat moment sluit 
de huidige hoofdlocatie in Bergen op 
Zoom. De recent gerenoveerde locatie 
Roosendaal zal tot 2030 in gebruik 
blijven, waarna de huidige locatie 
Roosendaal zal sluiten.

Op weg naar  
een nieuwe  
hoofdlocatie
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Met de totstandkoming van de visie ‘Het nieuwe 
Bravis’ eindigt een inspirerend traject dat we vanaf het 
najaar 2018 hebben doorlopen. Onder de naam ‘Ons 
ziekenhuis van morgen’ heeft Bravis zich georiënteerd 
op de toekomst van de medisch-specialistische zorg in 
de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. Een 
inspiratieweek, bezoeken aan ziekenhuizen binnen 
en buiten Nederland, de Bravis-talks; een greep uit 
de vele activiteiten die we in deze periode hebben 
georganiseerd.
 
Het unieke aan de totstandkoming van de visie is 
de grote betrokkenheid vanuit de organisatie, van 
inwoners en van samenwerkingspartners in de 
regio. Een mooi voorbeeld hiervan is de groep van 
60 ambassadeurs vanuit alle geledingen van de 

organisatie die hebben deelgenomen in workshops 
en werkgroepen en tussentijds resultaten gedeeld 
hebben met collega’s. Ook inwoners uit de regio 
hebben in meerdere workshops en via een digitale, 
open chatsessie input gegeven op belangrijke thema’s 
uit de visie. Tenslotte hebben in meerdere workshops 
huisartsen, andere zorgpartners, gemeenten en 
verzekeraars input gegeven voor de visie en zijn 
tussentijdse resultaten aan hen voorgelegd.
 
We zijn trots op het eindresultaat dat nu voorligt. We 
denken hiermee een herkenbare en gedragen visie 
te hebben die de komende jaren richting geeft aan 
‘Het nieuwe Bravis’. We bedanken iedereen die heeft 
bijgedragen voor hun input en betrokkenheid.
 

Bedankt!
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