
 

 

Meedenken en meepraten over nieuw ziekenhuis 

De Cliëntenraad van Bravis is vanuit patiëntperspectief steeds betrokken bij ontwikkelingen die 

binnen de ziekenhuisorganisatie plaatsvinden. Als er veranderingen worden doorgevoerd wordt de 

Cliëntenraad in de gelegenheid gesteld hier een advies over uit te brengen. 

Een “mega project” dat voor de deur staat is de realisatie van een nieuw ziekenhuis op de Bulkenaar 

aan de westkant van Roosendaal. Vanaf 2025 worden daar ziekenhuisvoorzieningen geconcentreerd 

die in 2030 verder worden uitgebreid. De huidige locatie Bergen op Zoom sluit in 2025, de huidige 

locatie Roosendaal in 2030. 

De komst van een nieuw ziekenhuis brengt herijking van voorzieningen als poliklinieken en 

Bravispunten en het waar nodig intensiveren van regionale samenwerking op het gebied van zorg en 

welzijn met zich mee. Om dit alles richting te geven zijn binnen het ziekenhuis twee stuurgroepen 

ingesteld: de stuurgroep Zorgvernieuwing en de stuurgroep Bouw. De Cliëntenraad is uitgenodigd 

aan beide stuurgroepen deel te nemen. 

De Cliëntenraad van Bravis heeft besloten zich in de stuurgroepen te laten vertegenwoordigen door 

Jeroen Kwak, adviseur bij Zorgbelang Brabant | Zeeland. Hij zal in de stuurgroepen meedenken 

vanuit patiëntperspectief. Jeroen Kwak is een deskundige op dit terrein. Hij kan gebruik maken van 

de expertise van Zorgbelang op dit vlak en heeft ervaring met ontwikkeltrajecten en projecten in 

verschillende ziekenhuizen in Noord Brabant. En last but not least heeft hij ook zelf ruime 

patiëntervaring.  

Afgesproken is dat onze vertegenwoordiger in de twee stuurgroepen ons frequent rapporteert over 

hetgeen in de stuurgroepen is besproken en zijn inbreng daarin met ons afstemt. Bovendien blijft het 

onderwerp 'het nieuwe Bravis' steeds terugkomen op de agenda voor onze overleggen met de Raad 

van Bestuur en andere gremia binnen de organisatie. 

Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij er op deze manier voor zorgen dat bij ontwikkelingen die op 

stapel staan het perspectief van de patiënt geborgd is. 


