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Leeswijzer

> In dit ambitiedocument wordt gestart met een korte 
toelichting op de gevolgde aanpak van het opstellen van 
het Programma van Eisen voor Bravis. 

> Daarna wordt kort teruggeblikt op de werkwijze binnen 
fase 1 met de themagroepen. 

> Op de dia’s daarna worden de ambities, toelichting en 
mogelijke toepassingen benoemd. Hiervoor wordt per 
thema onderscheid gemaakt in 3 delen:

1. De ambities samengevat: eerst worden de over-
koepelende, samenvattende ambities voor het thema 
(in paars) genoemd. In het grijze vlak staan de 
ambities van de themagroepen zoals die origineel 
geformuleerd waren. 

2. De ambities toegelicht: hier worden de ambities van 
toelichting voorzien en nader geduid, met name 
gebaseerd op de input vanuit de themagroepen.  

3. De ambities toegepast: tot slot worden voorbeelden 
gegeven hoe de ambities in de praktijk kunnen 
worden toegepast; tussen haakjes is vermeld op 
welke ambitie de toepassing betrekking heeft.

NB Het betreft hier vooralsnog suggesties, bedoeld om de 
toepassing van de ambitie te illustreren en om als inspiratie 
te dienen voor de programmagroepen. Keuzes over 
toepassingen worden pas in de volgende fase gemaakt.
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Op weg naar het nieuwe Bravis

> Het jaar 2021 staat voor het Bravis in het teken van de planontwikkeling en het opstellen van het Programma van Eisen voor het nieuwe Bravis op locatie de Bulkenaar. 

> Bij de ontwikkeling van het Programma van Eisen (PvE) wordt gewerkt vanuit de overall-kaders en uitgangspunten, organisatievisie en ambities naar een 
huisvestingsvisie, ambities, concepten en uiteindelijk concrete gebouweisen. Samenvattend wordt in 3 fasen gewerkt aan het PvE: 

1. De visie van het Bravis wordt uitgedrukt in ambities en principes voor het totaalconcept en uitgewerkt verdeeld over diverse themagroepen.

2. Daarna worden die ambities vertaald in de basis van concepten en kenmerken per soort omgeving door programmagroepen.

3. Die krijgen verdere gedetailleerde uitwerking door gebruikersgroepen per afdeling in de laatste stap.

> Voorliggend ambitiedocument is het resultaat van fase 1. Het doel van fase 1 was het definiëren van thema’s, uitgangspunten en ambities voor het PvE. Het resultaat 
is een Ambitie- en uitgangspuntendocument voor de gehele nieuwbouw, die als vertrekpunt dient voor de volgende fase en het basis PvE.

> In dit ambitiedocument staat de vertaling van de basisfilosofie, de organisatievisie en kernwaarden van het Bravis naar ambities voor de gebouwde omgeving. Daarbij 
zijn de door Bravis reeds geformuleerde ambities (5+1) en programma’s (12) als uitgangspunt genomen en zijn de algemene ambities van het Bravis geconcretiseerd 
naar ambities voor de huisvesting van het gehele ziekenhuis.
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Er is hard en creatief gewerkt aan de ambities

> Vanuit de bovenliggende documenten (Visie, Masterplan) zijn 8 themagroepen geformuleerd die aan de slag zijn gegaan met het 
bepalen van ambities voor hun thema. 

> In de eerste 5 maanden van 2021 zijn medewerkers van het Bravis aan de slag gegaan met het bepalen van ambities voor de 
huisvesting van het nieuwe Bravis op locatie de Bulkenaar. Centrale vraag daarbij was: wat wil Bravis met de nieuwe 
huisvesting bereiken?

> Voor 8 verschillende thema’s zijn de themahouders gevraagd om deelnemers te verzamelen en als groep ambities te 
formuleren voor het desbetreffende thema. De themagroepen bestonden uit ca. 6-12 deelnemers met verschillende (diverse) 
functies. In totaal zijn ca. 65 medewerkers betrokken. Ook de programmahouders uit fase 2 hebben deelgenomen.

> Alle groepen zijn 2 á 3 keer digitaal bij elkaar gekomen en hebben ambities opgesteld door middel van interactieve sessies 
(gebruik makend van digitale brainstormtools Miro/Mural).

> Daarnaast hebben de themahouders in 2 plenaire ‘werkconferenties’ hun voortgang en ambities gedeeld met andere 
themagroepen, programmahouders en het Kernteam, om onderling af te stemmen, inspiratie op te doen en input op te halen. 

> Uiteindelijk zijn de thema’s per groep vertaald naar specifiekere ambities voor de huisvesting, van toelichting voorzien en nader 
geduid en eventueel voorzien van voorbeelden/concepten waarin zij toegepast kunnen worden. In totaal zijn ca. 50 ambities 
opgesteld door de themagroepen. 

> Daarna heeft het Kernteam de ambities samengevat, geclusterd, ontdubbeld en geformuleerd tot 14 overkoepelende ambities.

> Het resultaat is gepresenteerd, toegelicht en van feedback voorzien in bijeenkomsten met thema- en programmahouders, de 
diverse gremia (RvT, OR, VAR, CR, VMS) en een medewerkersbijeenkomst (100+ deelnemers).

4

Terugblik werkwijze
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Ordening en samenhang
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Logistiek & serviceconcepten
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Moderne huisvestingsconcepten

Duurzaam en toekomstbestendig
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‘We doen dit allemaal om de beste mogelijke patiëntenzorg te leveren’

> De ambities zijn geformuleerd vanuit de 8 verschillende gehanteerde perspectieven. 

> Centraal staat dat Het Nieuwe Bravis een plek biedt aan de best mogelijke patiëntenzorg, 
in lijn met de opgestelde visie. De verschillende thema’s zijn in onderlinge samenhang te 
bezien en in hun bijdrage aan dat centrale doel.

> De perspectieven van patiënten en hun begeleiders/bezoekers, de medewerkers en de 
organisatie worden gecombineerd en via de visie van op de zorgvraaggerichte organisatie 
van zorg, ondersteunende werkprocessen, en inzet van technologie gekoppeld aan de 
indeling van en soorten huisvesting, de diverse logistieke stromen en voorzieningen, 
gewenste invulling van services en de in algemene zin gestelde eisen aan het gebouw. 
Vanuit dat ‘denkmodel’ vullen de geformuleerde ambities elkaar in logische volgorde aan.
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Ambities: wat willen we bereiken?
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De ambities samengevat

In het nieuwe Bravis staat de mens centraal. Dat betekent:

1. Het nieuwe Bravis draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van al haar gebruikers en is open en toegankelijk voor iedereen, met verschillende       
vaardigheden en behoeften. 

2. De individuele patiënt en zijn welbevinden wordt zo veel mogelijk erkend, ondersteund en versterkt gedurende de persoonlijke patiëntreis:

> mensen voelen zich er welkom, veilig en op hun gemak;
> het streven is (de ervaring van) naadloze patiëntenzorg te creëren, 
> waarbij een actieve rol, eigen regie en ondersteuning door naasten wordt ondersteund.

> Onderdeel van deze ambities zijn (mens centraal):

1. In het nieuwe Bravis ervaart de patiënt privacy en voelt zich veilig en op zijn gemak.
2. In het nieuwe Bravis kunnen patiënten een actieve rol nemen in het zorgproces.
3. In het nieuwe Bravis wordt betrokkenheid van familie en naasten ondersteund.
4. Het nieuwe Bravis faciliteert in naadloze integrale patiëntenzorg, waarbij de persoonlijke patiëntreis centraal staat. 
5. Het nieuwe Bravis is een inclusief ziekenhuis wat toegankelijk is voor mensen met verschillende                                                                            

behoeftes, vaardigheden en belevingen.
6. De omgeving in het nieuwe Bravis stimuleert herstel en positieve gezondheid.

> Ook benoemde aspecten (logistiek en service concepten):

1. Een omgeving die bijdraagt aan fysieke en mentale gezondheid voor patiënten, bezoekers en medewerkers.
2. Ontvangst: open centrale warme ruimte waar bestemmingen intuïtief te vinden zijn en waar nodig de persoonlijke ontvangst zichtbaar en beschikbaar is
5.  Vanuit de eigen regie kan kort voor consumptie de keuze gemaakt worden, wat, waar, met wie eten en drinken genoten wordt.

> Ook benoemd als (duurzaam en toekomstbestendig):

1. Huisvesting levert een actieve bijdrage aan de gezondheid van en stimuleert een gezonde leefstijl en leefomgeving voor medewerkers, patiënten en bewoners in 
deze regio.
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Mens centraal
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Mensen centraal

1. Het nieuwe Bravis draagt bij aan de 
gezondheid en het welbevinden van 
al haar gebruikers en is open en 
toegankelijk voor iedereen, met 
verschillende vaardigheden en 
behoeften. 

2. De individuele patiënt en zijn 
welbevinden worden zo veel 
mogelijk erkend, ondersteund en 
versterkt gedurende de 
persoonlijke patiëntreis:

> mensen voelen zich er welkom, 
veilig en op hun gemak;

> het streven is (de ervaring van) 
naadloze patiëntenzorg te 
creëren, 

> waarbij een actieve rol, eigen 
regie en ondersteuning door 
naasten wordt ondersteund.
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Eigen regie en actieve rol om patiënt te versterken
Patiënten worden gestimuleerd een actieve rol te nemen in 
het zorgproces. Zelfredzaamheid en regie van de patiënt is 
waar mogelijk het uitgangspunt. Er wordt gestreefd naar 
gelijkwaardigheid tussen patiënt en zorgprofessional, die elk 
expert is op zijn eigen manier. De professional fungeert als 
coach; de patiënt heeft regie over zijn behandelproces/-plan 
en ervaart ruimte om samen te beslissen. Goede informatie 
over afspraken, behandelingen en verwachtingen zijn dan 
ook randvoorwaardelijk. Die eigen regie betreft ook 
activiteiten buiten het behandelproces, in het gebruik van 
services, entertainment, ontvangen van bezoek en controle 
over de omgeving (voor zover niet strijdig met de zorg)

Ruimte voor ondersteuning door naasten
In het nieuwe Bravis wordt betrokkenheid van familie en 
naasten ondersteund. Participatie bij de benodigde zorg is 
mogelijk. Er is letterlijk ruimte voor hun betrokkenheid bij 
de zorg, in het spreekuur, eventueel tijdens onderzoek en 
tijdens opname op een verpleegafdeling. Dat betekent dat:
> informatie makkelijk gedeeld kan worden met naasten;
> er mogelijkheid tot rooming-in is.
Systeemgerichte of Family centred care is daarbij een 
belangrijk uitgangspunt in de zorg rondom kinderen.

Gezondheid en herstel bevorderen
De omgeving stimuleert herstel en positieve gezondheid 
van medewerkers, patiënten en bezoekers. Dat vertaalt zich 
naar huisvesting door veel daglicht, (zicht op) groen, het 
weer kunnen ervaren, rust, overzichtelijkheid in het gebouw 
en mogelijkheden tot bewegen. Beweging door de patiënt 
wordt gestimuleerd in de huisvesting, bijvoorbeeld door 
toegankelijke trappen en beweegfaciliteiten op de poli en 
kliniek. Kortom: het Bravis is een healing environment.

Welbevinden en menselijke maat
In het nieuwe Bravis staat het welbevinden van de mensen centraal. De patiënten 
die er komen en hun begeleiders ervaren privacy en rust. Mensen voelen zich er 
welkom, veilig, comfortabel en op hun gemak. Dat begint met een gastvrije
ontvangst, niet alleen centraal bij binnenkomst, maar ook op niveau van de 
afdeling. In de huisvesting en de zorg staat de menselijke maat voorop.

Integraal toegankelijk voor iedereen
In het nieuwe ziekenhuis kan iedereen meedoen en de medewerker kan iedereen 
helpen. Het nieuwe Bravis is een inclusief ziekenhuis dat toegankelijk is voor 
mensen met verschillende behoeftes, vaardigheden en belevingen. Er is ruimte voor 
mensen met:
> verschillende digi- en gezondheidsvaardigheden of niveau’s van geletterdheid;
> verschillende leeftijden, zo is het nieuwe Bravis ‘senior friendly’ en toegankelijk 

voor kwetsbare ouderen;
> beperkingen in zicht, gehoor en mobiliteit; 
> nationaliteiten, religies en leeftijden.

Samenvattend betekent dit dat in het nieuwe Bravis:
> mensen naar behoefte ondersteund worden bij komst naar het ziekenhuis 

(bijvoorbeeld door middel van de digituin of een gastvrouw/heer);
> de patiënt/bezoeker makkelijk zijn weg kan vinden;
> de patiënt in de kliniek geen onrust ervaart van gaande werkprocessen;          
> de omgeving warm en comfortabel voelt en rust uitstraalt. 

Persoonlijke patiëntreis centraal voor naadloze zorg
In het nieuwe Bravis is het streven om de beste mogelijke patiëntenzorg te 
leveren door (de ervaring van) naadloze integrale patiëntenzorg te creëren en het 
centraal stellen van de persoonlijke patiëntreis. Dat betekent onder andere dat: 
> patiënten de juiste zorgverlener op het juiste moment en op de juiste plek zien;
> afspraken op elkaar afgestemd worden;
> patiënten tijdens hun bezoek niet het ziekenhuis hoeven te doorkruizen; 
> er goede informatievoorziening is omtrent het behandelplan en de wachttijden.
> wanneer patiënten zorg nodig hebben van partners, de overgang naadloos is;

De ambities toegelicht

Mens centraal
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Ontvangst en verblijf Spreekuuromgeving Verpleegomgeving Facilitair Ziekenhuisbreed

Balies en (dag)behandelruimtes worden 

ingericht op een manier waarop 

gesprekken en onderzoeken op een 

gepaste manier kunnen plaatsvinden 

(patiënt centraal: privacy en veilig)

Balies en (dag)behandelruimtes worden 

ingericht op een manier waarop 

gesprekken en onderzoeken op een 

gepaste manier kunnen plaatsvinden 

(patiënt centraal: privacy en veilig)

In de kliniek ervaart de patiënt geen 

onrust van gaande werkprocessen 

(patiënt centraal: privacy en veilig)

Keukentje op de afdeling waar 

patiënten zelf iets te drinken 

of te eten kunnen 

pakken/klaarmaken                   

(patiënt centraal: familie en 

naasten)

Ruimte voor en beschikbaarheid van 

rolstoelen en rollators met infuuspalen 

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

Centrale hal is een overzichtelijke 

ruimte waarbij de patiënt gastvrij 

wordt ontvangen                                   

(patiënt centraal: privacy en veilig)

Mogelijkheid om familie en naasten 

aan te laten sluiten/mee te laten 

luisteren bij een 

consult/dagbehandeling (bijv. 

beeldbelverbinding)                             

(patiënt centraal: familie en naasten)

De laatste fase van het leven wordt 

comfortabel gemaakt (denk aan 

mobiele hospice care unit)                     

(patiënt centraal: privacy en veilig)

Faciliteren familie en naasten 

die willen helpen in de zorg. 

Fysieke ruimte, mogelijkheden 

voor eten en drinken                     

(patiënt centraal: familie en 

naasten)

Patiënt kan makkelijk zijn weg vinden: 

bewegwijzering en aanduidingen van 

ruimtes op verschillende manieren, naast 

tekst ook gebruik maken van visuele 

beelden als icoontjes, pictogrammen en 

kleuren                                                     

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

Goede informatie over afspraak, 

behandelingen, wachttijden, 

contactmomenten en wat te 

verwachten                                              

(patiënt centraal: actieve rol patiënt)

Inrichting van polikliniek en 

spreekkamer hebben een toegankelijk 

en gastvrij karakter                                   

(patiënt centraal: actieve rol patiënt)

Patiënten kunnen gemakkelijk 

contact opnemen met de 

verpleegkundige of de zusterpost 

(patiënt centraal: actieve rol 

patiënt)

Beschikbaarheid van eten en 

drinken voor familie en naasten 

(patiënt centraal: familie en 

naasten)

Faciliteiten op een afdeling afgestemd op 

de doelgroep (denk aan verhoogde wc’s 

bij geriatrie)                                            

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

Mensen worden naar behoefte 

ondersteund bij komst naar het 

ziekenhuis (bijv. digituin, gastvrouw) 

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

Wachtkamer heeft zicht op buiten, 

gezonde look and feel (ook boekjes); 

visueel aantrekkelijk waarbij ambities 

van Bravis worden uitgedragen 

(logistiek: gezondheid)

Patíënten kunnen in het Bravis net zo 

lekker slapen als thuis                              

(patiënt centraal: herstel en 

gezondheid)

Infotainment passend bij 

doelgroep/type patiënt 

(logistiek: ontzorgen en 

stimuleren verbinding)

De agenda van de patiënt is leidend. 

Ruimere mogelijkheden voor tijdtippen 

voor afspraken, zoals begin van de avond 

voor werkende patiënten                                   

(patiënt centraal: patiëntreis centraal)

Men heeft de keuze om gebruik te 

maken van technologie (aanmeldzuil 

én balie, folders op papier én digitaal)                

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

Mogelijkheden voor familie en 

naasten om te overnachten in de 

kamer (rooming-in)                         

(patiënt centraal: familie en 

naasten)

Patiënten kunnen zelf keuzes 

maken (bijv. voeding wat en 

wanneer: zelf ophalen op een 

daarvoor bestemd punt) 

(patiënt centraal: actieve rol 

patiënt)

Personaliseren van kamers door middel 

van een naam/kunst/afbeeldingen ter 

ondersteuning van de oriëntatie                                                                      

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

De ambities toegepast
Mens centraal
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Ontvangst en verblijf Verpleegomgeving Facilitair Ziekenhuisbreed

Gezondheid uitstralen door het aanbod 

van winkels in de centrale hal                  

(patiënt centraal: herstel en 

gezondheid)

Familie en naasten worden betrokken bij de zorg 

(patiënt centraal: familie en naasten)

Keuzemogelijkheid bezoek: eten en 

drinken, overnachten                                     

(logistiek: regie op consumptie)

Gebruik van kleuren voor verschillende afdelingen 

(patiënt centraal: inclusief ziekenhuis)

Flexwerkplekken voor bezoek/polikliniek 

patiënten (wachttijd nuttig in kan vullen) 

(logistiek: ontzorgen en stimuleren 

verbinding)

Stimuleren van mobiliteit van patiënt en mogelijkheid 

dit veilig te kunnen doen: privacy, ontmoetingsplekken 

patiënten (sportcafé - home trainer, sport kijken) -

tussen vleugels (meerdere verpleegafdelingen) 

(logistiek: gezondheid)

Het gebouw nodigt uit tot bewegen (ommetje kunnen 

maken, zonder bij patiënten binnen te kunnen kijken of 

snel het einde van de gang te bereiken, gangen in 

vierkant, rolstoel die men zelf kan rollen)                           

(patiënt centraal: herstel en gezondheid)

Recreatieruimten                                       

(patiënt centraal: herstel en 

gezondheid)

Muziek luisteren, ontspanningsplek/moment 

(haken/breien). Ontspanning buiten de kamer van de 

patiënt                                                                     

(logistiek: gezondheid)

Groene omgeving die uitnodigt tot bewegen. Zowel om 

het ziekenhuis in de vorm van een park als een 

makkelijk bereikbare en goed toegankelijke binnentuin 

met oefenmogelijkheden/parcours voor patiënten 

(patiënt centraal: herstel en gezondheid), (duurzaam: 

gezondheid)

Open centrale warme ruimte waar 

bestemmingen intuïtief te vinden zijn en 

waar ontvangst zichtbaar en beschikbaar 

is. Daarbij hoort een proactieve 

persoonlijke ontvangst door 

ontvangstmedewerkers                       

(logistiek: persoonlijke ontvangst)

Lichttherapie (‘s nachts donker, overdag licht). Tijdens 

de nacht is er rust en stilte                                                

(ambitie patiënt centraal: herstel en gezondheid)

Hygiëne is op orde: bijv. zelfreinigende wc’s                    

(patiënt centraal: privacy en veilig)

Ontvangst sluit aan bij wensen van de 

doelgroep --> een aparte ingang voor 

medewerkers                                      

(logistiek: persoonlijke ontvangst)

Digitale wayfinding, digitaal aanmelden (aanmelden 

voor de trein NS) en actuele informatie over wachttijden 

(app bij vertragingen);                                                  

(logistiek: persoonlijke ontvangst)

De ambities toegepast

Mens centraal



De ambities samengevat

(Dat in het nieuwe Bravis de mens centraal staat, betekent ook)

3.  De huisvesting draagt bij aan het creëren van een passende, veilige en aantrekkelijke werkomgeving; die omgeving

> is veilig, draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en welbevinden, 
> maakt dat mensen er doelmatig, plezierig en met trots kunnen werken 
> en biedt hen ruimte voor persoonlijke regie, ontwikkeling, opleiding en onderzoek.

> Onderdeel van deze ambities zijn:
1. Het Bravis biedt een gezonde en veilige werkomgeving, die bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers (*).
2. Het Bravis is als werkgever aantrekkelijk, door het bieden van een inspirerende en goed uitgeruste werkomgeving met faciliteiten die voor medewerkers 

beschikbaar zijn en waar medewerkers met trots en enthousiasme werken aan innovatieve zorg.
3. Huisvesting van het nieuwe Bravis biedt een moderne leeromgeving die opleiding, ontwikkeling, (wetenschappelijk) onderzoek van en door medewerkers optimaal 

faciliteert en stimuleert.
4. De werkomgeving en ruimtelijke indeling van het nieuwe Bravis bevordert lean, doelmatig en plezierig werken met ruimte voor regie voor medewerkers, om 

zelfstandig of in een team te werken en wordt ondersteund door slimme integratie van technologie.

> Ook benoemd (duurzaam en toekomstbestendig):
2. Huisvesting levert een actieve bijdrage aan de gezondheid van en stimuleert een gezonde leefstijl en leefomgeving voor medewerkers.

> Vertaalt zich in (logistiek en service concepten):
1. Services ontzorgen marktconform de patiënt, bezoekers en medewerkers.

> Vertaalt zich in (ordening en samenhang):
6. Huisvesting zorgt dat de werk- en rustruimten voor medewerkers gescheiden zijn van de ruimten voor patiënten.
7. Huisvesting zorgt voor beperkte loopafstanden door de structuur van het gebouw voor patiënten en medewerkers.
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Medewerker centraal

3. De huisvesting draagt bij aan het creëren van 
een passende en aantrekkelijke 
werkomgeving:

> die is veilig, draagt bij aan fysieke en 
mentale gezondheid en welbevinden;

> maakt dat mensen er doelmatig, plezierig 
en met trots kunnen werken;

> en biedt hen ruimte voor persoonlijke regie, 
ontwikkeling, opleiding en onderzoek.

1131 mei 2021

Het nieuwe Bravis biedt een aantrekkelijke, gezonde en 
inspirerende werkomgeving

Het nieuwe Bravis biedt een werkomgeving waar 
medewerkers met enthousiasme en plezier kunnen werken. 
Er is een prettige sfeer waar mensen naar elkaar luisteren. In 
het Bravis wil je werken en blijven werken aan moderne en 
innovatieve zorg. De medewerkers kunnen trots zijn op hun 
werk, werkplek en werkgever, die daarmee als werkgever 
aantrekkelijk is voor mensen.

Het nieuwe Bravis biedt daarom een gezonde, veilige en 
inspirerende werkomgeving. Een werkomgeving die bijdraagt 
aan de sociale, mentale en fysieke gezondheid en duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers. Zodoende is er in de 
huisvesting aandacht voor ontspanning, groen en beweging. 
Kenmerkend voor Bravis is ook juist aandacht voor ruimtes 
buiten c.q. rondom het directe primaire proces.

Daarnaast kunnen medewerkers veilig werken en ervaren ze 
veiligheid in het nieuwe Bravis. Er wordt ingezet op 
(infectie)preventie en het voorkomen van infecties. 
Werkruimten zijn niet alleen ergonomisch en comfortabel, 
maar ook veilig. Mocht er wel sprake zijn van infecties of 
isolaties, dan kan er ten alle tijden veilig en praktisch 
gewerkt worden (ook in crisissituaties zoals bij uitbraken).

Een functioneel passende en doelmatige werkomgeving met 

ruimte voor persoonlijke regie

De werkomgeving en ruimtelijke indeling van het nieuwe 

Bravis bevordert lean en doelmatig werken met ruimte voor 

regie voor medewerkers, om zelfstandig of in een team te 

werken. De nabijheid van collega’s is daarbij erg belangrijk (er 

is altijd een collega in de buurt) en door een logische indeling 

van het gebouw hoeven medewerkers zich zo min mogelijk 

onnodig te verplaatsen. Daarnaast zijn er goed uitgeruste, 

functionele werkplekken, passend bij de activiteit en 

functie. Het perspectief van de medewerker vertaalt zich 

zodoende ook in gescheiden werk- en rustruimten voor 

medewerkers, beperkte loopafstanden en services die de 

medewerkers ontzorgen. Tot slot wordt er ingezet op de 

samenwerking binnen de eigen muren en in de regio en op de 

inzet van technologie die prettig en doelmatig werken 

faciliteert.

Ruimte voor ontwikkeling

Onderdeel van een inspirerende werkomgeving is een 

moderne leeromgeving. Een leeromgeving waar er blijvend 

mogelijkheid voor ontwikkeling, opleiding en (weten-

schappelijk) onderzoek van en door medewerkers is om zo de 

(patiënten)zorg te verbeteren. Leren doe je tijdens je werk, 

maar er zijn ook inspirerende ruimtes die uitnodigen om te 

leren en ontwikkelen. Dat betekent dat er faciliteiten zijn 

voor een goed leerklimaat en een omgeving waar de focus ligt 

op continu verbeteren en leren. 

Medewerker centraal
De ambities toegelicht
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Ontvangst en verblijf Diagnostiek en 

onderzoek
Verpleegomgeving Facilitair Werk- en kantooromgeving Technische omgeving

Ruime parkeermogelijkheden 

(medewerker centraal: 

aantrekkelijke werkgever)

Skillslab met moderne 

technologie                        

(medewerker centraal: 

moderne leeromgeving)

Rustige werkplekken op 

verpleegafdeling 

(medewerker centraal: 

lean en doelmatig 

werken/passende 

omgeving)

Voldoende omkleedruimte en 

opbergruimte voor persoonlijke 

materialen                             

(medewerker centraal: 

aantrekkelijke werkgever)

Werkruimtes zijn ergonomisch 

(instelbaar meubilair, fietsstoel) 

(medewerker centraal: 

gezonde/veilige werkomgeving en 

duurzaam: gezondheid)

Optimale ondersteuning van 

slimme technologie (Brave), 

ICT, wifi voor zorgactiviteiten 

(medewerker centraal: 

aantrekkelijke werkgever en 

toegankelijk ziekenhuis)

Gescheiden ingang patiënt en 

medewerker                               

(medewerker centraal: lean en 

doelmatig werken)

Met de mogelijkheid om 

op gezette tijden het 

skillslab te gebruiken als 

locatie voor patiënten om 

handelingen in te oefenen 

die zij thuis zelfstandig 

moeten doen (zelf 

bloedprikken) 

(medewerker centraal: 

moderne leeromgeving)

Voldoende omkleedruimte 

bij isolatieverzorging 

(medewerker centraal: 

gezonde/veilige 

werkomgeving)

Aparte 

pauze/eetruimten/restaurant 

voor personeel                          

(medewerker centraal: passende 

omgeving)

Ontspannende/rustgevende 

uitstraling van werkplekken: 

integratie natuur in werkomgeving 

(d.m.v. buitentuin en groen), 

(dag)licht, klimaatcontrole, 

ventilatie/gezonde lucht 

(medewerker centraal: gezonde 

werkomgeving en duurzaam: 

gezondheid)

Voor medewerkers een ingang 

dichtbij parkeerterrein/ 

fietsenstalling en kledinguitgifte, 

gericht op efficiëntie en snelle 

doorstroom naar werkplekken 

(logistiek: persoonlijke 

ontvangst)

Werkruimte in 

patiëntenkamer 

(medewerker centraal: 

lean en doelmatig 

werken)

Centraliseren uitleen materialen 

(medewerker centraal: lean en 

doelmatig werken)

Activity based werkplekken (passend 

bij de activiteit en werkinhoud) 

zoals bellen, vergaderen, uitwerken 

etc.                                              

(medewerker centraal: lean en 

doelmatig werken/passende 

omgeving)

Medewerker centraal
De ambities toegepast
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Verpleegomgeving Facilitair Werk- en kantooromgeving

Technologie ingewerkt op de 

patiëntenkamer (camera-observatie, 

valdetectie, telemetrie) 

(medewerker centraal: lean en 

doelmatig werken)

Overige voorzieningen voor personeel: boodschappen afhaalpunt, AH 

to go, kinderopvang, pinautomaat, winkels, sportmogelijkheden, 

ontspanningsruimten, pakketservice

(medewerker centraal: aantrekkelijke werkgever) en (logistiek: 

ontzorgen en stimuleren verbinding)

Voldoende en prettige piketkamers (moderne huisvesting: toekomstbestendig)

Gezond aanbod van eten en drinken in restaurant                                   

(medewerker centraal: gezonde/veilige werkomgeving)

Werkplekken op verschillende plaatsen, flexplekken                                                               

(medewerker centraal: lean en doelmatig werken)

Voldoende ruimte voor groepsgewijze kennisdeling (collegezalen, conferentiezalen), 

voldoende instructie- en onderzoeksruimten                                                         

(medewerker centraal: moderne leeromgeving)

Faciliteiten voor werken op afstand/thuis                                                                

(medewerker centraal: lean en doelmatig werken/passende omgeving)

Duidelijke routing naar werkplek, logische indeling, lean indeling van afdelingen 

(medewerker centraal: lean en doelmatig werken)

Aparte werkruimtes voor zelfstandig werken en samenwerken                                         

(ambitie medewerker centraal: lean en doelmatig werken/passende omgeving)

Werkruimten voor externe partijen, overleg/mdo-ruimten, voldoende kantoren voor 

overstijgende werkzaamheden, ruimten om samen te komen                                                    

(ambitie medewerker centraal: lean en doelmatig werken/passende omgeving)

Personeelstuin voor pauzes en evt. overlegmomenten                                                     

(logistiek: gezondheid)

Vergaderzalen in de avonden verhuren aan de locale verenigingen (yoga)                         

(logistiek: gezondheid)

Buitenwerkplekken                                                                                                          

(logistiek: gezondheid)

Medewerker centraal
De ambities toegepast



De ambities samengevat

4. We hanteren een zorgvraaggerichte benadering om doelmatige samenwerking van zorgverleners in het patiëntenproces mogelijk te maken:

> die multidisciplinaire samenwerkingsvormen kunnen verschillend in vorm en omvang zijn; 
> met of zonder fysieke nabijheid binnen het gebouw, gebaseerd op noodzaak of meerwaarde die dat biedt voor patiënt en organisatie;
> dat betreft ook het aansluiten van partners in de zorgketen.

> Onderdeel van deze ambities zijn (doelmatig en wendbaar samenwerken):
1. De organisatie en inrichting van het gebouw bevorderen een zorgvraaggerichte benadering, rekening houdend met de schaal van Bravis.
3. In de acute zorg organiseren we een goede ontvangst en snelle (start) diagnostiek en behandeling.

> Onderdeel van deze ambities zijn (ordening en samenhang):
1. Huisvesting zorgt dat clustering van zorg ondersteund wordt wanneer er meerwaarde is voor patiënten en organisatie.
3. Clustering in zorg kan verschillende vormen en omvang hebben.
8. Huisvesting zorgt dat ketenzorgpartners en hun zorgprocessen aansluiting vinden in of bij het gebouw.

> Ook benoemd als (moderne huisvestingsconcepten):
2. De ordening, indeling en gebruik van ruimten in het nieuwe Bravis faciliteert en stimuleert de samenwerking tussen zorgprofessionals en met ketenpartners.
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Organiseren en samenwerken

4. We hanteren een zorgvraaggerichte 
benadering om doelmatige samenwerking 
van zorgverleners in het patiëntenproces
mogelijk te maken: 

> die multidisciplinaire 
samenwerkingsvormen kunnen verschillend 
in vorm en omvang zijn;

> met of zonder fysieke nabijheid binnen het 
gebouw, gebaseerd op noodzaak of de 
meerwaarde die dat biedt voor patiënt en 
organisatie; 

> dat betreft nadrukkelijk ook het aansluiten 
van partners in de zorgketen.

NB Dit thema en volgende twee thema’s hangen 
nauw samen. Hier ligt de nadruk op hoe zorg en 
specifiek samenwerking te organiseren. In het 
volgende thema op de doelmatigheid en 
wendbaarheid van met name de inzet van 
capaciteiten. Vervolgens op de ordening van de 
huisvesting en samenhang in het gebouw.

1531 mei 2021

Zorgvraaggerichte benadering voor een doelmatige samenwerking

De organisatie en inrichting van de huisvesting bevorderen een 
zorgvraaggerichte benadering, rekening houdend met de behoefte aan 
samenwerkende zorgverleners. Om deze zorgvraaggerichte benadering te 
realiseren, zijn in het nieuwe Bravis verschillende samenwerkings-
vormen mogelijk, hetzij themagericht, hetzij gebaseerd op 
complexiteit. In de acute zorg organiseren we een goede ontvangst en 
snelle (start) diagnostiek en behandeling. Een belangrijk aandachtspunt 
bij de indeling van de zorg is het aantal overdrachtsmomenten, het 
hoofdbehandelaarschap en doelmatige inzet van mensen en middelen. 
Daarbij vraagt de gewenste manier van organiseren het (opleiden van) 
breed/anders inzetbare zorgverleners. Het streven is dat de ordening en 
samenwerking voor de patiënt en zorgverlener herkenbaar, logisch en 
doelmatig is.

Multidisciplinaire zorg flexibel inrichten
De organisatie van het nieuwe Bravis erkent dat er in toenemende 
mate sprake is van multipathologie en complexiteit die vraagt om een 
multidisciplinaire aanpak (zowel gepland als onvoorzien). 
Samenwerking kan vele vormen aannemen, met en zonder noodzaak 
van fysieke nabijheid, en de omvang mag verschillend zijn. Van een 
aandoening (rugpoli) tot een doelgroep (oncologie).

Daarbij is naadloze integrale patiëntenzorg het uitgangspunt, waarbij 
de persoonlijke patiëntreis centraal staat en de zorg hieromheen 
georganiseerd wordt. Betrokken zorgverleners zitten als dat nodig is voor 
een bepaalde patiëntengroep bij elkaar en/of komen naar een daartoe 
aangewezen plaats (bijv. downpoli, slaapcentrum, pijncentrum, MKC). 

Ook moeten de verschillende vormen van clustering mee kunnen 
bewegen in omvang en inrichting, denk aan opschalen bij pandemieën.

Meerwaarde bieden voor patiënten en de organisatie.
De organisatie en huisvesting maakt clustering van zorg 
mogelijk op die manier die meerwaarde biedt voor 
patiënten en de organisatie. Daarbij is er evenwicht in 
efficiency voor personele inzet en huisvesting op de 
schaal van Bravis.

De noodzaak voor fysieke nabijheid is wisselend én 
verandert. Bravis maakt optimaal gebruik van digitale 
mogelijkheden. Juist daar waar fysieke nabijheid en 
samenwerking nodig is, waar gezamenlijke 
patiëntcontacten meerwaarde bieden, wordt die 
mogelijkheid gecreëerd.

Bovendien wordt er onderscheid gemaakt in acute 
zorg en electieve processen, als basis voor de 
indeling van kliniek en poliklinieken. Zo kunnen centra 
een meer poliklinisch karakter hebben.

Waar meerwaarde zit in intensieve uitwisseling van 
patiënten met ketenpartners wordt integratie van 
ketenpartners in of bij het nieuwe Bravis gerealiseerd. 
Huisvesting zorgt ervoor dat ketenzorgpartners en hun 
zorgprocessen aansluiting vinden in of bij het gebouw. 
Zo wordt geborgd dat de overgang naadloos is wanneer 
patiënten zorg nodig hebben van partners, zoals de 
huisartsenpost, geriatrische revalidatiezorg, verpleeg-
en verzorgingshuizen en thuiszorg.

De ambities toegelicht

Organiseren en samenwerken



De ambities samengevat

5. Doelmatig en wendbaar samenwerken en organiseren van zorg betekent dat rationele en flexibele inzet van capaciteiten mogelijk is

> die wordt toegewezen aan zorgprocessen of -eenheden op basis van gebruik 
> die makkelijk kan veranderen 
> en die past bij de schaal van Bravis. 

> Onderdeel van deze ambities zijn (doelmatig en wendbaar samenwerken):
1. De organisatie en inrichting van het gebouw bevorderen een zorgvraaggerichte benadering, rekening houdend met de schaal van Bravis.
3. Centrale gedeelde faciliteiten als de medische beeldvorming zijn zowel voor de acute zorg als electieve zorg als huisartsendiagnostiek snel bereikbaar en 

beschikbaar.
4. Er is een goede balans tussen de flow in het patiëntenproces en de doelmatigheid van de betrokken afdelingen.
5. De organisatie maakt een doelmatige en rationele en flexibele inzet van capaciteiten mogelijk. 
6. Wendbaarheid betekent dat de indeling en/of omvang makkelijk kan veranderen (o.a. harmonicamodel).
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Doelmatig en wendbaar zijn

5. Doelmatig en wendbaar samenwerken en 
organiseren van zorg betekent dat rationele en 
flexibele inzet van capaciteiten mogelijk is

> die wordt toegewezen aan zorgprocessen of -
eenheden op basis van gebruik 

> die makkelijk kan veranderen 
> en die past bij de schaal van Bravis. 

1731 mei 2021

Doelmatige inrichting van zorgprocessen 

De organisatie (en indeling van het gebouw) bevorderen de gewenste  
zorgvraaggerichte benadering zoveel mogelijk, rekening houdend met de 
schaal van Bravis. Dat betekent dat de inrichting van zorgprocessen centraal 
staat, processen volgens de lean-methodiek worden uitgelijnd en er een 
goede balans is tussen de flow in het patiëntenproces en de 
doelmatigheid van de betrokken afdelingen. 

Rationele en flexibele inzet van capaciteit

Faciliteiten worden op basis van behoefte en werkelijk gebruik ter 
beschikking gesteld aan zorgprocessen of zorgeenheden. Periodiek wordt het 
gebruik van deze faciliteiten geëvalueerd en de toewijzing bijgesteld als dit 
bijdraagt aan betere doelmatigheid of het patiëntenproces. 

Wendbaarheid is een voorwaarde om op lange termijn doelmatig om te 
kunnen gaan met de beschikbare faciliteiten. Wendbaar betekent het snel 
en eenvoudig kunnen veranderen van organisatievorm of clustering en 
omvang daarvan. Deze wendbaarheid vraagt om standaardisering en generiek 
inzetbare ruimten waar dat kan en om slimme situering van uitwisselbare 
capaciteit(en) die als een harmonica kan meebewegen. Het gebouw wordt 
zo ingericht zodat bij groei of krimp van activiteiten gebruik gemaakt kan 
worden van soortgelijke huisvesting. 

Zo maakt de organisatie een doelmatige, rationele en flexibele inzet van 
capaciteiten mogelijk waarbij die inzet en toewijzing makkelijk kan 
veranderen. 

De ambities toegelicht

Doelmatig en wendbaar

Centrale voorzieningen

Niet voor alle voorzieningen in het mogelijk die uniek toe te 
wijzen aan een onderdeel of proces. Om doelmatige inzet 
mogelijk te maken worden capaciteiten waar nodig en 
mogelijk gedeeld en als centraal gelegen faciliteiten 
voorzien. Die zijn dan voor iedereen (die er gebruik van 
maakt) snel bereikbaar en beschikbaar. Denk aan de 
medische beeldvorming voor zowel de acute zorg, electieve 
zorg als huisartsendiagnostiek. Centrale voorzieningen 
kunnen in de planning en toewijzing van capaciteit virtueel 
onderdeel zijn van een centrum of thema.



De ambities samengevat

6. De indeling en ordening van het gebouw draagt bij aan het flexibel kunnen inrichten van gewenste organisatievormen (clustering van zorg), zorgt voor een 
heldere en (intuïtief) herkenbare structuur, faciliteert de diverse soorten logistiek en doelmatige inzet van huisvesting. 

De indeling van het gebouw en situering van ruimten zorgt voor:

> gewenste bundeling (bijeenhouden) van activiteiten en/of medewerkers, 
> scheiden van verschillende omgevingen waar gewenst en van logistieke stromen waar nodig, 
> beperkte loopafstanden, naar en in het gebouw (c.q. optimaliseren van looplijnen door de structuur, ontsluiting en situering van het gebouw). 

> Onderdeel van deze ambities zijn (ordening en samenhang):
2. Huisvesting ondersteunt clustering (opdelen) en houdt rekening met het bijeenhouden van medewerkers en vakgroepen (bundelen) om versnipperingen te 

voorkomen.
4. Huisvesting zorgt dat flexibiliteit voor alle capaciteiten (kliniek, poli, e.d.) is ingeregeld. 
5. Huisvesting zorgt dat de patiëntenstroom en de goederenstroom gescheiden zijn ingericht
6. Huisvesting zorgt dat de werk- en rustruimten voor medewerkers gescheiden zijn van de ruimten voor patiënten.
7. Huisvesting zorgt voor beperkte loopafstanden door de structuur van het gebouw voor patiënten en medewerkers.
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Ordening en samenhang in het gebouw

6. De indeling en ordening van het gebouw draagt bij 
aan het flexibel kunnen inrichten van gewenste 
organisatievormen (clustering van zorg), een 
heldere en (intuïtief) herkenbare structuur en 
gewenste logistiek en doelmatige inzet van 
huisvesting. De indeling en situering van ruimten 
zorgt voor

> gewenste bundeling (bijeenhouden) van 
activiteiten en/of medewerkers, 

> scheiden van verschillende omgevingen waar 
gewenst en van logistieke stromen waar nodig, 

> beperkte loopafstanden, naar en in het gebouw 
(c.q. optimaliseren van looplijnen door de 
structuur, ontsluiting en situering van het 
gebouw). 

NB De samenhang van het ziekenhuisgebouw met 
eventuele andere gebouwen op de locatie kan hierbij 
ook een rol spelen (bijv. qua voorzieningen, situering   
en ontsluiting).

1931 mei 2021

Flexibele indeling en ordening van het gebouw

Het gebouw wordt zo ingericht dat gewenste organisatievormen 
en clustering mogelijk gemaakt worden, maar dat deze ook 
kunnen veranderen. Bij de groei of krimp van activiteiten kan 
gebruik gemaakt worden van soortgelijke huisvesting. Daarnaast 
zorgt de huisvesting dat flexibiliteit voor alle capaciteiten 
(kliniek, poli, e.d.) is ingeregeld. 

Samenhang bewaren
De clustering van zorg is in balans met bundeling van werkzaam-
heden voor medewerkers, afdelingen of vakgroepen zodat hun 
activiteiten niet (te) versnipperd raken. Huisvesting houdt 
rekening met medewerkers en vakgroepen die bij elkaar horen. 
Dat betekent dat zowel voor medewerkers als vakgroepen die 
over clusters heen werken gemeenschappelijk afstemming 
mogelijk wordt gemaakt. 

Balans tussen gezamenlijke en eigen omgevingen
Voor patiënten en medewerkers geldt dat ze intuïtief vindbaar 
moeten zijn, maar niet perse ‘in het zicht’ hoeven te zijn. 
Patiënten en medewerkers kunnen ongestoord werken, wachten, 
verblijven en rusten. Dat kan betekenen dat werk- en 
rustruimten voor medewerkers en patiënten gescheiden 
worden.

Een logisch gebouw met een duidelijke, herkenbare 
structuur, goede logistiek en beperkte loopafstanden.
Het nieuwe Bravis is een logisch geordend en heeft een 
indeling en structuur die helder is voor gebruikers en  
intuïtief herkenbaar. 
Loopafstanden zijn onwenselijk en niet lean en worden 
daarom voor iedereen beperkt. Patiënten zijn vaak niet 
goed ter been en voelen zich ongemakkelijk en 
medewerkers verliezen tijd om aan de zorg te besteden. 
Het nieuwe Bravis heeft dan ook een duidelijke 
structuur en korte looproutes zonder verstoringen
voor de patiënt en medewerkers, maar ook voor 
ondersteunende afdelingen zoals logistiek, de apotheek 
en medische technologie. Het streven is dat deze 
ondersteunde afdelingen dichtbij de afdelingen zitten 
waar men het meest naartoe moet. 

Daarnaast zorgt de indeling, situering  en gebruik van 
ruimten in het nieuwe Bravis voor gescheiden 
looplijnen voor patiënten en medewerkers en wordt 
de patiëntenstroom en de goederenstroom 
gescheiden. Dat betekent dat de juiste zorg op de 
juiste plek gefaciliteerd moet worden (multidisciplinair 
clusteren, logische ordening).

De ambities toegelicht

Ordening en samenhang
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Spreekuuromgeving Behandelcentra Verpleegomgeving Spoed/acute

zorg

Werk- en kantooromgeving Ziekenhuisbreed

In de poli kan een dokter zich 

verplaatsen zonder door de 

wachtkamer te moeten lopen. 

(ordening en samenhang: 

patiënten en goederen 

gescheiden)

Afstand tussen snijdende 

kliniek en OK. Afstand 

functieafdelingen en poli’s. 

(ordening en samenhang: 

loopafstanden)

In de kliniek is er een centrale 

toegang van 

patiënten/bezoekers               

(ordening en samenhang: 

patiënten en goederen 

gescheiden)

Spoedplein

(ordening en 

samenhang: 

ketenpartners)

Beschikbaarheid van back-office

ruimten, MDO-ruimten, 

overlegruimten moet de 

samenhang tussen teams 

ondersteunen                             

(ordening en samenhang: 

bijeenhouden medewerkers)

Veel glas (groen kunnen zien, het weer 

kunnen ervaren)                                      

(logistiek: gezondheid)

Afstand tussen snijdende 

kliniek en OK. Afstand 

functieafdelingen en poli’s 

(ordening en samenhang: 

loopafstanden)

Integratie GRZ en klinische 

revalidatiezorg                         

(ordening en samenhang: 

ketenpartners)

Ontkoppelen front-office en back-

office                                          

(ordening en samenhang: werk-

en rustruimten)

Korte looproutes: op kleur en duidelijke 

routing. Routing mogelijk ook digitaal 

(logistiek: persoonlijke ontvangst), 

(technologie: intuïtief) en (moderne 

huisvesting: efficiënte looplijnen)

Uitwisselbare 

polikliniekruimten                           

(ordening en samenhang: 

flexibiliteit in clustering)

Open structuur van 

verpleegafdelingen                    

(ordening en samenhang: 

flexibiliteit in clustering)

Geen koffiekamers in het zicht 

van patiënten                              

(ordening en samenhang: werk-

en rustruimten)

Heldere routes voor patiënten en logistiek, 

geen verstoringen

(ordening en samenhang: loopafstanden, 

technologie: intuïtief) en (moderne 

huisvesting: efficiënte looplijnen)

De ambities toegepast

Doelmatig en wendbaar, organiseren en ordenen
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Spreekuuromgeving Verpleegomgeving Werk- en kantooromgeving

Bijv. een Rugpoli

(ordening en samenhang: meerwaarde en verschillende 

vormen)

Bijv. Oncologiecentrum, beschouwend cluster kliniek, etc.                            

(ordening en samenhang: meerwaarde en verschillende vormen)

Vergader/werkruimten uit het zicht van patiënten. Maar patiënten 

mogen niet gaan dwalen omdat zij niemand kunnen vinden en 

aanspreken                                                                                   

(ordening en samenhang: werk- en rustruimten)

Gescheiden toegangen voor patiënten en personeel/goederen 

op afdelingen                                                                    

(ordening en samenhang: patiënten en goederen gescheiden)

Gescheiden toegangen voor patiënten en personeel/goederen op 

afdelingen                                                                                 

(ordening en samenhang: patiënten en goederen gescheiden)

Beschikbare ruimte voor zorgpartners                                                             

(patiënt centraal: naadloze patiëntenzorg)

Samenwerken rondom patiënt vraagt ook ruimte voor informeel 

overleg buiten zicht van patiënt

(doelmatig samenwerken)

De ambities toegepast

Doelmatig en wendbaar, organiseren en ordenen



De ambities samengevat

7. De ambities voor zorg, organisatie en huisvesting worden zo veel mogelijk* gefaciliteerd door de slimme inzet en integratie van technologie. 

> technologie ondersteunt werkprocessen, variatie in werkwijzen, zorg op afstand en samenwerking en kan taken overnemen of ondersteunen;
> technologie is gebruiksvriendelijk, intuïtief, niet hinderlijk of dominant aanwezig (en altijd in balans met menselijk contact).

8. Het gebouw biedt daartoe (de infrastructuur voor) een 'slimme’ omgeving voor zorgprocessen, bedrijfsvoering, logistiek en gebouwbeheer én houdt rekening met
veranderende ruimtebehoefte van (medische) technologie.

* niet alles dat (technisch) mogelijk is kan ook gerealiseerd worden (financieel); het Bravis maakt daarin bewuste keuzes 
t.a.v. investeren in technologie, huisvesting of mensen.

> Onderdeel van deze ambities zijn:
1. Technologie maakt een variatie in werkwijzen mogelijk die in de huisvesting gefaciliteerd worden.
2. Technologie neemt taken over die niet door schaars personeel uitgevoerd hoeven te worden, ondersteunt bij zwaar werk,                                     

en voorkomt menselijke fouten.
3. Technologie in het gebouw ondersteunt en faciliteert werkprocessen en innovaties.
4. Technologie is intuïtief en veroorzaakt geen stress.
5. Het nieuwe Bravis maakt optimaal gebruik van zorg op afstand. Technologie maakt dit mogelijk.
7. Technologie verbetert logistieke processen. Deze zijn zoveel mogelijk onzichtbaar, en gaan uit van just-in-time delivery.
8. De huisvesting verandert mee met de continue veranderingen in ruimte-behoefte van (medische technologie).

22
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Inzet technologie: geen doel op zich

7. De ambities voor zorg, organisatie en huisvesting 
worden zo veel mogelijk* gefaciliteerd door de 
slimme inzet en integratie van technologie. 

> technologie ondersteunt werkprocessen, variatie 
in werkwijzen, zorg op afstand en samenwerking 
en kan taken overnemen of ondersteunen;

> technologie is gebruiksvriendelijk, intuïtief, niet 
hinderlijk of dominant aanwezig (en altijd in 
balans met menselijk contact).

8. Het gebouw biedt daartoe (de infrastructuur voor) 
een 'slimme’ omgeving voor zorgprocessen, 
bedrijfsvoering, logistiek en gebouwbeheer én houdt 
rekening met veranderende ruimtebehoefte van 
(medische) technologie.

*   niet alles dat (technisch) mogelijk is kan ook gerealiseerd 
worden (financieel); het Bravis maakt daarin bewuste 
keuzes. Zo wordt o.a. voor dure technologie gekeken naar 
kosteneffectiviteit versus handig dichtbij (hebben alle 
centra hun eigen apparatuur, of is dat centraal?). Daarbij 
zijn mogelijk investeren in technologie, huisvesting of 
mensen onderling af te wegen.
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Slimme inzet en integratie in nieuwe werkprocessen

Technologie wordt slim ingezet om (zorg, organisatie en 
huisvesting) te ondersteunen en te verbeteren, maar altijd met 
oog voor de menselijke maat.

Door nieuwe technologie worden werkzaamheden deels 
onafhankelijk van plaats en is een variatie in werkwijzen 
mogelijk die in de huisvesting gefaciliteerd worden. Technologie 
maakt meer thuiswerken en keuze voor online/offline werken 
mogelijk. Zo kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan 
(bijvoorbeeld consulten met andere specialisten). De keuze voor 
de zorg- en werkvorm (fysiek of online) vraagt wel afwegingen op 
het gebied van functionaliteit, flexibiliteit, toegankelijkheid en 
kosten. Een uitgewerkt werkplekconcept is daarvoor randvoor-
waardelijk en het Bravis maakt daarin bewuste keuzes. 
Aandachtspunt daarbij is dat de mogelijkheden voor wat op 
afstand kan en wat plaatsgebonden is, verschilt per 
patiëntengroep, vakgroep en afdeling. 

Technologie faciliteert ook optimaal de samenwerking in de 
keten en continuüm van zorg rondom de patiënt (thuis, huisarts, 
opgenomen). Zo wordt er meegedacht met zorg van de huisarts op 
afstand. Denk aan één integraal ict-platform waardoor informatie 
uitwisselbaar is bij overgang van het ene in het andere systeem. 

Technologie neemt zorgtaken over die niet door schaars personeel 
uitgevoerd hoeven te worden en ondersteunt bij zwaar werk. 
Denk aan minder lopen en tillen, geen gezeul met was en bedden 
en minder eentonige werkzaamheden. 

Daarbij voorkomt technologie menselijke fouten (dubbelcheck 
door computer) en zorgt slimme inzet en integratie van 
technologie voor innovaties en verbetering van processen. 

Zo resulteert datagedreven zorg in het nieuwe Bravis 
voor minder heropnames, kortere ligduur, verbeterde 
logistieke processen (denk aan buizenpost of robots) 
en zoveel mogelijk zorg thuis (zorg op afstand). 

Niet te technologisch

Technologie neemt een steeds belangrijker plek in en 
hoe vooruitstrevend Bravis daarop ook wil inzetten, er 
blijft altijd balans tussen technologie en menselijk 
contact. Technologie mag niet ten koste gaan van 
persoonlijke aandacht. Niet voor alle patiënten is 
prettig en gewenst dat ontvangst en routing digitaal 
zijn. Er is een mix tussen self-service en service-
verlening met menselijk contact, waarbij de patiënt 
zelf de keuze heeft. Aanmelden en wayfinding
gebeurt digitaal, maar waar nodig wel ondersteund 
door persoonlijke uitleg. 

Alle in te zetten technologie moet als een gemak 
ervaren worden, intuïtief in gebruik, aansluiten op 
werkprocessen, geen stress opleveren of op andere 
wijze hinderlijk (aanwezig) zijn.

Het gebouw zorgt voor de infrastructuur en 
omgeving om technologie optimaal te benutten, 
maar blijft wel flexibel.

De huisvesting verandert mee met de continue 
veranderingen in ruimtebehoefte (medische 
technologie) en faciliteert de variatie in werkwijzen 
en innovaties die mogelijk worden gemaakt door 
technologie. Zo worden laboratoriumanalyses kleiner, 
maar operatierobots en medicatierobots groter. 

De ambities toegelicht

Inzet van technologie 
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Spreekuuromgeving Medisch ondersteunend Verpleegomgeving Facilitair Werk- en kantooromgeving

Voorzieningen voor zorg/werken 

op afstand: beeldbellen met 

patient en collega's en verwijzers                       

(technologie: faciliteert 

innovaties), 

Laboratoriumanalyses worden kleiner, 

(gebruik van) operatierobots en 

medicatierobot worden groter 

(technologie: ruimtebehoefte) en 

(moderne huisvesting: 

toekomstbestendig)

Tilliften aan plafonds                      

(technologie: neemt taken over)

Verpleegkundige, patiënt, arts, 

techniek kunnen alles zien en 

bedienen op 1 device. Patient kan zelf 

ook eenvoudig info in EPD zetten. 

Patiënt kan zelf ook EPD inzien 

(technologie: faciliteert innovaties)

Slimme vergaderruimtes – eenvoudig 

reserveren, digitale voorzieningen. 

(technologie: variatie in werkwijzen)

Niets meer overtypen. Anamnese 

komt via spraakherkenning of 

chatbot direct in het dossier 

(technologie: neemt taken over)

Snellere scanners en dus meer 

voorbereidingsruimtes maar minder 

scanners                                                      

(technologie: ruimtebehoefte)

Op verpleegafdelingen minder 

piepjes, minder alarmen, technologie 

is minder storend aanwezig. Zorg voor 

een rustige huiselijke uitstraling, 

minder stress (healing environment?). 

(technologie: intuïtief)

Medische hulpmiddelen en medicatie 

heel handig thuis leveren (drones) 

(technologie: zorg op afstand)

Voorzieningen voor zorg/werken op 

afstand: beeldbellen met patient en 

collega's en verwijzers                       

(technologie: faciliteert innovaties), 

(duurzaam: gezondheid) en 

(medewerker centraal: lean en 

doelmatig werken)

ICT voorzieningen voor 

informatie over actuele 

wachttijden (ambitie patiënt 

centraal: actieve rol patiënt)

Medicatierobot (Amphia, EMC)

(duurzaam: middelen)

Minder decentrale opslagruimte 

nodig.                                          

(technologie: verbetert logistiek)

Bewaking gebeurt door de eigen 

afdeling of juist door een grote 

regionale control-room.

(technologie: zorg op afstand)

Thuiszorgorganisatie krijgt afhaal/ 

drivethrough voor alle materialen die 

mee moeten naar thuis, of werken 

met pick-up points voor medicatie 

(technologie: verbetert logistiek)

Meer thuiswerken = minder 

kantoorruimtes en minder 

parkeerplaaten nodig                       

(technologie: variatie in werkwijzen)

Minder decentrale opslagruimte 

nodig (technologie: verbetert 

logistiek)

CSA snijmachine (JBZ, Radboud)

(duurzaam: middelen)

De ambities toegepast

Inzet van technologie 
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Technische omgeving

Oproepsystemen voor reanimatie, SIT, BHV, verpleegkundige oproepen, noodoproepen, medische alarmen, communicatie met de patiënt, service-oproepen, videoverbindingen met de patiënt, intelligente 

val- en dwaaldetectie, stille alarmering, track&trace, IoT 

(technologie: faciliteert innovaties)

Sensoren (slimme camera monitort positie en ademhaling/hartslag, valdetectie), wearables en zelfmeten (technologie: faciliteert innovaties) en (technologie: zorg op afstand)

EPD en digitale systemen ondersteunen hele proces van thuis naar zkh en terug (medicatie etc. wordt niet meer overgetypt, patient kan thuis al vragenlijsten invullen). (technologie: zorg op afstand)

Randvoorwaarde: de manier waarop het EPD wordt aangeboden, moet in het gebouw flexibel mogelijk zijn (mobiel, vast, schermen in kamer) (technologie: neemt taken over)

Handige route-aanduidingen/een app om de route aan te geven (technologie: intuïtief)

Veel meer opslag (video, data, beelden) (technologie: faciliteert innovaties)

Meer 3D printing (technologie: ruimtebehoefte)

Track & trace voor volgen apparatuur en goederen (technologie: samenwerking in de keten)

Aparte bouwlaag voor technische installaties en technische ruimten (technologie: samenwerking in de keten)

Gegevensuitwisseling: beelden en ander info met verwijzende ziekenhuizen. PGO medmij (technologie: samenwerking in de keten)

Randvoorwaarde: voor het behalen van alle ambities is een stabiele toekomstbestendige digitale infrastructuur met voldoende snelheid, bandbreedte en opslagmogelijkheden essentieel 

(technologie: faciliteert innovaties)

De ambities toegepast

Inzet van technologie 



De ambities samengevat

9. Aanwezige (beschikbare) faciliteiten en geboden dienstverlening/services ontzorgen de verschillende gebruikers (patiënt, bezoekers en medewerkers) op
marktconform niveau. 

> Vanuit de eigen regie kunnen zelf keuzes gemaakt worden, wat, wanneer, waar en met wie deze gebruikt worden.
> Daarbij heeft het nieuwe Bravis een voorbeeldfunctie op het gebied van gezondheid en gezond eten. 
> De voorzieningen en/of services stimuleren de verbinding met de directe omgeving.

10. De logistiek van mensen en middelen is, met behulp van technologie, optimaal ingericht op het flexibel en naar behoefte beschikbaar maken van benodigdheden
op afdelings-/patiëntniveau; de logistieke stromen van goederen en patiënten/bezoekers zijn gescheiden en/of verstoren elkaar niet.

> Onderdeel van deze ambities zijn (logistiek en serviceconcepten):
3. Services ontzorgen marktconform de patiënt, bezoekers en medewerkers. 
4. Services en diensten die Bravis biedt zijn voor de omgeving/buurt ook beschikbaar/toegankelijk en stimuleren verbinding tussen Bravis en directe omgeving. 
6. Bravis heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van gezonde voeding, wat bijdraagt aan de gezondheid (herstel/conditie).
7. Flexibele marktconforme beschikbaarheid van producten op afdelings-/patiëntniveau, waarbij de producten/goederen stroom gescheiden is van 

patiënten/bezoekers.

> Onderdeel van deze ambities zijn (inzet technologie):
6. Technologie verbetert logistieke processen. Deze zijn zoveel mogelijk onzichtbaar en gaan uit van just-in-time delivery.

26
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Logistiek en serviceconcepten

9. Aanwezige (beschikbare) faciliteiten en geboden 
dienstverlening/services ontzorgen de verschillende 
gebruikers (patiënt, bezoekers en medewerkers) op 
marktconform niveau. 

> Vanuit de eigen regie kunnen zelf keuzes gemaakt 
worden, wat, wanneer, waar en met wie deze 
gebruikt worden.

> Daarbij heeft het nieuwe Bravis een 
voorbeeldfunctie op het gebied van gezondheid 
en gezond eten. 

> De voorzieningen en/of services stimuleren de 
verbinding met de directe omgeving.

10. De logistiek van mensen en middelen is, met behulp 
van technologie, optimaal ingericht op het flexibel 
en naar behoefte beschikbaar maken van 
benodigdheden op afdelings-/patiëntniveau; de 
logistieke stromen van goederen en 
patiënten/bezoekers zijn gescheiden en/of
verstoren elkaar niet.

NB   In aanvulling op (interne) logistiek en toegankelijk-
heid (functioneel) die eerder werd beschreven is 
op niveau van het gebouw goede bereikbaarheid, 
ontsluiting van de locatie en exerne logistiek voor 
diverse doelgroepen (patient, bezoeker, 
medewerker, ambulances, leveranciers) belangrijk 
aandachtspunt.
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Services ontzorgen alle gebruikers en stimuleren verbinding

Services in het nieuwe Bravis ondersteunen en ontzorgen 
marktconform haar gebruikers. Als ‘referentiebeeld’ wordt Cool 
Blue genoemd: snelheid, eenvoud, transparantie van alle 
processen, maar ook aan extra services, bijv. voor patiënten in de 
laatste levensfase. Services zijn geen beperkende factor, maar 
geven patiënten, medewerkers en bezoek juist zelf de regie om 
keuzes te maken op bijvoorbeeld het gebied van eten en drinken. 
Randvoorwaardelijk daarvoor is samenwerking tussen afdelingen 
vanuit servicegerichtheid, niet vanuit eigen efficiency.

Daarbij past infotainment als onderdeel van services bij de 
doelgroep en het type patiënt. Elke patiënt is anders en heeft 
andere behoeftes. Ook op het gebied van infotainment (denk aan 
tv of tablet) en niveau en vorm van informatievoorziening 
(bijvoorbeeld digitalisering van afspraken). 

De services en diensten die Bravis biedt, zijn ook beschikbaar 
voor de omgeving/buurt en stimuleren services de verbinding 
tussen Bravis en de directe omgeving (denk aan het creëren van 
een ‘winkelstraat’). Het nieuwe Bravis stelt zo haar services en 
voorzieningen in het ziekenhuis open voor klanten buiten het 
ziekenhuis. 

Daarnaast heeft het nieuwe Bravis een voorbeeldfunctie op het 
gebied van gezonde voeding, wat bijdraagt aan de gezondheid van 
alle mensen in het ziekenhuis (herstel, conditie, feel good). Bravis 
neemt vanuit hierin mee en zorgt Bravis voor gezonde, lokale en 
duurzame voeding die beschikbaar is kort voor consumptie in de 
gewenste omgeving. Flexibele marktconforme beschikbaarheid 
van producten is daarbij het uitgangspunt. De te kiezen service-
en voedings-concepten maken bovenstaande mogelijk.

Logistieke processen afgestemd op behoeftes 

Logistieke processen zijn afgestemd op de verschillende 
behoeftes van afdelingen, patiënten en medewerkers in 
het ziekenhuis. Het beschikbaar hebben (voorraad) of 
maken (levering) van de vele benodigdheden is 
afgestemd op hoe veel en vaak deze nodig zijn. 
Bevoorrading is op maat en waar mogelijk 
geautomatiseerd.  Daarnaast zijn logistieke processen zo 
min mogelijk zichtbaar en is het uitgangspunt just-in-
time delivery. Technologie maakt dit mogelijk en 
verbetert zodoende de logistieke processen in het 
ziekenhuis. Randvoorwaardelijk hiervoor is de 
uitwerking van een (vernieuwd) logistiek concept 
(mensen/ robot/ buizenpost).

Patiënten worden niet geconfronteerd met back-office
en logistieke stromen. Logistieke stromen van goederen 
worden gescheiden van patiëntenstromen, om zoveel 
mogelijk rust en overzicht te creëren in het ziekenhuis. 

Een warme, persoonlijke ontvangst, waar snel 
duidelijk wordt hoe je naar je bestemming komt

Het nieuwe Bravis ontvangt patiënten en bezoekers 
uitnodigend, in een warme omgeving door middel van 
een proactieve, hoffelijke en persoonlijke ontvangst 
als service. Bestemmingen zijn daarbij intuïtief te 
vinden. Om de logistieke processen en het ontvangst en 
aanmelden te verbeteren (denk aan digitaliseren van 
afspraken, altijd actuele informatie over wachttijden; 
meldingen via app), is marktconforme techniek nodig.

De ambities toegelicht

Logistiek en serviceconcepten
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Ontvangst en verblijf Spreekuuromgeving Verpleegomgeving Facilitair Technische omgeving

Medewerkers komen centraal 

achterom en bezoek/patiënten 

'voorom’                                            

(logistiek: persoonlijke ontvangst)

Wachtkamer heeft zicht op buiten. 

Gezonde look and feel (ook boekjes); 

visueel aantrekkelijk waarbij ambities 

van Bravis worden uitgedragen 

(logistiek: gezondheid)

Kluisjes voor spullen patiënt 

(ook op de kamer)                     

(logistiek: persoonlijke 

ontvangst)

Standaard beschikbaarheid op afdeling van 

producten (zodat je niet hoeft te bestellen) 

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid)

Service app waarop de 

dienstverlening zichtbaar en 

afroepbaar is                           

(logistiek: ontzorgen en 

stimuleren verbinding)

Kledinguitgifte zit dichtbij 

personeelsingang, comfortabel 

(logistiek: ontzorgen en stimuleren 

verbinding)

Keuzemogelijkheid bezoek: 

eten en drinken, overnachten 

(logistiek: marktconforme 

beschikbaarheid)

Infotainment passend bij doelgroep/type 

patiënt                                                         

(logistiek: ontzorgen en stimuleren 

verbinding)

Infotainment passend bij 

doelgroep/type patiënt                       

(logistiek: ontzorgen en 

stimuleren verbinding)

Digitaliseren van afspraken, meldingen 

via app                                                  

(logistiek: ontzorgen en stimuleren 

verbinding)

Voorraad op maat

Bevoorrading onbemand (robots), inzicht in 

goederenstroom, aanvullen buiten de 

patiëntenkamer                                          

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid)

Digitaliseren van afspraken, 

meldingen via app                       

(logistiek: ontzorgen en 

stimuleren verbinding)

Voor medewerkers een ingang dichtbij 

parkeerterrein/fietsenstalling en 

kledinguitgifte, gericht op efficientie 

en snelle doorstroom naar 

werkplekken                                        

(logistiek: persoonlijke ontvangst)

Logistieke 'achterkant’ en aparte toegang 

mortuarium. Achter toegang voor logistiek 

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid)

Aparte logistieke laag of aparte gangen? 

(technologie: verbetert logistiek)

Aparte patiënten en medewerker 

logistiek/stromen                                       

(medewerker centraal: lean en doelmatig 

werken)

De ambities toegepast

Logistiek en serviceconcepten
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Ontvangst en verblijf Facilitair Technische omgeving

Parkeren onder de grond (zie omgeving) – parkeerservice  

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid)

Gezonde maaltijden, minder vlees, lokaal, vers in het zicht bereid, goede 

koffie (ook op de kamer)                                                                         

(logistiek: regie op consumptie) en (duurzaam: gezondheid)

Overige voorzieningen allemaal bij elkaar situeren: gastvrije 

‘winkelstraat’ maken (winkels, AH to go, kinderopvang, 

sportfaciliteiten, kapper, stomerij/wasserij)                                   

(logistiek: ontzorgen en stimuleren verbinding)

Roomserivce, take-away                                                                             

(logistiek: regie op consumptie)

Taxi wachtplaats                                                                       

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid)

Keuken dichtbij uitgiftepunten                                                              

(logistiek: regie op consumptie)

Minder parkeerplaatsen (mindere CO2), belonen fietsgebruik (E-

bike)                                                                               

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid) en (technologie: 

variatie in werkwijzen)

Keuzemogelijkheid bezoek: eten en drinken, overnachten                           

(logistiek: regie op consumptie)

Zichtbaarheid medewerker bij binnenkomst en herkenbaarheid 

medewerker                                                                                      

(moderne huisvesting: balans)

Bol.com magazijn                                                                                  

(logistiek: marktconforme beschikbaarheid),                                               

eigen magazijn of gedeeld?                                                            

(duurzaamheid: gebouw)

De ambities toegepast

Logistiek en serviceconcepten



De ambities samengevat

11. Huisvestingsconcepten faciliteren de zorgorganisatie op een toekomstbestendige manier:

> waarbij maximale flexibiliteit en optimale benutting van ruimten en faciliteiten worden bereikt, 
> door uniformiteit, standaardisatie, gedeeld gebruik en waar nuttig centrale situering en 
> toewijzing van ruimten op basis van (werkelijke) activiteiten, benodigde capaciteiten en flexibele bedrijfstijden.
> specifiek wordt rekening gehouden met (adaptatie bij) toekomstige crises als gevolg van bijv. nieuwe uitbraken (pandemieën).

12. De omvang, inrichting en uitstraling van het nieuwe Bravis is* aantrekkelijk, uitnodigend, overzichtelijk en veilig voor iedereen en gebruikers ervaren de balans
tussen technologie, professionaliteit, functionaliteit en persoonlijke aandacht. (* past bij wat Bravis wil …)

> Onderdeel van deze ambities zijn (moderne huisvestingsconcepten):
1. Huisvestingsconcepten en bijbehorende technologie zijn toekomstbestendig en faciliteren optimaal de zorgactiviteiten en nieuwe werkprocessen in het nieuwe 

Bravis van de patiënt, bezoeker en medewerker.
3. In het nieuwe Bravis wordt gestreefd naar maximale flexibiliteit en optimale benutting van ruimten en faciliteiten door uniformiteit, standaardisatie, gedeeld 

gebruik, flexibele bedrijfstijden en centrale toewijzing van ruimten op basis van (werkelijke) activiteiten en benodigde capaciteiten.
4. Indeling, situering  en gebruik van ruimten in het nieuwe Bravis zorgt voor efficiënte, korte en gescheiden looplijnen voor patiënten en medewerkers. 
5. Huisvesting van algemene en gezamenlijke patiënten- en medewerkersvoorzieningen is zoveel mogelijk centraal tenzij.
6. In het nieuwe Bravis ervaart patiënt, bezoeker en medewerker balans tussen technologie, professionaliteit, functionaliteit en persoonlijke aandacht. 
7. De omvang, inrichting en uitstraling van het nieuwe Bravis is aantrekkelijk, uitnodigend, overzichtelijk en veilig voor iedereen.
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Moderne huisvestingsconcepten

11. Huisvestingsconcepten faciliteren de 
zorgorganisatie op een toekomstbestendige 
manier:

> waarbij maximale flexibiliteit en optimale 
benutting van ruimten en faciliteiten worden 
bereikt, 

> door uniformiteit, standaardisatie, gedeeld 
gebruik en waar nuttig centrale situering en 

> toewijzing van ruimten op basis van 
(werkelijke) activiteiten, benodigde 
capaciteiten en flexibele bedrijfstijden.

12. De omvang, inrichting en uitstraling van het 
nieuwe Bravis is* aantrekkelijk, uitnodigend, 
overzichtelijk en veilig voor iedereen en 
gebruikers ervaren de balans tussen 
technologie, professionaliteit, functionaliteit 
en persoonlijke aandacht.                                        
(* past bij wat Bravis wil …)
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Huisvesting van het nieuwe Bravis is gericht op een 
toekomstbestendige zorgorganisatie

Huisvesting van het nieuwe Bravis is faciliterend en ondersteunend 
aan degene die er verblijft en werkt. Gezien de hoogte van de 
investering van een nieuw ziekenhuis zullen de huisvestingsconcepten 
en bijbehorende technologieën toekomstbestendig worden 
vormgegeven. De huisvesting en bijbehorende technologieën zijn 
daarom afgestemd op de zorgactiviteiten en (nieuwe) werkprocessen 
van de patiënt, bezoeker en medewerker nu en in de toekomst. Zicht 
op de toekomstige zorgverlening, (nieuwe) werkprocessen en nieuwe 
technologieën is daarbij cruciaal. 

Specifiek wordt rekening gehouden met (adaptatie bij) toekomstige 
crises als gevolg van bijvoorbeeld nieuwe uitbraken (pandemieën). 
Daarnaast wordt steeds meer multidisciplinair en via zorgpaden 
gewerkt, om patiënten snel te diagnosticeren en aansluitend te 
behandelen. Dit moet door goede huisvesting ondersteund worden. 

Daarbij hoort flexibel en slim ruimtegebruik

Een nieuw ziekenhuisgebouw gaat gepaard met hoge investeringen. 
Daarom zullen alle in het ziekenhuis aanwezige ruimten optimaal 
gebruikt moeten worden. We willen zoveel mogelijk geld aan de 
zorg besteden en voorkomen dat we teveel geld besteden aan het 
gebouw. Dat vereist dat we op een slimme manier het ruimtegebruik 
optimaliseren. Het collectief en patiëntenbelang staat hierbij voorop. 
In het nieuwe Bravis wordt dan ook gestreefd naar maximale 
flexibiliteit en optimale benutting van ruimten en faciliteiten. 
Uniformiteit, standaardisatie van inrichting en omvang en gedeeld 
gebruik van ruimten, flexibele bedrijfstijden en centrale toewijzing 
van ruimten op basis van (werkelijke) activiteiten en benodigde 
capaciteiten zijn daarbij uitgangspunten. Randvoorwaardelijk hiervoor 
is commitment vanuit de medische staf en de organisatie.

Slim ruimtegebruik betekent ook dat zowel vanuit 
bereikbaarheid als vanuit efficiency, centrale functies 
zoveel mogelijk centraal worden vormgegeven. Dat wil 
zeggen: huisvesting van algemene en gezamenlijke 
patiënten- en medewerkersvoorzieningen is zoveel 
mogelijk centraal, tenzij. Denk aan de kledinguitgifte, 
restauratieve voorzieningen voor patiënten, medewerkers 
en bezoekers, informatiepunten en servicebalies, 
goederenontvangst, receptie en parkeren. 

Tot slot zet Bravis in op (intensieve) samenwerking met 
ketenpartners. Bravis maakt bewuste keuzes van 
ketenpartners die in of dichtbij het ziekenhuis 
gepositioneerd moeten worden. De indeling, ordening en 
gebruik van ruimten moet hierbij passen en stimuleert de 
samenwerking.

De omvang, inrichting en uitstraling van het nieuwe 
Bravis is aantrekkelijk, uitnodigend, overzichtelijk en 
veilig voor iedereen 

Het is van belang dat mensen zich welkom voelen in het 
nieuwe Bravis en niet in een kil, afstandelijk gebouw 
komen. Het gebouw moet voor iedereen een 
uitnodigende, open en veilige sfeer uitstralen. Materiaal-
en kleurgebruik, routing en voorzieningen zijn daarbij erg 
belangrijk. Daarbij ervaren de gebruikers balans tussen 
technologie, professionaliteit, functionaliteit en 
persoonlijke aandacht. Dit betekent zoals gezegd dat 
technologie en huisvesting faciliteren en niet leidend zijn.

De ambities toegelicht

Moderne huisvestingsconcepten
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Ontvangst en verblijf Spoed/acute zorg Werk- en kantooromgeving Ziekenhuisbreed

Ruime ontvangst 

(moderne huisvesting: 

aantrekkelijk ziekenhuis)

Mogelijkheid om bij drukte op de SEH 

kamers te scheiden ten koste van 

ruimte per persoon maar ten bate van 

meer SEH-plekken

(moderne huisvesting: maximale 

flexibiliteit)

Gezamenlijke werkplekken voor specialisten De omgeving voelt warm en comfortabel aan en straat rust 

uit 

(ambitie patiënt centraal: privacy en veilig)

Moeder- Kind zorg eigen 

ingang 

(moderne huisvesting: 

efficiënte looplijnen)

Kamers AOA/Observatorium ook 

gebruiken bij pandemieën (moderne 

huisvesting: maximale flexibiliteit)

Afsluitbare gangen te gebruiken bij pandemieën 

(moderne huisvesting: toekomstbestendig)

Centrale ligging 

informatiefuncties 

(moderne huisvesting: 

aantrekkelijk ziekenhuis)

Geen meerpersoons kamers meer op 

SEH/EHH vanwege privacy 

(logistiek: ontzorgen en stimuleren 

verbinding)

Transport: brede gangen, grote liften, buizenpost

(moderne huisvesting: toekomstbestendig)

Acute as dicht bij elkaar (SEH-IC-CCU-

OK) 

(moderne huisvesting: efficiënte 

looplijnen)

Uitwisselbaarheid van ruimten vergroten (bijv. standaard 

inrichting/uitrusting, flexibele wanden, los meubilair). 

(moderne huisvesting: toekomstbestendig)

Ruimtegebruik loskoppelen van gebruiker

Ruimten groeperen o.b.v. functionaliteit i.p.v. afdelingen 

Uniformering spreekkamers 

(moderne huisvesting: maximale flexibiliteit)

Harmonicamodel SEH 

(moderne huisvesting: maximale 

flexibiliteit)

De ambities toegepast

Moderne huisvestingsconcepten
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Ziekenhuisbreed

Harmonicamodel bij drukte (moderne huisvesting: toekomstbestendig)

Capaciteit van zorg op afstand vertalen in minder m2 (moderne huisvesting: toekomstbestendig)

Logische ordening, clustering en situering van ruimten  (moderne huisvesting: efficiënte looplijnen)

Dag- en weekbezetting optimaliseren (kijk ook naar ruimere bedrijfstijden) (moderne huisvesting: maximale flexibiliteit) en (duurzaam: gezondheid)

Healing environment: warme uitstraling door natuurlijke materialen, licht, open, transparant, bosrijk, in verbinding met groene buitenruimte en uitzicht op water/bomen, rustig kleurgebruik (moderne 

huisvesting: aantrekkelijk ziekenhuis) en (duurzaam: duurzaam gebouw)

Corporate identity Bravis (moderne huisvesting: aantrekkelijk ziekenhuis)

De ambities toegepast

Moderne huisvestingsconcepten



De ambities samengevat

13. Huisvesting, gebouw en omgeving dragen actief bij aan (positieve) gezondheid en herstel van de gebruikers en stimuleren gezonde leefstijl en bewegen
> met ruimte voor bewegen, groen, daglicht en andere stimulerende aspecten

14. Het gebouw en bijbehorend gebruik is doelmatig, duurzaam en toekomstbestendig:

> er wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk gebouw met zo weinig mogelijk negatieve impact op zijn omgeving;
> daarbij is de exploitatie, beheer en onderhoud (van het gebouw, apparatuur en gebruik van kleine middelen) zo eenvoudig en efficiënt mogelijk.

> Onderdeel van deze ambities zijn:
1. Huisvesting heeft een zo minimaal mogelijke impact op zijn omgeving. 
2. Huisvesting levert een actieve bijdrage aan de gezondheid van en stimuleert een gezonde leefstijl en leefomgeving voor medewerkers, patiënten en bewoners in 

deze regio.
3. Beheer en onderhoud van het gebouw, (medische) installaties, apparatuur en het gebruik van andere kleinere verbruiksmiddelen moet zo eenvoudig en efficiënt 

mogelijk zijn, met aandacht voor exploitatie, life cycle assessment en afvalstromen.
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Duurzaam en toekomstbestendig

13. Huisvesting, gebouw en omgeving dragen actief bij 
aan (positieve) gezondheid en herstel van de 
gebruikers en stimuleren gezonde leefstijl en 
bewegen.

> met ruimte voor bewegen, groen, daglicht en 
andere stimulerende aspecten

14. Het gebouw en bijbehorend gebruik is doelmatig, 
duurzaam en toekomstbestendig:

> er wordt gestreefd naar een zo duurzaam 
mogelijk gebouw met zo weinig mogelijk 
negatieve impact op zijn omgeving;

> daarbij is de exploitatie, beheer en onderhoud 
(van het gebouw, apparatuur en gebruik van 
kleine middelen) zo eenvoudig en efficiënt 
mogelijk.
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Bijdragen aan gezondheid van iedereen

Als streven geldt dat het gebouw en de omgeving bij gaat dragen 
aan de integrale gezondheid van patiënten, medewerkers en 
bewoners in de regio, door preventie en interventie. Het gebouw 
stimuleert een gezonde leefstijl en leefomgeving (voldoende 
beweegmogelijkheden, toegankelijke trappen, groen, daglicht en 
andere stimulerende aspecten). Zo wordt een zo duurzame 
mogelijk inzetbaarheid van medewerkers gegarandeerd.

Een duurzaam en toekomstbestendig gebouw

Het nieuwe Bravis streeft naar een zo duurzaam mogelijk gebouw, 
voor zover mogelijk binnen een passend bouwbudget. Dit nieuwe 
gebouw moet passend, comfortabel en goed bereikbaar zijn, met 
een menselijke maat. 

Duurzaam en doelmatig gebruik van het gebouw en middelen

Naast een duurzaam gebouw, wordt er ook duurzaam gebruik 
gemaakt van het gebouw. Dat wil zeggen het ‘meer’ gebruik maken 
van het gebouw door medewerkers, patiënten en bewoners. Door 
efficiënt en slim ruimtegebruik worden alle vierkante meters 
benut. 

Daarbij is ook het verbruik van middelen doelmatig en efficiënt en 
de impact op de omgeving is zo minimaal mogelijk. Beheer en 
onderhoud van het gebouw, (medische) installaties, apparatuur en 
het gebruik van andere kleinere verbruiksmiddelen moet zo 
eenvoudig en efficiënt mogelijk zijn, met aandacht voor 
exploitatie, life cycle assessment en afvalstromen.

Samenvattend is het uitgangspunt dus dat het nieuwe 
Bravis een zo minimaal mogelijke impact heeft op zijn 
omgeving, zowel het gebouw zelf als het gebruik van 
het gebouw en middelen.

Een duurzame organisatie

Om deze ambities te realiseren, moet het nieuwe Bravis 
niet alleen een duurzaam gebouw en middelen hebben, 
maar ook een duurzame organisatie. Duurzaamheid is 
dan ook integraal verankerd in de organisatie van 
Bravis. Medewerkers zijn zich bewust van de omgeving 
en de (duurzame) werkwijze, ambities en doelstellingen 
die daarbij horen. Dat betekent ook dat iedere afdeling 
zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om duurzaam te 
werken. Bijvoorbeeld door zelf na te denken over 
mogelijkheden (innovatie) tot reductie of preventie van 
verspilling en afvalstromen.

De ambities toegelicht

Duurzaam en toekomstbestendig
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Ontvangst en verblijf Spreekuuromgeving Behandelcentra Verpleegomgeving Medisch 

ondersteunend
Facilitair Werk- en kantooromgeving

Voorzieningen: laadpalen en 

parkeerplaatsen elektrisch 

vervoer, OV, fietsenplan, 

ondergrondse garage

(duurzaam: gebouw) en 

(duurzaam: gezondheid)

Beweegmogelijkheden 

poliklinisch (oefenzaal, 

indeling bevordert 

bewegen) 

(duurzaam: 

gezondheid)

Beweegmogelijk

heden op OK 

(duurzaam: 

gezondheid)

Beweegmogelijkheden 

klinisch (ruimte voor 

ontmoeten) 

(duurzaam: 

gezondheid)

Kopen of huren 

van machines? 

(duurzaam: 

middelen)

Aanschaf en verbruik van 

middelen o.b.v. 

circulariteitsladder (10R)

LCA en circulariteit van 

producten navragen 

(duurzaam: middelen)

Beweegmogelijkheden op 

kantooromgeving (ontspan en 

ontmoetingsruimte, tafeltennis) 

(duurzaam: gezondheid) en 

(medewerker centraal: lean en 

doelmatig werken)

Groene 

OK/IC/Dialyse 

(duurzaam: 

gebouw)

Grootverpakking of klein 

onderverpakt? 

(duurzaam: middelen)

Open teamposten 

(duurzaam: gezondheid)

Eigen magazijn of gedeeld? 

(duurzaam: middelen)

Gebouw Ziekenhuisbreed

CO2 neutraal gebouw, voldoet aan de BENG-eisen, breaam (duurzaam: gebouw) Biologische reinigingsmiddelen (duurzaam: middelen)

Ventilatie o.b.v. realtime controle

Ventilatie/warmen/koelen uitschakelen buiten productietijden (duurzaam: gebouw)

Waar wel/geen wastafel? En dan waar wel of geen warm water? (duurzaam: middelen)

Regelen en variëren binnentemperatuur o.b.v. buitentemperatuur (duurzaam: gebouw) Waterzuivering bij de bron (duurzaam: middelen)

Warmte terugwinnen (duurzaam: gebouw) Opvangen regenwater (duurzaam: middelen)

Zo min mogelijk m2 door flexibel gebruik van ruimten (duurzaam: gebouw) Afvalverwerking op locatie (Pharmafilter, simplecomply, composteer?) (duurzaam: middelen)

Functies clusteren in verschillende gebouwen (duurzaam: gebouw) Milieuthermometer (duurzaam: middelen)

Aansluiten op grond (wat is/kan er al? bijv. warmtenet) (duurzaam: gebouw) Rookvrij ziekenhuis (duurzaam: gezondheid)

Laagbouw zorgt voor gedwongen wandeling (duurzaam: gezondheid) Beperken van printers (duurzaam: middelen)

Aantrekkelijke/toegankelijke trappen (stimuleren van trap t.o.v. lift) 

en brede/ruimtelijke gangen (duurzaam: gezondheid)

Makkelijke te reinigen (bouw)materialen (duurzaam: middelen)

De ambities toegepast

Duurzaam en toekomstbestendig


