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Verandering 
begint nu al
Het Bravis is op weg naar een nieuw ziekenhuisgebouw voor 

de allerbeste zorg voor iedereen in de regio. De ontwikkeling 

hiervan doen we samen met medewerkers, zorgpartners 

en (ex)patiënten, en gaat hand in hand met het uitvoeren 

van onze nieuwe ideeën over zorg. Want dit is hét moment 

waarop we kunnen bepalen hoe ons ziekenhuis van morgen 

er uit moet komen te zien.

Nieuwe kansen
De druk op de zorg neemt toe. Want er 
komen steeds meer oudere kwetsbare 
patiënten met meerdere hulpvragen. 
Tegelijkertijd wordt het steeds moei
lijker om personeel te vinden. Boven
dien zijn we medeverantwoordelijk 
voor een duurzame aarde en moeten 
we anders gaan werken. Het zijn grote 
uitdagingen voor de komende perio
de, maar dat levert ook kansen op. 
Nieuwe behandelmethodes en tech
niek helpen zorgvernieuwing mogelijk 
te maken.  
Tijdens de coronaperiode hebben we 
kunnen ervaren hoe patiënten, artsen 
en medewerkers in staat waren om 
snel in te spelen op veranderingen. En 
hoe belangrijk het is om als ziekenhuis 
wendbaar te zijn als de situatie daar
om vraagt. Dat willen we de komende 
jaren versterken.

Meer mens, minder patiënt
We zijn zo gewend om de beste 
behandeling aan te bieden, dat 
we weleens vergeten dat onze 
patiën ten (en wijzelf natuurlijk ook) 
allemaal mensen zijn met eigen 
behoeften. Daarom willen we onze 
zorg om de mens heen bouwen. Zo
dat iedere patiënt, nee ieder méns, 
de behandeling krijgt die hij nodig 
heeft en die bij zijn wensen past. 
Inzicht in de eigen gezondheidsge

gevens en betere informatie over 
de uitkomsten, vormen daarvoor 
de basis. Net als aandacht voor 
preventie en nazorg, om mensen 
gezond te houden. Daarvoor zijn 
bijvoorbeeld gezonde voeding en 
beweging heel belangrijk. Boven
dien willen we de juiste zorg op de 
juiste plek leveren; thuis of dicht 
bij huis zodat je alleen naar het 
ziekenhuis hoeft te komen wanneer 
het niet anders kan.

Samen worden we beter
We bouwen aan een ziekenhuis dat 
klaar is voor de toekomst. Maar die 
verandering begint nu al. In deze 
bijlage laten we je graag kennisma
ken met onze ideeën. Je leest hoe 
we achter de schermen werken aan 
het nieuwe ziekenhuisgebouw, wel
ke initiatieven er zijn om de wacht
tijden te verkorten die zijn ontstaan 
door de coronamaatregelen, en 
je maakt kennis met een greep 
uit onze vernieuwingen. Tenslotte 
doen we een oproep aan jou om 
mee te denken of mee te werken 
om Bravis beter te maken. 

We wensen je veel leesplezier.

Bianka Mennema
voorzitter raad van bestuur  
Bravis ziekenhuis
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Inleiding

• Telemonitoring
Bij telemonitoring (ook wel thuismeten genoemd) kan de patiënt zelf zijn conditie 
meten. Hiervoor krijgt hij bijvoorbeeld een kastje waarmee zuurstof in het bloed 
kan worden gemeten, een bloeddrukmeter of een stappenteller. Een app geeft 
een melding aan het ziekenhuis wanneer hij buiten de normale waardes komt. 
De verpleging belt dan op om te bespreken waar de afwijking door veroorzaakt 
wordt. Door telemonitoring hoeven patiënten veel minder vaak naar het 
ziekenhuis omdat ze thuis vaker en beter in beeld zijn. Lees ook het artikel op 
pagina 5.

• Spreekuur thuis
Veel consulten, waarvoor geen lichamelijk onderzoek nodig is, zijn vervangen 
door telefonische consulten of beeldbelconsulten. Patiënten kunnen dan thuis 
contact hebben met hun arts. Zo is er geen reistijd, hoef je niet te wachten en 
kunnen familieleden of mantelzorgers gemakkelijk meeluisteren. Bij het maken 
van een afspraak zal deze mogelijkheid worden aangeboden. Op pagina 4 kun je 
hierover meer lezen.

• Thuis behandelen
Als het kan, dan behandelen we onze patiënten thuis in hun eigen vertrouwde 
omgeving. Samen met de thuiszorg verzorgen we nu al thuisdialyse, 
bloedtransfusies en infuustherapieën. Er zullen steeds meer behandelingen thuis 
worden gegeven.

• Bravispunten
In een Bravispunt kan men terecht voor specialistische zorg dichter bij huis, als 
het thuis nog net niet kan. Daar worden dialyses, bloedtransfusies en begeleiding 
bij beeldbellen aangeboden. Er worden ook bepaalde onderzoeken gedaan die 
eerst alleen in het ziekenhuis mogelijk waren. Op pagina 4 lees je hier meer over.

• Minder verwijzingen
De huisarts en de medisch specialist hebben steeds intensiever contact en 
delen meer informatie. De huisarts kan hierdoor bepaalde behandelingen zelf 
begeleiden met een deskundig advies van de medisch specialist vanuit het 
ziekenhuis. Hierdoor is een verwijzing soms helemaal niet meer nodig. 

• Oogzorg bij opticien
In samenwerking met een aantal opticiens in de regio kan eenvoudige oogzorg, 
onder begeleiding van de oogarts, bij een speciaal opgeleide optometrist worden 
gedaan. Dit is vaak sneller en dichter bij huis. Het helpt ook de wachtlijsten voor 
complexe oogzorg in het ziekenhuis te verkorten. 

• Wij bellen jou
Door corona zijn er helaas lange wachtlijsten voor operaties ontstaan. Dat is voor 
het hele land het geval. Samen met de andere ziekenhuizen in de regio doen we 
er alles aan om de achterstanden in te lopen. Patiënten bij wie de behandeling 
was uitgesteld, krijgen zo snel mogelijk een uitnodiging om langs te komen. 

De juiste zorg op de 
juiste plek
De planbare zorg is vanaf mei weer opgestart. Dat betekent dat 

langzamerhand alle patiënten weer terecht kunnen bij Bravis, ook 

voor minder spoedeisende behandelingen. Voor steeds meer zorg 

hoef je echter niet eens meer naar het ziekenhuis toe. Bravis brengt 

zorg (dichter) bij je thuis.



Circulair werken
Sinds 2020 bestaan er binnen het 
Bravis verschillende werkgroepen 
om het ziekenhuis te verduurzamen. 
Anita Donkers is de coördinator van de 
werkgroep Circulair Werken. Dit  bete
kent onder andere dat je werkt zonder 
onnodig afval te produceren. Geen 
kleine opgave voor een ziekenhuis 
waar alles steriel moet zijn. ‘Wist je dat 
wij jaarlijks alleen al 9000 kilo verpak
kingspapier weggooien? En dat veel 
van de medische instrumenten, zoals 
scharen, pincetten en operatiegereed
schap voor eenmalig gebruik zijn? 
Die worden ook weggegooid, net als 
bijvoorbeeld beschermende kleding 
en waterbekertjes om medicijnen in te 
nemen. Het is een beetje tegenstrijdig’, 
zegt Anita, ‘maar juist in het zieken
huis waar we werken aan gezondheid, 
ontstaat ook veel afval, maar afval is 
niet gezond voor het milieu.’

Green Teams
Anita vertelt dat de werkgroep be
wustwording creëert door oprichting 
van Green Teams te stimuleren binnen 
het ziekenhuis. Zo’n Green Team weet 
waar er kansen liggen om hun afdeling 
te verduurzamen. Daarbij draait het 
niet alleen om het reduceren van het 
afval, maar ook om maatschappelijk 
verantwoord in te kopen of om col
lega’s enthousiast te maken om mee 
te doen aan het fietsplan. Anita: ‘Op 
sommige afdelingen hebben de Green 
Teams al heel wat bereikt en dat werkt 
als een olievlek. Het is niet alleen 
gezond maar ook leuk om duurzaam 
te werken.’

Spectaculaire vermindering van 
specifiek ziekenhuisafval
Als voorbeeld noemt Kees de dia
lyseafdeling, daar werden erg veel 
Wivavaten gebruikt. Dit zijn vaten voor 
specifiek ziekenhuisafval die niet door 
de medewerkers opengemaakt kun
nen worden vanwege besmettingsge
vaar, ze moeten apart worden afge

voerd. De afdeling besloot om eens 
kritisch te kijken naar het eigen weg
gooigedrag. Wat bleek? Veel van wat er 
in deze vaten verdween was helemaal 
geen specifiek ziekenhuisafval. Door 
bewustwording te creëren en 
betere kwaliteit restafvalzak
ken aan te schaffen werd het 
aantal vaten voor specifiek 
ziekenhuisafval teruggebracht 
van ongeveer 250 per maand 
naar nog maar 2.

Nieuwe kleding
Mark: ‘Tijdens de Covidpiek 
gebruikte het ziekenhuis wel 
4000 isolatiejassen per week, 
die na één keer gedragen te 
zijn in de afvalbak verdwenen. 
Dit maakte niet alleen pijnlijk 
duidelijk hoeveel er wordt 
weggegooid, maar ook dat de 
zorg erg afhankelijk is gewor
den van inkoop uit verre lan
den. Er was al snel een wereld
wijd tekort aan grondstoffen 
voor de beschermende kleding 
waardoor de zorg nog meer 
onder druk kwam te staan. 
Daarom wil het Bravis toe naar 
schorten, jassen en overalls 
voor meermalig gebruik.’ 
Inmiddels zijn de jassen dat al. 
Ook voor de uniformen wordt 
gezocht naar een alternatief. 
Deze worden nu nog gemaakt 
van katoen, maar dat is erg 
milieubelastend. Het nieuwe 
uniform moet milieuvriende
lijk en fairtrade geproduceerd 
worden.  

Zelf papier persen
In Bergen op Zoom wordt pa
pier al langere tijd gescheiden 
aangeleverd, in Roosendaal 
was dat tot vorig jaar niet 
optimaal geregeld. De oplos
sing kwam in de vorm van een 
nieuw contract met een afval
verwerker in combinatie met 

een eigen papierpers. Al het papier 
wordt nu gescheiden aangeboden en 
op afroep afgehaald. Dit scheelt volu
me en een hele hoop transport. 

Bovendien wordt papier gerecycled 
in plaats van verbrand. Een winwin 
situatie dus voor het ziekenhuis en het 
milieu.
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De witte jassen 
werken groen
Het is nogal wat: 7% van de uitstoot van CO2 

wordt veroorzaakt door de zorgsector. Dat 

moet anders, vindt het Bravis ziekenhuis. 

Daarom is duurzaam werken een van de 

speerpunten geworden. Want duurzaamheid 

draagt bij aan gezondere patiënten én 

medewerkers.  

30 rollen per week
Aan elke onderzoekstafel waarop 
een patiënt even gaat liggen 
hangt een grote papierrol voor de 
hygiëne, logisch. Maar wat niet zo 
logisch was, is dat het papier bij 
het restafval terechtkwam, wel 30 
rollen per week. Bij de afdeling 
Medische Beeldvorming kwam 
dat neer op 8 vuilniszakken per 
dag, gevuld met papier. Miranda 
Kuijlen, technisch coördinator 
bij Medische Beeldvorming 
was daarom erg blij met de 
papierpers waardoor de wens 
van de afdeling om papier te 
kunnen scheiden eindelijk in 
vervulling ging. ‘Onze afvalberg 
is een stuk kleiner geworden. We 
gebruiken ook geen plastic zakken 
meer, maar brengen de kliko’s 
rechtstreeks naar de papierpers’, 
vertelt Miranda. De afdeling wil 
graag nog verder verduurzamen 
en onderzoekt nu ook de 
mogelijkheid om plaszakken te 
gebruiken zodat medicijnresten 
niet meer in het rioolwater terecht 
kunnen komen.

50% minder restafval
In het Oogcentrum van het Bravis 
worden per jaar ongeveer 2.000 
staaroperaties uitgevoerd en 
7.000 oogprikken gezet. Nicole 
van Uden, coördinator van het 
Oogcentrum vertelt dat voor elke 
ingreep een in plastic verpakt setje 
wordt gebruikt met daarin alle 
benodigdheden zoals naalden, 
scharen en ooglidspreiders. Die 
zitten dan ook weer verpakt 
in aparte doosjes, plastic of 
beide. ‘Dat leverde wel 8 volle 
afvalzakken per dag op,’ zegt ze, 
‘en daar waren we echt niet blij 
mee. Door de papierpers hebben 
we onze afvalberg teruggebracht 
naar ‘nog maar’ 4 vuilniszakken 
restafval per dag. Maar dat vinden 
we nog teveel. Daarom zijn we nu 
in gesprek met de leveranciers 
om te zorgen dat zij anders gaan 
verpakken. Onze volgende stap 
is ons gereedschap een tweede 
leven gunnen. Dan wordt het 
niet meer weggegooid maar 
omgesmolten om er iets  
nieuws van te maken.’  

Anita Donkers, Kees van der Meulen en Mark Sijstermans van de werkgroep Circulair Werken

Miranda Kuijlen Nicole van Uden
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Bravispunten

Voor goede zorg hoef je niet altijd 
naar het ziekenhuis. Vaak is het 
comfortabeler, handiger en beter om 
in de eigen vertrouwde omgeving 
zorg te krijgen; thuis of in de buurt. 
Corona heeft bovendien bewezen dat 
het ook veiliger is om niet voor alles 
naar het ziekenhuis te hoeven. Daar-
om zijn er nu Bravispunten. Dit zijn 
kleinschalige voorzieningen, waar je 
terecht kan voor specialistische zorg 
waarvoor niet alle hightech appara-
tuur van het ziekenhuis nodig is. 

Wat is er mogelijk in Bravispunten?
In St. Willebrord zit het Bravispunt in 
het Medisch Centrum. Hier kon je altijd 
al terecht om bloed te laten prikken 
als de huisarts dit nodig vond, nu 
kan dat ook op aanvraag van Bravis. 
Zorgpartner Diagnovum verzorgt het 
bloedprikken, net als verschillende 
andere onderzoeken waarvoor je 
eerst altijd naar het ziekenhuis moest. 
In de Bravispunten is het mogelijk 

om hartritmeregistraties en 24uurs 
bloeddrukmetingen te plaatsen. Er 
worden hartfilmpjes gemaakt en dia
betespatiënten kunnen er terecht voor 
netvliesfoto’s. In de Bravispunten kun 
je ook hulp krijgen bij beeldbelconsul
ten. Specifiek voor St. Willebrord is de 
dialysevoorziening voor nierpatiënten.

Zorg dichtbij
Karin Dekker, coördinator functieon
derzoek van Diagnovum vertelt dat ze 
die ochtend een kastje heeft aange
sloten, waarmee het hartritme wordt 
gemeten. ‘Zo’n holterregistratie plaat
sen kost ongeveer 15 minuten,’ zegt ze, 
‘en de volgende dag kun je het kastje 
in een grote brievenbus doen hier in 
het gebouw. Dat is echt handig en kost 
veel minder moeite dan er twee keer 
voor naar het ziekenhuis te rijden. Mijn 
patiënt was zo blij dat ze gewoon in 
haar eigen woonplaats terecht kon. 
Ze rijdt geen auto meer en had anders 
één van de kinderen moeten vragen 

om haar te begeleiden. Nu kwam ze 
gewoon op de fiets en hoefden haar 
kinderen niets te regelen. Keigemak
kelijk, zei ze!’

Snelle uitslag hartfilmpje
‘Sommige patiënten zijn bang dat ze 
na een onderzoek in het Bravispunt 
langer moeten wachten op de uitslag 
en daardoor meer risico lopen,’ zegt 
Karin. ‘Maar als ik een hartfilmpje 
maak, dan stuur ik dat direct door 
naar de cardioloog in het Bravis. Die 
beoordeelt het filmpje ook meteen, 
zodat je kunt wachten op de uitslag. 
Als er geen extra onderzoeken nodig 
zijn, kun je letterlijk  met een gerust 
hart naar huis. De oognetvliesfoto’s 
worden beoordeeld door de oogarts 
van Bravis. Alle uitslagen komen direct 
in het dossier van de huisarts en van 
het ziekenhuis. Dat betekent dat er 
geen dubbele onderzoeken meer no
dig zijn, en dat is ook een groot voor
deel. Via MijnBravis, kan de patiënt 

natuurlijk ook zelf alle onderzoeken in 
het dossier bekijken.’

Waar en wanneer? 
Er zijn Bravispunten in St. Willebrord, 
Oudenbosch en Steenbergen. In sep
tember komen er ook Bravispunten in 
Huijbergen en Tholen. Voor bloedprik
ken kun je vrij inlopen. Een specialis
tisch onderzoek wordt op afspraak 
gedaan. 

Bravispunt in  
St. Willebrord is 
‘keigemakkelijk’!
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Op spreekuur via beeldbellen
Door corona worden steeds meer 
consulten, waarvoor geen lichamelijk 
onderzoek nodig is, via beeldbellen 
gedaan. Gewoon bellen kan natuurlijk 
ook, maar als je elkaar aan kunt kijken, 
dan krijg je er meer gevoel bij. Beeld
bellen is een veilige en persoonlijke 
manier om contact te hebben met de 
arts, gewoon thuis, op je werk of vanaf 
je vakantieadres. En het scheelt veel 
reis en wachttijd. Inmiddels wordt bij 
het maken van een afspraak, beeldbel
len vaak aangeboden als alternatief 
voor het spreekuur in het ziekenhuis. 
Maar het is nog niet voor iedereen van

zelfsprekend. Daarom helpt Bravis om 
beeldbellen te ervaren. Dat kon al in de 
DigiTuin, en nu ook in de Bravispunten.

Ervaring opdoen in Bravispunten
‘Een beeldbelconsult is net zo waar
devol als op het spreekuur komen in 
het ziekenhuis,’ zegt Natali Martens, 
teamleider buitenpoli en Bravispunten. 
‘Maar sommige mensen moeten even 
over de drempel worden geholpen. 
Daarom is er op elk Bravispunt de 
gelegenheid om hier ervaring mee 
op te doen. Een Bravismedewerker 
helpt dan met het inloggen en kan ook 

assisteren bij het installeren van de 
app op de eigen apparatuur zodat het 
consult de volgende keer thuis gedaan 
kan worden. De meeste mensen zijn 
namelijk verbaasd over hoe gemakke
lijk beeldbellen is. ‘Was dat nou alles? 
zeggen ze dan. Maar als je thuis geen 
internet of apparatuur hebt, kun je na
tuurlijk ook blijven beeldbellen vanaf 
het Bravispunt bij je in de buurt.’

Hoe werkt het?
Als je wilt beeldbellen vanuit een 
Bravispunt, kun je dat aangeven bij 
het maken van je afspraak. Er zal dan 

op het Bravispunt een medewerker 
aanwezig zijn om te helpen de verbin
ding tot stand te brengen. Zij zal ook 
in de buurt blijven om te assisteren als 
dat nodig is. Als je wilt, krijg je instruc
ties hoe je voortaan vanaf je eigen pc, 
laptop, tablet of mobiele telefoon kunt 
beeldbellen. 

Karin Dekker

Natali Martens

© 2021
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Fototherapie thuis dankzij slaapzakje
‘Het komt regelmatig voor dat baby’s in hun eerste week opgenomen 
moeten worden omdat ze geel zien. Ze hebben dan te veel bilirubine in 
het bloed, wat we behandelen met fototherapie. Zowel het kind als de 
moeder moet dan worden opgenomen in het Moeder & Kindcentrum. 
Ik wilde onderzoeken of dat niet anders kon’, vertelt Bianca Oostvogels, 
kinderverpleegkundige in het Bravis Moeder & Kindcentrum. Ze ontdekte 
de Bilicocoon. Dat is een slaapzakje dat blauw licht geeft. Het slaapzakje 
is makkelijk in het gebruik en kan meegegeven worden naar huis. ‘Dankzij 
deze innovatie kan het kindje thuis behandeld worden, zodat het gezin in 
de vertrouwde omgeving kan blijven. Een opname van zowel moeder als 
kind wordt zo voorkomen’’. 

Slimme bril
Er is een onderzoek gestart naar het gebruik van de Smart Glasses (slimme 
bril) op de afdelingen met coronapatiënten en de Intensive Care. 
De slimme bril werd al gebruikt door thuiszorgorganisatie tanteLouise en de 
wondconsulenten van Bravis. De wijkverpleegkundige draagt de bril, waar
op een cameraatje is gemonteerd. Via smartphone of tablet kan de wond
consulent meekijken en de wond bespreken. Tijdens de testperiode wordt 
gekeken of de slimme bril ook op andere manieren gebruikt kan worden. 

VR-bril steeds vaker opgezet in Bravis
De Virtuality Reality (VR)bril wordt steeds vaker opgezet in het Bravis zie
kenhuis. De operatiekamers, Spoedeisende Hulp en het Bravis Pijncentrum 
maken inmiddels gebruik van deze innovatie. De verwachting is dat andere 
afdelingen volgen. 

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de kinderen bang is voor een operatie. 
Dankzij VRbrillen kunnen medewerkers van het Bravis ziekenhuis daar iets 
aan doen. ‘Om hun angst weg te nemen brengen we soms kinderen met 
een VRbril op naar de operatiekamer toe. Door een leuke video op de bril 
af te spelen zijn ze even in hun eigen wereld en afgeleid voor het spannen
de wat komen gaat’, vertelt anesthesiemedewerkster Gerry Goddrie. Op de 
SEH wordt de VRbril eveneens gebruikt om patiëntjes af te leiden. 

De VRbrillen worden op de OK ook ingezet om jonge patiënten vooraf
gaand aan de operatie een virtuele rondleiding over de afdeling te geven. 
Zo weten ze hoe de operatiekamers eruitzien en welke geluiden ze horen. 

Het Bravis Pijncentrum gebruikt de VRbril om het comfort tijdens de 
pijnbehandeling te vergroten en zodoende pijn en angst te verminderen. 
Patiënten kunnen filmpjes op de bril kijken, maar zich ook in een jungle 
wanen, een spelletje spelen of een mindfulnessoefening doen. ‘‘Hierdoor 
zijn ze minder gefocust op de pijnbehandeling zelf. Als we daardoor de 
pijn en angstbeleving bij een patiënt kunnen wegnemen, is de VRbril een 
mooie extra dienst’, zegt Rianne Kruize, pijnconsulent en initiatiefnemer 
van dit project. 

Telemonitoring voor steeds meer patiënten mogelijk 
Patiënten met hartfalen of COPD kunnen bij Bravis sinds 2020 aan telemo
nitoring deelnemen. Zij krijgen hiervoor apparatuur, zoals een bloeddruk of 
zuurstofmeter mee naar huis waarmee ze zelf metingen doen. Daarnaast 
worden er vragenlijsten ingevuld. De resultaten worden via een app op de 
smartphone of de tablet doorgegeven aan Bravis. De zorgverleners in Bravis 
bekijken de metingen. Bij een afwijking van de waarden kan er eerder inge
grepen worden, wat verdere verslechtering kan voorkomen. ‘Telemonito
ring is makkelijker dan steeds naar het ziekenhuis gaan,’ vertelt een van de 
patiënten. ‘Het is altijd goed dat je zelf de metingen verricht en zo zelf ziet 
dat er iets mis kan zijn. Maar het is ook goed dat de specialist meekijkt.’

Bravis biedt telemonitoring ook aan voor patiënten met corona en, in een 
andere vorm, voor patiënten met slaapapneu en parkinson. In de komen
de periode volgt een toenemend aantal patiëntengroepen, waaronder 
diabetes.

Slimme techniek maakt zorg beter 
Dankzij een bijzonder slaapzakje hoeven pasgeboren baby’s niet meer in het ziekenhuis te blijven als ze geel zien. Ze krijgen hun lichttherapie 

nu gewoon thuis. Het is één van de bijzondere technieken die het Bravis ziekenhuis inzet om de zorg voor grote en kleine patiënten dichter bij 

huis te brengen. Je leest er hier meer over. 

Zorgvernieuwing

Gerry Goddrie

Wil je de ontwikkelingen in Bravis op de voet volgen?
Kijk dan op onze website www.bravisziekenhuis.nl of volg ons via 

f t l n
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Bewegen en voeding

Iedere dag die je stil in bed doorbrengt is er één te veel. Je spiermassa 

neemt in rap tempo af en dat is niet goed voor het herstel van een 

zieke. In het ziekenhuis hebben ze daarom de projectgroep Bravis 

Beweegt opgestart, met als doel de patiënt uit bed te krijgen. In de 

projectgroep zitten onder andere een revalidatiearts, een diëtist, 

een sportarts en een fysiotherapeut. Wat is hun kijk op een gezonder 

ziekenhuis?b e w e e g t

De revalidatiearts:

Nieuw ziekenhuis moet  
beweging stimuleren
Revalidatiearts Martijn Pas vindt dat de ambitie van het Bravis om meer te 
bewegen, in het nieuwe ziekenhuis duidelijk zichtbaar moet worden, ‘want 
zien bewegen, doet bewegen,’ zegt hij. En dat geldt niet alleen voor de pati
enten, maar ook voor de medewerkers en de bezoekers. Daarom moet het 
gestimuleerd worden de trap te nemen door die een prominentere plaats 
te geven dan de liften. Fietsenstallingen zouden dichter bij de hoofdingang 
moeten komen dan parkeerplaatsen voor auto’s. ‘Dat betekent niet dat 
iemand die slecht ter been is ineens een heel eind moet lopen om bij het 
ziekenhuis te komen hoor,’ verduidelijkt Martijn. ‘Maar iedereen die fit is 
kan wel wat verderop parkeren.’ 

Hij somt nog wat voorstellen van de werkgroep Bravis Beweegt op: ‘Elke 
afdeling zou een soort fitnessruimte moeten krijgen waar patiënten aan 
hun herstel kunnen werken door te bewegen. Voor de medewerkers van 
het ziekenhuis zou er ook een sportfaciliteit moeten komen. Niet ver weg
gestopt, maar uitnodigend en duidelijk zichtbaar. Het nieuwe ziekenhuis 
wordt onderdeel van een landschapspark en dus zal er straks voldoende 
ruimte zijn om buiten te wandelen en oefeningen te doen. In plaats van 
in bed te eten, zouden patiënten gewoon aan tafel moeten kunnen zitten, 
het liefst samen met familie of andere patiënten. We hebben zelfs het plan 
om de arts niet meer alle patiënten aan het bed te laten bezoeken. Om in 
beweging te blijven kan de patiënt ook naar de spreekkamer toelopen. 
We willen natuurlijk niet dat de verpleging voortdurend op zoek is naar 
patiënten’, lacht Martijn, ‘er zal wel overleg moeten zijn met de verpleging 
en de patiënt kan bijvoorbeeld zijn telefoonnummer achterlaten zodat hij 
altijd te bereiken is.’

De sportarts:

De pyjama hoort onder  
het kussen
‘Iedereen weet dat bewegen gezond is. Je blijft er lichamelijk en psychisch 
fitter door. Dat geldt voor alle mensen van alle leeftijden, en zeker ook 
voor patiënten. Maar bij een ziekenhuisopname zijn er veel patiënten die 
denken dat ze in hun pyjama in bed moeten gaan liggen, wachtend op de 
dingen die komen gaan’, zegt sportarts Anne van Vegchel. ‘En dat is niet 
eens zo gek gedacht, want ziekenhuiszorg is nog steeds om het bed geor
ganiseerd. De arts komt naar het bed toe, er wordt in bed gegeten, visite zit 
naast het bed en de tv hangt boven het bed. Een patiënt zit of ligt gemid
deld 90% van de dag. Hierdoor verlies je spiermassa en gaat je lichame
lijke conditie achteruit. Dit kan voor complicaties zorgen. Sneller en beter 
herstellen bevorder je juist door regelmatige beweging, voor, tijdens én na 
de ziekenhuisopname. 

‘Ik zou tegen iedereen willen zeggen: Hou je kleren aan en blijf als dat kan, 
zoveel mogelijk op. Kom op comfortabele schoenen, zodat je veilig wat 
rond kunt wandelen. Dat hoeven geen kilometers te zijn, de gang op en 
neer is voor sommigen al een hele prestatie. Als je ertoe in staat bent, be
kijk dan eens alle kunst in de openbare ruimtes van het ziekenhuis of loop 
met je familie mee naar de uitgang. Laat overdag in ieder geval je pyjama 
onder je kussen liggen en beweeg! Want zo blijf je gezonder.’

Martijn Pas en Anne van Vegchel

Ingrid Buinsters



De diëtist:

Goede voeding versterkt  
de conditie
Je kunt niet bewegen zonder goede voeding, net zoals een auto niet kan 
rijden zonder de juiste brandstof. Dat is wat diëtist Ingrid Buinsters iedereen 
antwoordt die zich afvraagt wat voeding en beweging met elkaar te maken 
hebben. Ze vertelt over een fitte oudere die met een gebroken enkel in het 
ziekenhuis belandde: ‘Deze patiënt at ineens een stuk minder door de pijn, 
de medicatie en het feit dat ze stil in bed lag. Haar spiermassa nam af en ze 
verzwakte snel. Daardoor functioneerde haar afweersysteem niet meer goed 
en kreeg ze een longontsteking. En dan was dit een patiënte die in goede 
conditie was voordat ze het ziekenhuis inkwam,’ benadrukt Ingrid. ‘Kun je 
nagaan hoe snel de conditie van een minder fit persoon achteruit gaat tijdens 
een ziekenhuisopname! 

We ontwikkelen een nieuw voedingsbeleid met als doel dat onze patiënten 
beter eten. Daarbij zorgen we dat voor risicopatiënten de basisvoeding op 
orde is en kijken we per patiëntgroep wat er extra nodig is om ondervoeding 
te voorkomen. Er komt op elke afdeling een brood en buffetwagen waar pati
enten de hele dag uit mogen eten. We bieden goede snacks aan en koppelen 
eetmomenten aan de behandeling. Wanneer de fysiotherapeut bijvoorbeeld 
langs is geweest, is het ideaal als er daarna meteen een eiwitrijk drankje geno
men kan worden. Want dit versterkt het effect van de oefeningen.  
Het Bravis heeft ook het gastvrijheidsproject opgestart waarbij voedingsassis
tenten de hele dag op de afdeling aanwezig zijn om alle patiënten van gezon
de voeding te voorzien. Daarnaast doen we aan preventie door patiënten met 
kanker voorafgaand aan de operatie al voedingsadviezen te geven, zodat ze 
een betere conditie bereiken. Alles voor een beter herstel.’
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De fysiotherapeut:

Borden en boxen om te bewegen
‘Elke dag dat een patiënt in bed ligt, gaat zijn spierkracht verder achteruit. 
Stilliggen is dus slecht voor de gezondheid. Daar moeten we samen mee aan 
de slag,’ zegt fysiotherapeut Gerbert van de Biggelaar. ‘Vanuit de projectgroep 
Bravis Beweegt geven we voorlichting aan alle medewerkers van het zieken
huis over het belang van goede voeding en beweging. We werken steeds meer 
samen en maken plannen om de patiënten aan het bewegen te krijgen. Op de 
afdeling Geriatrie (ouderenzorg) bijvoorbeeld, hangen sinds kort beweegbor
den naast ieder bed, ze zijn gesponsord door De Vrienden van Bravis. Hierop 
geven we met pictogrammen aan hoeveel de patiënt mag bewegen en hoe dit 
veilig kan. Dat is fijn voor de zorgverleners, maar ook voor de familie. Zo kun je 

bijvoorbeeld samen een stukje over de afdeling lopen achter een rollator. Het is 
de bedoeling om deze beweegborden op alle verpleegafdelingen op te hangen.’

Hoe hard iemands conditie achteruit kan gaan, is ook te zien op de Intensive 
Care. Door corona lag die ineens vol met patiënten die er lang verbleven. ‘Voor 
veel van deze patiënten was het al te zwaar om zelfstandig een arm te kunnen 
heffen of vijf minuten op de bedrand te zitten. Daar zijn beweegboxen geïntro
duceerd met kleine haltertjes en oefenelastieken waarmee op bed geoefend 
kan worden. Patiënten die op een isolatiekamer liggen, helpen we ook met be
weegboxen. Zij kunnen vaak meer dan een ICpatiënt, maar mogen hun kamer 
niet uit. We hebben beweegboekjes gemaakt zodat ze naar eigen vermogen, 
zelf kunnen trainen. We zijn nu bezig om hiervoor een app te ontwikkelen. Voor 
de hartrevalidatie bestaat die al. Dit is de Patient Journey app die hartpatiënten 
helpt om meer te bewegen en gezond te eten.’
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Gerbert van de Biggelaar

Gerberts tips voor thuis!

Kies jouw beweegmoment en doe alle oefeningen 10x per arm of been. 
Bouw wel altijd rustig op en neem voldoende pauze. Meer oefeningen vind 
je op www.longfonds.nl/beweegkaart
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Hoe ver zijn de plannen?

Het is alweer eventjes geleden, maar in 

2019 werd besloten dat het nieuwe Bravis 

ziekenhuis gebouwd gaat worden op De 

Bulkenaar, centraal in het werkgebied van 

Bravis tussen Roosendaal en Bergen op 

Zoom. Voor de argeloze voorbijganger lijkt 

er sindsdien weinig veranderd, het gebied 

wordt nog steeds gebruikt voor de landbouw. 

Toch komt hier straks een nieuw ziekenhuis 

omringd door een landschapspark waar 

zorg wordt verleend aan de circa 350.000 

inwoners van West-Brabant en Tholen. 

Hoe ver is het ziekenhuis inmiddels met 

haar plannen? We vragen het Leo Simons, 

manager bedrijfszaken van Bravis. 

Wil je ook 
meedenken?

Bravis is nog op zoek naar 
leden voor het Bravispanel. 
Wil je ook graag meedenken 
en meepraten over de 
toekomst van het Bravis? 
Meld je dan aan via  
www.bravisziekenhuis.nl/
bravispanel

Leo Simons, manager bedrijfszaken van Bravis

In de uitzending Bomen over de 
Bulkenaar grapte je dat ze in China 
een ziekenhuis kunnen bouwen in 
10 weken. Maar het Bravis en de 
gemeente Roosendaal zijn al bijna 
2 jaar bezig. Wat is er in die tijd 
allemaal gedaan?
‘Ja, wij hebben wat meer tijd geno
men om onze plannen zorgvuldig 
voor te bereiden en te bespreken met 
alle betrokkenen. Dat is ook nodig als 
je eens in de 50 jaar een nieuw zieken
huis bouwt. Het eerste jaar hebben 
we vooral benut om een nieuwe visie 
op de medisch specialistische zorg in 
onze regio op te stellen. Die visie is be
palend voor de toekomstige zorg van 
Bravis en dus ook voor de bouw van 
het nieuwe ziekenhuis. Eind 2020 was 
de visie gereed en zijn we gestart met 
het inrichten van een bouworganisa
tie die de bouw gaat begeleiden.’

Wat doet de bouworganisatie?
‘Hun eerste taak is het opstellen van 
een Programma van Eisen, een op
somming van functionele, ruimtelijke 
en technische eisen voor het nieuwe 
Bravis ziekenhuis. Hierbij worden 
allerlei partijen betrokken: medisch 
specialisten, medewerkers van het zie
kenhuis, samenwerkingspartners en 
een vertegenwoordiging namens pati
enten. Ook via het Bravispanel kunnen 
mensen meedenken. Daarnaast is de 
gemeente Roosendaal druk doende 
met de planologische voorbereidingen 
zoals de grondverwerving, de inrich
ting van het landschapspark en de 
benodigde bestemmingsplannen. Na 

de fase van het Programma van Eisen 
gaat de architect aan de slag met het 
ontwerp van het uiteindelijke gebouw.

Waar moet het nieuwe Bravis aan 
voldoen?
‘Er zijn natuurlijk heel veel wettelijke 
eisen. Daarnaast hebben we kern
ambities vastgelegd die de inspiratie 
vormen voor een toekomstgericht 
ziekenhuis. We willen graag een func
tioneel, modern en duurzaam gebouw 
wat goed toegankelijk en aantrekkelijk 
moet zijn voor patiënten, bezoekers 
en medewerkers. Slimme technologie 
en menselijke aandacht moeten hand 
in hand gaan. Bovendien willen we 
opleidingen en onderzoek faciliteren 
en een aantrekkelijk werkgever zijn. 
Heel belangrijk is ook de verbinding 
met het landschapspark om zo natuur 
en gezondheid aan elkaar te koppe
len. Deze kernambities worden thans 
vertaald in programma’s voor onder 
andere de verpleegomgevingen, de 
poliklinieken en de behandelcentra. 
Uiteraard laten we ons ook inspireren 
door ervaringen van andere nieuw
bouwziekenhuizen.’

Hoe groot wordt het gebouw?
‘Het ziekenhuis en haar (zorg)part
ners worden gevestigd op een terrein 
van 12 hectare. De gemeente heeft in 
het ontwerpbestemmingsplan aange
geven dat het gebouw maximaal 20 
meter hoog mag worden  dat zijn 4 
bouwlagen met een beperkt gedeelte 
van maximaal 7 bouwlagen. In totali
teit mogen we samen 110.000 m2 

bouwen. Uiteraard zijn wij niet van 
plan om groter te bouwen dan nood
zakelijk is. Niet alleen vanuit financiële 
overwegingen, maar ook vanwege 
duurzaamheid, want hoe kleiner het 
gebouw, hoe minder CO2 er wordt 
uitgestoten. Kleiner is dus duurzamer. 
Tegelijk hebben we door de co
ronapandemie geleerd dat we ruimte 
moeten creëren om patiëntenstromen 
te scheiden en 1,5 meter afstand 
moeten kunnen houden. We moeten 
goed nadenken om al deze facetten 
een plaats te geven. En dat kost nou 
eenmaal een heleboel tijd.’

Wanneer gaat de bouw beginnen?
‘Dat duurt dus nog wel eventjes. Als 
eind 2021 het Programma van Eisen 
klaar is, dan gaat een ontwerpteam 
aan de slag om alle eisen om te zetten 
naar een gebouw. Daarbij moet je den
ken aan een ruimtelijk en een tech
nisch ontwerp. Want een ziekenhuis 
bestaat niet alleen uit bakstenen, er 
komt natuurlijk ook heel wat techniek 
aan te pas. Voor dit ontwerpproces ne
men we twee jaar de tijd. Pas daarna 
gaat de eerste schop de grond in.’

Op www.debulkenaar.nl lees 
je het laatste nieuws over De 
Bulkenaar. Je vindt hier ook 
de uitzending Bomen over de 
Bulkenaar.
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In haar jonge leventje heeft Faye de 
binnenkant van het ziekenhuis al veel 
te vaak gezien. Dit keer kampt ze met 
enorme pijnen in haar rug. ‘Daar denkt 
ze nu niet aan’, zegt moeder Martine. 

‘Straks heeft ze dubbel 
zoveel last, maar ze heeft 
het ervoor over. Zo geniet 
ze van haar moment samen 
met Mimus.’ Hij is dan ook 
haar favoriete CliniClown, 
waarmee ze dagelijks hele 
gesprekken voert via de 
CliniClowns App. 

Mee in een koffertje
Zonder rode neus, blauwe 
alpinopet en gestipt over
hemd gaat Mimus als Martin 

Hoevenaars door het leven. De Scher
penissenaar combineerde in 2016 zijn 
baan in de zorg met zijn liefde voor 
het theater en auditeerde bij Clini
Clowns. In het Bravis ziekenhuis vormt 
hij een duo met Anne van Bergeijk 
uit Tilburg. Sinds 2006 kruipt zij in de 
huid van Mus. In coronatijd kunnen 
Mimus en Mus niet samen de kinderen 
opfleuren. ‘Daar hebben we iets op 
gevonden’, zegt Martin trots. ‘Ik neem 
Mus mee in een koffertje. Daar zit een 
tablet in zodat we, online, toch samen 
kunnen spelen in het ziekenhuis.’ 

Je antennes aan
De CliniClowns passen zich aan elke 
situatie aan en varen dan ook op hun 
improvisatietalent. ‘Het liefst stap je 
zo blanco mogelijk de kamer in en 
kijk je ter plekke wat kan. Je moet 
daarbij kunnen vertrouwen op je eigen 
impulsen en op wat zich aandient. De 
ideeën die je zelf meeneemt kunnen 
ten koste gaan van de mogelijkheden 
die in het moment zelf ontstaan’, legt 
Martin uit. ‘Je stemt je spel op elk kind 
af’, vervolgt Anne. ‘Dat maakt het elke 
keer anders. Je hebt continu je anten
nes aan en voelt ter plekke aan wat 
kind en ouders op dat moment nodig 
hebben. Het is dan ook een speelse 
ontmoeting tussen clowns en kind.’ 

Laten schitteren
De clowns stappen tevreden naar bui
ten als ze een stukje lichtheid en ver
wondering hebben achtergelaten. ‘Het 
kind zit in een ziekenhuissituatie. Dat 
betekent dat er van alles met je wordt 
gedaan, waarover je weinig regie hebt. 
In ons spel zoeken wij naar het kind’, 
aldus Martin. ‘We willen het kind laten 
schitteren. Sommige kinderen vinden 
het fijn om mee te doen, anderen kij
ken liever. Maar de spotlights komen 
op het kind’, vult Anne aan. ‘Dat is ook 
het verschil met het theater’, vertelt 
Martin. ‘Het gaat niet om ons.’ 

Lichter
De CliniClowns geven niet alleen veel, 
maar krijgen ook veel terug.
Anne: ‘Soms loop je op precies het 
goede moment voorbij of is er pre
cies de goede afstemming met een 
verpleegkundige. Het is ook echt een 
samenwerking met ouders en me
dewerkers op de afdeling. Je werkt 
samen om dat mooie moment voor 
elkaar te krijgen. Als alles samenvalt, 
dan gaat iedereen lichter verder.’ 

Kostuum aan, jas uit
Met hun spel blijven Martin en Anne 
heel dicht bij zichzelf. ‘We doen ons 
niet anders voor dan wie we zijn’, 
benadrukt Anne. ‘Natuurlijk trans
formeer je wel naar die clown. Je 
doet het kostuum aan, maar je doet 
tegelijk ook een jas uit. Dat maakt dat 
je antennes aanstaan en je openstaat 
voor alles wat er gebeurt. De clowns
vorm maakt je ook meer uitnodigend.’ 
‘Mimus is mijn lichte kant’, concludeert 
Martin. ‘Het is een deel van mezelf. 
Als ik mijn neus opzet en mijn kleren 
aantrek, dan verdwijnt het deel waar 
ik niets aan heb naar de achtergrond. 
Door Mimus is het kind in mij sterker 
geworden en dat is een verrijking van 
Martin.’ 
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CliniClowns Mimus en Mus laten kinderen het ziek zijn even vergeten

‘Hier plaatsen wij het kind in de spotlights’

CliniClowns

Tokkelend op zijn guitalele 

betreedt CliniClown Mimus de 

Bravis-afdeling Kind & Jeugd. 

Meteen schalt zijn naam vanuit 

één van de kamers. ‘Hoor ik daar 

nu Faye?’, antwoordt Mimus, die 

meteen de zoektocht inzet naar 

het meisje. Nadat hij een rondje 

over de gang heeft gemaakt, 

komt de CliniClown eindelijk aan 

op de juiste plek. Daar heeft Faye 

zich verstopt. Onder haar dekbed 

schatert ze het uit van plezier. 

Het is het begin van een dierbaar 

moment waarin het meisje even 

vergeet waar ze is en haar pijn 

opzijzet. 

CliniClown Mimus laat Faye gieren van de pret. 

Mimus draagt Mus mee in zijn koffertje. 
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Zorg voor kwetsbare ouderen

Vragenlijst
Iedereen die ouder is dan 70 jaar en op 
de SEH of een andere afdeling van het 
Bravis ziekenhuis wordt opgenomen, 
krijgt te maken met deze vragen. Ze 
zijn onderdeel van een eerste scree
ning die het Bravis heeft ingesteld om 
sneller inzicht te krijgen of oudere 
patiënten een kwetsbare conditie heb
ben. Als uit de score naar voren komt 
dat de patiënt mogelijk kwetsbaar is, 
dan wordt er extra zorg ingezet. Maar 
wanneer is een oudere patiënt dan 
kwetsbaar?

Kwetsbare oudere
‘Er zijn verschillende factoren die een 
persoon kwetsbaar kunnen maken 
tijdens een opname in het ziekenhuis’, 

zegt Sanne de Jong, verpleegkundig 
specialist Geriatrie. ‘De factor leeftijd is 
daar maar één van, andere mogelijke 
factoren zijn het geheugen, beweging 
en voeding. Ook het hebben van twee 
of meer chronische ziektes brengt 
risico’s met zich mee. Kwetsbare 
ouderen hebben meer kans op on
dervoeding en komen sneller ten val. 
Daar moeten we dus heel alert op zijn 
tijdens de opname, maar ook wanneer 
de patiënt weer naar huis gaat is het 
belangrijk om dit te volgen. Soms kan 
een opname blijvende achteruitgang 
in de conditie opleveren. Dat willen we 
graag voorkomen.’  

Ziekenhuisbrede zorg
Het Bravis kent een speciale afdeling 

Geriatrie, de afdeling voor oudere 
patiënten die meerdere aandoeningen 
tegelijk hebben. De zorg voor kwets
bare ouderen hoort echter niet alleen 
thuis op deze afdeling. Daarom wordt 
er ziekenhuisbreed ingezet op het 
herkennen van signalen die kunnen 
wijzen op kwetsbaarheid bij ouderen. 
Dat begint al met de screening, in de 
vorm van een vragenlijst, op de SEH 
en alle verpleegafdelingen van het 
ziekenhuis. Als er sprake is van kwets
baarheid, dan wordt dit in het zorg
plan vermeld, zodat iedereen in het 
Bravis op de hoogte is van de situatie. 
Een speciaal consultteam van ver
pleegkundig specialisten, waar Sanne 
onderdeel van uitmaakt, kan overal in 
het ziekenhuis worden ingezet om ver

pleegkundigen in de zorg voor kwets
bare ouderen te begeleiden. Zo kan er 
zorg op maat worden geleverd.

Delier herkennen en voorkomen
Door een ziekenhuisopname kunnen 
kwetsbare ouderen acuut erg verward 
raken. Dit heet een delier. Het is niet 
alleen angstig om mee te maken voor 
de patiënt en zijn familie, het vertraagt 
ook het herstel van de patiënt. Maurice 
Vroman, zorgmanager van de afdeling 
Geriatrie, vertelt dat een delier onder 
andere kan ontstaan als een kwets
bare oudere plotseling uit zijn eigen 
ritme wordt weggehaald. ‘Een opna
me in het ziekenhuis is voor iedereen 
spannend, maar voor ouderen vaak 
nog moeilijker omdat zij meestal 

Extra aandacht voor kwetsbare ouderen
Midden in de nacht wordt de 80-jarige Wim met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp (SEH) gebracht. Hij werd thuis zo benauwd dat 

zijn vrouw 112 belde. Op de SEH komt hij weer tot rust, maar er wordt wel besloten dat hij ter observatie in het ziekenhuis blijft omdat Wim 

al langere tijd problemen heeft met zijn hart. De SEH-arts vraagt of hij de laatste tijd is afgevallen, weleens in de war is, of spontaan valt. Ook 

wordt er gevraagd of hij meer hulp nodig heeft dan vroeger. Wim lacht er wat om. Hij vindt zichzelf nog vitaal genoeg en had alleen vannacht 

even een probleempje, zegt hij. Maar hij moet wel toegeven dat het eten hem de laatste tijd minder smaakt.

Maurice Vroman en Sanne de Jong



minder veerkrachtig zijn. Daarom 
proberen we om zoveel mogelijk zorg 
thuis aan te bieden met hulp van onze 
zorgpartners. We maken ook steeds 
meer gebruik van beeldbellen. Hier
door hoeven patiënten niet meer zo 
vaak naar het ziekenhuis te komen en 
dat geeft minder stress.’ 

Doe zoals thuis
Bij de verpleegafdelingen worden de 
patiënten die daartoe in staat zijn, 
aangeraden niet de hele dag in bed 
te gaan liggen. Het is beter voor de 
dag en nachtstructuur om je over
dag gewoon aan te kleden en niet in 
je pyjama rond te lopen. Ook goede 
schoenen zijn belangrijk, omdat je op 
sloffen eerder uitglijdt. Op de afdeling 
Geriatrie is een huiskamer waar acti
viteiten worden aangeboden en waar 
er samen aan tafel kan worden gege
ten. Dat is gezelliger en verhoogt de 
eetlust. ‘Blijven bewegen is ook heel 
belangrijk’, zegt Maurice. ‘We hebben 
sinds kort beweegborden naast het 
bed. Het is een hulpmiddel voor de 
patiënt, de familie en de zorg. Zo weet 
iedereen wat veilig mag en kan, zoals 
bijvoorbeeld een paar keer per dag 

een rondje over de afdeling lopen met 
de rollator. Door het ritme van thuis 
aan te houden kan een delier worden 
voorkomen en achteruitgang beperkt.’

Aanpassingen op de SEH
Een spoedopname betekent natuurlijk 
altijd stress. Zeker als iemand mid
den in de nacht door een ambulance 
naar het ziekenhuis wordt gebracht. 
Maurice vertelt dat er daarom op de 
SEH extra maatregelen genomen 
zijn rondom de zorg voor kwetsbare 
ouderen. Behalve de eerste screening 
zijn er rustige behandelkamers waar 
de patiënt naar buiten kan kijken, 
zodat hij niet in de war raakt over of 
het dag of nacht is. Patiënten met een 
minder kwetsbare gezondheid kunnen 
weleens een maaltijd overslaan, maar 
kwetsbare ouderen juist niet. Daarom 
worden er broodmaaltijden en ge
zonde snacks uitgedeeld. Bovendien 
wordt een kwetsbare oudere altijd een 
dag na een bezoek aan de SEH gebeld 
om te vragen hoe het met hem gaat.

Nazorg
Het ziekenhuis regelt dat wanneer een 
patiënt wordt ontslagen, de zorg goed 

doorloopt. De huisarts en eventuele 
wijkverpleging worden van de opna
me op de hoogte gesteld. Er wordt 
eventueel extra thuiszorg of (een tijde
lijk) verblijf om te herstellen geregeld. 
De patiënt kan ook gebruik maken van 
de deliernazorgpoli.  

Sanne en Maurice vertellen dat de 
aandacht voor kwetsbare ouderen 
helpt om hen sneller de regie over de 
gezondheid weer op te laten pakken 
en zo langer thuis te kunnen blijven 
wonen. 
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Oncologie

Kleine aanpassingen, groot verschil
Sijtje Blom is oncologieverpleegkundige en zij ziet op haar afdeling 
veel ouderen met een kwetsbare conditie. ‘We doen ons uiterste best 
om deze patiënten extra ondersteuning te geven. Soms hebben kleine 
aanpassingen tijdens de opname al een groot effect. Om bijvoorbeeld 
niet in de war te raken over de datum en de tijd, hangt er een klok en een 
kalender op de kamer. We houden in de gaten of iemand verward is door 
regelmatig een vragenlijst met de patiënt door te nemen. We vragen dan 
bijvoorbeeld of iemand nog weet wat voor dag het is. Sommige kwets
bare ouderen hebben baat bij wat foto’s op het nachtkastje. In overleg 
met de verpleegkundige, mag een familielid blijven slapen. Er is ook veel 
aandacht voor ondervoeding. We zorgen voor energie en eiwitrijke tus
sendoortjes. En het lijkt een inkoppertje, maar de hulpknop aan het bed 
moet altijd goed zichtbaar en bereikbaar zijn.’

Cardiologie

Leren signaleren
‘Om de zorg voor kwetsbare ouderen te optimaliseren doen we op onze 
afdeling veel aan voorlichting’, zegt Karin Knobel, verpleegkundige op de 
afdeling cardiologie. ‘Zo zorgen we dat alle collega’s de signalen van ver
wardheid of ondervoeding leren signaleren. Daarnaast bieden we prak
tische oplossingen. Wanneer iemand bijvoorbeeld in de war is en steeds 
uit bed wil, is het risico op vallen groot. Daarom krijgen alle ouderen bij 
ons antislipsokken. Een extra laag bed kan het risico op vallen nog verder 
verkleinen. Sommige patiënten kunnen zich in hun verwardheid steeds 
verder in zichzelf terugtrekken en daardoor niet meer reageren op de 
behandeling. Zo’n signaal moeten we ook leren opvangen. Hartpatiënten 
houden bovendien vaak vocht vast, waardoor ze kortademig worden. Een 
zoutarm dieet en vochtbeperking zijn dan belangrijk, naast het stimule
ren van de eetlust.’

‘ Iedereen in het ziekenhuis moet 

de signalen herkennen die kunnen 

wijzen op kwetsbaarheid bij ouderen.

Karin Knobel

Sijtje Blom
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Kom jij samen met ons 
de zorg van morgen beter maken?

Ik ben  
de doorzetter
die steeds een nieuwe uitdaging zoekt

Ik ben  
de idealist 
die zich inzet voor een gezondere regio

Ik ben  
de durfal

die de overstap durft te maken


