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Bravis bouwt aan een nieuw ziekenhuis  
Het Bravis ziekenhuis is op weg naar een nieuwe hoofdlocatie op de Bulkenaar, aan de westkant van Roosendaal, centraal gelegen 

in ons werkgebied en tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Vanaf 2025 concentreert het Bravis ziekenhuis hier de ziekenhuis-

voorzieningen. Een nieuw ziekenhuis voor de regio, in het hart van de regio. Met diverse zorgpunten dichtbij huis zodat u de best 

mogelijke zorg steeds binnen handbereik heeft.  

Het jaar 2021 staat voor het Bravis ziekenhuis in het teken van 

de planontwikkeling en het opstellen van het Programma van 

Eisen voor het nieuwe ziekenhuisgebouw op de Bulkenaar. Zo’n 

Programma van Eisen is nodig om alle eisen te beschrijven waar 

het nieuwe gebouw straks aan moet voldoen. Vanuit kaders, 

uitgangspunten, organisatievisie en ambities wordt toegewerkt 

naar een huisvestingsvisie, concepten en uiteindelijk concrete 

gebouweisen. Er wordt in verschillende fases gewerkt aan het 

Programma van Eisen. In deze uitgave nemen we u graag mee 

in de resultaten van de eerste fase, die het vertrekpunt vormen 

voor de volgende fase. 
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Programma van Eisen
Van visie en ambities via concepten en processen naar gebouweisen

Het bouwen van een nieuw ziekenhuis doe je niet zomaar, 

daar moet goed over nagedacht worden! Daarom wordt een 

Programma van Eisen (PvE) geschreven. Een PvE is een verza-

meling van alle eisen en wensen waar een project, in dit geval 

het nieuwe ziekenhuisgebouw, aan moet voldoen. U kunt uzelf 

voorstellen dat dat best een opgave is! Daarom schrijven we 

zo’n PvE niet alleen. Het Bravis ziekenhuis werkt hierin samen 

met AT Osborne, die veel expertise heeft op dit gebied. Daar-

naast vragen we hulp van allerlei medewerkers én betrekken we 

patiënten in dit proces.

Het Programma van Eisen bestaat uit drie fases:

 1. De visie van Bravis wordt uitgedrukt in ambities en principes;

 

 2. De ambities worden vertaald naar basisconcepten en kenmerken per soort omgeving (bijvoorbeeld de verpleeg- of spreek  

  uuromgeving);

 

 3. Per afdeling wordt vervolgens een verdere gedetailleerde uitwerking gemaakt.

   

In dit document leest u meer over de resultaten van de eerste fase.
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Ambities: Wat willen we bereiken?
‘We doen dit allemaal om de best mogelijke patiëntenzorg te leveren’

De best mogelijke patiëntenzorg leveren; het kwam regel-

matig in de gesprekken terug. Niet gek natuurlijk, wanneer 

je over een nieuw ziekenhuisgebouw spreekt waar straks 

ruim 270.000 patiënten uit de regio (complexe) zorg kun-

nen ontvangen! De perspectieven van patiënten en hun 

begeleiders/bezoekers werden daarom gecombineerd 

met die van de medewerkers en de organisatie. Met de 

visie van de zorg in de toekomst in het achterhoofd, is 

nagedacht over tal van onderwerpen waaronder de on-

dersteunende werkprocessen, de inzet van technologie, 

de diverse logistieke stromen en voorzieningen, gewens-

te invulling van services, en de in algemene zin gestelde 

eisen aan het gebouw.

Ambitiedocument Ambitiedocument Het nieuwe Bravis I 5



 

Terugblik eerste fase
Er is hard en creatief gewerkt aan de ambities

Samen met patiënten, inwoners van de regio, zorgpart-

ners en medewerkers heeft het Bravis ziekenhuis in 2020 

de visie van 2030 gepresenteerd; een mooi en uitgebreid 

document over hoe de zorg de komende jaren veranderd 

en de manier waarop het Bravis ziekenhuis daarop in-

speelt. Op basis van deze visie zijn acht werkgroepen in de 

eerste vijf maanden van dit jaar hard aan de slag gegaan 

met het bedenken van ambities voor het nieuwe zieken-

huisgebouw. Ruim 60 medewerkers hebben, samen met 

patiënten en inwoners uit de regio, nagedacht over waar 

het nieuwe ziekenhuis straks aan moet voldoen. Bijvoor-

beeld op het vlak van persoonlijke aandacht, beweging, 

preventie, technologie en duurzaamheid. Samen hebben 

zij deze onderwerpen vertaald naar ongeveer 50 ambities. 

Vervolgens zijn deze ambities samengebracht tot 14 over-

koepelende ambities. Deze ambities zijn daarna getoetst 

bij de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis (Raad van 

Toezicht, Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Verpleeg-

kundige Adviesraad, Cliëntenraad en Vereniging Medische 

Staf). Daarnaast organiseerde het Bravis ziekenhuis een 

bijeenkomst voor medewerkers, waar ruim 100 medewer-

kers aan deelnamen.

In de rest van dit document nemen we u mee in de ambi-

ties die per onderwerp geformuleerd zijn. Waar nodig zijn 

de ambities voorzien van een toelichting.
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Mens centraal
De ambities samengevat
  

  Het nieuwe ziekenhuisgebouw 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;

  

  a. Mensen voelen zich bij het Bravis ziekenhuis welkom, veilig en op hun gemak;
 
  b. Het streven is (de ervaring van) naadloze patiëntenzorg te creëren;
 
  c. Waarbij een actieve rol, eigen regie en ondersteuning door naasten wordt ondersteund.

1.

2.
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De ambities toegelicht
Welbevinden en menselijke maat

In het Bravis ziekenhuis staat het welbevinden van de mens cen-

traal. De patiënten en hun begeleiders ervaren privacy en rust. 

Mensen voelen zich in het nieuwe ziekenhuisgebouw welkom, 

veilig, comfortabel en op hun gemak. Dat begint met een gast-

vrije ontvangst! Niet alleen bij binnenkomst in het ziekenhuis, 

maar ook op de afdeling. In de huisvesting en de zorg staat 

persoonlijk contact altijd voorop.

 

Toegankelijk voor iedereen

In het nieuwe ziekenhuis kan iedereen meedoen. Het Bravis zie-

kenhuis is een inclusief ziekenhuis, dat toegankelijk is voor men-

sen met verschillende behoeftes, vaardigheden en belevingen. 

Dat betekent dat er ruimte is voor mensen van verschillende 

leeftijden en met verschillende digitale en gezondheidsvaardig-

heden, nationaliteiten, religies en leefstijlen. Daarnaast wordt 

natuurlijk ook gedacht aan mensen die een beperking in zicht, 

gehoor of mobiliteit ervaren. Belangrijk is dat iedere gebruiker 

makkelijk zijn weg kan vinden, dat de omgeving warm en com-

fortabel aanvoelt en dat de gebruiker geen onrust ervaart van 

werkprocessen. 

 

Persoonlijke patiëntreis centraal voor naadloze zorg

In het Bravis ziekenhuis is het streven om de best mogelijke 

patiëntenzorg te leveren door (de ervaring van) naadloze in-

tegrale patiëntenzorg te creëren. Dat betekent onder andere 

dat patiënten de juiste behandelaar op het juiste moment en 

op de juiste plek zien, dat afspraken zoveel mogelijk op elkaar 

afgestemd worden en dat patiënten tijdens hun bezoek niet het 

gehele ziekenhuis hoeven te doorkruizen. Wanneer patiënten 

zorg nodig hebben van een zorgpartner, zorgen we er samen 

voor dat de overgang naadloos is. 

 

Actieve rol en eigen regie om patiëntwaarde te versterken

Patiënten worden gestimuleerd een actieve rol te nemen in het 

zorgproces. Zelfredzaamheid en regie van de patiënt zijn, waar 
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mogelijk, het uitgangspunt. Er wordt gestreefd naar gelijkwaar-

digheid tussen patiënt en behandelaar. De behandelaar vormt 

als het ware de coach; de patiënt heeft regie over zijn behan-

delproces/-plan en ervaart ruimte om samen met de behande-

laar te beslissen. Goede informatie over afspraken, behande-

lingen en verwachtingen zijn dan ook erg belangrijk. Die eigen 

regie blijft niet beperkt tot het behandelproces, maar geldt ook 

voor het gebruik van services, entertainment, het ontvangen van 

bezoek en controle over de omgeving (voor zover niet strijdig 

met de zorg).

 

Ruimte voor ondersteuning door naasten

In het nieuwe ziekenhuis wordt betrokkenheid van familie en 

naasten ondersteund. Er is letterlijk ruimte voor hun betrokken-

heid bij de zorg. Bijvoorbeeld tijdens het spreekuur of onder-

zoek of tijdens opname op een verpleegafdeling. Dat betekent 

bijvoorbeeld dat naasten de mogelijkheid hebben tot over-

nachten bij de patiënt (rooming-in) en dat informatie makkelijk 

gedeeld kan worden. Vooral voor kinderen geldt dat systeem-

gerichte of family centered care een belangrijk uitgangspunt is. 

Bij deze vormen van zorgverlening staat de omgeving van het 

kind centraal en worden zij nauw betrokken bij de ziekte en het 

behandelproces.

 

Gezondheid en herstel bevorderen

De omgeving stimuleert herstel en positieve gezondheid van 

medewerkers, patiënten en bezoekers. In het nieuwe zieken-

huisgebouw betekent dat extra aandacht voor veel daglicht, 

groen, rust en de mogelijkheid tot bewegen. Beweging door 

de patiënt wordt gestimuleerd door het gebouw. Bijvoorbeeld 

door toegankelijke trappen en beweegfaciliteiten op de poli en 

in de kliniek.
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3.

3.

Medewerker centraal
De ambities samengevat
  
  De huisvesting draagt bij aan het creëren van een passende, veilige en aantrekkelijke werkomgeving.  

  Die omgeving; 

  a. Is veilig en draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid en welbevinden;
  
  b. Maakt dat mensen er doelmatig en met plezier en trots kunnen werken;
 
  c. Biedt hen ruimte voor persoonlijke regie, ontwikkeling, opleiding en onderzoek.
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De ambities toegelicht
Aantrekkelijke, gezonde en inspirerende werkom- 

geving

Het nieuwe Bravis biedt een gezonde, veilige, inspirerende 

en prettige werkomgeving waar medewerkers trots op zijn. 

In het nieuwe Bravis kunnen medewerkers met enthousias-

me en plezier werken aan moderne en innovatieve zorg. 

 

Het Bravis ziekenhuis is een aantrekkelijke werkgever voor 

mensen in de regio en daarbuiten, doordat de werkomge-

ving bijdraagt aan sociale, mentale en fysieke gezondheid. 

Zowel buiten als rondom het primaire proces is er voldoen-

de aandacht voor ontspanning, groen en beweging. Er 

wordt ingezet op (infectie)preventie en ergonomische en 

comfortabele werkplekken. In het geval van een infectie, 

isolatie of andere crisissituatie, kan te allen tijde veilig en 

praktisch gewerkt worden. 

 

Een functioneel passende en doelmatige werkomge-

ving met ruimte voor persoonlijke regie

De werkomgeving en ruimtelijke indeling helpen mede-

werkers efficiënt en doelmatig zelfstandig of in een team te 

werken, met ruimte voor eigen regie. De nabijheid van col-
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lega’s is daarbij erg belangrijk; er is altijd een collega in de 

buurt. Door een logische indeling van het gebouw, hoeven 

medewerkers zich zo min mogelijk onnodig te verplaatsen. 

Daarnaast zijn er goed uitgeruste, functionele werkplek-

ken, passend bij de activiteit en functie van de medewer-

ker. Dit betekent bijvoorbeeld ook gescheiden werk- en 

rustruimtes en services die de medewerkers ontzorgen. 

De inzet van technologie helpt bij het prettig en doelmatig 

werken binnen de eigen muren, thuis en in de regio. 

 

 

Ruimte voor ontwikkeling

Onderdeel van een inspirerende werkomgeving is een 

moderne leeromgeving, waar mogelijkheden zijn voor ont-

wikkeling, opleiding en (wetenschappelijk) onderzoek om 

zo de zorg te verbeteren. Leren en verbeteren doe je conti-

nue en een goed leerklimaat maakt dit mogelijk. Dat bete-

kent dat er faciliteiten nodig zijn waar (zorg)professionals 

hun kennis en vaardigheden kunnen trainen en verbeteren. 
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4.

Organiseren en samenwerken
De ambities samengevat
  
  We hanteren een vraaggerichte benadering om doeltreffende samenwerking van zorgverleners in het  

  patiëntproces mogelijk te maken.  

  a. Die multidisciplinaire samenwerkingsvormen kunnen verschillend in vorm en omvang zijn;
  
  b. Met of zonder fysieke nabijheid binnen het gebouw, gebaseerd op de noodzaak of meerwaarde  
   die dat biedt voor patiënt en organisatie;
 
  c. Dat geldt ook voor het aansluiten van en bij partners in de zorgketen. 
 

 

 

 

 

 

 
Ambitiedocument Ambitiedocument Het nieuwe Bravis I 15



 

De ambities toegelicht
Zorgvraaggerichte benadering voor een doeltreffende sa-

menwerking

De organisatie en inrichting van de huisvesting bevorderen een 

zorgvraaggerichte benadering. Dat betekent dat het Bravis zie-

kenhuis in de zorg uitgaat van de wensen en behoeften van de 

patiënt, waarbij de patiënt uiteindelijk beslist. Daarbij wordt re-

kening gehouden met de behoefte aan samenwerkende zorg-

verleners. Om deze zorgvraaggerichte benadering te realiseren, 

zijn in het nieuwe ziekenhuisgebouw verschillende samenwer-

kingsvormen mogelijk, hetzij themagericht, hetzij gebaseerd op 

complexiteit. In de acute zorg organiseert het Bravis ziekenhuis 

een goede ontvangst en snelle (start)diagnostiek en behande-

ling. Belangrijke aandachtspunten bij de indeling van de zorg 

zijn het aantal overdrachtsmomenten, het hoofdbehandelaar-

schap en de efficiënte inzet van mensen en middelen. Daarbij 

vraagt de gewenste manier van organiseren om (het opleiden 

van) breed/anders inzetbare zorgverleners. Het streven is dat de 

ordening en samenhang voor de patiënt en zorgverlener her-

kenbaar, logisch en doeltreffend zijn.

Multidisciplinaire zorg flexibel inrichten

De toenemende mate van multipathologie (het aantal aandoe-

ningen bij één patiënt) en complexiteit vraagt om een multidis-

ciplinaire aanpak. Samenwerking kan vele vormen aannemen. 

Je hoeft bijvoorbeeld niet altijd fysiek bij elkaar in de buurt te 

zijn. De omvang mag verschillend zijn, van aandoening (Rug-

poli) tot doelgroep (Oncologie). Daarbij is naadloze integrale 

patiëntenzorg het uitgangspunt. 
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De persoonlijke patiëntreis staat centraal en de zorg wordt 

hieromheen georganiseerd. Betrokken zorgverleners zitten, als 

dat nodig is, voor een bepaalde patiëntengroep bij elkaar en/

of komen naar een daartoe aangewezen plaats (bijv. Downpo-

li, Slaapcentrum, Pijncentrum, MKC). De verschillende vormen 

van clustering moeten mee kunnen bewegen in omvang en 

inrichting, bijvoorbeeld bij het noodzakelijk opschalen door een 

pandemie.

Meerwaarde bieden voor patiënten en de organisatie

Het bij elkaar brengen van bepaalde zorg heeft voordelen voor 

patiënten en de organisatie. De noodzaak om fysiek bij elkaar 

in de buurt te zijn, is wisselend. Het Bravis ziekenhuis maakt 

daarom, waar mogelijk, optimaal gebruik van digitale moge-

lijkheden. Juist daar waar fysieke nabijheid en samenwerking 

nodig zijn en waar gezamenlijke patiëntcontacten meerwaarde 

bieden, wordt die mogelijkheid gecreëerd. Bovendien wordt er 

onderscheid gemaakt in acute zorg en planbare processen, als 

basis voor de indeling van klinieken en poliklinieken. 

Wanneer dit de samenwerking en kennisdeling tussen zorg-

partners bevordert en dit het patiëntproces ten goede komt, 

vestigen zorgpartners zich in of bij het nieuwe Bravis ziekenhuis. 

Het ziekenhuisgebouw zorgt ervoor dat zorgpartners en hun 

processen aansluiting vinden in of bij het gebouw. Zo wordt 

geborgd dat de overgang naadloos is wanneer patiënten zorg 

nodig hebben van zorgpartners, zoals de huisartsenpost, ge-

riatrische revalidatiezorg, verpleeg- en verzorgingshuizen en 

thuiszorg.
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5.

 

Doelmatig en wendbaar 
De ambities samengevat 

  Doelmatig en wendbaar samenwerken en organiseren van zorg betekent dat rationele en flexibele inzet van  

  capaciteiten mogelijk is.

  
  a. Die wordt toegewezen aan zorgprocessen of –eenheden op basis van gebruik;
  
  b. Die makkelijk kan veranderen;
  
  c. Die past bij de schaal van het Bravis ziekenhuis.
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De ambities toegelicht
Doeltreffende inrichting van zorgprocessen 

De organisatie en indeling van het gebouw bevorderen de 

gewenste zorgvraaggerichte benadering zoveel mogelijk, 

rekening houdend met de schaal van het Bravis ziekenhuis. Dat 

betekent dat de inrichting van zorgprocessen centraal staat, dat 

processen volgens de lean-methodiek (methodiek waarin de 

patiënt centraal staat) worden gevolgd en er een goede balans 

is tussen het patiëntproces en de efficiëntie en effectiviteit 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. 

Regelmatig wordt het gebruik van deze faciliteiten geëvalueerd 

en de toewijzing bijgesteld wanneer dit nodig is. Wendbaarheid 

is een voorwaarde om op lange termijn doelmatig om te kun-

nen gaan met de beschikbare faciliteiten. Wendbaar betekent 

het snel en eenvoudig kunnen veranderen van organisatievorm 

of clustering en de omvang daarvan. Wendbaarheid vraagt 

om standaardisering en generiek inzetbare ruimten waar dat 

kan en om slimme situering van uitwisselbare capaciteit(en) 
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die flexibel, als een harmonica, kan meebewegen. Het gebouw 

wordt zo ingericht dat 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 de inzet en toewijzing makkelijk 

kunnen veranderen.

Centrale voorzieningen

Het is niet voor alle voorzieningen mogelijk die uniek toe te 

wijzen aan een onderdeel of proces. Om een efficiënte en ef-

fectieve inzet van vierkante meters 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, planbare 

zorg als de huisartsendiagnostiek. 
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Ordening en samenhang
De ambities samengevat 
 

  De indeling en ordening van het gebouw dragen bij aan het flexibel kunnen inrichten van gewenste 

  organisatievormen, een heldere en herkenbare structuur en gewenste logistiek en efficiënte en effectieve in- 

  zet van huisvesting. De samenhang van het ziekenhuisgebouw met eventuele andere gebouwen kan hierbij   

  een rol spelen. De indeling en situering van ruimten zorgen voor:

 
  a. Gewenste bundeling (bijeenhouden) van activiteiten en/of medewerkers;
 
  b. Scheiden van verschillende omgevingen waar gewenst en van logistieke stromen waar nodig;
 
  c. Beperkte(re) loopafstanden, naar en in het gebouw.
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De ambities toegelicht
Flexibele indeling en ordening van het gebouw

Het gebouw wordt zo ingericht dat verandering in gewenste 

organisatievormen, capaciteit, verdeling en gebruik van ruimten 

mogelijk is. Bij de groei of krimp van activiteiten kan gebruik ge-

maakt worden van soortgelijke huisvesting. Daarnaast zorgt de 

huisvesting dat flexibiliteit voor alle capaciteiten is ingeregeld.

 

Samenhang bewaren

Bij de clustering van zorg wordt rekening gehouden met de 

bundeling van werkzaamheden voor medewerkers, afdelingen 

of vakgroepen, zodat hun activiteiten niet versnipperd raken. 

Dat betekent dat in de huisvesting rekening gehouden wordt 

met medewerkers en vakgroepen die bij elkaar horen.

 

Balans tussen gezamenlijke en eigen omgevingen

Voor patiënten en medewerkers geldt dat ze vindbaar moeten 

zijn, maar dat betekent niet per se dat zij ook in het zicht moe-

ten zijn. Om meerdere redenen is het belangrijk dat patiënten 

en medewerkers ongestoord kunnen werken, wachten, verblij-

ven en rusten. Dat kan betekenen dat werk- en rustruimten voor 

medewerkers en patiënten gescheiden worden.
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Een logisch gebouw met een duidelijke, herkenbare struc-

tuur, goede logistiek en beperkte loopafstanden

Het nieuwe ziekenhuisgebouw is logisch geordend en heeft 

een indeling die begrijpelijk is voor gebruikers. Lange loopaf-

standen zijn onwenselijk en inefficiënt. Patiënten zijn vaak niet 

goed ter been en medewerkers verliezen tijd die zij anders aan 

de zorg besteden. Loopafstanden worden daarom voor ieder-

een zoveel mogelijk beperkt. Daarbij is het streven voor onder-

steunende afdelingen dat zij dicht bij de afdelingen zitten waar 

men het meest naartoe moet. De indeling en het gebruik van 

ruimtes zorgt ook voor gescheiden loop- en logistieklijnen voor 

patiënten, medewerkers en goederen. 
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7.

 

8.

Inzet van technologie
De ambities samengevat
  

  De ambities voor zorg, organisatie en huisvesting worden zo veel mogelijk gefaciliteerd door de slimme inzet  

  en integratie van technologie.

  

  a. Technologie ondersteunt werkprocessen, variatie in werkwijzen, zorg op afstand en samen- 
   werking en kan taken overnemen of ondersteunen;
  
  b. Technologie is gebruiksvriendelijk, slim, niet hinderlijk of dominant aanwezig en altijd in balans  
   met menselijk contact.
  

  Het gebouw biedt (de infrastructuur voor) een ‘slimme’ omgeving voor zorgprocessen, bedrijfsvoering,  

  logistiek en gebouwbeheer én houdt rekening met een veranderende ruimtebehoefte van (medische)  

  technologie.

Ambitiedocument Ambitiedocument Het nieuwe Bravis I 27



De ambities toegelicht
Slimme inzet en integratie in nieuwe werkprocessen

Technologie wordt in het nieuwe ziekenhuisgebouw ingezet om 

de zorg, organisatie en huisvesting te ondersteunen en te ver-

beteren. Het persoonlijke contact blijft echter altijd bewaard en 

bewaakt. 

Door nieuwe technologie worden werkzaamheden deels onaf-

hankelijk van plaats. Technologie maakt bijvoorbeeld thuiswer-

ken en keuze voor fysiek en online werken mogelijk. Op deze 

manier kunnen nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. 

De keuze voor de zorg- en werkvorm (fysiek of online) vraagt 

om keuzes op het gebied van functionaliteit, flexibiliteit, toe-

gankelijkheid en kosten. Een randvoorwaarde daarvoor is een 

uitgewerkt werkplekconcept. Aandachtspunt is dat de moge-

lijkheden voor wat kan, verschilt per patiënt- en vakgroep en 

afdeling. 

Technologie faciliteert ook optimaal de samenwerking in de 

keten en ondersteunt het continue proces van zorg rondom de 

patiënt (thuis, huisarts, opgenomen in het ziekenhuis). Zo wordt 

er meegedacht met zorg van de huisarts op afstand. Denk bij-

voorbeeld aan één integraal ICT-platform waardoor informatie 

uitwisselbaar is bij overgang van de ene naar de andere zorg-

verlener, of van het ene naar het andere systeem. 

Technologie neemt zorgtaken over die niet door schaars per-

soneel uitgevoerd hoeven te worden. Daarnaast ondersteunt 

technologie bij zwaar werk. Dat levert voordeel op voor mede-

werkers. Denk daarbij bijvoorbeeld aan minder lopen en tillen, 

geen gezeul met was en bedden en minder eentonige werk-

zaamheden. Daarbij voorkomt technologie menselijke fouten 

door middel van een dubbelcheck. De slimme inzet en integra-

tie van technologie zorgt daarmee voor innovaties en verbete-
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ring van processen. Datagedreven zorg kan daardoor resulteren 

in minder heropnames, een kortere ligduur, verbeterde logistie-

ke processen en zoveel mogelijk zorg thuis.

Niet té technologisch

Technologie neemt een steeds belangrijkere plek in. Hoe voor-

uitstrevend het Bravis ziekenhuis daar ook op wil inzetten; een 

balans tussen technologie en menselijk contact blijft cruciaal. 

Technologie mag niet ten koste gaan van persoonlijke aan-

dacht. Niet voor alle patiënten is een digitale ontvangst en rou-

tering bijvoorbeeld prettig en gewenst. In het nieuwe zieken-

huisgebouw zorgt het Bravis ziekenhuis daarom voor een mix 

van selfservice en serviceverlening met menselijk contact. Waar 

mogelijk heeft de patiënt daarin zelf de keuze. De technologie 

moet als een gemak ervaren worden, moet intuïtief in gebruik 

zijn, aansluiten op werkprocessen en mag geen stress opleve-

ren of op een andere manier hinderlijk zijn. 

Optimale, maar flexibele infrastructuur en omgeving om 

technologie optimaal te benutten 

Omdat technologie zich razendsnel ontwikkelt, is het best denk-

baar dat de ruimtebehoefte om (medische) technologie kwijt 

te kunnen in de loop der tijd veranderd. Zo worden laboratoria 

kleiner, terwijl operatie- en medicatierobots groter worden. Het 

is daarom belangrijk dat het gebouw met die continue verande-

ringen mee kan gaan.
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9.

 

10.

Logistiek en serviceconcepten
De ambities samengevat
   

  Aanwezige (beschikbare) faciliteiten en geboden dienstverlening ontzorgen de verschillende gebruikers  

  op marktconform-niveau.

  
  a. Vanuit de eigen regie kunnen zelf keuzes gemaakt worden; wat, wanneer, waar en met wie de   
   faciliteiten gebruikt worden;
  
  b. Daarbij heeft het nieuwe ziekenhuisgebouw een voorbeeldfunctie op het gebied van  
   gezondheid en gezond eten;
  
  c. De voorzieningen en dienstverlening stimuleren de verbinding met de directe omgeving.
  

  De logistiek van mensen en middelen is, met behulp van technologie, optimaal ingericht op het flexibel   

  en naar behoeften beschikbaar maken van benodigdheden; de logistieke stromen van goederen en  

  patiënten/bezoekers zijn gescheiden en/of verstoren elkaar niet.
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De ambities toegelicht
De dienstverlening ontzorgt alle gebruikers en stimuleert 

verbinding

De dienstverlening in het nieuwe ziekenhuisgebouw onder-

steunt en ontzorgt marktconform haar gebruikers. Als voor-

beeld wordt de werkwijze van Coolblue genoemd: snelheid, 

eenvoud en transparantie in alle processen. Services geven 

patiënten, medewerkers en bezoekers zelf de regie om keuzes 

te maken, bijvoorbeeld op het gebied van eten en drinken of 

infotainment. Een randvoorwaarde daarvoor is samenwerking 

tussen afdelingen vanuit servicegerichtheid, niet vanuit eigen 

efficiency. De diensten die het Bravis ziekenhuis biedt, zijn ook 

beschikbaar voor de omgeving/buurt en stimuleren de verbin-

ding daarmee. Denk bijvoorbeeld aan een ‘winkelstraat’. Het 

nieuwe ziekenhuisgebouw stelt zo haar services en voorzienin-

gen open voor klanten buiten het ziekenhuis. 

Het Bravis ziekenhuis heeft een voorbeeldfunctie op het ge-

bied van gezonde voeding, wat bijdraagt aan de gezondheid 

van alle mensen in het ziekenhuis. Dat betekent dat het Bravis 

ziekenhuis zorgt voor gezonde, lokale en duurzame voeding 

die beschikbaar is voor consumptie in de gewenste omgeving. 

Flexibele, marktconforme beschikbaarheid van producten is 

daarbij het uitgangspunt. 

Logistieke processen afgestemd op behoeftes

Logistieke processen zijn afgestemd op de behoeftes van de 
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verschillende afdelingen, patiënten en medewerkers in het 

ziekenhuis. Het beschikbaar hebben of maken van de vele 

benodigdheden, is afgestemd op hoe veel en hoe vaak deze 

nodig zijn. Dat betekent bevoorrading op maat en waar moge-

lijk geautomatiseerd. Daarnaast zijn logistieke processen zo min 

mogelijk zichtbaar en is het uitgangspunt just-in-time delivery, 

ofwel precies op tijd datgene leveren wat iemand nodig heeft. 

Technologie speelt hier een belangrijke rol in. Randvoorwaarde-

lijk is de uitwerking van een (vernieuwd) logistiek concept.  

Patiënten worden niet geconfronteerd met backoffice en logis-

tieke stromen. Logistieke stromen van goederen worden ge-

scheiden van patiëntstromen, om zoveel mogelijk rust en over-

zicht te creëren in het ziekenhuis.

Warme en persoonlijke ontvangst

Het nieuwe ziekenhuisgebouw ontvangt patiënten en bezoe-

kers uitnodigend, in een warme omgeving door middel van een 

proactieve, hoffelijke en persoonlijke ontvangst. Bestemmingen 

zijn daarbij duidelijk te vinden. Om de logistieke processen, de 

ontvangst en het aanmelden te verbeteren, is marktconforme 

techniek nodig. Je kunt daarbij denken aan het digitaliseren van 

afspraken, altijd actuele informatie over wachttijden en meldin-

gen via een app.
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11.

 

12.

Moderne huisvestingsconcepten
De ambities samengevat
 

   Huisvestingsconcepten faciliteren de zorgorganisatie op een toekomstbestendige manier:

  
  a. Waarbij maximale flexibiliteit en optimale benutting van ruimtes en faciliteiten worden bereikt;
  
  b. Door uniformiteit, standaardisatie, gedeeld gebruik en waar nuttig centrale situering en;
  
  c. Toewijzing van ruimtes op basis van activiteiten, benodigde capaciteiten en flexibele  
   bedrijfstijden.
  

  De omvang, inrichting en uitstraling van het nieuwe ziekenhuisgebouw is aantrekkelijk, uitnodigend,  

  overzichtelijk en veilig voor iedereen. Gebruikers ervaren de balans tussen technologie, professionaliteit,   

  functionaliteit en persoonlijke aandacht.
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De ambities toegelicht
Toekomstbestendige zorgorganisatie

Huisvesting van het nieuwe Bravis ziekenhuis is faciliterend en 

ondersteunend aan degene die er verblijft en werkt. Gezien de 

hoogte van de investering van een nieuw ziekenhuis, worden 

de huisvestingsconcepten en bijbehorende technologieën toe-

komstbestendig vormgegeven. Dat betekent dat de concepten 

en technologieën afgestemd worden op de zorgactiviteiten en 

werkprocessen van nu en in de toekomst. Zicht op toekomsti-

ge zorgverlening, werkprocessen en technologieën is daarbij 

cruciaal.

Specifiek wordt rekening gehouden met toekomstige crises als 

gevolg van bijvoorbeeld nieuwe pandemieën. Daarnaast wordt 

steeds meer multidisciplinair en via zorgpaden gewerkt, om 

patiënten snel te diagnosticeren en aansluitend te behandelen. 

De huisvesting moet hierin ondersteunen.

 

Daarbij hoort flexibel en slim ruimtegebruik

Een nieuw ziekenhuisgebouw gaat gepaard met hoge investe-

ringen. Daarom zullen alle ruimtes optimaal gebruikt moeten 

worden. We willen zoveel mogelijk geld aan de zorg besteden 

en voorkomen dat we te veel geld besteden aan het gebouw. 

Dat vereist dat we op een slimme manier met het ruimtege-

bruik omgaan. Collectiviteit en het patiëntbelang staan hierbij 

voorop. Er wordt dan ook gestreefd naar maximale flexibiliteit 

en optimale benutting van ruimtes en faciliteiten. Uniformiteit, 

standaardisatie van inrichting en omvang, gedeeld gebruik 

van ruimtes, flexibele bedrijfstijden en centrale toewijzing van 

ruimten op basis van (werkelijke) activiteiten en benodigde 

capaciteiten zijn daarbij uitgangspunten. Een randvoorwaarde 

hiervoor is betrokkenheid vanuit de medische staf en de organi-

satie.
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Slim ruimtegebruik betekent ook dat, zowel vanuit bereikbaar-

heid als vanuit efficiëntie, centrale functies zoveel mogelijk 

centraal worden vormgegeven. Dat betekent dat algemene en 

gezamenlijke patiënten- en medewerkersvoorzieningen zoveel 

mogelijk centraal worden gesitueerd, tenzij dat niet mogelijk is. 

Denk aan de kledinguitgifte, restauratieve voorzieningen voor 

patiënten, medewerkers en bezoekers, informatiepunten en 

servicebalies, goederenontvangst, receptie en parkeren.

Tot slot zet het Bravis ziekenhuis in op intensieve samenwerking 

met zorgpartners. Het Bravis ziekenhuis maakt bewuste keuzes 

met zorgpartners die in of dichtbij het ziekenhuis gevestigd 

moeten worden. De indeling, ordening en het gebruik van ruim-

ten moet hierbij passen en de samenwerking stimuleren.

 

Aantrekkelijke, uitnodigende, overzichtelijke en veilige om-

vang, inrichting en uitstraling

Het is van belang dat mensen zich welkom voelen in het nieu-

we ziekenhuisgebouw. Het gebouw moet voor iedereen een 

uitnodigende, open en veilige sfeer uitstralen. Materiaal- en 

kleurgebruik, routering en voorzieningen zijn daarbij erg be-

langrijk. Technologie en huisvesting mogen niet leidend zijn, 

maar moeten faciliterend zijn. Gebruikers ervaren daardoor de 

juiste balans tussen technologie, professionaliteit, functionaliteit 

en persoonlijke aandacht.

 

 

 

 

Ambitiedocument Ambitiedocument Het nieuwe Bravis I 37



38 I Het nieuwe Bravis Ambitiedocument



13.

14.

Duurzaam en toekomstbestendig
De ambities samengevat
 

  Huisvesting, gebouw en omgeving dragen actief bij aan (positieve) gezondheid en herstel van de gebruikers  

  en stimuleren een gezonde leefstijl en beweging.

  

  a. Met ruimte voor bewegen, groen, daglicht en andere stimulerende aspecten.
 

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

 

  a. Er wordt gestreefd naar een zo duurzaam mogelijk gebouw met zo weinig mogelijk negatieve   
   impact op zijn omgeving;
  
  b. Daarbij is de exploitatie, het beheer en het onderhoud zo eenvoudig en efficiënt mogelijk.

Ambitiedocument Ambitiedocument Het nieuwe Bravis I 39



De ambities toegelicht
Bijdragen aan gezondheid van iedereen

Als streven geldt dat het gebouw en de omgeving bij gaan 

dragen aan de gezondheid van patiënten, medewerkers en 

bewoners in de regio, door preventie en interventie. Het ge-

bouw en de voorzieningen stimuleren een gezonde leefstijl 

en –omgeving (voldoende beweegmogelijkheden, toeganke-

lijke trappen, groen, daglicht). Zo wordt onder andere een zo 

duurzaam mogelijke inzetbaarheid van medewerkers gegaran-

deerd.

Een duurzaam en toekomstbestendig gebouw

Het nieuwe ziekenhuisgebouw streeft naar een zo duurzaam 

mogelijk gebouw met zo min mogelijk impact op haar omge-

ving, voor zover mogelijk binnen het beschikbare bouwbud-

get. 

Duurzaam en doelmatig gebruik van het gebouw en de 

middelen

Naast een duurzaam gebouw, wordt er ook duurzaam gebruik 

gemaakt van het gebouw. Door efficiënt en slim ruimtegebruik 

worden alle vierkante meters benut. Het nieuwe gebouw moet 

passend, comfortabel en goed bereikbaar zijn, waarbij per-

soonlijk contact centraal staat. Daarbij is ook het verbruik van 

middelen effectief en efficiënt en de impact op de omgeving 

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, levensduur en 

afvalstromen.
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Een duurzame organisatie

Met alleen een duurzaam gebouw en middelen ben je er niet. 

Om deze ambities te realiseren, moet het nieuwe Bravis zie-

kenhuis ook een duurzame organisatie zijn. Dat betekent dat 

duurzaamheid verankerd moet zijn in de organisatie. Mede-

werkers zijn zich bewust van de omgeving en de (duurzame) 

werkwijze, ambities en doelstellingen die daarbij horen. Dat 

betekent ook dat iedere afdeling zijn eigen verantwoordelijk-

heid heeft om duurzaam te werken, bijvoorbeeld door zelf na 

te denken over innovatieve mogelijkheden voor reductie of 

preventie van verspilling en afvalstromen.
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Wij hopen dat u met dit document een beeld heeft gekregen van de ambities voor het nieuwe Bravis ziekenhuis. Deze ambities  

worden als input voor fase 2 van het PvE gebruikt door de 12 programmagroepen die aan de slag gaan met een verdere uitwerking/

verdieping voor specifieke omgevingen (bijvoorbeeld de verpleeg- en spreekuuromgevingen). Het resultaat daarvan is een basis 

PvE. Dit basis PvE is in september gereed. Hierover zullen wij u uiteraard ook weer informeren.

Contact: hetnieuwebravis@bravis.nl
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