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Nieuw in het Bravis
Er is weer allerlei nieuws te melden uit het Bravis ziekenhuis. 
Thuisbehandelingen, Bravispunten, technische snufjes en coaching, om maar 
eens wat te noemen. Én er is een nieuw bestuurslid: Albert-Jan Mante. Hier leer 
je hem alvast een beetje kennen.  

Inhoud

 Albert-Jan Mante

Charlotte Heck 

Lekker bezig!
Op zondagmorgen probeert Albert- 
Jan (50) zijn vrouw Simone en de 
kinderen naar beneden te lokken 
met een heerlijk vers eitje bij het 
ontbijt. Hij kan echt genieten van 
zo’n moment samen aan tafel. 
Maar dan moeten toch echt de 
kippen en de rest van de veestapel 
op de woonboerderij in Teteringen 
worden verzorgd, een heg gesnoeid 
of het gras gemaaid. Daarna, hup 
op de fiets, een stukje racen of 
mountainbiken. 

Nieuwe baan
Aan het eind van de dag wordt 
de zelfgebouwde Burton uit de 
schuur gereden. Drie jaar heeft hij 
samen met zijn zoon en een vriend 
aan de sportauto (nou ja, sport...) 
gewerkt, en nu mag hij er zelfs de 
snelweg mee op. Meestal wil een 
van de dochters wel mee, zeker als 
er een ijsje wordt beloofd. En dan 
is het weekend alweer voorbij. Ook 
niet erg, want sinds juli 2021 heeft 

Albert-Jan een nieuwe interessante 
baan als lid van de raad van bestuur 
van het Bravis ziekenhuis. 

Onder de indruk
“Vroeger had ik al de wens om ooit 
in de zorg te gaan werken”, zegt 
Albert-Jan. “En na enkele positieve 
werkervaringen in de zorg, mag ik 
nu werken voor een van de grootste 
algemene ziekenhuizen van Neder-
land! Ik was meteen onder de 
indruk van alle toekomstplannen 
van het Bravis ziekenhuis. Die zijn 
niet van bovenaf opgelegd, maar 
worden door het personeel zelf 
in teams vormgegeven. Er lopen 
op dit moment wel 50 projecten 
die onder andere invulling geven 
aan het vergroten van de patiënt-
waarde en het garanderen van een 
breed zorgaanbod in de regio. Die 
ontwikkelingen gaan gewoon door, 
ook tijdens de pandemie. In deze 
krant vertellen zorgmedewerkers en 
patiënten er zelf over.” 

Vertrouwen in Bravis
Albert-Jan vertelt dat hij veel respect 
heeft voor de manier waarop zorg- 
medewerkers met covid omgaan. 
“Als bestuurder sta ik natuurlijk niet 
in de frontlinie. Dat zie je meteen als 
ik in mijn pak door het ziekenhuis 
loop. Maar covid benadrukt nog 
maar eens wat ons te doen staat 
als bestuur. Naast de zorg voor de 
coronapatiënten, willen we ook 
de behandelingen die helaas zijn 
uitgesteld op korte termijn inhalen. 
Wij moeten optimale omstan-
digheden creëren waarin artsen 
en ziekenhuispersoneel hun werk 
zo goed mogelijk kunnen blijven 
doen. Daar zetten we ons voor in. 
Zodat iedereen in onze regio weet 
dat je voor de beste zorg altijd kunt 
vertrouwen op het Bravis.”

Veel leesplezier!

Albert-Jan Mante

2 Nieuw in het Bravis 

3 Meer digitale zorg in 2022

4   Wees welkom!

5   Ideeën over nieuw 
ziekenhuis steeds 
duidelijker

6  “Zonder life coach had ik 
het niet volgehouden”

7   IC-patiënten dankzij 
Beweegbox eerder actief

8  Zorg in de regio

10   “Thuis ben je op de eerste 
plaats jezelf”

11   Sneller naar huis 

12   “Er is geen dag hetzelfde”  
Wist je dat…

13  Samen Beslissen welke 
behandeling het beste 
past

14   Kunstwerk(en) om  
te gedenken

15   Op weg naar een 
energiezuinig ziekenhuis 
OPROEP 

16  Werken bij Bravis 

Colofon
Het Bravis Bulletin is een uitgave van het 
Bravis ziekenhuis. De krant is gratis huis 
aan huis verspreid in het verzorgings gebied 
van het Bravis ziekenhuis.  

Redactie en fotografie: 
afdeling Communicatie Bravis 
Vorm & Beeld Bravis 

Teksten:
Tekstbureau Roemers 
afdeling Communicatie Bravis

Vormgeving:
Studio iBiZZ 

Reacties en vragen: 
communicatie@bravis.nl 
 

Meer digitale zorg in 2022

De arts in je broekzak
De BeterDichtbij app is een app op je 
telefoon of tablet waarmee je recht-
streeks contact kunt opnemen met 
je eigen zorgverlener. Je kunt korte 
vragen stellen en foto’s of bestanden 
sturen, gewoon op een moment dat 
jou dat uitkomt. “Dat is erg prettig,” 
vertelt Charlotte Heck die haar arts 
in het Bravis ziekenhuis regelmatig 
ziet maar ook veel gebruik maakt 
van de BeterDichtbij app. “Het is 
heel laagdrempelig. Je stelt je vraag 
en krijgt binnen 48 uur antwoord. 
Ik had bijvoorbeeld ineens last van 
een soort uitslag en vroeg me af of 
dit door de behandeling kwam. Ik 
maakte foto’s en kreeg dezelfde dag 
nog antwoord. Dat was een gerust-
stellend gevoel.”

Videoconsult
Met de BeterDichtbij app kan de 
specialist ook een videoconsult 
met je houden. Het is dé manier 
om op spreekuur te gaan zonder 
dat je hiervoor naar het ziekenhuis 
hoeft. De specialist kan aan je 
vragen (en ook zien) hoe het met je 
gaat en de onderzoeksresultaten 

delen. Daarvoor hoef je geen vrij te 
nemen van je werk, te wachten in de 
wachtkamer of een taxi te regelen. 
Je blijft in je vertrouwde omgeving 
en mantelzorgers of familieleden 
kunnen eventueel meekijken. Het 
zijn allemaal voordelen waardoor 
het videoconsult steeds meer 
ingeburgerd raakt. Als je graag 
gebruik wilt maken van video-
consulten, dan kun je dit aangeven 
op het moment dat er een afspraak 
wordt ingepland. In de Digituin of in 
het dichtstbijzijnde Bravispunt kun 
je hierbij ook hulp krijgen. 

Het gemak van thuismeten
Een ander digitaal hulpmiddel is 
thuismeten, ook wel telemonitoring 
genoemd. Patiënten met bijvoor-
beeld hartfalen, COPD, slaapapneu 
en hoge bloeddruk hoeven daardoor 
niet zo vaak naar het ziekenhuis te 
komen. Daarvoor gebruiken we de 
thuismetenapp van Luscii. 
De patiënt voert zelf gegevens in, 
zoals bloeddruk, hartslag, BMI en de 
stappen uit de stappenteller. In het 
ziekenhuis zien we vervolgens direct 
als er iets bijzonders is. Dan nemen 

we contact op met de patiënt en 
overleggen we wat er nodig is. Onze 
patiënten vertellen dat ze thuis-
meten veel rustiger en gemakkelijker 
vinden dan naar het ziekenhuis 
komen.

Digituin
Voor hulp om digitale oplossingen in 
gebruik te nemen, zoals het instal-
leren van een app, kun je terecht in 
de Digituin. Die vind je bij de hoofd-
ingangen van de locaties Bergen 
op Zoom en Roosendaal. Je kunt er 
zonder afspraak binnenlopen. 

Meer digitaal patiënten-
contact past in de 
ontwikkeling van de visie 
‘Het nieuwe Bravis’. Want 
behande lingen vinden 
niet alleen meer plaats 
binnen de muren van 
het ziekenhuis gebouw, 
maar ook steeds meer 
bij de huis artsen, de 
thuiszorg, in Bravis punten 
of gewoon, bij je thuis. Als 
patiënt beslis je samen 
met jouw zorgverlener 
wat het beste bij jou past. 

“DE APP IS HEEL 

LAAGDREMPELIG. JE 

KUNT KORTE VRAGEN 

STELLEN OP EEN 

MOMENT DAT HET 

JOU UITKOMT. DAT IS 

ERG PRETTIG.”

Lees hier meer over onze  
visie ‘Het nieuwe Bravis’
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Leo Simons 

Als het Programma van Eisen in april 
2022 klaar is, gaat daarna een team 
aan de slag met het ontwerp van het 
uiteindelijke gebouw. De ideeën over 
het nieuwe ziekenhuis worden dan 
ook steeds duidelijker. 

Vierkante meters
“Wat we nu al weten is dat het 
nieuwe gebouw kleiner wordt 
dan de twee huidige ziekenhuizen 
samen”, vertelt Leo Simons, 
manager Bedrijfszaken. “Samen zijn 
de huidige ziekenhuizen 110.000 m2. 
Zoveel vierkante meters hebben we 
niet nodig, omdat je in het nieuwe 
gebouw geen dubbelfuncties meer 
hebt. Nu hebben we bijvoorbeeld 
nog twee operatiecomplexen, twee 
Intensive Care-afdelingen, twee 
Spoedeisen de Hulp-posten en 
twee grote restaurants. Maar ook 
door standaardisering en flexibel 
gebruik van de ruimten (bijvoor-
beeld de spreek/behandelkamers) 

worden de nieuwe vierkante meters 
efficiënt gebruikt. Dankzij nieuwe 
en slimme technologie verkorten 
we de wachttijd op de poliklinieken. 
Dat zorgt samen met het samen-
voegen van poli’s voor minder 
wachtruimtes.”

Minder vaak naar het ziekenhuis
In de toekomst hoeven polikli-
nische patiënten minder vaak naar 
het ziekenhuis te komen. “Steeds 
meer behandelingen worden thuis 
of dichterbij huis gegeven,” merkt 
Leo op. “Dat doen we natuurlijk 
alleen als het veilig, verantwoord 
en gewenst is. Daarnaast is in 
coronatijd het aantal afspraken via 
beeldbellen gegroeid. Daar wordt bij 
de inrichting van de spreek/behan-
delkamers eveneens rekening mee 
gehouden.”

Mix van patiëntenkamers 
Een tipje van de nieuwbouwsluier  

wil Leo ook oplichten over de  
kamers op de verpleegafdelingen. 
“We hebben een enquête gehouden 
onder onze patiënten. Daaruit blijkt 
dat veel mensen het fijner en veiliger 
vinden om met meer mensen op een 
kamer te liggen dan alleen. Daarom 
gaan we in het nieuwe ziekenhuis uit 
van een mix van een- en tweeper-
soonskamers. Twee derde van 
alle kamers wordt een eenper-
soonskamer. Een derde wordt een 
tweepersoonskamer.” 

Ideeën over nieuw ziekenhuis 
steeds duidelijker

Een nieuw ziekenhuis wordt eens in de 50, 60 jaar gebouwd. Dat vraagt om een 
goede voorbereiding. Het Bravis ziekenhuis is daar in 2019 mee begonnen door 
het maken van een visie op de zorg van de toekomst. Op dit moment wordt 
gewerkt aan het Programma van Eisen; een pakket met voorwaarden waar het 
nieuwe ziekenhuis aan moet voldoen. 

Op onze website vind je meer 
informatie en veel gestelde 
vragen over de nieuwe locatie. 
Scan de QR-code of ga naar 
www.bravisziekenhuis.nl/ 
toekomstige-zorglocaties

Gastvrijheid Hoe ver zijn de plannen?

Wees welkom!

Welkom
Het interview gaat over gastvrijheid 
in het ziekenhuis en waarom dat zo 
belangrijk is. “Wij zijn gastvrij als 
jij je welkom voelt, als je veiligheid 
ervaart en op je gemak bent,” zegt 
Pieter. “Je komt meestal niet voor 
je plezier naar een ziekenhuis, maar 
je bezoek kan door gastvrijheid 
wel veraangenaamd worden. Dat 
begint al op de manier waarop een 
afspraak wordt gemaakt. Maar ook 
voldoende aanwezige parkeer-
ruimte, een prettige ontvangst in 
het ziekenhuis en de wachtruimte 
maken dat een patiënt zich welkom 
voelt. Gastvrijheid zorgt voor 
een ontspannen sfeer en dat kan 
een positief effect op de behan-
deling hebben. Gelukkig horen wij 
vaak terug van onze patiënten en 
bezoekers dat zij Bravis als een 
gastvrij ziekenhuis ervaren.”

Deel van visie
Het is dus niet zo verwonderlijk 
dat gastvrijheid een belangrijk 
onderdeel van de zorg is en deel 
uitmaakt van de visie van Bravis. 
Patiënten komen met heel persoon-
lijke vragen over hun meest kostbare 
bezit: hun gezondheid. Zij moeten 
zich welkom en veilig voelen. Een 
gastvrije benadering door alle 
medewerkers op alle afdelingen van 
het ziekenhuis draagt daaraan bij. 
Maar ook de gebouwen en omgeving 
kunnen gastvrijheid uitstralen. 
Daarom zorgt het Facilitair Bedrijf 
van het ziekenhuis voor schone 
ruimtes en nette terreinen, voor 
veiligheid, een goede bewegwij-
zering, en lekkere en gezonde 
voeding.

Gastvrouwen en gastheren
Bovendien word je als je bij Bravis 
binnenloopt altijd welkom geheten 
door een gastvrouw of gastheer. Die 
helpt je de juiste afdeling te vinden, 
assisteert bij de aanmeldzuilen 
en stelt mensen op hun gemak. 
Gastvrouwen en -heren maken deel 
uit van een grote groep vrijwilligers 
die op verschillende plekken in het 
ziekenhuis meehelpen. Ze vormen 
een belangrijk onderdeel van het 
gastvrije Bravis.

Eten en drinken
Samen met de diëtisten en de cliën-
tenraad van het ziekenhuis wordt 
continu gesproken over verbetering 
van eten en drinken voor patiënten. 
Want een goede maaltijd of een 
voedzame snack is niet alleen lekker. 
Evenwichtige voeding kan ook 
complicaties verminderen en zelfs 
de opnameduur verkorten.

Zelf kiezen
Nieuw is het feit dat de voedingsas-
sistenten onderdeel uitmaken van 
het Facilitair Bedrijf en tot halfnegen 
’s avonds op de afdeling zijn. Dit 
geeft een grotere keuzevrijheid 
voor de patiënt. Terwijl patiënten 
voorheen soms al om zeven uur het 
ontbijt kregen en al voor vijf uur aan 
de avondmaaltijd zaten, kunnen ze 
nu kiezen hoe laat ze willen eten. 
Met Meals on Wheels rijden de 
voedingsassistenten tot bij het bed 
en wordt er ter plekke naar behoefte 
op kleurige borden opgeschept. 
Pieter: “Eten wat er aantrekkelijk 
uitziet en met een glimlach wordt 
aangeboden versterkt de eetlust 
bij onze patiënten, daarom is de 
presentatie zo belangrijk.” In 2022 
hoopt Pieter te realiseren dat het 
bezoek (tegen betaling) ook mee 
kan eten. “Dat is wel zo gastvrij en 
gezellig!”

Tijdens het interview met Pieter  Zeilstra (hoofd 
Facilitair Bedrijf), komt een collega binnen met een 
doos vol kerstgebakjes. Of hij er een wil kiezen voor 
bij de koffie. “Kijk, dat is nou precies waar we het 
over hebben,” zegt Pieter lachend. “Gastvrijheid ten 
top, jammer voor jou dat ons gesprek via Teams is!”

Gastvrouwen  
en gastheren  
gezocht

Hou jij ook zo van een warm 
welkom? Word vrijwilliger 
bij Bravis! Scan de code en 
lees hoe jij het verschil  
kunt maken.

Voedingsassistenten 
Britt Louisse en 

Irene van Schaijk en 
gastheer Peter Roels
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Positieve gezondheid 

Heb je Angela al gebeld?
Mevrouw Van ’t Westeinde (73) kreeg 
in 2018 de diagnose kanker. Ze is 
geopereerd en komt om de drie 
weken naar het Oncologie Centrum 

voor een chemokuur. 
Hoeveel kuren ze al 
gehad heeft? Ze kijkt 
even naar Angela Koole, 
haar life coach: “Wat 
denk jij, zo’n 40?” Het 
zijn er in ieder geval heel 
veel. De behandeling 
houdt de ziekte onder 

controle, maar de bijwerkingen en 
de verand eringen in haar lichaam 
zijn enorm. “Zonder Angela, had 
ik het niet volgehouden,” zegt 
mevrouw Van ’t Westeinde. “Ze is er 
altijd voor me. Ik word niet aan mijn 
lot over gelaten. Dat geeft rust voor 
mij en mijn man. Zelfs de kinderen 
vragen vaak: Maar heb je Angela dan 
al gebeld?”

Wat is een life coach?
Angela Koole is een van de 16 life 
coaches van het Bravis. Een life 
coach is een gespeciali seerde 
oncologie verpleeg kundige, die de 
patiënt tijdens het ziekte proces 
onder steunt, informeert en een 
vertrouwd aanspreek punt is. Angela: 
“We houden een intake gesprek met 
elke nieuwe patiënt waarin we het 
zorgtraject uitleggen. We geven 
praktische onder steuning maar 
bieden ook een luisterend oor. We 
praten over de leefgebieden die 
impact hebben op kanker, zoals 
emoties, relaties, uiterlijke veran-
deringen, werk en financiën. En als 
een patiënt hulp nodig heeft, zijn we 

altijd te bereiken en kunnen we ook 
door verwijzen naar bijvoor beeld de 
fysiotherapeut of pijnpoli.” Mevrouw 
Van ’t Westeinde knikt: “Ik hoef 
Angela niet eens te vertellen dat ik 
afge vallen ben, ze ziet het al als ze 
bij me langskomt als ik op de dag be-
handeling ben. Ze regelt dan dat er 
een diëtist komt.”

Respectvol
“Een life coach kan natuur lijk geen 
wonderen verrichten, maar ze kan 
je wel heel goed bege leiden,” zegt 
mevrouw Van ’t Westeinde. “Met 
Angela praat ik ook niet alleen 
over mijn ziekte. Ze vraagt hoe het 
gaat met mijn man en infor meert 
naar mijn zus die hetzelfde heeft 
als ik. Onze gesprekken hebben 
meer diep gang. Maar ze is ook heel 
praktisch. Ik vond het bij voor beeld 
zo erg dat mijn nagels begon nen af 
te vallen. Ik lakte ze graag, het is iets 
vrouwe lijks, het is net zo erg als je 
haar en je wenk brauwen verliezen. 
Ik weet niet of ik dat zo tegen mijn 
arts had durven zeggen, maar tegen 
Angela wel. Ze regelde meteen  » 

“Zonder life coach had ik het niet 
volgehouden”

Angela Koole en mevrouw Van ’t Westeinde

Positieve gezondheid is een manier om 
breder naar gezondheid te kijken. Want 
gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn. 
Je gevoelsleven, relaties en werk; alles 
heeft invloed op elkaar. Gaat het ergens 
niet zoals je wilt, dan kan dat effect 
hebben op je gezondheid. 

Vanuit die gedachte hebben verpleegkundige Marloes 
Otte en SEH-arts Annelies Holthuis samen het project 
‘Positieve gezondheid’ opgestart in het Bravis ziekenhuis. 
Marloes: “In het ziekenhuis ligt de focus op ziekte, en 
het behandelen ervan. Maar bij positieve gezondheid 
verschuift de focus naar gezondheid, en je goed voelen.

Focus op wat wél kan
Als je samen kijkt naar de dingen die de patiënt wél kan 
en vraagt naar wat iemand belangrijk vindt, dan houdt de 

patiënt meer controle. Dat geeft een goed gevoel en komt 
de behandeling altijd ten goede. Ook voor ons als zorgver-
leners is het waardevol om zo bij te kunnen dragen aan 
datgene wat er voor de patiënt toe doet. Daar halen wij 
ons werkgeluk uit.” 

Wat is positieve gezondheid?

Marloes Otte en Annelies Holthuis

een a fspraak bij de dermato loog. 
Daar kon ik binnen een paar dagen 
terecht. Maar het was minstens net 
zo waardevol dat ze mijn verdrie tige 
gevoelens hier over respec teerde.”

Kleine dingetjes
Angela vertelt dat het werk van de 
life coaches vooral uit uitleg geven 
over de behande ling, bege leiden 
en coördineren bestaat. “Er is een 
uitste kende samen werking tussen 
de af de lingen en dat kan alleen 
omdat het zieken huis zo goed 
geor ga niseerd is. Iedereen rondom 
de patiënt, van de secre taresse tot 
de verpleger en van de radio loog tot 
de arts vindt het vanzelf sprekend om 
zijn uiterste best te doen het proces 
zo draaglijk mogelijk te maken.” En 
dat zit soms in kleine dingen, zoals 
reke ning houden met het tij dstip 
voor een afspraak. “Door de chemo 
kan ik niet meer zo goed lopen, maar 
ik hou nog wel van een wandeling,” 
zegt mevrouw Van ’t Westeinde. 
“Daarom regelen ze voor mij altijd de 
afspraken in de ochtend. Dan heb ik 
nog wat aan mijn dag.”  

In de zorg gaat vaak alle aandacht naar gezondheids-
problemen en klachten. Maar een mens is meer dan 
zijn aandoening. Positieve gezondheid legt de nadruk 
op wat je nog wél goed kunt en wat je leven betekenis-
vol maakt. In dit artikel lees je hoe het Oncologie 
Centrum van het Bravis ziekenhuis life coaches inzet 
om kankerpatiënten te ontzorgen en ze zoveel mogelijk 
de regie over hun eigen leven te laten houden.

”Met Angela praat ik  

niet alleen over mijn ziekte

De Beweegbox is een initiatief van 
de werkgroep Bravis Beweegt. Hij is 
bedacht en uitgevoerd door fysio-
therapeuten Annabelle de Backer 
en Kalijn Nikkels. Het idee ontstond 
in coronatijd. “Veel patiënten op de 
longafdeling en de Intensive Care 
lagen in isolatie. Daardoor konden 
wij niet zo gemakkelijk naar ze toe 
voor fysiotherapie. Dus bedachten 
we de Beweegbox,” legt Annabelle 
uit. “Het is een doos met materialen 
waarmee patiënten zelf oefeningen 
kunnen doen. Er zitten gewichtjes 
in, rekbanden, een katrol, stres-
sballetjes en instructiekaarten. 

Op die kaarten staan eenvoudige 
oefeningen voor in bed of op een 
stoel. Bij elke omschrijving staat een 
foto waarop ik de oefening voordoe,” 
vult Kalijn aan.

Licht en kort
“Elke dag dat je in bed ligt verlies 
je spiermassa en dat is slecht voor 
het herstel,” benadrukt Annabelle. 
“Daarom is het zo belangrijk om te 
bewegen, zelfs als je op de IC ligt.” 
De Beweegbox helpt daarbij. De 
oefeningen zijn licht en duren kort. 
“Hooguit tussen de 5 en 15 minuten,” 
vertelt Kalijn. “Er wordt ook altijd 

onder begeleiding geoefend, want 
vaak zijn patiënten zo zwak dat ze de 
materialen niet eens zelfstandig uit 
de box kunnen pakken. Patiënten die 
dat wel kunnen, gaan meestal kort 
daarna naar de gewone afdeling.”

Gift Vrienden van Bravis
Dankzij een gift van Stichting 
Vrienden van Bravis zijn er nu tien 
Beweegboxen. “Wij zijn hier heel blij 
mee,” zeggen de fysiotherapeuten. 
“Deze materialen passen prima bij 
de IC-patiënten en helpen mee aan 
hun herstel.”

IC-patiënten dankzij Beweegbox eerder actief

Patiënten op de Intensive 
Care in het Bravis 
ziekenhuis kunnen 
gebruik maken van een 
IC Beweegbox. Er zitten 
materialen in, waarmee ze 
lichte  oefeningen voor de 
spieren kunnen doen. Dat 
is beter voor het herstel. 

Annabelle de Backer en 
Kalijn Nikkels
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Zorg in de regio
Het Bravis ziekenhuis heeft, naast 
de hoofdlocaties in Bergen op Zoom 
en Roosendaal, ook een polikliniek 
in Etten-Leur. Daarnaast zijn er vijf 
Bravispunten. Dit zijn kleinschalige 
voorzieningen waar je terecht kunt  
voor bloedprikken, een hartfilmpje,  
het opnemen van hartritmestoornissen, 
24-uurs bloeddrukmetingen, fundus 

(netvlies) onderzoek en videoconsulten. 
Er wordt ook specialistische zorg 
gegeven, zoals bloedtransfusies 
en dialyses. Er zijn Bravispunten in 
Tholen, Steenbergen, Oudenbosch, 
St.Willebrord en Huijbergen. Samen 
met onze zorgpartners in de regio 
brengen we zo onze zorg dichtbij huis. 

Bergen op Zoom

Halsteren

WuustwezelKalmthout

Tholen

Rucphen

Woensdrecht

St. Willebord

Prinsenbeek

Halderberge

Moerdijk
Dinteloord

Willemstad

Roosendaal

Steenbergen Etten-Leur

Huijbergen

Oudenbosch

Ziekenhuislocaties

Polikliniek

Bravispunt

Bravis locaties

Het Bravis ziekenhuis is hét ziekenhuis voor iedereen 
in de regio West-Brabant en het oosten van Zeeland. 
Als één van de grootste algemene ziekenhuizen van 
Nederland bieden we een compleet pakket van medisch-
specialistische zorg. Voor onze goede zorg hoef je niet 
ver te reizen.

P Polikliniek
Schoonhout 215
Etten-Leur

Z Ziekenhuislocatie 
Boerhaaveplein 1
Bergen op Zoom

B Bravispunt
Medisch Centrum Parkzicht
Past. Bastiaansensingel 17E, St. Willebrord

B Bravispunt 
Margaretha Medisch Centrum
Siardus Bogaertslaan 8A, Huijbergen

Z Ziekenhuislocatie
Boerhaavelaan 25
Roosendaal

B B

B P

Z

B

B

Z

B Bravispunt 
Onze Stede
De Wei 26, Steenbergen

B Bravispunt 
Vliethof
Vliethof 10, Tholen

B Bravispunt
Oudenbosch Medisch Centrum
West-Vaardeke 11A, Oudenbosch
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Bravis Beter Thuis

In een jaar tijd 70 keer naar het ziekenhuis voor 
chemo- of immuuntherapie. Dat is voor Jan de Block 
(73) uit Oudenbosch verleden tijd. Sinds mei krijgt hij 
zijn behandeling in zijn vertrouwde omgeving, thuis. 
Bravis Beter Thuis bespaart hem niet alleen veel 
reistijd, maar zorgt er ook voor dat hij zich minder 
patiënt voelt.

Jan de Block

Vlak na zijn 70ste verjaardag sloeg de 
ziekte toe. “Op vakantie in Frankrijk 
kreeg ik tijdens het hardlopen last van 
mijn rug. Dat zette thuis door, totdat 
er ineens iets klapte in mijn ruggen-
graat”, vertelt Jan. “Dat ging gepaard 
met de heftigste pijnen. Op de foto’s 
en MRI-scans bleek dat ik in mijn 
ruggengraat een uitstulping had die 
bijna alle zenuwen kapot drukte. Het 
had niet veel gescheeld of ik was voor 
altijd in een rolstoel beland.”

Ziekte van Kahler
De Oudenbosschenaar kwam in het 

Bravis ziekenhuis 
onder behandeling 
van internist-hema-
toloog Nicole de 
Graauw. “In twee 
weken tijd ben ik 
volledig gescreend 
en kreeg ik negen 
onderzoeken. Ze 
wisten eerst niet 

waar die uitstulping vandaan kwam. 
Uit de beenmergpuncties bleek het 
om de ziekte van Kahler te gaan, 
beenmergkanker.” Dertien maanden 
lang kreeg Jan chemokuren, samen 
met botversterkers en hele sterke 
pijnstilling. “Met de chemo zijn m’n 
bloedwaarden enigszins terugge-
bracht. Daarna heb ik negen maanden 
totaal geen last meer gehad, maar 
begin dit jaar gingen mijn waarden 
langzaam weer omhoog.”

Spectaculair
In april liepen de waarden hoog op en 
kreeg Jan immuuntherapie aange-
boden. “Nou, dat is spectaculair”, 
benadrukt hij. “Hiermee wordt je 
eigen immuunsysteem ondersteund 
om het gevecht aan te gaan met de 
kanker, maar het werkt ook in op 
de kanker. De therapie bestaat uit 
pillen en injecties. Binnen een maand 
waren de waarden van 30 onder 
de 1 gezakt. Ik was overdonderd. 
Bovendien werd ik door de chemo 
ontzettend moe en van de immuun-
therapie maar een beetje.” 

Thuis
Een bijkomend voordeel is dat Jan 
minder vaak naar het ziekenhuis 
hoeft. “De eerste vier weken kreeg 
ik wekelijks in het ziekenhuis een 
injectie. Dat is standaard. Als het 
goed gaat, kunnen de vervolgkuren 
thuis gegeven worden. Gelukkig kon 

dat bij mij. Eerst om de week en nu 
elke maand. Een oncologieverpleeg-
kundige van Allerzorg geeft me dan 
een injectie in de buik. Dat duurt 
tien minuten, want het middel moet 
langzaam geïnjecteerd worden. Nog 
steeds zitten de waarden onder de 1 
en dat hopen we zo lang mogelijk zo te 
houden.” 

Praktisch en mentaal
De Oudenbosschenaar is een groot 
pleitbezorger van therapie thuis. 
“Alleen al om de praktische kant”, 
vertelt hij. “Tijdens de chemotherapie 
ben ik in een jaar 70 keer naar het 
ziekenhuis gegaan, dat scheelt me 
70 keer op en neer rijden. Bovendien 
moet je iemand meenemen, want je 
mag niet zelf autorijden. Dat hoeft nu 
ook niet. Maar mentaal biedt het ook 
een groot voordeel. In het ziekenhuis 
ben je patiënt. Dan lig je in het bed als 
een hoopje mens en ben je volstrekt 
afhankelijk. Als je op de polikliniek 
komt, dan ga je al bij het zien van het 
ziekenhuis over op de patiëntenrol. 
Thuis ben je op de eerste plaats 
jezelf en toevallig ook nog patiënt. 
Bovendien komt de zorgverlener 
nu naar mij. Ik doe de deur open en 
heet hem of haar welkom. Thuis is 
ook meer aandacht voor de mentale 
kant van de patiënt. Hoe je je voelt, 
hoe het gaat en hoe je leeft. Dankzij 
de therapie thuis is de impact op je 
privéleven veel en veel minder.” 

Thuis is ook meer  

aandacht voor de mentale kant  

van de patiënt 

“Thuis ben je op de 
eerste plaats jezelf”

“Met Bravis Beter Thuis kun je 
zonder zorgen, sneller naar huis”, 
vertellen verpleegkundigen Marlies 
Smeekes en Marleen Schetters 
die achter de schermen al het 
regelwerk doen. “Wij zorgen dat de 
medicijnen en hulpmiddelen klaar 
liggen. En we organiseren dat een 
speciaal opgeleid team van een 
van de zorgpartners van Bravis de 
zorg overneemt. Als er bij ons een 
aanvraag binnenkomt, regelen we 
dat de patiënt de volgende dag of 
zelfs dezelfde dag al naar huis kan.”
Dat gebeurt altijd in samenspraak 
met de patiënt. Er wordt per situatie 
gekeken naar de mogelijkheden en 
wensen. 

De voordelen
“In je eigen omgeving voel je 
je minder patiënt dan in een 
ziekenhuis. Je kunt een beetje je 
gangetje gaan en niemand hoeft 
rekening te houden met bezoekuren. 
Thuis herstel je meestal sneller en 
bouw je ook weer meer conditie 
op. Bovendien is het gewoon fijner 
om bij je gezin te zijn dan om in het 
ziekenhuis te liggen. In de toekomst 
zullen er steeds meer specialis-
tische behandelingen thuis of in het 
Bravispunt plaatsvinden.”

Sneller naar huis  
Voor specialistische behandelingen, zoals het toedienen van anti biotica of voe-
ding via een infuus, een bloedtransfusie, of een behandeling bij extreme zwanger-
schapsmisselijkheid moest je voorheen altijd naar het ziekenhuis. Maar in overleg 
met je arts kunnen deze behandelingen nu ook thuis of in een Bravispunt gegeven 
worden. En het is zó geregeld!

Scan de QR code 
en lees meer over 
Bravis Beter Thuis 
in een uitgebreid 
interview met  
Marlies en Marleen. 

Marleen SchettersMarlies Smeekes

”

Bravis Beter Thuis
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Het was weer even wennen voor verpleegkundige 
Vera Kerstens. Normaal werkt ze op de afdeling van 
het Bravis ziekenhuis waar operaties worden gedaan 
die ruim van tevoren ingepland kunnen worden. Maar 
juist die zorg is vanwege corona opnieuw uitgesteld 
en daarom is haar afdeling op het moment van het 
interview helaas weer gesloten. 

Interview met verpleegkundige Vera Kerstens

Dat betekent dat het hele team 
ergens anders in het ziekenhuis aan 
het werk is. Ze stond al eens op de 
longafdeling, deze week is ze aan de 
slag gegaan bij de afdeling cardio-
logie. Vera blijft er nuchter onder: 
“Het is gewoon zoals het is. Maar 
voor onze patiënten is het wel erg 

dat hun operaties zijn uitgesteld. 
Gelukkig konden we de vorige keer 
de wachtlijsten snel wegwerken.”

Echt iets kunnen betekenen
Vera koos op haar 17e op haar 
gevoel voor een opleiding tot 
verpleegkundige. “Ik wilde graag 
voor mensen zorgen. En verpleeg-
kundige is een mooi beroep omdat 
je echt iets kunt betekenen. Op mijn 
afdeling komen vooral patiënten 
die niet extreem ziek zijn. Na hun 
operatie zorgen wij dat ze zo goed 
mogelijk herstellen en al beginnen 
met revalideren. Meestal lopen 
ze na een of twee dagen zelf het 
ziekenhuis weer uit. Dat was 13 
jaar geleden, toen ik net bij het 
Bravis werkte, wel anders. Toen 
bleef een patiënt standaard vijf 
dagen. Patiënten zijn sindsdien ook 

een stuk mondiger geworden. En 
digitaal heel vaardig, ook de oudere 
patiënten. Maar dat willen we ook 
graag. Het is prettig als een patiënt 
aangeeft wat hij verwacht. Samen 
krijg je veel betere resultaten.”

Nooit saai
Het werk is mooi, maar ook wel 
pittig, vindt Vera. “Er is geen dag 
hetzelfde en je moet heel snel 
kunnen schakelen. Niet alleen op 
je eigen afdeling, maar ook tussen 
afdelingen, dat hebben we wel 
gemerkt sinds het uitbreken van de 
pandemie. Ons werk is nooit saai, 
maar brengt dus ook stress met zich 
mee. Gelukkig werk je altijd met je 
maatjes van je team en denken onze 
leidinggevenden met ons mee. We 
weten dat er een goede organisatie 
achter ons staat.”

Vera Kerstens

“ Er is geen dag 
hetzelfde”

Hier delen we onze vacatures, praten we je bij over de nieuwste 
ontwikkelingen en vertellen we de verhalen van patiënten en 
medewerkers. Ook onze dokters komen aan het woord. In onze serie 
‘De 5 meestgestelde vragen’ bijvoorbeeld, zoals hier over tinnitus. 
 
Over welk medisch onderwerp zou jij wel iets willen  
weten? Stel je vraag via communicatie@bravis.nl 
En blijf ons volgen op

f l t n y 

Wist je dat… 
 
…al meer dan 10.000 mensen ons volgen op LinkedIn? 
… we op alle social media heel actief zijn? 

Orthopedisch chirurg Erik-Jan Hauet:

“Ik behandel mensen, geen foto’s”

“Volgens mij kan je in mijn vak niet anders dan samen beslissen,” 
zegt orthopedisch chirurg Erik-Jan Hauet. “Want ik kan op een foto 
wel zien wat er mis is met je knie, voet of enkel, maar ik kan niet voe-
len wat jij voelt. En ik zeg altijd: ik behandel toch geen foto’s! Boven-
dien komt iedereen hier met andere verwachtingen. De een wil weer 
meedoen aan de Nijmeegse vierdaagse, de ander neemt genoegen 
met een wandelingetje met de hond. Pas als je kennis, gevoel en ver-
wachting bij elkaar hebt, kun je samen beslissen welke behandeling 
het beste past.”

Anita van Toren:

“Ik moest er eerst goed over nadenken”

Tanden op elkaar en blijven bewegen, was het motto van Anita van 
Toren (52) uit St.Willebrord. Al jaren had ze last van haar knie, en rus-
tig aan doen zat er sowieso niet in met een eigen woonwinkel. Totdat 
de pijn echt te erg werd en ze in november eindelijk maar eens naar 
het Bravis ziekenhuis ging. Daar bleek op de scan dat haar kraakbeen 
bijna verdwenen was.  

Extra tijd
“Toch kwam dokter Hauet niet 
met een pasklare oplossing,” 
vertelt Anita. “Hij liet me de 
foto’s zien en legde uit wat er 
aan de hand was. Zijn advies 
aan de hand van de foto zou 
een nieuwe knie zijn, maar 
daar moest ik eerst goed over 
nadenken. Want revalideren 
duurt lang en hoe moet dat dan 
met de winkel? Bovendien gaan 
knieprotheses maar beperkt 
mee. Dus dat zou betekenen 
dat ik in de toekomst opnieuw 
geopereerd zou moeten worden. 
Hij gaf me een injectie die de 
pijn verlicht. Zo kreeg ik een 
paar maanden extra tijd om te 
beslissen welke behandeling bij 
mij past.” 

Voor- en nadelen
“Ik kreeg ook toegang tot de 
online Keuzehulp. Hier heb 
ik thuis veel aan gehad. Ik las 
welke verschillende behan-
delingen er mogelijk zijn bij 
mijn versleten knie. Met niet 
alleen de voordelen, maar ook 
de nadelen. Zo ben ik tot de 
conclusie gekomen dat een 
operatie echt nodig is, ik ben 
alleen bang dat mijn bedrijf er 
onder te lijden heeft. Daarom 
zal ik vragen of de operatie in 
de zomer kan. Dan kunnen mijn 
man en zoon me helpen de 
winkel open te houden. Het geeft 
me nu al rust dat ik weet dat het 
goed komt.”

Neem de tijd
“Vroeger werd je met een 
versleten knie of heup bijna 
automatisch geopereerd, maar 
gelukkig is dat verleden tijd. Want 
ook al wordt de prothese perfect 
geplaatst, het resultaat kan toch 
tegenvallen. Dus moet je goed 
nadenken over wat je wilt. Is 
opereren de beste keuze of zijn er 
(eerst) andere opties? Neem de 
tijd om je keuze te bepalen. Want 
een operatie kun je nooit meer 
terugdraaien.” 

Keuzehulp
Om patiënten goed te informeren 
maakt Erik-Jan sinds kort gebruik 
van de nieuwe Keuzehulp. Dit is 
een website met informatie per 
aandoening. Je leest er welke 
behandelingen mogelijk zijn en 
wat je van een behandeling kunt 

verwachten. De informatie wordt 
in duidelijke taal gegeven en je 
hebt een persoonlijke omgeving 
waarin je eigen opmerkingen 
kunt maken. Hiervoor krijg je 
een inlogcode. De Keuzehulp is 
onderdeel van Samen Beslissen. 

Gemotiveerd
“Samen beslissen werkt echt 
veel prettiger,” zegt Erik-Jan. 
“Het duurt misschien iets langer 
voordat de behandeling start, 
maar daarna gaat die vaak sneller. 
Dat komt omdat de patiënt heel 
gemotiveerd is om mee te werken, 
het was tenslotte de eigen 
weloverwogen keuze. Ook worden 
teleurstellingen voorkomen, 
omdat de patiënt weet wat hem 
te wachten staat.”

Samen Beslissen welke 
behandeling het beste past
Bij Samen Beslissen zoeken patiënten samen met hun specialist naar de best passende behandeling. Alle 
mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven worden besproken. Er wordt ook tijd gegeven 
om er thuis over na te denken. Patiënten vinden het prettig als ze de regie over hun eigen leven houden 
en worden betrokken bij de beslissing. Specialisten ervaren dat ze door Samen Beslissen betere zorg en 
 ondersteuning kunnen geven.

Eigen regie

Bekijk hier het filmpje



Nieuwbouw  
2030

2050

Nieuwbouw

Nieuwbouw Bulkenaar

Indien Bravis uiterlijk 2030 verhuisd is naar de nieuwbouw
locatie en de bestaande hoofdlocaties hee� afgestoten of 
gesloopt, is de doelstelling vanuit het klimaatakkoord 
haalbaar. Bij een ruimtegebruik van tussen de 70.000 en 
100.000 m2 BVO ligt de CO2 reductie tussen de 81% en 72%. 
Het resterende percentage kan behaald worden door 
toepassing van overige duurzame maatregelen.

Verduurzamen huidige situatie

Grote investeringen zijn nodig om de 
huidige gebouwen te verduurzamen. 
Ca. €21.600.000,- voor alle mogelijke 
voorgestelde maatregelen welke de 
CO2-uitstoot reduceren met 3.400 ton 
CO2. Dit is een reductie van ca. 36%.

Huidige situatie

Beide hoofdlocaties samen 
hebben een ruimtelijk gebruik 
van 113.000 m2, een energie-
verbruik van +/- 1.900 MJ m2/jaar 
en een CO2-uitstoot van 9.514 
ton CO2. Situatie tot nieuwbouw

Investeringen vanuit het MJIP plan zijn nodig 
voor het technisch in stand houden van de 
huidige gebouwen. Verduurzaming is geen 
onderdeel van het huidige MJIP plan i.v.m. te 
korte exploitatieperiode huidige gebouwen.

Warmte-/vochtterugwinning

Zonnepanelen

Vraaggestuurde ventilatie

Tapwater

LED
verlichting

Bevochtiging Warmte- en 
koudeopslag

Hieruit kun je aflezen dat een nieuw klimaatneutraal gebouw tot een veel hogere en snellere 
CO2-besparing leidt dan het aanpassen van de bestaande gebouwen.

BVO = bruto vloeroppervlakte, MJ = megajoule aardgas, MJIP = meerjarig investeringsplan

www.bravisziekenhuis.nl
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Innovatie

Wat doet de Healthdot?
“De Healthdot is een pleister vol 
technologie. Hiermee kunnen we 
patiënten nog  beter monitoren 
dan voorheen,” vertelt Marcel 
Swijnen burg, zorg manager bij 
Bravis. “Na een maag operatie 
krijgen patiënten bij ons in de nabije 
toekomst de Healthdot opgeplakt. 
Die registreert voortdurend de 
ademhaling en hartfrequentie 

en stuurt de gegevens recht-
streeks door naar het elektro nisch 
patiënten dossier. Wanneer er een 
afwijking wordt geregistreerd, dan 
krijgt de verpleging hier direct een 
melding van en wordt de juiste actie 
ondernomen. 

Thuismonitoring
Met de nieuwe Healthdot kunnen 
patiënten ook op een verantwoorde 

manier eerder naar huis. Bij een 
maagverkleining zelfs al dezelfde 
dag. De Healthdot kan wel tot twee 
weken continu registreren en stuurt 
een signaal naar het ziekenhuis 
als er toch een afwijking is. Op 
dat moment neemt de verpleging 
contact op. “De eerste reacties 
bij andere chirurgische ingrepen 
zijn positief. Patiënten voelen 
zich veiliger door de nauwkeurige 

metingen. Boven dien houden 
we ze thuis langer in de gaten 
dan wanneer ze in het ziekenhuis 
zouden zijn. Met de inzet van slimme 
technologie kunnen we ook buiten 
het ziekenhuis veilige zorg leveren,” 
zegt Marcel. 

Het Bravis ziekenhuis had al langere 
tijd de wens om een waardevolle 
plek te creëren waar nabestaanden 
terug kunnen keren om in alle rust 
hun dierbare te herdenken. Dankzij 
de steun van de stichting Vrienden 
van het Bravis ziekenhuis wordt dat 
binnenkort mogelijk gemaakt. Het 
ziekenhuis heeft kunstenaars uit-
genodigd een gedenkkunstwerk te 
ontwerpen voor de ziekenhuizen in 
Bergen op Zoom en Roosendaal. 

Apart, maar toch samen
De kunstwerken worden duidelijk 
zichtbaar, maar wel uit de directe 
loop van het publiek, buiten bij de 

hoofdingangen van beide zieken-
huizen geplaatst. Ondanks de 
afstand tussen de locaties zullen 
de twee kunstwerken in ontwerp 
of symboliek toch een geheel 
vormen, want over een paar jaar 
worden ze samengevoegd en gaan 
ze bij de nieuwbouw verder als één 
kunstwerk.

Van ontwerp naar onthulling
Een breed samengestelde selec-
tiecommissie heeft samen met de 
kunstcommissie en de Vrienden 
van het Bravis uit 45 inzendingen 
een voorselectie gemaakt. Drie 
kunstenaars zijn uitgenodigd om 

een schetsontwerp te maken wat 
getoond zal worden in de Oase (de 
expositieruimte in de polikliniek 
in Roosendaal) en digitaal op de 
beeldschermen in de poliklinieken 
en op de website van Bravis. In 
februari kan het publiek zich over 

de ontwerpen uitspreken, waarna 
er een definitieve keuze zal worden 
gemaakt. Het is de bedoeling dat de 
kunstwerken in de zomer van 2022 
onthuld worden. 

Nieuwe slimme pleister
Na een maagverkleining 
nog dezelfde dag naar 
huis? Binnenkort kan dat 
dankzij de Healthdot, een 
nieuwe slimme pleister. 
Hij werd ontwikkeld door 
Philips en uitgebreid 
getest door Bravis. 

Bariatrisch chirurg Pierre Feskens en 
verpleegkundige Kadoes Aguezal tonen 
de pleister aan een patiënt.

Het Klimaatakkoord heeft een 
duidelijk doel: bijna de helft 
minder CO2-uitstoot in 2030 en 95% 
minder in 2050. Alle organisaties in 
Nederland zijn verplicht om in een 
routekaart vast te leggen met welke 
energiebesparende maatregelen ze 
dit doel willen bereiken. 

Perfecte timing
Het Bravis zet vooral in op de 
nieuwbouw. Want tussen 2025 
en 2030 zal het nieuwe Bravis 
opgeleverd worden. De perfecte 
timing om een all electric klimaat-
neutraal ziekenhuis te bouwen en 
in een klap aan het Klimaatakkoord 
te voldoen. De twee huidige Bravis-
locaties stoten samen jaarlijks 

nog 9.500 ton CO2 uit. Het nieuwe 
Bravis zal al in 2030, en dus niet 
pas in 2050, een reductie van 95% 
realiseren. Daarmee wil het direct 
een van de energiezuinigste zieken-
huizen van Nederland 
worden. 

Routekaart verduurzaming vastgoed

Bravis wordt steeds duurzamer. Met ledverlichting en 
energiemonitoring zijn we op de goede weg. Maar een 
echte klapper maken we straks met de nieuwbouw, 
want die wordt meteen duurzaam gerealiseerd. De 
routekaart naar een CO2-neutraal ziekenhuis ligt al 
klaar.

Inspiratiepunt 
Het Bravis ziekenhuis bouwt aan een 
nieuw ziekenhuis. Niet alleen van 
steen, we bouwen ook aan zorg van 
de toekomst! Vorig jaar publiceerde 
Bravis ziekenhuis daarom haar visie 
‘Het nieuwe Bravis.’ De komende jaren 
geven we daar samen uitvoering aan. 
Vanaf voorjaar 2022 opent het Bravis 
ziekenhuis in zowel Bergen op Zoom 
als in Roosendaal een inspiratiepunt. 
Daar kunnen patiënten, bezoekers en 
medewerkers ‘Het nieuwe Bravis’ zelf 
beleven!

Deel je anekdotes en herinneringen 
We zijn daarom op zoek naar mooie 
verhalen uit de afgelopen 50 jaren! 
Heb jij een anekdote, herinnering 
of ander leuk, grappig, spannend of 
ontroerend verhaal en wil je dat met 
ons delen? Dan komen we graag met je 
in contact! Stuur een mailtje met jouw 
naam, contactgegevens en een korte 
omschrijving naar hetnieuwebravis@
bravis.nl. Dan nemen we zo snel 
mogelijk contact met je op!

Bekijk hier de vergrote versie van de routekaart verduurzaming vastgoed.

Op weg naar een energiezuinig ziekenhuis

Kunstwerk(en) om 
te gedenken

OPROEP 
Wij zijn op zoek naar 
mooie verhalen

De Oase



Ontdek hoeveel impact jij kunt hebben bij Bravis!

Kijk voor onze actuele vacatures op www.werkenbijbravis.nl

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


