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Kankerpatiënten krijgen een stortvloed aan informatie over zich heen. Zo ervoer ook Marijke Ames-Hooghwerff (66) uit Sint  

Willebrorddat,nadatzevorigjaarophaarverjaardagdediagnosekreeg.“DaaromwashetheelfijndatikbijhetZRTIop

twee momenten in mijn traject een gesprek had, voor mijn operatie en voordat mijn bestralingen begonnen. Dat gaf me de 

kans om alles te laten bezinken en vragen te stellen.”

Paul Sars, chirurg bij het Bravis Oncologiecentrum, vertelt 
dat het zijn idee was om patiënten al vóór de operatie 
een eerste consult bij het ZRTI aan te bieden. “Ik wil 
graag dat vrouwen die kiezen voor borstsparende behan-
deling met bestralingen ook weten waar ze aan begin-
nen. Voordat je voor een bepaald type behandeling kiest, 
moet je goede informatie krijgen. Anders kun je geen 
weloverwogen besluit nemen. Ik vind dat ook niet meer 
dan normaal in deze tijd. Bovendien kan een radiothera-
peut veel betere informatie geven over de bestralingen 
dan de mammacare-verpleegkundige of een chirurg. We 
kunnen natuurlijk wel het een en ander vertellen, maar 
het is niet echt ons vak.”

Twee consulten
Radiotherapeut-oncoloog Kitty van Gestel van het ZRTI 
vertelt dat ongeveer een jaar geleden gestart is met het 
splitsen van de consulten bij borstkankerpatiënten die 
borstsparend geopereerd worden. “Het standaard con-
sult wordt, mits dit logistiek haalbaar is, gesplitst in twee 
consulten van een half uur in plaats van een intakecon-
sult van een uur: één voor de operatie en één vlak voor 
de bestraling. Zo krijgen ze niet teveel informatie ineens 
en weten ze langer van tevoren wat hen te wachten 
staat. Daarnaast kun je samen met de patiënt nog keuzes 
maken voordat het daadwerkelijke behandeltraject start. 
Inmiddels proberen we dit bij steeds meer patiënten aan 
te bieden en zijn er ook collega’s die deze gesplitste 
consulten uitvoeren.”

Prettig
Marijke vond het erg prettig om de informatie over twee 
gesprekken verdeeld te krijgen. “Er komt heel veel op je 

af, wanneer je opeens ernstig ziek bent. Je hebt de ene 
ziekenhuisafspraak na de andere en niet alles blijft dan 
even goed hangen. Daarom vond ik het prettig dat ik al 
informatie had gekregen bij het ZRTI, voordat ik aan de 
bestralingen zou beginnen. Want toen het moment kwam 
dat ik daadwerkelijk bestraald werd, wist ik al wat er zou 
gebeuren en kon ik alles vragen wat me bij het eerste ge-
sprek niet meteen duidelijk was. Ik vond het ook prettig om 
mijn man mee te nemen naar de gesprekken. Twee horen 
immers meer dan één.”

Goede begeleiding
Over zowel de behandeling in het ZRTI als de begeleiding 
door de mammacare-verpleegkundige in het ziekenhuis is 
Marijke heel tevreden. “Ik werd op mijn gemak gesteld en 
iedere vraag die ik had, werd beantwoord. Van mij krijgen 
alle medewerkers van het ZRTI en het Bravis Oncologie-
centrum een 10 met een griffel. De behandeling zelf viel 
me ook mee: ik had gelukkig geen last van ernstige bijwer-
kingen. Na zestien bestralingen waren alle kwaadaardige 
cellen weg. Ik word natuurlijk de komende jaren goed in 
de gaten gehouden, maar op dit moment is alles in orde. 
Hopelijk blijft dat zo.” 

Meer weten? Kijk op www.zrti.nl en 
www.bravisoncologiecentrum.nl

“Ze krijgen 
een 10 

met een 
griffel!”

Omringd 
door 
aandacht.

“Ik werd op 
mijn gemak 

gesteld en iedere 
vraag werd 

beantwoord.”
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Kanker raakt niet alleen je lijf, maar 
heel je leven. Naast de best denk-
bare medische en verpleegkundige 
zorg door een team hoogwaardig 
gekwalificeerde zorgprofessionals, 
bieden het ZRTI en het Oncologie 
Centrum ook een optimale onder-
steuning op alle leefgebieden. Wij 
bieden één plek waar de patiënt, 
zijn ziekte en zijn leven het  uit-
gangspunt zijn. Wij  streven naar een 
balans tussen de negatieve energie  
die kanker kost en de positieve ener-
gie die men uit het leven haalt.

We behandelen  word je beter



Locaties Bravis ziekenhuis krijgen hun eigen identiteit
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De krant is gratis huis aan huis  
verspreid in het verzorgingsgebied 
van het Bravis ziekenhuis.  

Het verdelen van de specialismen over 
beide locaties is niet uit de lucht komen 
vallen. “Alles wat we doen is in het belang 
van patiënten, bezoekers en medewer-
kers”, benadrukt Bianka Mennema, lid 
Raad van Bestuur. “De beste zorg voor 
patiënten staat voorop. Om de zorg te 
optimaliseren is het op één locatie bun-
delen van verpleegkundige en medische 
expertise van groot belang. Onze visie 
blijft natuurlijk: zorg dichtbij huis waar 
het kan, verder weg waar het moet. 
Vanuit deze gedachte spreken wij over 
twee locaties met elk een Spoedeisen-
de Hulp (SEH), operatiekamers (OK) en 
Intensive Care (IC), passend bij het eigen 
zorgprofiel.”

Concreet
Concreet houdt de herindeling in dat de 
acute en complexe operaties voortaan 
plaatsvinden in Bergen op Zoom. Het 
Moeder & Kindcentrum, afdeling Kind & 
Jeugd en de acute neurologie (hersen-
bloeding of –infarct) waren al gevestigd 
op deze locatie. Daarnaast is het voorne-
men de opnames voor longgeneeskunde 
in Bergen op Zoom te concentreren. 
Nieuw op de locatie Bergen op Zoom zijn 
de plannen voor een Acute Opname Af-

deling. Deze zal primair worden ingericht 
om patiënten met acute buikklachten op 
te vangen, bij wie voor binnenkomst vaak 
onduidelijk is of een operatie acuut nodig 
is. Begin 2018 valt de definitieve beslis-
sing over deze plannen. 
 In Roosendaal vinden de planbare 
ingrepen plaats. Onlangs opende Bravis 
Orthopedie  Kliniek haar deuren. Roosen-
daal krijgt tevens een bovenregionaal 
pijncentrum, slaapcentrum, dialysecen-
trum en wordt de locatie voor oogope-
raties. Het Oncologie Centrum blijft 
vanzelfsprekend in Roosendaal. 

Polikliniek
Het ziekenhuis pleegt geen onnodig grote 
investeringen, meldt Mennema. “We 
doen wat nodig is. Zo moest de polikli-
niek in Roosendaal worden aangepast 
om ruimte te maken voor Bravis Ortho-
pedie Kliniek. Hierdoor konden we ook 
de verouderde poliklinieken van KNO en 
Chirurgie aanpakken. Het resultaat mag 
er zijn. De vernieuwde poliklinieken zijn 
ruimtelijk en licht.” 

Verpleegafdelingen
De renovatie van de verpleegafdelingen 
in Roosendaal was eveneens pure nood-

zaak. “De vorige verbouwing dateert 
van ruim twintig jaar geleden”, merkt 
het bestuurslid op. “Op de vernieuwde 
afdelingen is een rustgevende omgeving 
gecreëerd die minder de nadruk legt op 
het ziek zijn en meer het herstel onder-
steunt. Tegenwoordig ligt een patiënt 
nog maar relatief kort in het ziekenhuis 
en wordt veel sneller dan vroeger aange-
zet om uit bed te komen. Dat doen we om 
het herstel te bevorderen. Daarom zijn 
op de nieuwe afdelingen loungeplekken 
gemaakt die de mobiliteit stimuleren.”

Parkeren
In Bergen op Zoom is het parkeren een 
fors probleem. “Daar zijn we volop 
mee bezig”, aldus Mennema. “Langs de 
Paracelsuslaan, parallel aan de snelweg, 
zijn inmiddels 45 extra parkeerplaatsen 
gerealiseerd. Daar kan vrij geparkeerd 
worden. Daarnaast wordt momenteel 
hard gewerkt aan een extra ingang aan 
de achterzijde van de locatie in Bergen 
op Zoom. Via deze ingang kunnen pati-
enten, bezoekers en medewerkers vanuit 
de parkeergarage snel en makkelijk het 
ziekenhuis bereiken. Ik ben heel blij dat 
we dit hebben kunnen realiseren.” 

Ontwikkelingen
De Raad van Bestuur houdt nu al re-
kening met de verdere toekomst. “We 
moeten kunnen inspringen op de ont-
wikkelingen die op ons afkomen. Hoewel 
niemand precies weet hoe de wereld er 
over tien jaar uitziet, moeten we daar wel 
een visie voor ontwikkelen. Wil je in de 
toekomst nieuwbouw plegen, dan moet 
je ervoor zorgen dat je de financiële ruim-
te hebt. Daarom beperken we ons tot 
de reeds ingeslagen verbeterslagen en 
noodzakelijke investeringen. Dat houdt 
onze organisatie gezond.” 

“In het belang van patiënt, 
bezoeker en medewerker”

Het Bravis ziekenhuis zit 

midden in een omvangrijke 

operatie. De twee locaties 

gaan ieder hun eigen identiteit 

krijgen, wat een logisch vervolg 

is op de verdeling van de zorg. 

Bergen op Zoom richt zich 

voornamelijk op de acute en 

complexe behandelingen, 

terwijl in Roosendaal de nadruk 

ligt op de zorg die gepland kan 

worden. Voor de snijdende 

afdelingen (operaties) vond 

de herindeling op maandag 11 

december plaats. De andere 

afdelingen volgen in de loop 

van 2018. 
Bianka Mennema, lid Raad van Bestuur: “De beste zorg voor patiënten staat voorop”.



Bravis heeft eigen KinderAdviesRaad
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“Stem kinderen belangrijk”
Het is best spannend om geopereerd te worden, zeker voor kinderen. De operatiekleding helpt daar niet echt bij. Die is maar saai, 

vindt de kersverse KinderAdviesRaad van het Bravis ziekenhuis. Op 9 november werden de zeven leden officieel geïnstalleerd en 

presenteerden zij hun eerste voorstel: vrolijke operatiekleding voor kinderen. 

De leden van de Kinder AdviesRaad werden op 9 november officieel geïnstalleerd. Van links naar rechts: Pieter, Cécile, Julian, Marit, Myrthe en Jette. Britey ontbreekt op de foto.

”

”“Ik vind het  heel leuk dat ik bij de KAR zit en heb 

er veel zin in. Ik wil graag het ziekenhuis helpen 

om het leuker te maken voor kinderen. Dat vind 

ik best wel belangrijk.”

Marit (12 jaar)

“Ik zit in de KinderAdviesRaad omdat ik 

het belangrijk vind dat kinderen óók een 

stem hebben in het ziekenhuis.” 

Pieter (15 jaar)

Kom bij de 
KinderAdviesRaad

Ben jij tussen de 10 en 19 jaar? Wil 
jij meehelpen het Bravis ziekenhuis 
nog beter te maken voor kinderen? 
Geef je dan op voor de KinderAd-
viesRaad en stuur een e-mail naar 
karbravis@bravis.nl Maar natuur-
lijk pas als je het thuis overlegd 
hebt. We zien je mailtje graag 
tegemoet. 

We bedenken  word je beter

De leden van de KinderAdviesRaad (KAR) 
zijn tussen de 10 en 19 jaar. Zij komen 
met ideeën om de zorg binnen het Bravis 
ziekenhuis voor kinderen te verbeteren. 
Ook worden de leden gevraagd hun 
mening te geven over bepaalde ontwik-
kelingen. 
Het is vrij bijzonder dat het Bravis 
ziekenhuis een KAR heeft, meldt Tanja 
van Doorne, pedagogisch medewerker 
van de afdeling Kind & Jeugd. “Zeven 
ziekenhuizen hebben een KAR en dat 
zijn voornamelijk kinderziekenhuizen”, 
meldt zij. “Wij vinden dat de stem van het 
kind in het ziekenhuis veel beter gehoord 

mag worden. Er gebeurt zoveel wat deze 
groep binnen Bravis aangaat, dat ze best 
mogen meedenken en meebeslissen. 
Geef je de kinderen een stem, dan kun je 
ervoor zorgen dat de omstandigheden 
voor hen zo optimaal mogelijk zijn.” 

Gevarieerd
Het instellen van een KinderAdviesRaad 
in het Bravis ziekenhuis was een initiatief 
van de afdeling Kind & Jeugd en de Cliën-
tenraad. Aan het idee is een jaar geleden 
handen en voeten gegeven door stagiaire 
Mayke Bergmans. Voor de werving van 
geschikte raadsleden deed zij een beroep 

op de medisch specialisten die 
met kinderen werken. “Uitein-
delijk heeft dat geleid tot een 
gevarieerde groep van zeven 
kinderen van 10 tot en met 18 
jaar”, meldt Joop Verkerk. Hij 
begeleidt de KAR. “De kinderen 
komen uit de hele regio, van 
Fijnaart tot aan Lepelstraat. 
De kinderen komen eens in de 
twee maanden bij elkaar. Voor 

de zomervakantie was de eerste keer. 
Daarna zijn ze vaker rond de tafel gaan 
zitten om zich voor te bereiden op de 
officiële installatie van de KAR. Daarbij 
wilden ze wel met een concreet eerste 
voorstel komen. De kinderen hebben 
zelf voor de operatiekleding gekozen. Ze 
hebben alle voor- en nadelen bespro-
ken. Zo vroegen de kinderen zich af of te 
vrolijke operatiekleding de dokter niet 
zou afleiden bij het opereren.

Gepimpt operatieschort
De KinderAdviesRaad werd gepresen-
teerd tijdens het symposium van de 
Cliëntenraad van het Bravis ziekenhuis. 
Alle kinderen verschenen met een 
gepimpt operatieschort op een kleren-
hanger. Deze schorten werden aangebo-
den aan de Raad van Bestuur. Nu is het 
afwachten of de kinderoperatiekleding 
er ook echt gaat komen. “Dat is wel 
belangrijk”, stelt Tanja. “Als er resultaten 
geboekt worden, zien de kinderen het 
nut van de KAR in. Als afdeling zitten wij 
vol ideeën, maar het is juist zo goed dat 

kinderen zélf aangeven wat zij belangrijk 
vinden. Daar is nu een begin mee ge-
maakt. We hopen als Bravis veel profijt te 
hebben van de KAR.”



Kwaliteitsslag voor afdeling Neurologie 
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Wandelen zet diabetespatiënten in beweging
Op de laatste middag van november komt de natte sneeuw met bakken uit de lucht. De twaalf wandelaars 

die bij het Thorhonk op Sportpark Vierhoeven in Roosendaal arriveren hebben er ogenschijnlijk geen last 

van. De sportievelingen hebben zojuist ruim een uur gewandeld door het winterse weer. “Dat maakt ons 

niet uit”, zegt een van hen, “dan smaakt de koffie extra lekker.” Die traktatie hebben ze dubbel en dwars 

verdiend. Zo’n wandeling is een hele prestatie, zeker als je diabetes of Parkinson hebt. 

Tijd is essentieel bij een beroerte. Hoe 
sneller iemand na een herseninfarct een 
antistollingsmiddel krijgt toegediend, 
hoe groter de kans op een herstel zonder 
schade. Het Bravis ziekenhuis in Bergen op 
Zoom is volledig uitgerust voor de opvang 
van deze acuut zieke patiënten, waarbij 
het belangrijk is snel een goede diagnose 
te stellen en daarna optimale verzorging 
te leveren. Naast de Spoedeisende Hulp 
speelt hierbij de in 2016 vernieuwde 
afdeling Neurologie een belangrijke rol. 
Ruime, rustige kamers dragen bij aan een 
voorspoedig herstel. 

De laatste decennia is de Neurologie 
enorm veranderd, vertelt neuroloog Hilda 
Tjeerdsma. “Dertig jaar geleden konden 
we voor mensen met een herseninfarct 
niets doen. Nu komt een patiënt op de 
Spoedeisende Hulp. Ter plaatse wordt 
een CT-scan gemaakt. Blijkt het om een 
herseninfarct te gaan, dan krijgt de patiënt 
in de meeste gevallen meteen een antistol-
lingsmiddel toegediend. Daardoor lost het 
stolsel in de hersenen op en ontstaat er 
zo min mogelijk schade. Elke minuut die 
je verliest leidt tot meer hersenschade. De 
tijd tussen aankomst in het ziekenhuis en 

het toedienen van dit antistollingsmiddel 
proberen we landelijk onder de dertig 
minuten te brengen. Wij vinden dat we het 
bij Bravis zó goed geregeld hebben, dat het 
binnen een kwartier moet kunnen. Dat is 
ons streven.”

Stroke-unit
Na de Spoedeisende Hulp gaat de patiënt 
naar de Stroke Unit. “Alle risicofactoren, 
zoals hartritme, bloeddruk en tempera-
tuur, houden we nauwlettend in de gaten. 
De patiënt blijft daar meestal twee dagen. 
Dan gaat hij naar de reguliere afdeling voor 
neurologiepatiënten of naar huis”, aldus 
Hilda. Op de vernieuwde afdeling heeft de 
Stroke Unit veel meer ruimte gekregen. 
“We hebben maar liefst tien bedden”, ver-
telt de neuroloog. “Een jaar geleden leek 
dat heel veel, maar inmiddels hebben we 
al een paar keer alle bedden bezet gehad.”

Dagelijks overleg
Ook de werkwijze is aangepast. “Een  
groot pluspunt is dat er elke dag, de  
hele dag een neuroloog op de afdeling 
 aanwezig is, dus niet alleen in de ochtend 
voor de visite zoals vroeger”, stelt  
Elly van Meer, teamleider acute

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neurologie. “Bovendien vindt elke werk-
dag tussen de middag een overleg plaats 
tussen alle behandelaars van de patiënt 
(de neuroloog, CVA-verpleegkundige, er-
gotherapeut, fysiotherapeut, logopedist, 
revalidatiearts en specialist ouderenge-
neeskunde). Dan worden alle patiënten 
besproken. Dat is uniek in Nederland en 
zorgt ervoor dat elke dag opnieuw geke-
ken wordt wat voor die patiënt de beste 
zorg is. Verder zijn we goed uitgerust met 
de nieuwste apparatuur en hebben we nu 
veel meer eenpersoonskamers. Dat is voor 
de patiënt en zijn of haar familie heel fijn.”

Revalideren
Het uiteindelijke doel is om de patiënten 
zo snel mogelijk te laten revalideren, 
thuis of in een zorginstelling. Dat bevor-
dert het herstel. “Daarom zijn we continu 
in samenspraak met de huisarts, thuis-
zorg, zorginstellingen en revalidatieart-
sen het vervolgtraject, de CVA-ketenzorg, 
in de regio aan het verbeteren”, zegt 
neuroloog Hilda Tjeerdsma. “Zo probe-
ren we de zorg voor de neurologiepatiënt 
zo goed mogelijk voor heel West-Brabant 
en Tholen te regelen.” 

Elke minuut telt bij een beroerte

Neuroloog Hilda Tjeerdsma (r) en Elly van Meer, teamleider acute Neurologie.

Elke donderdagmiddag gaat de wan-
delgroep op pad, weer of geen weer. De 
wandelaars met diabetes hebben eerder 
deelgenomen aan een opstapcursus. Dat 
initiatief is twee jaar geleden ontstaan door 
een samenwerking tussen het diabetes-
team van het Bravis ziekenhuis en atletiek-
vereniging Thor. “In het ziekenhuis werd 
een symposium gehouden over bewegen 
met diabetes. Daar ontstond bij mij het 
idee om een wandelcursus op te starten 
bij Thor”, vertelt Els van Osch, lid van de 
atletiekvereniging en zelf diabetespatiënt. 
Samen met Thor-trainer Rudy Weemaes en 
diabetesverpleegkundigen Ria van Gastel 
en Rafke Rutjes gaf zij het idee vorm. 

Opstapcursus
In maart 2016 ging de eerste opstapcursus 

van twaalf weken van start. In april 2018 
start de nieuwe cursus  ‘Wandelen met 
Diabetes’. “De wandeling wordt stapsgewijs 
opgebouwd”, zegt Rudy. “Dat is wel nodig 
ook. De allereerste keer kwamen sommige 
deelnemers buiten adem aan bij het Thor-
honk. En toen moesten we nog beginnen. 
Daarom starten we met vijf keer twee 
minuten. Aan het eind van de cursus kan ie-
dereen makkelijk anderhalf uur wandelen.” 
De cursus gaat verder dan alleen bewegen. 
“We geven ook scholing”, meldt Ria. “We 
leren de deelnemers hoe diabetes werkt 
en vooral wat bewegen met hun diabetes 
doet.” De Stichting Vrienden van het Bravis 
ziekenhuis waardeert de opstapcursus met 
duizend euro. Bovendien heeft het initia-
tief dit jaar de derde plaats behaald bij de 
Diabetes Innovatie Prijs. 

Wandelgroep
Het is belangrijk dat de diabetespatiën-
ten ook na de cursus blijven bewegen. 
“Een aantal cursisten is aangesloten bij 
de wandelgroep met Parkinson. Dat is 
daardoor ‘Wandelen met aandacht’ ge-
worden”, vertelt Rudy. “Het wandeltem-
po passen we aan de deelnemers aan. We 
gaan op pad met drie deskundigen, want 
het moet wel verantwoord zijn.”  
“Mensen met diabetes zijn vooral bang 
om een hypo te krijgen”, vult Ria aan. 
“Daarom vinden ze het zo fijn om onder 
deskundige begeleiding te wandelen. We 
meten de bloedsuikers. Als diabetespa-
tiënten gaan bewegen, daalt in de regel 
hun bloedsuikerspiegel, waardoor zij 
minder tabletten of insuline hoeven te 
gebruiken.”

Ervaringen
De wandelgroep is niet alleen goed voor 
de gezondheid, maar ook voor de sociale 
contacten. “Op een vrolijke manier leren 
de deelnemers veel van elkaar”, weet Els. 
“Iedereen heeft zijn eigen ervaring. Tijdens 
het wandelen wordt veel uitgewisseld. En 
het is nog eens gezellig ook!”

Extra beloning
Op de winterse novembermiddag ontvin-
gen de wandelaars een smakelijke trak-
tatie. Bovendien kon met het voorspellen 
van de afgelegde afstand een prijs worden 
gewonnen. De uitreiking was een week 
later en ging vergezeld van een overheer-
lijke kop snert. 



Tijdelijke opvang is dé oplossing voor kwetsbare ouderen
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“Ik had niet 
naar huis 
gekund” 

Mevrouw Priem kan met haar gebroken arm en voet niet naar huis. Dankzij de tijdelijke opvang 
krijgt zij de zorg die zij nodig heeft zonder dat ze opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis. 
Blij en dankbaar is mevrouw Priem met deze oplossing. 

SEH-arts Soufian el Bouazati: “In ons verzorgingsgebied hebben we gemid-
deld dagelijks een kwetsbare oudere patiënt die voor de tijdelijke opvang in 
aanmerking komt.” 

Mevrouw Priem is met haar 84 jaar een fieve dame. Ze woont 

zelfstandig in haar geliefde Stavenisse. Mevrouw Priem redt zich 

prima, tot het misgaat bij het posten van een kaartje. “Ik loop 

altijd voorzichtig. In sommige straten liggen de tegels los. Maar 

nu was er niets aan de hand. Het ging zo vlug dat ik niet meer 

weet wat er gebeurde, maar ineens lag ik op straat”, vertelt ze. In 

het ziekenhuis bleken haar linkervoet en rechterbovenarm te zijn 

gebroken. Mevrouw Priem hoefde niet te worden opgenomen, 

maar kon ook niet naar huis. Wat nu?

” “De tijdelijke opvang  

was voor mij dé oplossing.”

We behandelen  word je beter
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De Roosendaalse huisarts Annique Loukes heeft al goede ervaring met de 
Tijdelijke Opvang voor Kwetsbare Ouderen (TOKO). 

Miranda Mentzij, teamleider Geriatrische Revalidatie Zorg en Rudi Dierkx, 
specialist ouderengeneeskunde bij tanteLouise kijken meteen naar een ver-
volgoplossing voor de kwetsbare oudere. 

Tot voor kort werden ouderen als 
mevrouw Priem toch opgenomen in het 
ziekenhuis, vertelt SEH-arts Soufian el 
Bouazati. “Medisch gezien was dat niet 
nodig, maar er was wel een zorgpro-
bleem. Voor de patiënt is zo’n zieken-
huisopname ook niet goed en niet fijn. 
Tijdens een verblijf in het ziekenhuis 
worden standaard onderzoeken verricht 
die voor deze ouderen eigenlijk over-
bodig zijn, maar vooral ook belastend. 
Naar huis laten gaan was echter geen 
optie, omdat daar de zorg bij dagelijkse 
activiteiten ontbrak of niet mogelijk was”, 
legt Soufian uit. 

Samen
Sinds het najaar van 2017 is er een oplos-
sing voor deze ouderen. Daarbij werken 
het Bravis ziekenhuis, de huisartsen in 
de regio, tanteLouise, Groenhuysen, TWB 
Thuiszorg met Aandacht en Zorggroep 
West-Brabant samen. Ouderen die even 
niet zelfstandig kunnen wonen maar 
niet hoeven te worden opgenomen in 
het ziekenhuis, kunnen voor maximaal 
72 uur terecht in de Tijdelijke Opvang 
voor Kwetsbare Ouderen (TOKO). Dat zijn 
zogeheten spoedbedden bij de zorgin-
stellingen Groenhuysen in Roosendaal en 
tanteLouise in Bergen op Zoom. 

Dagelijks
Met de vergrijzing en het feit dat ouderen 
langer zelfstandig blijven wonen is deze 
oplossing meer dan welkom. Dat beaamt 
de SEH-arts. “In ons verzorgingsgebied 
hebben we gemiddeld dagelijks een 
kwetsbare oudere patiënt die voor de 
tijdelijke opvang in aanmerking komt. 
Meestal zijn het valincidenten. Er kan 
ook iets met een mantelzorger gebeuren 
waardoor betreffende kwetsbare oudere 

niet meer thuis kan blijven. Daarvoor 
is dit eveneens een oplossing. Wat het 
meest voorkomt zijn de kwetsbare oude-
ren die zelfstandig wonen. Dan hoeft er 
maar iets kleins te gebeuren, waardoor 
iemand niet meer thuis kan verblijven.” 

Eén telefoonnummer
Om in aanmerking te komen voor de 
tijdelijke opvang moet aan drie criteria 
worden voldaan. “De oudere kan niet 
zelfstandig naar het toilet, kan niet in en 
uit bed stappen en is niet in staat iemand 
te alarmeren”, meldt Rudi Dierkx, specia-
list ouderengeneeskunde bij tanteLouise. 
De aanmeldprocedure is heel eenvoudig 
opgezet. Vanuit de Spoedeisende Hulp en 
de huisartsenpraktijk kan één telefoon-
nummer worden gebeld, dat altijd wordt 
beantwoord. Via de specialist ouderenge-
neeskunde wordt vervolgens de procedu-
re in gang gezet.

Spoedbedden
Na het telefoontje wordt de kwetsbare 
oudere door verpleegkundigen op-
gehaald en naar de tijdelijke opvang 
gebracht. In Roosendaal staan de 
spoedbedden in de Weihoek en in Bergen 
op Zoom in het Centrum voor Geriatri-
sche Revalidatie Zorg. Beide locaties zijn 
gevestigd in het Bravis ziekenhuis. “Wij 
zorgen dat de cliënt naar de kamer wordt 
gebracht en gerust wordt gesteld”, meldt 
Miranda Mentzij, teamleider Geriatrische 
Revalidatie Zorg bij tanteLouise. “De 
eerstvolgende werkdag vindt ’s morgens 
een overleg plaats met de specialist 
oudergeneeskunde, de teamleider of 
verpleegkundige, een medewerker van 
het cliëntservicebureau en straks ook de 
wijkverpleegkundige. Daarin wordt de 
hele situatie besproken.” “Ons streven 

is om de oudere zo snel mogelijk terug 
naar huis te laten gaan met de inzet van 
mantelzorg of thuiszorg. Lukt dat niet, 
dan zoeken we een tijdelijke oplossing 
in een zorgcentrum, het liefst in de eigen 
woonplaats van de cliënt”, aldus Rudi. 

Huisarts
De Tijdelijke Opvang voor Kwetsbare Ou-
deren kan ook ingeschakeld worden door 
huisartsen. De Roosendaalse huisarts An-
nique Loukes heeft daar goede ervaring 
mee. “Op de huisartsenpost kwam een 
79-jarige mevrouw die bij het opstaan 
van het toilet duizelig was geworden en 
was gevallen. Haar dochter bracht haar 
naar de huisartsenpost. Om een breuk 
in de heup of bekken uit te sluiten, liet ik 
een foto maken in het ziekenhuis. Geluk-
kig was er niets gebroken, maar mevrouw 
was niet in staat om thuis te blijven. Ik 
heb het aan-
meldportaal 
gebeld voor 
een spoed-
bed. In korte 
tijd werd het 
geregeld en 
kon mevrouw 
worden op-
genomen in 
de Weihoek. 
In het verleden moest ik allerlei instel-
lingen afbellen om iemand geplaatst te 
krijgen. Nu was één telefoontje voldoen-
de. Dat is ideaal. Niet alleen voor ons, 
maar ook voor de patiënt. Die hoeft niet 
lang te wachten op een tijdelijke goede 
oplossing”, concludeert de huisarts. 

Wijkverpleegkundige
Meteen bij het aanmelden wordt ge-
dacht aan het moment dat de oudere 

weer naar huis kan. “Daar komen wij als 
wijkverpleegkundigen in beeld”, zegt 
Ruth Luisterburg van TWB Thuiszorg met 
Aandacht. “Wij kijken hoe we meneer of 
mevrouw weer veilig thuis kunnen laten 
wonen. We nemen daarbij niet alleen de 
zorgvraag mee, maar het totale plaatje.”

Naar huis
Met mevrouw Priem gaat het de goede 
kant op. Na de Tijdelijke Opvang voor 
Kwetsbare Ouderen is zij verder hersteld 
bij tanteLouise. “Zaterdag mag ik voor 
proef naar huis”, zegt ze blij. “Ik heb nog 
wel hulp nodig bij het aan- en uitkleden. 
Daarvoor krijg ik thuishulp. De tijdelijke 
opvang was voor mij dé oplossing. Ik 
had niet naar huis gekund, want dan had 
ik dag en nacht iemand in huis moeten 
hebben. Ik ben echt blij dat het zo is 
opgelost.”  

” “Met één telefoontje 

wordt de procedure in gang gezet.”



Een aantrekkelijke werkplek in een zorgzaam beroep
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Werken in het Bravis ziekenhuis

Verpleegkundige Lieke Haagen

“Als het mag, blijf ik hier 
graag werken” 

Met haar HBO-diploma op zak werkt Lieke Haagen uit Poortvliet sinds juli in het Bravis 
ziekenhuis. Als verpleegkundige voelt ze zich helemaal op haar plaats op de afdeling 
interne geneeskunde. Ze houdt van de afwisseling en de uitdagingen in het ziekenhuis 
en van de gemoedelijke sfeer die er heerst bij Bravis. 

Het is eigenlijk opvallend dat Lieke in een ziekenhuis is gaan werken. “Ik heb altijd 
geroepen dat ik dat niet wilde”, vertelt ze. “De thuiszorg had mijn voorkeur. Door mijn 
stages in het ziekenhuis ben ik van gedachten veranderd. Ik zag de afwisseling en veel-
zijdigheid van een ziekenhuis en ontdekte dat dit meer mijn ding is.” Het laatste half 
jaar liep Lieke stage op de longafdeling van Bravis. “Dat beviel zo goed dat ik meteen 
gereageerd heb op een vacature op de afdeling interne geneeskunde. Gelukkig werd ik 
aangenomen.” 

Open team
Over de begeleiding die ze krijgt is Lieke zeer te spreken. “Eerst ben ik drie dagen inge-
werkt door collega’s. Daarna werd ik elke keer als ik van een dienst wisselde nog een 
dag ingewerkt. Ook kreeg ik scholingen”, vertelt ze. “Nu werk ik helemaal zelfstandig. 
We hebben een zeer open team. Ik kan altijd bij iemand terecht met mijn vragen.” De 
verpleegkundige heeft dan ook totaal geen spijt van haar keuze. “Ik vind het heerlijk 
om in teamverband te werken, met een afwisseling van patiënten en acute zaken. In 
een ziekenhuis moet je veel technische handelingen verrichten. Dat vind ik leuk. Zo 
prikken we dagelijks de patiënten. De eerste keer was dat verschrikkelijk. Maar je raakt 
er snel bedreven in.”

Gemoedelijk
Bravis is voor Lieke heerlijk dichtbij. Maar dat is niet de enige reden om voor het 
ziekenhuis te kiezen. “De gemoedelijke sfeer spreekt me aan. Iedereen kent en helpt 
elkaar. Dat is heel fijn. Ik heb nu een jaarcontract. Mocht dat onverhoopt op deze afde-
ling niet verlengd worden, dan ga ik wel binnen het ziekenhuis verder zoeken. Maar als 
het mag, blijf ik hier graag werken.”

Verpleegkundige Mandy Goossens

“Ik ben hier echt op mijn 
plek”

Afgelopen zomer maakte verpleegkundige Mandy Goossens de overstap van een 
zorgcentrum naar een ziekenhuis. Op de geriatrische afdeling van het Bravis zieken-
huis voelt zij zich als een vis in het water. Dat komt niet alleen door het werk, maar ook 
door de manier waarop zij is begeleid. “Je wordt niet in het diepe gegooid en dat is 
wel zo fijn”, merkt Mandy op. 

Tijdens haar opleiding tot verpleegkundige liep Mandy stage in het Bravis ziekenhuis. 
“Dat was een hele leuke tijd. Ik wilde dan ook graag terug. In het ziekenhuis voel ik me 
meer op mijn plaats dan in een zorgcentrum, omdat je echt bezig bent met het beter 
maken van mensen. Op het moment dat er een vacature kwam voor een verpleegkun-
dige op de geriatrische afdeling, heb ik daar meteen op gereageerd. Ik vind oudere 
mensen heel interessant. Meestal kun je niet meteen de vinger leggen op de oorzaak 
van de problemen. Die zoektocht vind ik boeiend.” 

Bijeenkomst
Nadat Mandy was aangenomen kreeg zij een uitnodiging voor de maandelijkse bijeen-
komst voor nieuwe medewerkers. “Die middag was heel fijn”, vertelt Mandy. “Je bent 
dan samen met allemaal nieuwkomers. Niet alleen met verpleegkundigen, maar ook 
met medisch specialisten, assistenten en ondersteunend personeel. Een echte men-
gelmoes. Het was heel laagdrempelig en dat vond ik juist zo leuk. Niet alleen kreeg je 
uitgelegd waar Bravis voor staat en wat het ziekenhuis wil uitstralen, maar ook ging je 
in groepjes aan de slag met de kernwaarden.”

Op mijn plek
Op de werkvloer heeft Mandy dezelfde, prettige ervaring. “Eerst ben ik aan een team-
leider gekoppeld. Daarna werkte ik een aantal dagen met een ervaren verpleegkundi-
ge. Dat was steeds dezelfde persoon en dat is wel zo prettig. Die weet wat ze al verteld 
heeft. Inmiddels werk ik bijna geheel zelfstandig. Ik heb al helemaal mijn draai gevon-
den. Ik ben superblij dat ik de overstap heb gemaakt. Ik ben hier echt op mijn plek.” 
 

We werken word je beter
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Werken in het Bravis ziekenhuis

Vaatlaborant Emmy Doggen

“Ik voel me thuis in Bravis”
Het werken in het Bravis ziekenhuis is voor Emmy Doggen uit Bergen op Zoom een 
soort van thuiskomen. “Ik voel me hier thuis. Dat gevoel had ik ook toen ik niet in het 
ziekenhuis werkte en er op bezoek kwam. Op dat moment dacht ik maar één ding: 
daar hoor ik.”

Veertig jaar geleden begon Emmy haar loopbaan als verpleegkundige in Roosendaal. 
Om voor haar kinderen te zorgen, verliet ze enkele jaren de zorg. “Ook heb ik nog iets 
anders gedaan, maar het ziekenhuis bleef me trekken. Op het moment dat de kinde-
ren groot genoeg waren, ben ik teruggekeerd.” Emmy ging niet opnieuw de verpleging 
in, maar koos voor de functieafdeling. Zij volgde een opleiding tot endoscopiever-
pleegkundige en later tot vaatlaborant. “Ik kreeg die mogelijkheid en heb daar dank-
baar gebruik van gemaakt. Als vaatlaborant heb ik de gezelligheid van de afdeling, 
maar ook de zelfstandigheid”, zegt ze blij. 

Veilig
In het Bravis ziekenhuis voelt Emmy zich veilig. “Ik heb collega’s die mij ondersteunen 
en ook bij het management vind ik altijd gehoor. Ik heb nooit overwogen om in een 
ander ziekenhuis te gaan werken. Ik ben hier meer dan tevreden. Voor mensen die in 
de zorg willen werken, is het zeker aan te raden om voor Bravis te kiezen. Dan zit je 
goed.” 

HR-adviseur Annet Beuzenberg

“Medewerker wordt niet 
vergeten” 

Het Bravis ziekenhuis stelt alles in het werk om de patiënt de best mogelijke zorg te 
verlenen. Tegelijk is er ook veel aandacht voor de medewerker, stelt HRM-adviseur An-
net Beuzenberg. “Bravis creëert een klimaat waarin mensen met plezier werken, zich-
zelf ontwikkelen en vooral kunnen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor anderen.”

In het Bravis ziekenhuis voelen nieuwe medewerkers zich makkelijk en snel thuis, 
constateert Annet. “Zij ervaren een warm welkom. Het is niet voor niets dat veel mede-
werkers hier al lang werken. De afstand tussen de leidinggevende en de medewerker is 
klein. Je kunt elkaar makkelijk aanspreken”, aldus de HRM-adviseur. 

Ontwikkelingen
Dat de zorg een tekort heeft aan personeel, merkt ook Bravis. “De druk is hoog”, erkent 
Annet. “Het geluk is dat je als ziekenhuis een goede plek hebt in de maatschappij. 
Nieuwe medewerkers kiezen voor Bravis door de relatieve kleinschaligheid, betrok-
kenheid en dat de medewerkers dicht bij elkaar staan. Bovendien is Bravis volop bezig 
in ontwikkeling. Ik vind het fantastisch om daar deel van uit te mogen maken.”

Wil je meer informatie over werken in het Bravis ziekenhuis? Stuur dan een e-mail  
naar hrm@bravis.nl. Het is niet mogelijk om via dit mailadres te solliciteren.  
Dat kan via de website www.bravisziekenhuis.nl. Daarnaast kun je voor meer 
informatie contact opnemen via telefoonnummer 088 – 70 67 876.



“De beste zorg 
zo dichtbij mogelijk”
De operaties die in het Bravis ziekenhuis worden uitgevoerd zijn sinds 11 december verdeeld over de beide locaties. De planbare 

operaties vinden zoveel mogelijk plaats in Roosendaal en de acute en complexe operaties in Bergen op Zoom. Door de behandelingen 

te concentreren wordt de zorg van de patiënt naar een hoger niveau getild. Daar wordt uiteindelijk iedereen beter van. 

Operaties verdeeld over beide locaties
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In het fusietraject van het Bravis zieken-
huis is afgesproken dat op de locatie 
Bergen op Zoom acute en complexe 
zorg worden geleverd. Oncologische en 
planbare (electieve) zorg zijn geconcen-
treerd in Roosendaal. Die verdeling is nu 
uitgewerkt voor de snijdende specialis-
men (operaties) op de klinische afdelin-
gen. “Doordat bepaalde specialismen op 
één locatie werken, krijg je een betere 
samenwerking tussen de medewerkers. 
Bovendien vergroot het de kennis en kun-
de van de zorgverleners, omdat zij zich 
specialiseren. De patiënt krijgt daardoor 
betere zorg. Het gaat uiteindelijk om het 
belang van de patiënt”, legt zorgmanager 
acuut-complex Marcel Swijnenburg uit. 

Eigen identiteit
De twee locaties krijgen ieder duidelijk 
een eigen identiteit. “In Roosendaal ligt 
straks bijna geen patiënt meer langer dan 
twee dagen in het ziekenhuis ”, vertelt 

zorgmanager electief Tanja van Wiggen. 
“De operaties zijn bovendien vaak korter. 
De verpleegkundigen in Roosendaal zijn 
eigenlijk bij de opname alweer bezig met 
het ontslag. Deze patiënten zijn vaak ook 
niet ziek, maar hebben een mankement. 
In Bergen op Zoom heb je juist een grote 
groep patiënten die meer zorg nodig 
heeft, met ingrijpende operaties en een 
langere herstelperiode. Daardoor zijn er 
meer verpleegdagen en is de complexi-
teit hoog.”

Bedden
Voor de operaties in Bergen op Zoom zijn 
ook meer bedden nodig dan in Roosen-
daal; 95 tegenover 44. “In Bergen op 
Zoom moet je meer bedden vrijhouden 
voor noodgevallen. In Roosendaal heb je 
vrijwel geen acute zorg meer. Je weet dus 
weken van tevoren hoeveel patiënten je 
krijgt”, aldus Tanja. Meer bedden bete-
kent ook meer personeel. “Een bed is pas 

beschikbaar als al het personeel er om-
heen goed is geregeld”, vult Marcel aan. 
“Dat betreft niet alleen de verpleegkundi-
gen, maar ook de voedings- en afdelings-
assistenten en de secretaresses. Iedereen 
heeft een rol in het primaire proces.”

Polikliniek
Ook na de herindeling blijven vrijwel alle 
specialisten hun poliklinische spreekuren 
op beide hoofdlocaties en in Etten-Leur, 
Oudenbosch en Steenbergen houden. 
“Alleen de polikliniek van Orthopedie is 
nu geconcentreerd in Roosendaal. Or-
thopedie kent namelijk diverse subspe-
cialismen. Die komen beter tot hun recht 
als de orthopeden op één locatie zitten”, 
licht Tanja toe. “Voor de patiënten bete-
kent het dat zij sneller geholpen kunnen 
worden. Ook kunnen we dan het traject 
rondom het stellen van de diagnose en 
het maken van het behandelplan ver-
snellen. Er zullen nog enkele spreekuren 

gehouden worden op de poliklinieken 
van Bergen op Zoom en Etten-Leur  De 
specialist zal met de patiënt bespreken 
of dit kan in het kader van zijn of haar 
behandeling.” 

Kwaliteit van zorg
Beide zorgmanagers erkennen dat door 
de verdeling sommige patiënten iets 
verder moeten reizen. “Wij willen de best 
mogelijke zorg bieden. Die kwaliteit van 
zorg hangt vooral af van de mate waarin 
artsen een bepaalde ingreep uitvoeren. 
Voeren specialisten een bepaalde opera-
tie niet vaak genoeg uit, dan raak je als 
ziekenhuis die specialisatie kwijt. Met als 
gevolg dat deze patiënten niet meer in 
het westen van West-Brabant geholpen 
kunnen worden”, maakt Marcel duidelijk. 
“Wij hebben maar één doel: de beste zorg 
zo dichtbij mogelijk bieden. Daar helpt 
deze verdeling ons bij.” 

Zorgmanagers Tanja van Wiggen en Marcel Swijnenburg zijn ervan overtuigd dat door 
de verdeling de zorg nog beter wordt.

We verbeteren  word je beter



Bundeling van krachten leidt tot betere en snellere zorg
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Gipsverbandmeester Harry-Jan Raad, medisch secretaresse Corina Roozen en  
orthopedisch chirurg Stan-Antoine Bell (v.l.n.r.) in de geheel vernieuwde polikliniek. 

‘Die kliniek 
waar ze de 

Amerikaanse 
knie doen’

Experts in 
beweging

“Patiënten profiteren van 
gespecialiseerde orthopeden”

Orthopedie is een van de 

breedste vakgebieden in een 

ziekenhuis. Een orthopeed 

krijgt met verschillende 

klachten aan botten, 

gewrichten, spieren, pezen 

en bindweefselbanden te 

maken. Orthopedie is dan 

ook bij uitstek een vakgebied 

waarin de artsen zich kunnen 

doorspecialiseren. Voor de 

patiënt betekent dat betere 

en snellere zorg. De Bravis 

Orthopedie Kliniek maakt dit 

in de vernieuwde polikliniek in 

Roosendaal mogelijk. 

Vernieuwde website:
www.bravisorthopediekliniek.nl

Het Bravis ziekenhuis heeft elf orthope-
disch chirurgen. “Dat maakt het mogelijk 
om nog meer uit te blinken in je vak”, 
meldt orthopedisch chirurg Stan-Antoine 
Bell. “Elke arts kan zich extra specialise-
ren in een onderdeel van orthopedie. Je 
gaat meer uren draaien op dat specifieke 
vakgebied, waardoor je nog meer erva-
ring krijgt en de diepte in kunt gaan. Dat 
maakt de zorg uiteindelijk beter.” 

Op één locatie
Die specialisatie is alleen haalbaar als 
orthopedie op één locatie is gecentreerd. 
“Je hebt namelijk een bepaald aantal 
patiënten nodig om de super-specialisa-
tie door te kunnen voeren”, legt Stan-An-
toine uit. “Een bijkomend voordeel is dat 
in de nieuwe situatie de patiënten eerder 
op het spreekuur terecht kunnen en snel-
ler geholpen worden. Het streven is dat 
in sommige gevallen het spreekuur en de 
behandeling achter elkaar plaatsvinden. 
Stel, je hebt last van je schouder. Je komt 
op het spreekuur, vervolgens wordt er 
een echo gemaakt, je krijgt met een injec-
tie je medicijn op de juiste plek ingespo-
ten en je kunt naar huis. De patiënt hoeft 
dan maar één keer naar het ziekenhuis te 
komen. Dat is wel zo prettig. Zo’n situatie 
is niet altijd mogelijk, maar we streven er 
wel naar.”

Volledig vernieuwd
De Bravis Orthopedie Kliniek is sinds 
11 december gevestigd in een volledig 
vernieuwd deel van de polikliniek in 
Roosendaal. De medewerkers zijn zeer 
tevreden met hun nieuwe werkplek. 
“Het aantal spreek- en onderzoekka-
mers is verdubbeld van vijf naar tien. 
Het aantal gipskamers is met vier gelijk 
gebleven, maar ze zijn wel prachtig”, 
vertelt gipsverbandmeester Harry-Jan 
Raad. “De spreek- en onderzoekkamers 
zijn zogenaamde flexplekken”, vult de or-
thopedisch chirurg aan. “De kamers zijn 
universeel uitgevoerd. We kunnen dus in 
elke kamer ons spreekuur houden.” 

Aanmeldzuil
Die flexibiliteit merken ook de patiënten. 
“Zij melden zich aan bij de aanmeldzuil”, 
vertelt medisch secretaresse Corina 
Roozen. “Daarop krijgen de patiënten te 
zien bij welke spreek- en onderzoekska-
mer zij plaats mogen nemen. Zij worden 
dan door de arts naar binnen geroepen. 
Na het spreekuur kunnen de patiënten 
bij ons aan de balie een vervolgafspraak 
maken. Door deze werkwijze is het 
aanmelden bij de balie niet meer nodig. 
Maar natuurlijk kan iedereen altijd bij ons 
terecht met vragen.” 
In de routing is veel tijd en energie ge-
stoken. “Het resultaat is prima”, stelt de 

gipsverbandmeester. “De patiënt meldt 
zich aan, gaat zitten waar hij moet zijn en 
wordt snel geholpen. Je stroomt door op 
de meest ideale manier.” 

Backoffice
Aan de achterkant van de spreek- en on-
derzoekkamers heeft de Bravis Orthope-
die Kliniek een backoffice met kantoren 
en een artsenkamer. “Het is een prach-
tige polikliniek geworden”, concludeert 
Corina, “met een hele mooie uitstraling. 
Het is helemaal van deze tijd. We begrij-
pen goed dat het voor sommige mensen 
uit Bergen op Zoom en omgeving verve-
lend kan zijn om naar Roosendaal te ko-
men. Maar ze krijgen er veel voor terug. 
Niet alleen hebben we hier een mooie 
polikliniek, maar vooral doorgespeciali-
seerde orthopedische chirurgen en een 
goede doorstroming.” “Als de patiënten 
eenmaal kennis hebben gemaakt met 
de nieuwe polikliniek, dan zijn ze zeker 
tevreden”, verwacht Harry-Jan. “Voor de 
patiënten is het belangrijk dat de zorg 
goed geregeld en goed verzorgd is. Het 
gaat er uiteindelijk om waar je de beste 
zorg van heel West-Brabant kunt krijgen. 
Wij doen er alles aan om dat de Bravis 
Orthopedie Kliniek te laten zijn.” 

Orthopedie Kliniek



Reumatologen stellen patiënt centraal
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Reuma is steeds 
beter te behandelen

Reumapatiënt Henny Nuyten

“De arts en de 
patiënt zijn gelijk”
Henny Nuyten uit Bergen op Zoom is sinds februari 2017 onder behandeling bij reu-
matoloog Jos Hoes. Hij is vol lof over diens aanpak. “Heb ik vragen of pijn, dan kan ik 
meteen bellen. Dat is heel fijn”, benadrukt hij. 

Henny heeft al veel tijd in het ziekenhuis moeten doorbrengen. Begin 2017 kreeg hij 
bovendien pijn aan zijn handen. De huisarts verwees hem door naar het Bravis zieken-
huis, waar reuma werd ontdekt. “Ik had me nooit kunnen voorstellen dat reuma zo’n 
zeer kan doen”, vertelt de Bergenaar. “Gelukkig werd ik goed ontvangen in het zieken-
huis. Vooral de persoonlijke benadering was een verademing. Het geeft zo’n fijn gevoel 
als een dokter zichzelf voorstelt als Jos. Vroeger was een dokter dé dokter. Die stond 
boven de patiënt. Nu zijn arts en patiënt gelijk. Dat is heel prettig.” 

Positief
Henny kreeg medicijnen tegen de pijn voorgeschreven. Helaas is hij onlangs getroffen 
door een herseninfarct, waardoor hij met de medicijnen moest stoppen. “De pijn 
steekt daardoor de kop weer op”, verzucht hij. “De reumatoloog zoekt nu uit wat we 
tegen de pijn kunnen doen. Ik vind het heel fijn dat ik zo goed geholpen word. Ik ben 
een positief ingesteld mens. Dat heb je wel nodig met reuma. Gelukkig heb ik een 
reumatoloog getroffen die me uitstekend begeleidt.” 

Reumatologen Leonard Schoneveld (l) en Jos Hoes zetten begin 2017 een nieuwe vakgroep reumatologie op in het Bravis ziekenhuis.

Patiënt Henny Nuyten 

Reuma heeft een grote impact op het 
totale leven van de patiënt. De behan-
deling gaat dan ook verder dan de 
lichamelijke klachten alleen. In het 
Bravis ziekenhuis werkt de vakgroep 
reumatologie nauw samen met andere 
specialisten. Samen zorgen zij ervoor dat 
het leven van de patiënt centraal staat 
en niet de ziekte. 

Reuma is eigenlijk een verzamelnaam 
voor meer dan tweehonderd aandoe-
ningen aan botten, spieren, gewrichten 
en pezen. Ontsteking, pijn en vermoeid-
heid zijn de voornaamste klachten van 
patiënten. “Gelukkig zijn er sinds de 
jaren negentig krachtige medicijnen die 
het ontstekingsproces kunnen remmen. 
De gewrichtsschade kan hierdoor veelal 
voorkomen of sterk verminderd wor-
den. Reuma is daardoor grotendeels 
een leefbare ziekte geworden”, vertelt 
reumatoloog Leonard Schoneveld. “Ont-
stekingsreuma is helaas niet te genezen. 
Dankzij onderzoek komen er steeds 
nieuwe middelen waardoor we patiënten 
met een reumatische ziekte wel steeds 
beter kunnen behandelen”, vult collega 
Jos Hoes aan. 

Nieuwe vakgroep
Beide reumatologen zijn opgeleid in het 
UMC Utrecht. Begin 2017 hebben zij een 
nieuwe vakgroep reumatologie opgezet in 
het Bravis ziekenhuis.  
“Wij behandelen de patiënten als een 
team”, aldus Leonard. “We hebben een toe 
 

gewijd team van secretaresses en verpleeg-
kundigen, ieder met zijn eigen aandachts-
gebied. Door als team te functioneren krijgt 
de patiënt in alle opzichten de beste zorg 
en behandeling.” “Als reumatoloog heb 
je langdurig contact met de patiënt. Dat 
spreekt ons beiden aan”, vervolgt Jos. 

“Maar ook de vooruitgang binnen ons 
vakgebied maakt ons werk erg boeiend. Er 
komen steeds nieuwe middelen waardoor 
we patiënten beter kunnen behandelen. 
En met ontwikkelingen zoals een voorlich-
tingsapp kunnen we patiënten op moderne 
wijze van informatie voorzien.”

We behandelen  word je beter



Mogelijkheden digitaal medisch dossier breiden steeds verder uit
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De tijd dat de medische gegevens van de 
patiënten op papier werden bewaard ligt 
achter ons. “Alle gegevens worden tegen-
woordig digitaal opgeslagen. Via  
MijnBravis kun je als patiënt je eigen 
gegevens inzien. Maar de mogelijkheden 
gaan veel verder”, vertelt Denise. “Je ziet 
een overzicht van de afspraken die je 
hebt met het ziekenhuis. Steeds meer af-

spraken kun je zelf wijzigen of annuleren. 
Het wordt zelfs mogelijk om via  
MijnBravis nieuwe afspraken te maken.” 

Uitslagen
Op MijnBravis verschijnen alle uitslagen 
van onderzoeken die in het ziekenhuis 
hebben plaatsgevonden. “Daar zit wel 
een vertraging in van veertien dagen. 

Die vertraging is bewust ingebouwd, 
zodat de arts de tijd heeft om de onder-
zoeksresultaten toe te lichten”, aldus 
Denise. “Het is wel de bedoeling dat we 
de vertraging gaan verkorten naar zeven 
dagen.” 

Gegevens
Op MijnBravis staan ook de brieven die 
medisch specialisten aan de huisart-
sen sturen. “Daarin kunnen patiënten 
nalezen wat er precies op het spreekuur 
is besproken. We merken dat hier veel 
gebruik van wordt gemaakt”, legt de 
projectleider uit. “Daarnaast staan de 
gegevens over allergieën op MijnBravis 
en in de toekomst ook over de medi-
cijnen. Het is namelijk belangrijk dat 
het ziekenhuis beschikt over de juiste 
gegevens. Op deze manier kunnen de 
patiënten zelf nagaan of de gegevens wel 

kloppen. Bovendien zijn we bezig met het 
zogenaamde e-consult. Daardoor kun je 
mails versturen in de veilige omgeving 
van MijnBravis. Deze berichten verschij-
nen tevens in je dossier. We zijn hiermee 
al gestart op een aantal poliklinieken. Zo 
zie je dat de mogelijkheden zich steeds 
verder uitbreiden.”

Inloggen
Veiligheid staat bij MijnBravis voorop. “Je 
logt in via DigiD, momenteel de meest 
veilige manier. Komen er betere alterna-
tieven, dan gaan we daar zeker mee aan 
de slag. Als ziekenhuis volgen we nauw-
gezet alle ontwikkelingen. Het ideaalpla-
tje is om uiteindelijk een persoonsgebo-
den platform te hebben waarbij iedereen 
zelf kan bepalen hoe hij inlogt.” 

“MijnBravis geeft patiënten meer regie”

De digitale toegang tot het Bravis ziekenhuis biedt steeds meer 

mogelijkheden. Via MijnBravis krijgen patiënten onder andere 

inzage in hun medisch dossier. Op het digitale portaal staan 

ook afspraken, onderzoeksuitslagen en brieven van medisch 

specialisten. “MijnBravis zorgt voor transparantie en geeft de 

patiënt meer regie. Daarmee is het een handig, informatief en 

interactief hulpmiddel”, aldus projectleider Denise Verburgh van 

het patiëntenportaal. 

“Een handig 
hulpmiddel dat zich 
uitbreidt”

Mevrouw T.B. uit Bergen op Zoom
“Op het moment dat MijnBravis ontwikkeld werd, ben ik ge-
vraagd om het uit te proberen. Ik vond dat een stuk vertrouwen 
van het ziekenhuis in mij als patiënt. Op deze manier ben ik 
met MijnBravis in aanraking gekomen. Sinds die tijd werk ik er 
ook thuis mee en begeleid ik mensen die er niet zo bedreven 
in zijn. Voor sommigen is het inloggen met hun DigiD ingewik-
keld. Maar als je het eenmaal gewend bent, valt dat best mee. 
Ik gebruik MijnBravis voornamelijk voor het verplaatsen van 
afspraken. Dat is op elk moment van de dag mogelijk, ook als 
het na vijf uur ’s middags of in het weekend is. Bovendien hoef 
je niet lang aan de telefoon te wachten als het druk is op de 
polikliniek. In de toekomst kun je ook zelf je afspraken plannen 
via MijnBravis. Dat is helemaal handig. 
Af en toe kijk ik ook in mijn dossier. Het zou wel handig zijn als 
je wat verder terug kunt kijken. Nu is dat tot zo’n twee jaar. Voor 
sommige uitslagen is dat te kort. Ook zou ik graag zien op welk 
moment foto’s zijn gemaakt. In de korte tijd dat MijnBravis be-
staat is het al flink uitgebreid. Er komt steeds meer informatie 
vrij en dat is fijn. Ik vind het een fijn hulpmiddel, dat zeker een 
toegevoegde waarde heeft.”

 “MijnBravis bleek heel 
interessant te zijn”
Gabri Hoek uit Sint Maartensdijk 
“Van het bestaan van MijnBravis wist ik niet af, totdat ik het 
tegen kwam op de website van het Bravis ziekenhuis. Het bleek 
heel erg interessant te zijn. Ik gebruik het nu vrij vaak. Het 
meest interessant vind ik de brieven die de medisch specialis-
ten naar de huisarts sturen. Daarin staat het verslag van het ge-
sprek dat ik met de medisch specialist heb gevoerd. Zodoende 
kan ik zelf nalezen wat er precies afgesproken is. Ik ben helaas 
bij meerdere specialisten onder behandeling. Het is dan heel 
fijn als je na een maand of een half jaar het gesprek nog eens 
terug kunt lezen.

Daarnaast kijk ik regelmatig naar mijn onderzoeksuitslagen. 
Voor mensen die net als ik diabetes hebben zijn de bloedwaar-
den heel belangrijk. Ik ben dus blij dat je bij Bravis de bloeduit-
slagen kunt raadplegen. Het inzien en wijzigen van je afspraken 
is ook erg handig. Maar het allerbelangrijkste voor mij blijven de 
rapportages van de medisch specialisten aan de huisarts. Wat 
mij betreft mogen ook de brieven die de huisarts aan het zie-
kenhuis stuurt op MijnBravis. Het digitaal dossier mag van mij 
veel verder uitgebreid worden. Het is een gewoon erg handig 
hulpmiddel.” 

Wandel door de 
Bravis DigiTuin

De digitale mogelijkheden (eHealth) helpen het 
Bravis ziekenhuis om de zorg te ondersteunen of te 
verbeteren. Zo kunnen patiënten en artsen via de 
computer diagnoses stellen, uitslagen communi-
ceren en informatie uitwisselen. Maar ook kunnen 
patiënten op afstand gemonitord worden of via 
virtual reality brillen voorbereid worden op een 
operatie. Het aantal mogelijkheden groeit hard. 
Om patiënten en medewerkers wegwijs te maken 
in de digitale wereld opent het Bravis ziekenhuis de 
Bravis DigiTuin. 

De DigiTuin is een ruimte die bezoekers inspireert 
met de mogelijkheden op het gebied van eHealth. 
De digitale toepassingen kunnen uitgeprobeerd 
worden en de bezoekers krijgen hierover grondige 
uitleg. 
MijnBravis neemt een belangrijke plaats in de Di-
giTuin in. Patiënten worden begeleid bij het inlog-
gen met de DigiD en op de hoogte gesteld van de 
toepassingen binnen MijnBravis. 

Opening
Het Bravis ziekenhuis gaat als eerste ziekenhuis in 
Nederland met een DigiTuin van start. De ruimte 
wordt tijdens de landelijke eHealthweek (20 tot 26 
januari 2018) officieel geopend. Iedereen is van har-
te uitgenodigd om binnen te stappen in de wondere 
wereld van eHealth. 



Opmaat naar één pijncentrum
Op de Roosendaalse locatie van het 
Bravis ziekenhuis wordt in 2018 een 
fonkelnieuw pijncentrum gebouwd. 
In dit complex houden vanaf komend 
najaar de pijnspecialisten spreekuur, 
worden pijnbehandelingen gegeven 
en meer complexe ingrepen in de 
eigen operatiekamers uitgevoerd. 
Door de concentratie kunnen de 
patiënten eerder en sneller geholpen 
worden. Vooruitlopend op het 
nieuwe pijncentrum verplaatsen alle 
pijnspecialisten vanaf 15 januari 2018 
hun activiteiten naar Roosendaal.

Het pijncentrum van het Bravis ziekenhuis 
bestaat naast het secretariaat uit zeven 
pijnspecialisten, zes pijnconsulenten en 
twee verpleegkundig specialisten. Zij 
behandelen patiënten met acute en chro-
nische pijnklachten. Momenteel worden 
spreekuren gehouden en behandelingen 
gegeven op de locaties in Roosendaal en 
Bergen op Zoom. Daar komt op 15 januari 
verandering in. “Vanaf dat moment draai-
en we als één afdeling”, meldt pijnspecia-
list Lars Elzinga. “Al onze patiënten zien en 
behandelen we voortaan in Roosendaal. 
Dat geeft ons mooi de gelegenheid om alle 
werkprocessen op elkaar af te stemmen. 
Het is een goede opmaat naar het pijncen-

trum dat volgend jaar gebouwd wordt.” 

Bij elkaar
In het nieuwe pijncentrum worden alle on-
derdelen van de afdelingen gecentreerd. 
“Nu is alles verdeeld over het ziekenhuis, 
zowel in Roosendaal als in Bergen op 
Zoom. De spreekuren, de intakegesprek-
ken, de pijnbehandelingen en de operaties 
vinden allemaal op verschillende plekken 
plaats. Dat is niet handig; niet voor de 
patiënt en niet voor ons. In het nieuwe 
pijncentrum zit alles bij elkaar. Daardoor 
hoeft de patiënt niet meer kriskras door 
het hele ziekenhuis en kan sneller gehol-
pen worden. Ons ideaalplaatje is dat een 

patiënt ’s morgens voor de intake komt en 
nog dezelfde dag behandeld kan worden.” 

Flexibeler
In het Bravis ziekenhuis worden verschil-
lende pijnbehandelingen gegeven. “In 
de behandelkamer helpen we dagelijks 
zo’n 25 patiënten. In de operatiekamer 
verrichten we de meer complexe behan-
delingen die intensiever zijn en/of in een 
steriele omgeving moeten plaatsvinden. 
Dat doen we nu eens in de twee weken. 
Als het nieuwe centrum in het najaar van 
2018 is gebouwd delen we samen met de 
oogartsen twee eigen operatiekamers. 
Daardoor zijn we veel flexibeler en kan 

de patiënt makkelijker en sneller worden 
geholpen”, licht Lars toe. Daarnaast heeft 
het nieuwe pijncentrum twee keer zoveel 
spreek- en behandelkamers dan nu het 
geval is. “En dat alles binnen een straal 
van vijftig meter. Daardoor heb je kortere 
lijnen en alles bij de hand. Ideaal.” 

Prettige omgeving
Het nadeel dat patiënten uit Bergen op 
Zoom en omgeving straks langer moeten 
reizen, speelt volgens de pijnspecialist 
niet. “Patiënten met deze klachten heb-
ben dat er graag voor over, als ze maar 
snel en netjes behandeld worden”, aldus 
Lars.

De pijnspecialisten Lars Elzinga (l) en David van den Tol.

Alle pijnspecialisten vanaf 15 januari in Roosendaal
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Fietsen door de Betuwe 
vanuit de gewone stoel

“Dit herken ik, hier heb ik vaker gefietst. 
Dit is in de Betuwe. Hier heb ik gewoond. 
Kijk, daar rechts stond ons huis.” Haar ogen 
stralen als ze de pedalen ronddraait en op 
het scherm de voor haar zo vertrouwde 
omgeving verschijnt. Veel te vlug is de fiet-
stocht ten einde. Mevrouw had nog graag 
een paar kilometer verder gepeddeld langs 
de bekende dijken, bomen en huizen. 

Op de geriatrische afdeling van het 
Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom 
staat sinds eind november 2017 een 
beeldscherm dat gekoppeld is aan een 
actief/passief trainer. Dat is een soort 
hometrainer waarbij de pedalen vanuit 
de gewone stoel rondgetrapt kunnen 
worden. “Het trainingsapparaat hadden 
we al. Onze patiënten zijn ouderen met 

meerdere aandoeningen. In het zieken-
huis bewegen zij veel minder dan thuis. 
Die inactiviteit maakt vaak dat mensen 
slechter het ziekenhuis uitgaan, dan dat 
ze erin zijn gekomen. Door hen te laten 
bewegen, willen we dat voorkomen”, 
vertelt fysiotherapeut Jelco Putter. 

Uitdaging
Het trainingsapparaat bood echter 
weinig uitdaging. “Tijdens het fietsen 
keken mensen continu tegen een witte 
wand en cijfers op een display. Daardoor 
waren ze er binnen een paar minuten 
klaar mee. Ik heb eerder gewerkt met 
het virtueel fietsen. Dat leek me voor 
onze afdeling een prima oplossing”, 
aldus Jelco. 

Brave
Samen met het Brave InnovatieTeam en 
dankzij een financiële bijdrage van Stich-
ting Vrienden van het Bravis ziekenhuis 
kon de apparatuur voor het virtueel fiet-
sen worden aangeschaft. Tijdens het fiet-
sen ‘rijden’ de patiënten door een mooie 
omgeving. De beelden en het geluid zijn 
met een camera opgenomen, zodat een 
vrij realistische ervaring ontstaat. “De 
patiënten worden hierdoor gemotiveerd 
om te blijven fietsen. De snelheid van 
de film wordt namelijk bepaald door de 
snelheid waarmee de trappers worden 
rond getrapt”, aldus Jelco. “Dit apparaat 
is echt een meerwaarde voor de zorg. Ik 
hoop en verwacht dat we er veel gebruik 
van maken.”

Patiënt Henny Nuyten 
          We fietsen  word je beter



Eerste resultaten zijn zichtbaar
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Bravis bouwt aan een 
eigentijds ziekenhuis

In het Bravis ziekenhuis vormen mensen in witte jassen een vertrouwd beeld. Bezoekers komen 

daarnaast ook vaklieden tegen in werkkleding met bouwhelmen op het hoofd. Op de locaties 

Roosendaal en Bergen op Zoom wordt namelijk druk gebouwd aan een eigentijds ziekenhuis. De 

eerste resultaten zijn eind 2017 zichtbaar geworden. 

In december zijn de vernieuwde poliklinieken geopend.

Eén van de nieuwe kamers 
op de tweede verdieping 
van het Bravis ziekenhuis 
in Roosendaal. 

Een artist impression van de nieuwe achteringang in het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom. 

De vaklieden waren het afgelopen jaar 
vooral aan de slag op locatie Roosendaal. 
De verpleegafdelingen waren hard toe 
aan een grondige verbouwing. De geda-
teerde kamers en sanitair maken plaats 
voor moderne verblijven die van alle 
hedendaagse gemakken zijn voorzien. 
De grondige renovatie is in mei gestart op 
de tweede verdieping.  De afdelingen 2A 
en 2B werden tijdens de sloop volledig 
leeggemaakt. Alleen de kale, betonnen 
constructie bleef overeind. Vervolgens 
zijn in korte tijd twee prachtige ver-
pleegafdelingen opgebouwd. In de eerste 
week van december konden zij in gebruik 
worden genomen. Op afdeling 2A heeft 
de Interne Geneeskunde haar intrek 
genomen en op afdeling 2B Oncologie. 
Patiënten en bezoekers komen aan 
bij een centrale balie, waar zij worden 
doorverwezen naar de juiste afdeling of 
kamer. 

Natuurtinten
De hele afdeling is uitgevoerd in rustge-
vende natuurtinten. Elke afdeling heeft 
ruim opgezette een- en driepersoonska-
mers. Alle kamers zijn voorzien van een 
aparte douche en een apart toilet. Elke 
patiënt heeft bovendien de beschikking 
over een eigen tv en een bedkastje met 
kluis. De kamers hebben fraaie houten 
deuren en een kleurrijke fotoprint op de 
muur. De renovatie van de derde etage 
is momenteel in volle gang. Op de vierde 
verdieping zijn de sloopwerkzaamheden 
inmiddels ook begonnen. 

Poliklinieken
De afgelopen maanden is bovendien hard 
gewerkt aan de renovatie van de polikli-
nieken Orthopedie, KNO en Chirurgie in 
Roosendaal. Directe aanleiding was de 
concentratie van de polikliniek Orthope-
die op één locatie. In de nieuwe Orthope-
die Kliniek Bravis zien de elf orthopeden 
sinds 11 december hun patiënten. 

Zij hebben de beschikking over tien 
spreek- en onderzoekkamers en vier gips-
kamers. Op 18 december nam Chirurgie 
haar intrek in de gerenoveerde polikliniek. 
Twee dagen later volgde Keel-, Neus- en 
Oorheelkunde. KNO heeft een derde 
spreek- en onderzoekkamer gekregen en 
een ruimere audiocabine. Alle spreek- en 
onderzoekkamers zijn identiek uitge-
voerd. Daardoor zijn zij flexibel te gebrui-
ken.  

Achteringang
De vaklieden waren de afgelopen maan-
den ook actief op locatie Bergen op Zoom. 
Naast aanpassingen aan de sprinklerin-
stallatie werd aan de achterzijde een extra 
ingang gecreëerd. Via deze ingang kunnen 
patiënten, bezoekers en medewerkers 
vanuit de parkeergarage voortaan het 
ziekenhuis snel en makkelijk bereiken. 
De ingang is voorzien van een portiekhal 
en twee automatische schuifdeuren. Het 
looppad van de parkeergarage naar de 

nieuwe ingang is zo’n 100 meter lang. 
Komend voorjaar wordt dit pad overdekt 
met hoogwaardig canvasdoek, gespannen 
tussen palen. Dat maakt de toegang ook 
van een afstand zichtbaar en goed bereik-
baar, zowel bij mooi als slecht weer. 

2018
Voor 2018 staan eveneens de nodige 
bouwplannen op stapel. Allereerst wordt 
in Roosendaal op de verpleegafdeling de 
renovatie van de derde en vierde verdie-
ping voortgezet. Tevens start begin januari 
de verbouwing van de polikliniek Dialyse. 
De polikliniek verhuist daarvoor tijdelijk 
naar de vroegere kinderafdeling  (route 72 
en 73). Als komend voorjaar de Dialyse-
polikliniek klaar is, wordt de voormalige 
kinderafdeling omgebouwd tot een pijn-
centrum en polikliniek oogheelkunde. 
In Bergen op Zoom wordt onder andere de 
8e verdieping verbouwd tot een reguliere 
verpleegafdeling en het Centrum voor 
Geriatrische Revalidatie Zorg van tante-
Louise uitgebreid. 



Website vernieuwd!

Locatie
Roosendaal
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
088 - 70 68 000 

Locatie
Bergen op Zoom
Boerhaaveplein 1
4624 VT Bergen op Zoom
088 - 70 68 000

Locatie
Oudenbosch
West Vaardeke 11A
4731 MA Oudenbosch
0165 - 31 30 55

Locatie 
Steenbergen
De Wei 26
4651 EZ Steenbergen
088 - 70 66 800

Locatie
Etten-Leur
Schoonhout 215
4872 MC Etten-Leur
076 - 50 42 000

www.bravisziekenhuis.nl


