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Kennisnemen van
Het voorgenomen besluit van Bravis voor de nieuwbouw is vandaag bekend gemaakt. Daarbij heeft Bravis
gekozen voor de locatie Bulkenaar.

lnleiding
Na een zorgvuldig selectieproces op basis van een reeks criteria en intensief overleg met veel
belanghebbenden kiest Bravis voor locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. Vanaf 2025 zal alle
spoedeisende en complexe klinische ziekenhuiszorg centraal in de regio op deze nieuwe hoofdlocatie worden
verleend.
I

nformatie/kernboodschap

Na toetsing aan de selectiecriteriazijn er verschillende redenen waarom Bulkenaar de voorkeurslocatie is.
Bulkenaar ligt in een zoekgebied met meer ontwikkelingsmogelijkheden en biedt een grotere flexibiliteit in de
toekomst. Er zijn bij Bulkenaar minder planologische obstakels op het gebied van verkeer, geluid, milieu en

externe veiligheidseisen. Daarnaast is de venvachting dat een nieuw ziekenhuis op locatie Bulkenaar sneller
gerealiseerd kan worden dan op locatie Zoomland. Er is ook meer ruimte voor eventuele huisvesting van
zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) in of nabij het ziekenhuis en dat is belangrijk
voor de zorg in de toekomst. Verder is er gekeken naar de bewonersverdeling in het verzorgingsgebied van
Bravis. ln het oosten hiervan wonen meer mensen dan in het westen, zo bezien ligt Bulkenaar gunstiger voor
de meeste inwoners van onze regio.

Consequenties
De keuze om op Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis te bouwen, is formeel een voorgenomen besluit. Dit betekent
dat aan de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis hier nog advies over wordt gevraagd. ln de adviesperiode
vindt ook overleg met andere belanghebbenden plaats. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit waarin de
adviezen van de diverse adviesorganen, en de standpunten en zorgen van andere belanghebbenden zullen zijn
meegewogen. Vanuit de gemeente gaan we verder met de voorbereidingen van de plannen voor het gebied.
Daarin wordt de ontsluiting van de wijk Tolberg meegenomen.
Communicatie
Over de bekendmaking van de keuze van Bravis zijn de gemeentelijke communicatiekanalen ingezet. Voor het
verdere proces wordt een communicatíeplan opgesteld waarin de communicatie met de omwonenden een
belangrijk element vormt. ln de communicatie wordt zoveel als mogelijk met Bravis opgetrokken.

Vervolg(procedure)
Via de gebruikelijke middelen houden we uw raad op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Bijlagen
Persbericht Bravis
Persbericht Gemeente
Verslag bereikbaarheidsanalyse mogelijke nieuwe locatie Bravis RIVM
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Bravis ziekenhuis kiest voor Bulkenaar
De raad van bestuur van het Bravis ziekenhuis heeft vandaag de voorgenomen locatie
voor de nieuwbouw bekendgemaakt. Na een zorgvuldig selectieproces op basis van
een reeks criteria en intensief overleg met veel belanghebbenden kiest Bravis voor
locatie Bulkenaar in de gemeente Roosendaal. Vanaf 2O25 zal alle spoedeisende en
complexe klinische ziekenhuiszorg centraal ín de regio op deze nieuwe hoofdlocatie
worden verleend.
Voor poliklinische zorg is het niet altíjd nodig om daarheen te reizen. Steeds vaker vindt die
zorg dichtbij de patiënt plaats, in een poliktinísch centrum, bij de huisartsenpraktijk of zelfs bij
de patiënt thuis. Om ervoor te zorgen dat iedereen in de regio zorg dichtbij huis kan krijgen,
blijft er een políklÍnísche voorzíening ín Bergen op Zoom" Daarnaast worden in Woensdrecht
en Tholen nieuwe vormen van zorg ingericht in samenwerking met de huisartsen. Zo leverl
Bravis voor iedereen zorg op maat, centraal in het ziekenhuís waar het moet, decentraal in
de regio dichtbíj huis waar het kan.

Zorgbehoefte verandert
De ziekenhuisgebouwen in Bergen op Zoam en Roosendaal zijn meer dan 50 jaar oud.
Sindsdien ís er heel wat veranderd in de ziekenhuiszorg. Él zijn minder bedden nodig, er is
meer dagbehandeling en er zijn meer poliklinische behandelingen. Zorg is ook complexer
geworden omdat we steeds ouder worden. Daardoor hebben patíënten vaker meerdere
aandoeningen tegelijk. Díe trend zet de komende jaren door. Een ziekenhuis moet zích
aanpassen aan die veranderingen, wil het toekomstbestendige en betaalbare zorg van hoge
kwaliteit blijven leveren. Daarbij is samenwerking tussen alle zorgaanbieders in de regio van
groot belang. Dit is een belangrijk uitgangspunt voor de toekomstvisie die het Bravis
ziekenhuis momenteel ontwikkelt onder de titel: 'Ons ziekenhuis van morgen'.

Voordelen één locatie
Op dit moment heeft Bravis twee hoofdlocatíes waarover de verschillende specialismen zrjn
verdeeld. Samen bieden zij een compleet aanbod aan ziekenhuiszorg op vijftien kilometer
afstand van elkaar. Alle zorg onder één dak zal grote voordelen opleveren. Als eerste
kunnen de medisch specialisten en andere zorgverleners beter samenwerken, waardoor de
zorg nog verder kan verbeteren en vernieuwen. Patiönten hoeven niet meer heen en weer te
reizen tussen twee locaties. Daarnaast is het niet meer nodig om dure voorzieningen en
apparatuur, zoals een operatiekamer of MR|-scanner, dubbel aan te schaffen of te moeten

beperken tot één locatie. Met één hoofdlocatie zullen er in ieder geval minder kosten zijn en
dit komt ten goede aan de zorg. Ðe laatste belangrijke reden is het tekort aan zorgpersoneel.
Ook in West-Brabant heeft Bravis daar steeds meer mee te maken. Op één locatie kun je
efficiënter werken. Daarnaast verliest het personeel geen tijd meer aan reizen tussen twee
vestigingen. Bovendien blijft Bravis met een modern nieuw ziekenhuis een aantrekkelijke
werkgever.

Beoordelingscriteria nieuwe locatie
Over de voordelen van één hoofdlocatie ís uitgebreid regionaal overleg gevoerd. Met de
gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom is ook overlegd over de mogelijke locatíes voor
de nieuwbouw. Met behulp van het extern onderzoeksbureau Metafoor zijn uiteindelíjk twee
voorgestelde locaties (Bulkenaar en Zoomland) getoetst aan de vooraf vastgestelde
beoordel ngscriteria
i
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centraal gelegen in het werkgebÍed van Bravis
goed bereikbaar vanaf een snelweg en met openbaar vervoer
in verbinding met stedelijk gebied
voldoen aan de wettelijke eisen voor acute opvang en geboortezorg
voldoende oppervlakte in verband met parkeermogelijkheden en mogelijke toekomstige
uitbreidingen, al dan niet met samenwerkingspartners
toekomstbestendíg
op korte termijn realiseerbaar

Verder heeft op verzoek van Bravis het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
onderzoek gedaan en vastgesteld dat alle inwoners ín het verzorgingsgebied van Bravis
binnen de vereiste 45 minuten bij de spoedeisende hulp of acute verloskunde kunnen zijn.
Beíde voorgestelde locaties voldoen aan deze wettelijke norm.

Grotere flexibiliteit op locatie Bulkenaar
Na toetsing aan de selectiecríteriazijn er verschillende redenen waarom Bulkenaar de
voorkeurslocatie ís. Bulkenaar ligt in een zoekgebied met meer ontwikkellngsmogelijkheden
en biedt een grotere flexibiliteit in de toekomst. Er zijn bij Bulkenaar minder planologische
obstakels op het gebied van verkeer, geluíd, milieu en externe veiligheidseisen. Daarnaast is
de venruachtÍng dat een nieuw ziekenhuís op locatie Bulkenaar sneller gerealiseerd kan
worden dan op locatie Zoomland. Er ís ook meer ruimte voor eventuele huisvesting van
zorgpartners (zoals huisartsen, verpleeghuizen en verloskundigen) in of nabíj het ziekenhuis
en dat is belangrijk voor de zorg in de toekomst. Verder is er gekeken naar de
bewonersverdeling in het verzorgingsgebied van Bravis. ln het oosten híervan wonen meer
mensen dan in het westen , zo bezien ligt Bulkenaar gunstiger voor de meeste inwoners van
onze regio.
Hoe nu verder?
De raad van bestuur en de raad van toezicht van het Bravis ziekenhuis zijn zich eryan
bewust dat deze toekomstige verandering ingrijpend is en vragen kan oproepen. Daarom zal
de raad van bestuur blijven communiceren over deze keuze en de voortgang van de
plannen.
De keuze om op Bulkenaar het nieuwe ziekenhuis te bouwen, is formeel een voorgenomen
besluit. Dit betekent dat aan de adviesorganen van het Bravis ziekenhuis hier nog advies
over wordt gevraagd. ln de adviesperiode vindt ook overleg met andere belanghebbenden

plaats. Eind juni neemt Bravis het definitieve besluit waarin de adviezen van de diverse
adviesorganen, en de standpunten en zorgen van andere belanghebbenden zullen zijn
meegewogen. Daarna wordt gestart met de planologische voorbereidingen voor de realisatie
van de nieuwbouw en de grondvenruerving, gevolgd door de opstelling van het programma
van eisen voor de nieuwbouw. Voor dit laatste moet de toekomstvisÍe van het Bravis
ziekenhuis gereed zijn.
Met de opening van de níeuwbouw in2025 zal de huidige vestiging in Bergen op Zoom
sluiten. De vestiging in Roosendaal blijft nog tot 2030 open. Dat is nog best een lange tijd,

daarom blijft het noodzakelijk om verbouwingen uit te voeren op beide locaties. Want
wettelijke eisen, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheíd, worden strenger en
apparatuur moet tijdig vervangen worden. De komende jaren zal het Bravis ziekenhuis in
nauw overleg met de gemeenten ook bepalen wat er na de verhuizingen met de huidige
zíekenhuislocaties gaat gebeuren.
De

juiste zorg voor de regio

De raad van bestuur heeft er vertrouwen in dat locatie Bulkenaar de juíste plek is om een
toekomstbestendig nieuw ziekenhuis voor alle inwoners van de regio te bouwen. Eén
hoofdlocatie met alle zorg onder één dak draagt bíj aan de juiste zorg voor de regio, zeker
als daarnaast in Bergen op Zoom een poliklinische voorziening blijft. Kortom, een nieuw
ziekenhuis waar we als regio trots op kunnen zijn.

Einde persbericht
Noot voor de redactíe, niet voor publicatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Communicatie van het Bravís ziekenhuis, 088 706 8457 of 088 706 8820.

ln de bijlage: Visualisatie van locatie Bulkenaar en locatie Zoomland

Bravis ziekenhuis
Postadres:
Postbus 999
4700 AZ I Roosendaal
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Portefeuillehouder:

16 april 2019
Bulkenaar locatie nieuwe Bravis ziekenhuis

Bulkenaar locatie nieuwe Bravis ziekenhuis
Vandaag werd bekend gemaakt dat het nieuw te bouwen ziekenhuis op de Bulkenaar (het gebied
tussen de A58 en woonwijk Tolberg) komt. Vanaf 2025 wordt alle spoedeisende en complexe
klinische ziekenhuiszorg op deze nieuwe hoofdlocatie verleend. Er blijft een polikliniek in Bergen op

Zoom.
ln een persconferentie lichtte de raad van Bestuur hun keuze toe. "Na toetsing aan de selectiecriteria zijn er
verschillende redenen waarom Bulkenaar de voorkeurslocatie is. Bulkenaar ligt in een zoekgebied met meer
ontwikkelingsmogelijkheden en biedt een grotere flexibiliteit in de toekomst."
Wethouder Toine Theunis: "We hebben altijd gezegd dat voor ons de juiste en goede zorg voor de patiënten
in de hele regio het belangrijkst is.. lk ben vooraltrots op de ambtenaren die geweldig werk hebben verricht
en op het college en de raad die mij het volledige vertrouwen gaven. Het was geen makkelijke klus om een
locatie te vinden die perfect aansluit bij de eisen van Bravis. Samen met Bravis en Bergen op Zoom gaan we
werken aan zorg die toegankelijk en goed is voor alle patiënten in de regio.
Met de komst van het nieuwe ziekenhuis op de Bulkenaar, wordt ook de ontsluiting van Tolberg opgepakt.
De benodigde nieuwe aansluiting op de A5B voor het nieuwe ziekenhuis kan dan meteen dienen als nieuwe
ontsluiting voor de wijk Tolberg.

Voor meer informatie:
Rachida Bouali I Woordvoerder gemeente Roosendaal I Postbus 5000
4700 KA Roosendaal | (0f 65) 579 222 | r.bouali@roosendaal.nl
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entsa men vatti n g
Voorde drie doorgerekende varianten met mogelijke locaties geldt dat
zowel voor basis sEH als Acute verloskunde het aantal mensen waarvoor
de ritduur meer dan 45 minuten is, níet zal toenemen.
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In f"! verzorgíngsgebied van Bravis-ziekenhuis zoals hier gehanteerd zijn
ín de huidige s¡tuatie en in de drie varianten geen ¡nwonert met meer dan
45 minuten ritduur.
voor bereikbaarheid van basis-sEH's geldt voor alle drie varianten dat
1. de drie mogelijk nieuwe locaties gevoelige locaties zullen
zijn, en
2. het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland voor meer
mensen gevoelig wordt, en
3. er geen andere gevoelige ziekenhuizen bijkomen.
voor de bereíkbaarheid van acute verloskunde geldt voor alle drie de
varianten dat
1. de drie mogelijk nieuwe locailes gevoelige locat¡es zullen
zijn, en
2. het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland voor meer
mensen gevoelig wordt, en
3. het Amphia ziekenhuís, locatie Langendijk, niet meer
gevoelig is, en
4. er geen andere gevoelige ziekenhuizen bijkomen.
voor de gemiddelde ritduur in de huidige verzorgingsgebieden van het
Bravis-ziekenhuis, uitgaande van de twee huidíge locaties voor de basíssEH analyse en de locatie Bergen op Zoom voor het aanbod acute
verloskunde, geldt dat
1. de gemiddelde ritduur van de bereikbaarheid van sEH's in de drie
varianten verschilt tussen 24,8 minuten voor locatie zoomland,
25,2 minuten voor locatie Heerle en 26,6 minuten voor locatie
Bulkenaar;
2' de gemiddelde ritduur van de bereikbaarheid van het aanbod acute
verloskunde in de drie varianten verschilt tussen 24,5 mínuten
voor locatie Zoomland, 26,7 minuten voor locatie Bulkenaar en
25,0 minuten voor locatie Heerle.
opgemerkt wordt dat het verzorgingsgebied voor basis-sEH anders is dan
voor acute verloskunde.
Datum:
Kenmerk:

29 maart 2019
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ziekenhuis

Achtergrond

1

Bravis is een fusieziekenhuis met twee locaties, Roosendaal en Bergen op
Zoom. Het bestuur van Bravis onderzoekt de mogelijkheden van
nieuwbouw waarbij de huidige twee locaties samengaan in één nieuw
locatie. De bereikbaarheid van acute zorg (SEH en acute verloskunde) is
een belangrijk aspect in de beoordeling van een mogel¡jke n¡euwe locatie,

Vraagstelling

2

Gevraagd wordt een bereikbaarheidsanalyse uit te voeren voor de
beoordeling van drie mogelijke nieuwe locaties voor het Bravis-ziekenhuis
en deze onderling en met de huidige locaties te vergelijken. Het gaat om
de volgende drie mogelijke nieuwe locaties:

r
¡
r

locatie'Bulkenaar'in de gemeente Roosendaal,
locatie'Zoomland'in de gemeente Bergen op Zoom,
locatie'Heerle'in de gemeente Roosendaal.

en

De doorrekening van de bereikbaarheid van de mogelijke nieuwe locaties
worden'varianten' genoemd. De h uidige twee ziekenhuislocaties zijn :

.
.

locatie Boerhaaveplein 1, 4624 W Bergen op Zoom,
locatie Boerhavelaan 25, 4708 AE Roosendaal.

Deze bereikbaarheidsanalyse resulteert in de volgende uitkomsten:

1.

2.

3

De analyses geven antwoord op de vraag of het Bravis ziekenhuis
op de nieuwe locatie een 'gevoelig'l ziekenhuis is of niet, en zo ja,
voor hoeveel inwoners de gevoeligheid is.
De analyses geven antwoord op de vraag wat de ritduren zijn van
inwoners van het verzorgingsgebied van de huidige locaties van
het Bravis ziekenhuis, en wat de veranderingen zíjn voor deze
inwoners en wat de gemiddelde ritduur is per gemeente in het
verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis.

Uitgangspunten
Bereikbaarheidsmodel
De bereikbaarheidsanalyse gaat uit van het model dat het RIVM hanteert
in haar'gevoelige ziekenhuizenanalyse'. Deze analyse wordt door het
RIVM jaarlijks uitgevoerd2, Het bereikbaarheidsmodel is schematisch
weergegeven in figuur 1. Het model bepaalt voor elk woonadres de tijd
die nodig is om per ambulance naar een SEH te worden gebracht, waarbij

1

Met 'gevoelig' wordt bedoeld dat sluiting van de SEH of afdeling acute verloskunde van het betreffende ziekenhuis
tot gevolg heeft dat meer mensen volgens de modelberekeningen niet meer binnen de norm naar een SEH
vervoerd kunnen worden in vergelijking met de situatie wanneer deze 5EH open ¡s; het aantal mensen waarvoor
het ziekenhuis gevoelig is gåeft aan om hoeveel mensen het h¡erbii gaat.
'? zie bi¡voorbeeld de 2018-ana lyse ht-t0s;//www.rivrn.n'll¡ê, eikbaärlìelds¿!]qlse:jgllj:eJ]:dtljg-J.elojlqßjl-:¿9:q
of de 2017-analyse met meer achtergrond en toelicht¡ng. De 2018-analyse is als bijlage bij dit verslag toegevoegd.

Datum:
Kenmerk

29 maart 2019
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de ambulance veftrekt vanaf de standplaats' De ritduur is gedefinieerd als
de som van de volgende tijdsintervallen:

1.

2.
3.
4.

Meldtijd van de Meldkamer Ambulancezorg en uitruktijd van de
ambulance. Hiervoor wordt een vaste tijdspanne van gezamenlijk
drie minuten gehanteerd;
R¡jtíjd per ambulance onder spoed vanuit de dichtstbijzijnde ambulancestandplaats naar de plaats van het íncident;
Inlaadtijd van de pat¡ënt, hiervoor wordt een vaste tijdspanne van
vijf minuten gehanteerd;
Vervoertijd per ambulance onder spoed van de plaats van incident
naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een afdeling Spoedeisende
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Figuur 7: Schema van het bereikbaarheidsmodel vaor sEH's en acute
verloskunde.
Er zijn twee variabelen in het bereikbaarheidsmodel, de

rijtijd en de ver-

voertijd. Deze hangen af van de standplaats, het woonadres waarnaar de
ambulance rijdt en de SEH waarnaar de ambulance de patiënt vervoeft'
De rijtijd en vervoertijd worden bepaald met gebru¡k van het
rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg, versie 20163'
Er wordt uitgegaan van de situatie van het aanbod van bas¡s-SEH's met
24/7-uurs openstelling en locat¡es acute verloskunde zoals in de

bereikbaarheidsanalyse van juni 2OL84 inclusief wiizigingen tot en met
november 2018. Sinds november 2018 tot maad 2019 zijn geen
wijzigingen in het aanbod bekend, Zie tabel I voor de aantallen
ziekenhuislocaties en ambulancestandplaatsen. Voor alle andere
uitgangspunten en aannames, zoals het gebru¡kte rijtijdenmodel'
bereikbaarheidsmodel, parameters en gehanteerde criteria voor basis-SEH
t
o

zi" RlvM-r"pport 2015-0190 httor://www,rivm,nllbrbllotheek/ratoortenl2o15.lJ190.odt
gereikbaarheidsanatVse SEH's en acute verloskunde 2018: analyse gevoelige ¿iekenhuizen' Bijlage bij RIVM-brief

met kenmerk

Datum:
Kenmerk:
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en acute verloskunde, wordt u¡tgegaan van de bereikbaarheidsanalyse
van juni 2A18. Bij de bereikbaarheidsanalyse wordt reken¡ng gehouden
met ziekenhuizen en ambulancestandplaatsen ¡n de buuft van Bergen op
Zoom / Roosendaal. De analyse wordt op landelijk niveau uitgevoerd,
resultaten worden voor de (wijde) regio Bergen op Zoom / Roosendaal
gepresenteerd.

bij gelegen ziekenhuizen en dichtstbijzijnde stand plaatsen
In de bereikbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van
ambulancestandplaatsen waar vandaan 24/7 -uur paraatheid wordt
geleverd. In de praktijk zijn er ook standplaatsen waarvandaan alleen in
de dag- en/of avonduren paraatheid wordt geleverd, en er zijn locaties
waarvandaan paraatheid wordt geleverd bij Dynamisch Ambulance
Management (DAM)5. Dag/avond- en DAM-standplaatsen doen niet mee
in de bereikbaarheidsanalyse. De tabellen 2a en 2b geven
ambulancestandplaatsen en zíekenhuizen met een SEH en/of aanbod van
acute verloskunde die binnen 30 minuten rijtijd vanaf de huidige
ziekenhuislocat¡es liggen, Deze kunnen in de bereikbaarheidsanalyses een
rol spelen. De tabel met zíekenhuislocaties geeft tevens aan welke
ziekenhuis een SEH heeft en/of acute verloskunde aanbieden.
Na

Terminologie

In de bereikbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van 24/7-uurs basis-SEH's
en locaties die acute verloskunde aanbieden, volgens criteria die het RIVM
in deze bereikbaarheidsanalyses hanteert. U¡t de inventarisatie van het
aanbod van SEH's volgt dat in 2018 alle 24/7-uurs SEH's voldeden aan de
criteria voor basis-SEH. In dit verslag wordt de term 24/7-uurs SEH en
2417-uurs basis-SEH naast elkaar gebruikt, ze geven hetzelfde aan.

s

Dynamisch ambulance management (DAM) ¡s het herpos¡t¡one.en van beschikbare (vrlje) ambulances met als
doel de dekking van de ambuiances te optimaliseren en korte responstiiden te real¡seren. Hìerb¡j kan gebruik
worden gemaakt van bepaalde locaties die strâteg¡sch gekozen zijn om de dekkìnB te verbeteren, zogenaamde

'DAM'-standplaatsen of 'voorwaardescheppende posten', of kortweg vws-locaties

Datum:
Kenmerk

.

29 maart 2019
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Tabel 1: Aantal 24/7 uurs basis-SEH's en locat¡es met acute verloskunde
peildatum november 20 18.
Aantal locaties
Basis-SEH's met 24/7 -uurs openstelling
Ziekenhuislocaties met 24/7-uurs acute verloskunde die
beschikken over alle kenmerken om die zorg te bieden
Aantal standplaðtsen ambulancezorq met 24/7-uurs paraatheid

84
78

213

Tabel 2a: Standplaatsen met 24/7 uurs paraatheíd in de omgeving van
Bergen op Zoom en Roosendaal zoals opgenomen in de
berei kba a rhe i dsa n a lyse.
4-positie

Standplaats

RAV

postcode

idden-en West-Brabant
Midden-en West-Brabant
Midden-en West-Bra bant
Midden-en West-Brabant
Midden-en West-Brabant
Midden-en West-Brabant
Zuid-Holland Zuid
M

Zeeland
Zeeland
Zeeland

46t4
467t
+7t5

Bergen op Zoom
Dinteloord
Roosendaal (Rucphen)
Zevenbergen
Breda-Noord

476L
4815

Breda-Zuid (Ulvenhout)

4851

Klaaswaal
Kruiningen

3286
44L6

Goes

446',¿

Poortvliet

4693

Tabel 2b: Ziekenhuislocaties met 24/7 uurs bas¡s-SEH of aanbod van
acute verloskunde in de omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal
zoals gehan teerd in de bereikbaarheidsanalvse
Ziekenhuis

Plaatsnaam

SEH

4-positie

Brovis ziekenhuis
Bravis ziekenhuis
Amphia ziekenhuis, locatie
Molengracht
Amphia ziekenhuis, locatie
Langendijk
Albert Schweitzer ziekenhuis
Admiraal De Ruyter ziekenhuis

Bcrgcn op Zoom
Roosendaal
Breda

4624
4708
4818

Breda

4818

Dordrecht

33 18

]A

JA

Goes

4462

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

JA

NEE

NEE

JA

Tabel 3: 4-Positie postcodes van de mogelijke nieuwe locaties en de
benaderinqen ervan in de bereikbaarheidsanalyse.
Variant Mogelijke níeuwe locatie
4-positiepostcode 4-positiepostcode
van de benaderins
2

locatie 'Bulkenaar'
locatie 'Zoomland'

3

locatie'Heerle'

1

Datum:
Kenmerk

Acute

Verloskunde

postcode

4708
4622
4622

4748
4622
4724
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Figuur

2: Contouren

van 4-positie postcodegebieden 4622, 4726 en 4708

Geografisch aggregatienÌveau en de mogelíjke nieuwe locaties
Het rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg gaat uit van

berekeningen op het geografisch niveau van 4-positie postcodes. De
bereikbaarheidsanalyse gaat daarom ook uit van dit geografische
aggregatieniveau. Dit heeft gevolgen voor de varianten die worden
doorgerekend omdat twee van de drie opgegeven mogel¡jke nieuwe
locaties eenzelfde 4-positie postcodegebied hebben. De twee locaties
'Zoomland'en 'Heerle'liggen in hetzelfde 4-positie postcodegebied' Het 4positie postcodegebied 4622 is relatief groot, zie figuur 2. De locatie
'Zoomland ligt in het westen van het 4-positie postcodegebied, nabij het
kruispunt van de A58 en de 44. De locatie'Heerle'in het uiterste oosten
van het gebíed, Om de bereikbaarheid van de locatie 'Heerle'te
benaderen wordt uitgegaan van het naburige 4-positie postcodegebied,
4726, dat oostel¡jk grenst aan het gebied 4622. Tabel 3 geeft de 4-positie
postcodes van de mogelijke nieuwe locaties en de benaderingen van de
locaties.
Het 4-positie postcodegebied 4708 waarin de locatie Bulkenaar is gelegen,
is een relatief groot postcodegebied. Het rijtijdenmodel rekent vanuit de
centroïde van het postcodegebied. De mogelijke nieuwe locatie van het
Bravis-ziekenhuis is gelegen aan de rand van het postcodegebied. De
centroide van het 4-positie postcodegebied ligt niet op dezelfde locatie als
Datum:
Kenmerk:

29 maart 2019
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de mogelijke nieuwbouwlocatie. Dat betekent dat de modelbereken¡ngen
een relatief grove benadering zijn van de werkelijke bere¡kbaarheid. Als er
bovendien een nieuwe afrit van de snelweg A5B komt naar de nieuwe
ziekenhuislocatie zal de bereikbaarheid beter zijn dan de
modelberekeningen.

4

Resultaten bereikbaarheidsanalyse november 2O18
Voor de volledigheid zijn de resultaten van de bereikbaarheidsanalyse van
november 2018 weergegeven in tabel 4. Het aantal inwoners waarvoor
een ziekenhuis gevoelig is, wordt in de resultaten afgerond op
honderdtallen. Voor Bergen op Zoom en Roosendaal zljn de volgende
resultaten van belang:

In de huidige situatie is voor de bereikbaarheid van basis-SEH's
geen van de twee Bravis-locaties in Roosendaal of Bergen op Zoom
a

5

'gevoelig' (tabel 4a).
Voor de bereikbaarheid van acute verloskunde is de locatie Bergen
op Zoom gevoelig, als ook de locatie Langendijk van het Amphia
ziekenhuis in Breda (tabel 4b).

Resultaten bereikbaarheidsanalyse Bravis ziekenhuis
De bereikbaarheidsanalyses zijn uitgevoerd voor de drie varianten,
resultaten voor bereikbaarheid van basis-SEH's en het aanbod acute
verloskunde worden in het navolgende besproken.
Huidige sÌtuatie
De bereikbaarheid van de huidige situatie is gegeven in de bijlage bij deze
nofitie. De kaart van de figuren 1 (SEH) en 2 (acute verloskt¡nde) van de
bijlage geeft een beeld van de inwoners van Nederland die in de huidige
situatie niet binnen 45 minuten naar een ziekenhuís kunnen worden
gebracht. In de huidige situatie kunnen voor de SEH-bereikbaarheid
33.200 inwoners en voor de acute verloskunde bereikbaarheid 33.500
inwoners niet binnen 45 minuten naar een ziekenhuislocatie worden
gebracht, Driekwart van dit aantal woont op de Waddeneilanden. Geen
van deze inwoners woont in het verzorgingsgebied van de Bravis-

ziekenhuizen. Ofwel, de inwoners van het verzorgingsgebied van de
Bravis-ziekenhuizen kunnen in de huidige situatie allemaal binnen 45
minuten naar een ziekenhuislocatie worden gebracht.
Drie varianten
De belangrijkste conclusie van de analyses is dat in alle drie varianten,
ten opzichte van de huídige situatie, het aantal inwoners met meer dan 45
minuten ritduur om per ambulance naar een SEH te worden gebracht, niet
toeneemt. Dat geldt zowel voor de bereikbaarheid SEH als voor acute
verloskunde, Alle inwoners van het verzorgingsgebied van de Bravisziekenhuizen kunnen in de drie varianten nog steeds binnen 45 minuten
naar een ziekenhuislocatie worden gebracht.

Datum:
Kenmerk

29 maart 2OL9
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Tabel 4a: Gevoelise ziekenhuizen november 2018 voor 24/7-uurs basis SEH's.

Aantal ínwoners waarvoor
de ziekenhuislocatie
Oraan¡sat¡e

Plaatsnaam

aevoelio is

24/7- uurs basis-SEH
Zorgsaam De Honte Terneuzen

Terneuzen

s1.200

Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland
Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes

Den Helder

37.600

Dirksland

27.LOO

Goes

14.400

Medisch Centrum Leeuwarden
Westfries Gasthuis Hoorn

Leeuwarden

9.300

Hoorn

7.400

Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda
Antonius Ziekenhuis Sneek

Scheemda

2.300

Sneek

2.200

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk
lsala Diaconessenhuis Meppel

Winterswijk

400

Meppel

300

De Tjongerscha ns Heerenveen

Heerenveen

200

Tabel 4b: GevoeÍíae zìekenhuizen november 2078 voor acute verloskunde.

Aantal inwoners waarvoor
de zíekenhuislocatie
sevoelig is

Orsanisatie
Acute verloskunde

Plaatsnaam

Zorgsaam De Honte Terneuzen

Terneuzen

Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder

Den Helder

37.600

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland

Dirksland

27.I00
t6.70a

51.200

lsala Zwolle

Zwolle

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 6oes
Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda

Goes

L4.400

Scheemda

11.100

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom

Bergen Op Zoom

10.600

Medisch Centrum Leeuwarden
Westfries 6asthuis Hoorn

Leeuwarden

9.300

Hoorn

7.40t

De Tjongerschans Heerenveen

Heerenveen

5.400

Amphia Ziekenhuis Breda Langendijk
Antonius Ziekenhuis Sneek

Breda

3.000

Sneek

2.200

Streekziekenhuis KonÌngin Beatrix Winterswiik

Wlnterswilk

Daturn:

29 maart 2019
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Zijn de drie varianten gevoelige locaties?
Basis SEH

Uit de bereikbaarheidsanalyses voor basis-SEH's (zie tabel 5a) blijkt dat
de drie mogelijke nieuwe locaties alle drie'gevoelig'zijn, voor 10.600
inwoners. De term 'gevoelig'voor een ziekenhuislocatie betekent dat, in
de situatie dat betreffende ziekenhuislocatie zou sluiten, er meer mensen
een langere ritduur dan 45 minuten zouden hebben, in vergelijking met
de huidige situatie, In onderhavige analyse gaat het om mogelijke nieuwe
locaties voor Bravis ziekenhuis en is sluiting niet te verwachten.

In de drie varianten komen er ten opzichte van de bereikbaarheidsanalyse
november 2018 geen andere gevoelige ziekenhuislocaties bij,
In de drie varianten wordt het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland
ten opzichte van de huidige situatie gevoelig voor meer inwoners.

Acute verloskunde
Uit de bereikbaarheidsanalyse voor het aanbod van acute verloskunde (zie
tabel 5b) bl¡jkt dat de drie mogelijke nieuwe locaties alle drie gevoelig
zijn, voor 10.600 inwoners. Het gaat hier om dezelfde inwoners als in de
SEH-bereikbaarheidsanalyse, Hier geldt ook dat een ziekenhuislocatie
'gevoelig'is als bij sluiting het aantal mensen met een ritduur van meer
dan 45 m¡nuten toeneemt, ten opzichte van de huidige situatie.

In de drie varianten geldt dat, ten opzichte van de huidige situatie, de
ziekenhuislocatie Amphia Langendijk in Breda niet meer gevoelig zal zijn.
Dit komt doordat in de huidige situatie de locatie Roosendaal geen acute
verloskunde heeft en Bergen op Zoom wel. De mogelijke nieuwe locatíes
zijn dichterbij Breda gelegen. De inwoners waarvoor Amphia gevoelig is,
kunnen dan ook binnen 45 minuten naar de nieuwe locatie van het Bravis
ziekenhuis worden gebracht.
In de drie varianten wordt het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dírksland
ten opzichte van de huidige situatie gevoelig voor meer inwoners.

Datum:
Kenmerk

29 maart 2019
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Tabel 5a: GevoelÌge ziekenhuizen basís-SEH in de drie varìanten in vergelijking
met de huidige situatie ('x' betekent dat betreffende ziekenhuislocatie in de
doorrekenine niet voorkwam),
Aantol inwoners waorvoor de ziekenhuislocotie
gevoelig is
Variant
Var¡ont
situatie Bulkenaor Heerle Zoomlond

Voriant

Huidige

Ziekenhuis

Ploats

Zorgsaam De Honte Terneuzen

Terneuzen

51.200

5L.200

51,200

51,.200

Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder

Ðen Helder

37.600

37.600

37.600

37.600

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland

Oirksland

27.L00

41.500

31.900

31.900

Admiraal De Ruyter Zíekenhuis Goes
Bravis Ziekenhuis

Goes

L4.400

74.400

14.400

14.400

Bulkenaar

X

10.600

X

X

Bravis Ziekenhuis

Heerle

X

x

10.600

X

Bravis Ziekenhuis

Zoomland

x

X

x

10.600

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden

9.300

9.300

9.300

9.300

Westfries Gasthuis Hoorn

Hoorn

7.400

7.400

7.400

7.400

Ommelander Ziekenhuis Groningen Scheemda

Scheemda

2.300

2.300

2.300

2.300

Antonius Ziekenhuís Sneek

Sneek

2.200

2.200

2.200

2.200

Streekzíekenhuis Koningin Beatr¡x W¡nterswíjk

Winterswijk

400

400

400

400

lsala Diaconessenh uis Meppel

Meppel

300

300

300

300

De Tiongerschans

Heerenveen

204

200

200

200

H

eerenveen

Tabel 5b: Gevaelige ziekenhuizen acute verloskunde in de drie varíanten in
vergelijking met de huidÍge sÌtuatíe ('x'betekent dat betreffende zìekenhuislocatie
in de doarrekenina niet voorkwam).
Aontol ¡ nwoners woarvoar de ziekenhuislocatie
gevoelig is

Huidige Variant Vationt

Vor¡ant

Ziekenhuis

Ploots

Zorgsaam De Honte Terneuzen

Terneuzen

51.200

s1.200

51.200

51.200

Noordwest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder

Den Helder

37.600

37.600

37.600

37.600

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland

Dirksland

27.LO0

41.500

31.900

31.900

lsala Zwolle

Zwolle

76.700

t6.7AA

16.700

16.700

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes

Goes

74.400

14.400

L4.400

14.400

Ommelander Ziekenhuis Groningen Winschoten

Winschoten

11..100

11.100

11.100

11.100

Bravis Ziekenhuis

Bulkenaar

x

10.600

X

x

Bravis Ziekenhuis

Heerle

x

x

10.600

x

Eravis Ziekenhuis

Zoomland

x

x

X

10.600

situotie Bulkenoar Heerle Zoomlond

Bravis Ziekenhuis Bergen op Zoom

Bergen Op Zoom

10.600

x

X

X

Medisch Centrum Leeuwarden

Leeuwarden

9.300

9.300

9.300

9.300

Westfries Gasthuis Hoorn

Hoorn

7.44O

7.400

7.400

7.400

De Tjongerschans Heerenveen

Heerenveen

5.400

Amphia Ziekenhuis Ereda Langendijk

Breda

3,000

5.400
Niet
gevoelig

5.400
Niet
gevoelig

5.400
Niet
gevoelig

Antonius Ziekenhuis Sneek

Sneek

2.204

2.200

2.200

2.200

Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk

Winterswijk

400

400

400

400

Datum:
Kenmerk
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5.1

Ritduur ven de inwoners uit het huidige verzorgingsgeb¡ed
voor de drie varianten

In deze paragraaf kijken we naar veranderingen in de ritduur voor de
inwoners van het verzorgingsgebied van de huidige locaties van het
Bravis-ziekenhuis. Het verzorgingsgebied is bepaald door de
postcodegebieden te bepalen waarvoor de huidige Bravis-locaties het
snelst bereikbaar zijn, volgens het hier gehanteerde
bereikbaarheidsmodel. Het verzorgingsgebied voor basis-SEH's omvat 64
postcodegebieden met in totaal 279.600 inwoners. Het verzorgingsgebied
voor acute verloskunde is gebaseerd op één Bravis-locatie, namelijk
Bergen op Zoom, omdat de locatie Roosendaal geen acute verloskunde
aanbiedt. Het verzorgingsgebied voor acute verloskunde omvat 55
postcodegebieden met in totaal 251.500 inwoners. Bij het bepalen van het
verzorgingsgeb¡ed is vanzelfsprekend rekening gehouden met omringende
ziekenhuizen.

Voor elke 4-positie postcodegebied van deze verzorgingsgebieden is voor
de drie varianten en voor de huidige situatie bepaald wat de ritduur is'
Vervolgens is bepaald hoeveel inwoners een bepaalde ritduur hebben en is
de gemiddelde ritduur per gemeente bepaald.
SEH

In de huidige s¡tuatie zijn er twee ziekenhuislocaties, één in het westen
van het verzorgingsgebied (Bergen op Zoom) en één in het oosten
(Roosendaal). De ritduur voor de inwoners van het verzorgingsgebied in
de huidige situatie, met twee ziekenhuislocaties, is vanzelfsprekend korter
dan wanneer er één ziekenhuislocatie in het midden van het
verzorgingsgebied is (tussen Bergen op Zoom en Roosendaal), De locatie
Zoomland is iets beter bereikbaar voor inwoners vanuit het westelijk deel
van het verzorgingsgebied, De locatie Bulkenaar echter, heeft een iets
betere bereikbaarheid voor inwoners vanuit het oostelijk deel van het
verzorgingsgebied, Hierbij wordt opgemerkt dat in deze analyse geen
rekening is gehouden met de nieuw te realiseren ontsluitingsweg bij de
locatie Bulkenaar. Zonder dat de effecten van deze ontslu¡tingsweg
kunnen worden berekend, kan wel worden beargumenteerd dat de
bereikbaarheid van Bulkenaar met de nieuwe ontsluitingsweg zal
verbeteren ten opzichte van de hier gegeven resultaten. Voor de inwoners
van het verzorgingsgebied blijft de ritduur in de drie varianten onder 45
minuten.
Acute verloskunde
Bij de bereikbaarheidsanalyse acute verloskunde in de huidige situat¡e is
er één Bravis-locatie, De bereikbaarheid van de drie varianten is daarom
beter vergelijkbaar met de huidige locatie dan bij de SEH-analyse. Voor
middellange en lange ritduren is de bereikbaarheid van de drie locaties

Datum:
Kenme¡k
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Bulkenaar, Heerle en Zoomland ongeveer gelijk. Ook hier geldt dat in
deze analyse geen rekening is gehouden met de nieuw te realiseren
ontsluitingsweg bij de locatie Bulkenaar. Voor de inwoners van het
verzorgingsgebied blijft de ritduur in de drie varianten onder 45 minuten

5.2

Gemiddelde ritduur van de inwoners van het
verzorgingsgebied van de huidige locaties voor de drie
varianten

Tabel 6a geeft de gemiddelde ritduur per gemeente voor de
bereikbaarheid van SEH, tabel 6b geeft deze voor het bereik van acute
verloskunde. De verzorgingsgebieden (SEH en acute verloskunde)
verschillen van elkaar, zie toelichting gegeven bij paragraaf 5.1.
De gemiddelde ritduur die hier wordt besproken is gewogen naar
inwoners. In een ongewogen berekening telt elk postcodegebied evenveel
mee in het de gemiddelde ritduur. Bij een weging naar inwonertal tellen
dichtbevolkte gebieden zwaarder mee in het gemiddelde. Onderstaand
voorbeeld maakt dit duidelijk.
Stel er zijn twee postcodegebieden, het ene gebied met 14,000 inwoners
op 7 minuut rijtijd, het andere met 1,000 inwoners op 70 minuten rijtiid.
Ðe gemiddelde rijtijd van deze twee gebieden ¡s (10+1)/2=5,5 minuten.
De gewogen rijtijcl is (1*10.000 + 1*1.000)/17.a00 = 7,8 minuten.

De hier gepresenteerde (gewogen) gemiddelde ritduur per gemeente
is niet noodzakelijk het gemiddelde van de gehele gemeente omdat de
ritduur betrekking heeft op het deel van de gemeente dat in het hier
beschouwde verzorgingsgebied ligt. De gemeentes Bergen op Zoom,
Halderberge, Roosendaa l, Tholen en Woensdrecht bijvoorbeeld, liggen
volledig in het SEH-verzorgingsgebied van de huidige twee Bravis locaties.
Voor andere gemeentes in het verzorgingsgebied zijn de aandelen lager.
De tabellen 6a en 6b geven per gemeente de aandelen van de bevolking
in de verzorgingsgebieden.
De gemiddelde ritduur per gemeente voor de bereikbaarheid van SEH
neemt logischerwijs toe omdat in de huidige situatie er twee locaties zijn
en de varianten uitgaan van één mogelijke nieuwe locatie. Uit tabel 6a is
op te maken dat de totale gemiddelde toename in de varianten beperkt
blijft tot + I,7 minuut voor Zoomland, + 2,1 minuut voor Heerle en * 3,5
minuut voor Bulkenaar,
De gemiddelde ritduur per gemeente voor de bereikbaarheid van de acute
verloskunde varieert ten opzichte van de huidige locatie met - 0,6 minuut
voor Zoomland, - 0,1 minuut voor Heerle en + 1,6 minuut voor
Bulkenaar.

Datum:
Kenmerk:

29 maart 2019
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6a: Gemiddelde ritduur per gemeente voor bereikbaarheid SEH,
voor de inwoners van het verzorg¡ngsgeb¡ed van de huidige locaties
Zoom en Raosendaal
Berqen
Tabet

Aontal

Aondeel

inwaners bevolking in
ìn
(x

2077 verzorgings-

L00Ø

gebied

Gewooen
Huidlge

6emeente
Bergen op Zoom

100

66,2

ritduur tminuten)
Variant

situatie

Bulkenoor

Vor¡ont
Heerle

15,5

24,4

18,9

16,5

Voriont

Zoomland

Halderberge

29,6

100

27,4

274

27,9

29,8

Moerdijk

36,9

36

33,4

33,s

33,5

34,7

Reimerswaal

22,4

t4

26,3

3t,L

28,9

25,7

Roosendaal

77,2

100

21,2

27,3

24,2

25,3

Rucphen

22,3

78

23,7

23,7

25,4

25,9

Steenbergen

24,0

100

26,0

30,3

25,5

26,s

Tholen

23,5

100

28,1

34,4

29,7

29,3

Woensdrecht

2L,8

100

29,8

36,0

32,5

29,3

Zundert

27.7

8

34.1.

34,L

347,6

80

23.7

26,6

Totoal

37.4
25,2

24,8

Tabel 6b: Gemiddetde r¡tduur per gemeente voor bereikbaarheid acute
verloskunde, voor de inwoners van het verzargingsgebied van de huidige
ôn zoom.
locatie

Aontdl Aandeel
in bevalking in

inwoners

2077

verzorgingsgebied

(x1.000)

Huidige

sltuatie
Ugrg€n op ¿oom

bbr¿
29,6

Halderberge

36,9

Moerdijk
Reimerswaal

22,4
77,2

Roosendaal

22,3

Rucphen

Steenbergen

24,0

oemiddelde ritduur
Varíont
Vationt
Heerle
Eulkenoar

Zoomlond

Vsriont

'I,UU

15,5

¿4,U

18rg

1b,5

69

30,8

27,8

27,8

28,7

30

36,2

34,4

34,O

34,7

14

26,3

31,L

28,9

25,7

27,5

2t,3

24,2

25,3

28,2

23,4

25,t

26,0

26,5

30,3

25,5

26,5

29,7

28,3

100
9
100

Tholen

25,5

100

28,1

34,4

Woensdrecht

27.8

100

29.8

36,0

29.3

3 25.9

77

25.t

26.7

24.5

Totdol
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BIJLAGE

In deze bijlage is het verslag van de bereikbaarheldsanalyse SEH's en acute
verloskunde 2018 opgenomen. Dit verslag is door RIVM aan het ministerie van
VWS aangeboden als bijlage bij brief met kenmerk 069/2018 Y&ZlAvBlGJK/mp en
datum 20 juni 2018 en door het ministerie van VWS als kamerbrief aangeboden
aan de Tweede Kamer (kenmerk 46L-L78432-CZ datum 28 juni 2018).
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