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         JAARVERSLAG 2018 
 

Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis komt voort uit haar rechtsvoorgangers Stichting 
Vrienden van Lievensberg en Stichting Vrienden van het Franciscus ziekenhuis en is 
opgericht in 2016.  
 
Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis zorgt ervoor dat extra voorzieningen, die niet altijd uit 
het gewone budget betaald kunnen worden, toch gerealiseerd kunnen worden. 

“Wij willen er alles aan doen om voor patiënten een verblijf in het Bravis ziekenhuis zo prettig 
mogelijk te maken. Als je ziek bent zijn het de kleine dingen die het hem doen: een min of 
meer huiselijke sfeer, net dat beetje meer comfort. Hiervoor zijn extra voorzieningen nodig, 
waarvoor wij, Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis, ons van harte inspannen.” 

Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis zet zich in om gelden te werven van particulieren, 
bedrijven en fondsen. Het geld van de Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis wordt goed 
besteed: in overleg worden de projecten vastgesteld en de resultaten worden beoordeeld 
door het bestuur van de Vrienden. 

Het bestuur bestaat uit leden afkomstig uit het ziekenhuis en uit externe, onafhankelijke 
leden. De samenstelling is als volgt; 

- Piet van den Kieboom, voorzitter 
- Wim Vromans, penningmeester 
- Jette Bijleveld, secretaris  
- Jan van de Brand 
- Herma Moerkerken 
- Marly van Neerbos 
- Olav Posthumus 
- Mariët Raatgever  
- Ed Sadée 
- Patrick Seys 
- Evert-Jan Slingenberg 
- Hein Wouters 
- Marcel Wijnen 

Zoals gebruikelijk is al het nieuws rondom giften en projecten gepubliceerd op onze website 
en social media. Meer informatie over de stichting vindt u op: vriendenvanbravis@bravis.nl  
Hiermee voldoet de stichting ook aan de publicatie-eisen die door de Belastingdienst aan 
een ANBI worden gesteld. 

In dit Jaarverslag ook weer een overzicht van de vele activiteiten en projecten die Stichting 
Vrienden van Bravis in 2018 heeft gerealiseerd. We danken iedereen die hier een bijdrage 
aan heeft geleverd en wensen u veel leesplezier! 
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Ondersteuning ‘Wandelen met Diabetes’ 
 

Voor ‘Wandelen met Diabetes’ slaan het diabetesteam van 
het Bravis ziekenhuis en atletiekvereniging Thor de handen 
ineen. Zij bieden mensen met diabetes een vangnet tijdens 
wandeltrainingen. In de cursus 'Wandelen met Diabetes' 
wordt uitleg gegeven door een diëtist en de 
diabetesverpleegkundige over hoe ons lichaam normaal 
werkt en wat fout gaat bij diabetes, wat doet de voeding, wat 
doet beweging en wat doet de medicatie.  

Daarover worden voordrachten gehouden, maar er is ook een workshop met feiten en fabels. 
Verder wordt een podotherapeut uitgenodigd om schoenadvies te geven voor wat extra 
aandacht voor de voeten. Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden Bravis ziekenhuis. 
 

Look Good...Feel Better 
 
Tijdens de workshop krijgen patiënten met kanker tips en adviezen over de verzorging van 
de huid en make-up. 

Naast lichamelijke en emotionele problemen die kanker met zich 
mee kan brengen, kan ook het uiterlijk van mensen behoorlijk 
veranderen. Met eenvoudige tips en adviezen zijn veel van de 
uiterlijke klachten vaak te verminderen of te camoufleren. 
Speciaal getrainde schoonheidsspecialisten, visagisten en 
haarwerkers (kappers) helpen de deelnemers bij huidverzorging, 
make-up, een haarwerk of alternatieven. De ervaring leert dat 
een goed verzorgd uiterlijk ook meteen een beter gevoel geeft.  
En dat is precies het doel van de stichting Look Good...Feel Better.  
 

De workshops worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers die zich belangeloos voor het 
programma inzetten en dankzij de bijdrage van de ‘Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis'. 

 

Loophulpmiddelen voor Mytylschool 
 
Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis schonk twee loophulpmiddelen aan de Bravisafdeling 
Revalidatie van de Mytylschool Roosendaal. Bij de overhandiging is dit keer geen lintje 
doorgeknipt, twee leerlingen van de school liepen vol trots door een erehaag. 

 
 

https://www.thor-roosendaal.nl/
http://www.mytylschoolroosendaal.nl/
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Door de schenking kunnen kinderen van de Mytylschool Roosendaal die een loophulpmiddel 
nodig hebben, zich gedurende een schooldag binnen de school verplaatsen. Dit geeft ze 
meer vrijheid, zelfstandigheid en beweegmomenten. Kinderen krijgen, indien nodig, vanuit de 
zorgverzekering een loophulpmiddel vergoed. Dat is dan bedoeld voor thuisgebruik. 
Kinderen die naar school gaan, kunnen het hulpmiddel daar vaak niet gebruiken. Het kan 
bijvoorbeeld niet mee met het vervoer naar school en de zorgverzekering vergoed geen 
tweede loophulpmiddel. De afdeling Revalidatie van het Bravis ziekenhuis, ook werkzaam in 
de Mytylschool, vroeg daarom twee loophulpmiddelen aan. Stichting Vrienden Bravis 
ziekenhuis kon deze wens in vervulling laten gaan. 
 

Dagopname opgefleurd dankzij Vrienden van Bravis 
 
 Een verblijf op de dagopname van het Bravis ziekenhuis is 
sinds kort een stuk aangenamer. De ruimte waarin patiënten 
eerst hun dag doorbrachten met zicht op een kale muur, is op 
initiatief van verpleegkundige Susan Raats opgefleurd. 
Stichting Vrienden  Bravis ziekenhuis stelden hiervoor de 
middelen beschikbaar. Op de nieuwe dagopname staan de 
stoelen voor infusen naast elkaar, om de privacy van de 
patiënt te waarborgen.  

De medewerkers vonden de nieuwe afdeling wel prettig, maar patiënten ervoeren dit 
blijkbaar heel anders. Zij meenden dat de privacy ten koste ging van de huiselijke sfeer van 
de oude afdeling, want daar konden zij aan tafels zitten met andere patiënten en hun 
naasten. De nieuwe afdeling was volgens hen kaal en stil. En dan duurt het wel heel lang 
voordat de dag voorbij is.” De verpleegkundige vroeg daarom de Stichting Vrienden Bravis 
ziekenhuis om een bijdrage voor het opleuken van de nieuwe dagopname.   

Relaxstoelen voor afdeling Neurologie 
 
De afdeling Acute Neurologie in Bergen op Zoom beschikt sinds kort over twee relaxstoelen, 
beschikbaar gesteld door de Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis. Het team is erg blij met 
deze comfortabele stoelen. Ze zijn vooral bedoeld voor naasten van patiënten. 

Wanneer een patiënt op acute Neurologie wordt 
opgenomen, breken soms ook voor de 
naasten spannende tijden aan. Op de afdeling stonden 
stoelen, speciaal voor mensen die bij hun naasten 
bleven waken. Maar die waren echt niet comfortabel. 
Om het de naasten in een toch al spannende situatie 
wat geriefelijker te maken, heeft de afdeling 
bij Vriendenstichting om nieuwe relaxstoelen gevraagd. 
"Het is echt super dat ons verzoek gehonoreerd is."  
 
 

Mooie opbrengst Bravis golftoernooi 2018 
 
Onder een strakblauwe lucht vond op dinsdag 15 mei jl. de 16e editie van het Bravis 
Golftoernooi plaats. Het was in alle opzichten een zeer geslaagde dag. De deelnemers 
hebben met elkaar een bedrag van € 30.000 beschikbaar gesteld voor de Stichting Vrienden 
Bravis ziekenhuis. 
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Warmtematrassen 

Met dit mooie bedrag worden babybedjes met warmtematras aangeschaft voor het Moeder & 
Kindcentrum. Volgens de regelgeving rondom de wiegendood mag de baby niet continu bij 
moeder in bed liggen. Als zij door bijvoorbeeld een operatie minder mobiel is, kan zij vaak 
niet bij haar eigen kind komen doordat de wieg naast het bed staat. De babybedjes met 
warmtematras maken het mogelijk om de baby direct naast de moeder te leggen, wat de 
binding tussen moeder en kind ten goede komt. 

Aangenaam verrast  

Olav Posthumus en Evert-Jan Slingenberg van Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis waren 
aangenaam verrast met de opbrengst en namen de cheque dankbaar in ontvangst. Dit was 
de kroon op deze succesvolle dag, het prachtige weer en de gezellige sfeer zorgden voor de 
rest. 

Externe relaties 

Het jaarlijkse Bravis golfevenement biedt externe relaties van het ziekenhuis de gelegenheid 
om elkaar sportief te ontmoeten. Het sponsortoernooi vond plaats op de golfbaan van de 
Steenhoven Country Club in Postel en werd mede georganiseerd door hoofdsponsor Engie. 

 

 

Nalatenschap 
 
Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis financierde twee grote beukenbomen en nieuwe 
planten aan de voorkant van de locatie Bergen op Zoom. Het nieuwe groen in Bergen op 
Zoom werd gefinancierd met middelen uit een legaat, dat een overledene naliet aan Stichting 
Vrienden Bravis ziekenhuis. De voorwaarde voor het accepteren van deze nalatenschap was 
dat de stichting het bedrag zou besteden aan de groenvoorziening op de locatie Bergen op 
Zoom. Hierdoor staan daar aan de voorkant van het ziekenhuis nu twee mooie grote beuken 
in potten en zijn ook de potten op het voorterrein voorzien van nieuwe planten en bloemen.    
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Kleurrijke foto’s in de spreekkamers orthopedie 

 
Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis heeft het Bravis ziekenhuis voorzien van nieuwe 
opfleuringen. In de voorheen ‘steriel’ ogende spreekkamers Orthopedie in Roosendaal 
prijken nu grote kleurrijke foto’s, waardoor de ruimtes een warmere uitstraling hebben.  

 

Spreekkamers  

De twee oude poliklinieken Orthopedie verhuisden in december 2017 vanuit Bergen op 
Zoom en Roosendaal naar één gerenoveerde polikliniek in Roosendaal, waar bijna alle 
poliklinische patiënten worden ontvangen. De vakgroep had vanwege het steriele karakter 
van de spreekkamers de wens deze aan te kleden, maar dit kon niet uit het reguliere budget. 
Daarom deed dr. Enneking namens de vakgroep Orthopedie een beroep op de Stichting 
Vrienden Bravis ziekenhuis. Zij zagen de meerwaarde van een warmere uitstraling van de 
spreekkamers en willigden het verzoek daarom graag in. 
 

Deelname aan goede doelen markten 

De weersomstandigheden hebben invloed gehad op de 
deelname van Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis en de 
afdeling Vrijwilligers van het Bravis ziekenhuis aan de 
goede doelen markten Bergen op Zicht en Roosendaals 
Treffen. Onder een stralende zon waren de Vrienden en 
de vrijwilligers present bij Bergen op Zicht op zaterdag  
15 september. Een week later is Roosendaals Treffen 
afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden. 

 
Nestaan Holland 

 
Piet van den Kieboom, voorzitter van de Vrienden van 
Bravis, nam op 7 september jl. een cheque ter waarde 
van € 17.500,- in ontvangst. Het bedrag werd 
overhandigd door het jubilerende bedrijf Nestaan 
Holland uit Tholen. Nestaan Holland bestaat vijftig jaar 
en dat jubileum is feestelijk gevierd. Aan de 
genodigden werd gevraagd een donatie te doen, 
bestemd voor de Stichting Vrienden Bravis 
ziekenhuis. Nestaan Holland is gespecialiseerd in de 
ontwikkeling en productie van polyurethaan 
hardschuim blokken en twee-componenten systemen. 
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Tijdens de jubileumviering schetste de directeur uitvoerig het ontstaan en de geschiedenis 
van het familiebedrijf. Daarbij kwam naar voren dat het bedrijf heel nadrukkelijk ook aandacht 
heeft en verantwoordelijkheid voelt voor de samenleving. 

Knuffelbeertjes voor Moeder & Kindcentrum en Spoedeisende Hulp 
 
Stichting Vrienden Bravis ziekenhuis reikt knuffelbeertjes uit aan het Moeder- en 
Kindcentrum en afdeling SEH locatie Roosendaal en Bergen op Zoom. 

Ed Sadee, Jette Bijleveld en Marly van Neerbos bestuursleden van de Stichting Vrienden 
Bravis ziekenhuis hebben knuffelbeertjes uitgedeeld aan het Moeder & Kindcentrum en 
afdeling SEH op locatie Roosendaal en Bergen op Zoom. De afdelingen waren blij verrast. 

 

 

18.000 puzzelstukjes voor verpleegafdeling GF6 Bergen op Zoom 
 
De verpleegafdeling GF6 in Bergen op Zoom hield 
recent een opruimronde. De opruimactie maakte ruimte 
voor een bijzondere wanddecoratie. 

Teamleider Diana Kodde deed mee aan een verloting in 
haar woonplaats Sint Annaland. “In ons dorp werd bij 
een cadeaushop een wanddecoratie verloot van 2.30 bij 
2.00 meter: ze zochten daar een mooie bestemming 
voor.” 

Het bleek een puzzel van 18.000 stukjes. Diana heeft gereageerd met een berichtje dat ze 
net een ‘opruimronde’ op de afdeling hadden gehad en dat het erg welkom zou zijn op de 
afdeling GE/ONCO. Diana heeft toen gewonnen.” Het schilderij hangt inmiddels met een 
begeleidend schrijven van de cadeaushop op de afdeling. 

 

Stichting Roparun schenkt Keppies aan Oncologie Centrum 

 
Het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis heeft 150 Keppies kunnen aanschaffen 
dankzij een bijdrage van Stichting Roparun. De Keppies zijn bedoeld voor patiënten die een 
chemokuur krijgen, waarbij haaruitval mogelijk is. 

De life coaches van het Oncologie bieden ze aan tijdens 
het voorlichtingsgesprek. Zoals gezegd zijn ze specifiek 
voor patiënten die een chemokuur krijgen met mogelijk 
haaruitval tot gevolg. De Keppies bieden vooral 's nachts, 
wanneer iemand stil ligt te slapen, warmte, comfort en 
geborgenheid. 
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Vriendenstichting blij met twee nieuwe banners  
 
De banners zijn mogelijk gemaakt door Werk en Vakmanschap te Roosendaal.   
Deze banners staan momenteel bij de hoofdingang in de hal van het Bravis ziekenhuis 
locatie Roosendaal en Bergen op Zoom. De banners worden ook gebruikt bij evenementen 
waar de stichting Vrienden van het Bravis ziekenhuis aan deelnemen.  
 

 


