
Revalidatiegeneeskunde,
longrevalidatie en hartrevalidatie

Deskundig en met aandacht!

Revant Revalidatiecentrum Breda  Brabantlaan 1 Breda   Revant Reigerbos  Schubertlaan 21 Goes
Revant Lindenhof  ‘s Gravenpolderseweg 114a Goes   Revant Lindenhof  ‘s Gravenpolderseweg 114a Goes   Revant Lindenhof Revant De Wielingen  Vlietstraat 8 Terneuzen

Revant Schoondonck  Brabantlaan 1 BredaRevant Schoondonck  Brabantlaan 1 BredaRevant Schoondonck

Meer informatie? Kĳ k op www.revant.nl



Verzorgingsgebied Revant

 Belangrĳ ke onderwerpen voor Revant in 2012
• Revant wil graag een GRAIL en neemt daarom deel aan een landelĳ k kennis- en fondsenwervings-

project. De GRAIL is een geavanceerd virtual reality-systeem. Daarmee kan de revalidant in een 
veilige, maar realistische wereld trainen en onderzocht worden. 

• Revant doet mee aan het project Sport en Bewegen in Breda: ex-revalidanten krĳ gen daardoor 
goede doorverwĳ zing naar sportclubs in Breda en omgeving.

• In het project interdisciplinair werken, teamcommunicatie en klinimetrie is de werkwĳ ze van 
medisch-specialistische revalidatie verder verbeterd en vernieuwd.

• Nieuwe behandelprogramma’s zĳ n ingevoerd en bestaande verbeterd. Denk aan neurorevali datie, 
oncologische revalidatie, kinderrevalidatie, vroege interventie en arbeidsrevalidatie.

• We ontwikkelden plannen om het aantal units in Breda te verminderen. Dat komt de zorgkwaliteit 
ten goede: betere stroomlĳ ning en minder wachttĳ den.

• We hebben wetenschappelĳ k onderzoek mogelĳ k gemaakt en waar nodig de resultaten toegepast 
in de behandeling.

• Er is een nieuwe opzet voor medische dossiers.

Jaarbericht 2012 Revant
Dit is het jaarbericht-in-een-oogopslag van Revant. 
We laten u graag zien wie we zĳ n en wat we doen. 
We bieden medisch specialistische revalidatie aan 
kinderen en volwassenen, klinisch en poliklinisch. 
Dat doen we in Breda, Terneuzen en Goes. 
Onze revalidanten en hun behoeften staan voor ons 
centraal. We leveren hen eff ectieve en doelmatige 
zorg en behandeling volgens eigentĳ dse kwaliteits-
eisen. 

LONGREVALIDATIE
(Schoondonk)

___________________________
klinische verpleegdagen 

6.437

___________________________
dagbehandelingen

5.531

____________________________________________
klinische verpleegdagen 

18.685

____________________________________________
revalidatiebehandeluren klinisch

33.263 
____________________________________________
revalidatiebehandeluren poliklinisch

112.180 
42.737 kinderen 69.443 volwassenen

____________________________________________
personeelsleden in loondienst

478 333 FTE

____________________________________________
medisch specialisten 19 15 FT

____________________________________________
omzet

€ 30.703.527,-  

KWALITEIT 
www.independer.nl
Revant scoorde het maximale aantal sterren op grond van een 
reeks prestatie-indicatoren, zoals aandacht voor ondervoeding, 
decubituspreventie, medicatiebewaking, klinimetrie, infectie-
preventie en wetenschappelĳ ke publicaties.

   Mei 2012: HKZ certifi caat verlengd zonder enig 
   voorbehoud. Auditor: ‘sterke doorontwikkeling 
   laten zien, kwaliteit en veiligheid geborgd’.

Klanttevredenheidsonderzoek                                         hospitality 
en facilities onder medewerkers en revalidanten: zeer positief. 
Hoog scoorden gastvrĳ heid en bejegening. Mensen voelen zich 
heel welkom. Medewerkers luisteren echt en behandelen hun 
gasten met respect. 

Revant is uniek vanwege de erkenning voor opleidingsplaatsen 
revalidatiegeneeskunde en longrevalidatie en de publicatie van
                          wetenschappelĳ ke artikelen.

Verzorgingsgebied
(klinische) longrevalidatie 


