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 Stichting Revant - feiten en cijfers 2013

34.278
klinische revalidatiebehandeluren
excl. Long

114.696
poliklinische revalidatiebehandeluren
44.833 kinderen / 69.863 volwassenen

Op revant.nl vindt u het volledige jaarverslag en meer 
achtergrondinformatie.

medisch specialistische revalidatie
19 (15 fte)
medisch specialisten

488 (335 fte)
personeelsleden in loondienst

32.000.000,-
omzet (in euro’s)

Verzorgingsgebied 
Revant

Verzorgingsgebied 
(klinische) longrevalidatie

25.260
klinische verpleegdagen

8.987
revalidanten
1.744 kinderen / 7.243 volwassenen

6.110
dagbehandelingen longrevalidatie



Iedere persoon is uniek

Internist en oncoloog dr. Henk van Halteren, werkzaam in 

het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes en Vlissingen, 

merkt ook in zijn werk dat patiënten baat hebben bij de 

nieuwe totaalaanpak van dit revalidatieprogramma. 

“Voor hen is het van groot belang om in ieder opzicht in de 

running te blijven. Ik denk dan dat “personalized medicine” 

voor het revalidatieproces goed uitpakt, voor nu en in de 

toekomst. Iedere persoon is uniek en dat zou alleen al de 

reden moeten zijn voor deze maatwerkaanpak.”

Innovatie voor iedere revalidant

Alstublieft, ons jaarbericht. Hier ziet u in vogelvlucht de 

resultaten van 2013. Goede cijfers gebaseerd op warme 

verhalen. En we willen u graag vertellen over het thema 

van dat jaar: innovatie. Op veel manieren geven wij 

vorm aan vernieuwing. Vanuit onze centra en vanuit onze 

specialisten. Steeds met het doel de beste zorg te bieden. 

Zodat iedereen, revalidant, verwijzer of medewerker, de 

kracht van het ontwikkelen in de breedste zin van het 

woord kan ervaren.  

Elke stap is er een

Revalidanten handvatten geven om weer vooruit te kunnen, 

zowel lichamelijk als sociaal en emotioneel, en op het arbeids-

vlak. Daar gaat het om voor fysiotherapeute Marieke Jooss, 

werkzaam in de oncologische revalidatie. Met een team van 

specialisten heeft zij in haar vakgebied naar aanleiding van de 

nieuwe richtlijn innovatieve revalidatiemodules ontwikkeld: 

“De revalidant heeft een zware tijd achter de rug. Wij willen 

het voor hem zo gemakkelijk mogelijk maken. Vandaar dat wij 

Revantbreed een veelzijdig programma hebben opgezet waarin 

de fysieke en mentale trainingen zijn verstrengeld. Elke stap 

telt hier als een grote vooruitgang.”

Kwaliteit staat voorop

Binnen Revant werken wij continu aan het verbeteren van ons 

werk en onze dienstverlening. 

Inmiddels voeren wij ruim 3 jaar het HKZ-kwaliteitskeurmerk, 

het bewijs voor revalidanten en verwijzers dat wij kwaliteit 

hoog in het vaandel hebben staan.

Revant in het kort

Wij bieden medisch specialistische revalidatie, waaronder 

derdelijns longrevalidatie, aan kinderen en volwassenen. 

De revalidatie vindt klinisch of poliklinisch plaats op locaties 

in Breda en Zeeland (Goes en Terneuzen). 

Belangrijk in 2013

Deelname aan een landelijk kennis- en fondsenwervings-

project ten behoeve van GRAIL, een innovatief virtual reality 

systeem waarmee mensen veilig en op maat revalideren.


