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Voorwoord 

 

Voor u ligt de Jaarverantwoording van Stichting Revant over 2013. Tezamen met de 

Jaarrekening 2013 vormt deze het jaardocument over 2013. De Jaarverantwoording is- 

hoewel de verplichting hiertoe is komen te vervallen - voor de laatste keer opgesteld volgens 

het door VWS voorgeschreven model en zal in die vorm ook extern gepubliceerd worden ten 

behoeve van onze stakeholders.  

Stichting Revant heeft een belangrijk jaar met veel ontwikkelingen op het gebied van 

revalidatiezorg, projecten en bedrijfsvoering achter de rug. Veel onderzoek en innovatie 

heeft plaatsgevonden ter verbetering van de revalidatiebehandelingen en in het primaire 

proces zijn diverse verbeter- en veranderprojecten uitgevoerd of opgestart. Met cliëntenraad, 

ondernemingsraad en medische staven vond intensief en constructief overleg plaats 

waardoor de medezeggenschap op een goede en prettige wijze werd ingevuld. De kwaliteit 

van ons werk en onze dienstverlening stond wederom op een hoog niveau en de financiële 

resultaten waren positief, waardoor de financiële positie van Revant verder versterkt kon 

worden. 

Graag zeggen wij op deze plaats dank voor de grote inzet van alle medewerkers die deze 

resultaten mogelijk hebben gemaakt. Daarbij hoort ook de dank aan de vorige bestuurder, 

mevrouw Lennards, onder wier bestuur dit alles kon plaatsvinden. Haar is bij haar vertrek 

decharge hiervoor verleend en in haar opvolging is – in afwachting van het aantreden van de 

nieuwe bestuurder - op dit moment voorzien door een interim bestuurder. 

 

Breda/Goes, 22 mei 2014 

Raad van Bestuur a.i. 
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1. Uitgangspunten van de verslaggeving 

 

Stichting Revant legt verantwoording af van haar doelstellingen en activiteiten in dit 
jaardocument 2013. 

Stichting Revant is ontstaan uit een fusie; per 31 december 2010 heeft een juridische fusie 
plaatsgevonden, Stichting Revalidatiecentrum Breda en Stichting Revalidatiegeneeskunde 
Zeeland zijn opgeheven en alle activiteiten en rechten en plichten zijn ondergebracht bij 
Stichting Revant. 

De activiteiten van Stichting Revant vinden plaats vanuit haar vier locaties: 

- Revant Revalidatiecentrum Breda, incl. Schoondonck, centrum voor longrevalidatie; 

- Revant Lindenhof te Goes; 

- Revant Reigerbos te Goes; 

- Revant De Wielingen te Terneuzen. 

 

De verslagperiode is het kalenderjaar 2013, tevens boekjaar 2013. 
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2. Profiel van de organisatie 
 

2.1. Algemene identificatiegegevens 

Naam verslagleggende 
rechtspersoon 

Stichting Revant 

Adres Brabantlaan 1 

Postcode 4817 JW 

Plaats Breda 

Telefoonnummer 076 – 5797900 

Identificatienummer Kamer van 
Koophandel  

20136126 

E-mailadres info@revant.nl 

Internetpagina www.revant.nl 

 

 

2.2. Structuur van het concern 

Stichting Revant heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft een 
aantal bestuurstaken gedelegeerd aan de medisch directeur, namelijk: 

- revalidatiegeneeskundig beleid; 

- ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s; 

- opleidings- en onderzoeksbeleid. 
 

De Raad van Bestuur legt verantwoording af van het beleid van de organisatie en van zijn 
bestuurlijke taken aan de Raad van Toezicht. 

De behandelorganisatie binnen Revant wordt aangestuurd door twee clustermanagers, die 
verantwoordelijk zijn voor de onderscheiden clusters: 

- Cluster Revalidatiegeneeskunde Zeeland, volwassenen en kinderen en 
kinderrevalidatie Breda. 

- Cluster Revalidatiegeneeskunde en hart- en longrevalidatie, volwassenen Breda. 
 

Gedurende het gehele verslagjaar 2013 werken de ondersteunende diensten, de staf, als 
geïntegreerde Revantbrede diensten. Dit betreft: 

- Facilitair Bedrijf; 

- Financiën, Control & ICT; 

- HRM; 

- Bestuurssecretariaat en Kwaliteit. 
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De Raad van Bestuur, medisch directeur, clustermanagers en managers van de 
ondersteunende diensten vormen het managementteam. Het managementteam komt 
tweewekelijks bijeen onder voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur. 

Per januari 2010 is er een Cliëntenraad binnen Revant gevormd. De Cliëntenraad oefent de 
medezeggenschap namens de revalidanten uit conform de WMCZ. 
 
Per 2012 is er tevens een Ondernemingsraad Revant gevormd, de lokale ondernemingsraden 
Breda en RGZ zijn daarmee opgeheven. 

De medische staven zijn adviesorganen voor de Raad van Bestuur. Revant kent een medische 
staf Revant revalidatiecentrum Breda en een medische staf Revant Zeeland. In 2012 is tevens 
een kernstaf opgericht, hierin nemen de stafbesturen deel. De kernstaf zal in 2014 een 
reglement opstellen waarin een aantal bevoegdheden van de lokale medische staven 
overgedragen wordt aan de kernstaf. 
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2.3. Kerngegevens 
 

Versie: 18 maart 2014 

Kerngegevens revalidatiecentra  

 

Kerngegevens 2013 Aantal/bedrag 

  

Capaciteit Aantal 

Aantal beschikbare klinische bedden per einde verslagjaar (excl. longrevalidatie) 61 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 0 

Waarvan voor volwassenen 61 

Aantal beschikbare poliklinische behandelplaatsen per einde verslagjaar  78 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 30 

Waarvan voor volwassenen 48 

  

Productie Aantal 

Aantal klinische verpleegdagen in verslagjaar 19.029 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 0 

Waarvan voor volwassenen 19.029 

Aantal eerste consulten in verslagjaar 5.928 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 1.011 

Waarvan voor volwassenen 4.917 

Aantal klinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar 34.278 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 0 

Waarvan voor volwassenen 34.278 

Aantal poliklinische revalidatiebehandeluren in verslagjaar 114.696 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 44.833 

Waarvan voor volwassenen 69.863 

Aantal klinische opnamen in verslagjaar 316 

Waarvan voor kinderen tot 18 jaar 0 

Waarvan voor volwassenen 316 

  

Longrevalidatie Aantal 

Aantal beschikbare klinische bedden per einde verslagjaar  25 

Eerste onderzoeken 306 

Klinische opnamen 265 

Verpleegdagen 6.231 

Dagbehandelingen 6.110 

Poliklinische longrevalidatie 578 

In- en outtakes 165 
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Personeel Aantal 

Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten per 31/12 488 

Aantal FTE personeelsleden in loondienst excl. medisch specialisten per 31/12 334,7 

Aantal medisch specialisten per 31/12 19 

Aantal FTE medisch specialisten per 31/12 15,0 

  

Bedrijfsopbrengsten Bedrag in euro’s 

Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar €   31.917.997 

Waarvan omzet DBC’s en te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg €   30.099.816 

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten  €     1.818.180 

 
 

2.3.1. Kernactiviteiten en nadere typering 

 

Stichting Revant biedt medisch-specialistische revalidatiegeneeskundige zorg aan volwassenen 
en kinderen. 

De revalidatiegeneeskundige behandelingen worden zowel klinisch als poliklinisch aangeboden. 

Tevens wordt specialistische behandeling op het gebied van longgeneeskunde (longrevalidatie) 
en cardiologie (hartrevalidatie) aangeboden. 

De volgende behandelprogramma’s worden geboden aan volwassenen: 

- neurologische revalidatie (o.a. niet-aangeboren hersenletsel, spierziekte, MS, Parkinson,                        
   cva) 
- cognitieve revalidatie;  
- revalidatie na amputatie of groot ongeval;  
- longrevalidatie;  
- hartrevalidatie;  
- revalidatie na dwarslaesie;  
- spasticiteitbehandeling;  
- revalidatie bij handletsel of armproblematiek;  
- reumarevalidatie;  
- oncologische revalidatie;  
- arbeidsrevalidatie;  
- revalidatie bij onbegrepen pijnklachten of vermoeidheid.  

Kinderen worden bij Revant behandeld voor onder meer de volgende aandoeningen: Cerebrale 
Parese, Developmental Coordination Disorder (DCD), niet-aangeboren hersenletsel, 
neuromusculaire aandoeningen, plexus brachialis letsel, reumatische aandoeningen, amputatie, 
spina bifida, ontwikkelingsstoornissen en onverklaarde lichamelijk klachten.  

Revant Revalidatiecentrum Breda heeft daarnaast een centrum voor longrevalidatie: 
Schoondonck. Schoondonck biedt zowel poliklinische als klinische behandelingen voor 
volwassenen met een chronische longaandoening. 
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Organogram Revant december 2013 
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2.3.2. Werkgebieden 

Het verzorgingsgebied van Revant is West-Brabant en Zeeland. Voor Zeeland betreft dit de 
gehele provincie, bestaande uit 13 gemeenten: 

Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-
Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. 

Voor West-Brabant betreft dit de gemeenten: 

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, 
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, 
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. 

Voor de longrevalidatie, met name de klinische longrevalidatie zoals geboden wordt in 
Revant Schondonck, is het verzorgingsgebied uitgebreider en strekt dit zich verder uit over 
Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant). 

 

2.4. Samenwerkingsrelaties 

Binnen Revant wordt op diverse niveaus samengewerkt met koepelorganisaties, collegiale 
instellingen, academische centra en met overheden zowel landelijk, als provinciaal en 
gemeentelijk. 

Onderstaand een opsomming van partijen waarmee samengewerkt wordt: 

Landelijk 

- Ministeries VWS, SZW; 

- Koepelorganisaties: 

- Revalidatie Nederland (RN); 

- Vereniging Astmacentra Nederland (VAN) / Longcentra Nederland; 

- Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 

- Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ); 

- Nederlandse Zorgautoriteit (NZa); 
 

- DBC Onderhoud (DBC OH); 
 

- Zorgverzekeraars Nederlands (ZN); 
 

- Academische centra (UMC+ Maastricht, Erasmus MC Rotterdam, UMC Utrecht) in 
Nederland en België en algemene ziekenhuizen in Nederland; 
 

- Universiteit van Tilburg; 
 

- Landelijke beroepsverenigingen waaronder VRA (vereniging van revalidatieartsen) en 
NVALT (vereniging longartsen); 
 

- Vakbonden, waaronder NU ’91, FNV AbvaKabo; 
 

- Nationaal Revalidatiefonds; 
 

- Landelijke subsidiefondsen (zoals ZonMW); 
 

- Longfonds Nederland; 
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- Longalliantie Nederland (LAN); 
 
- VIR e-care solutions;  

 
- CarePartners; 

 
- Collega-instellingen revalidatiecentra;  

 
- Stichting Herstel en Balans; 

 
- Integrale Kankercentra Nederland (IKNL); 

 
- Agentschap CBIG (maatschappelijke verantwoording); 

 
- Patiëntenverenigingen. 

 
 

Provinciaal  
 
- Provincies Noord-Brabant en Zeeland; 

 
- Inspectie Gezondheidszorg (IGZ); 

 
- Zorgbelang Brabant (bijvoorbeeld RPCP); 

 
- Stichting Klaverblad Zeeland; 

 
- MEE (West-Brabant en Zeeland); 

 
- Viazorg. 
 

 
Regionaal 

- Patiëntenverenigingen; 
 

- Stichting Vrienden Revant Breda; 
 

- Stichting Vrienden Revant Zeeland; 
 

- Ziekenhuizen en verwijzers in ziekenhuizen, zoals Admiraal de Ruyterziekenhuis te Goes 
en Vlissingen, Amphia te Breda en Oosterhout, Sint Franciscus ziekenhuis te Roosendaal, 
Ziekenhuis Lievensberg te Bergen op Zoom, Erasmus MC te Rotterdam, UMCU te Utrecht, 
ZorgSaam ziekenhuis te Terneuzen, Hulst en Oostburg. 
 

- Huisartsen; 
 

- Verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio West-Brabant en Zeeland; 
 

- Instellingen voor kinderen/volwassenen met verstandelijke of fysieke beperkingen;  
 

- Thuiszorgorganisaties; 
 

- Overige zorgaanbieders West-Brabant; 
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- Overige zorgaanbieders Zeeland; 
 

- Orthopedische instrumentmakerijen en schoenmakerijen; 
 

- Mytylschool De Schalm Breda; 
 

- Mytylschool De Sprienke Goes; 
 

- De Mytylschool Roosendaal;  
 

- Annevillegroep, in 2011 voortgezet onder West-Brabant Overleg Zorgaanbieders; 
 

- Samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp; 
 

- Maatschap West-Brabant; 
 

- Zeeuws Directeurenberaad; 
 

- Zeeuws-Vlaams Zorgoverleg; 
 

- Gemeenten in het verzorgingsgebied m.n. Breda, Goes en Terneuzen; 
 

- Medicum Consult; 
 

- Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut; 
 

- Platform Zorgaanbieders Oosterscheldregio; 
 

- Ketenzorg Ouderen Walcheren; 
 

- Samenwerkingsverband Niet-aangeboren hersenletsel Zeeland; 
 

- Samenwerkingsverband DOT Zeeland; 
 

- Transvorm; 
 

- ViaZorg; 
 

- Integrale Vroeghulp Zeeland; 
 

- NAH netwerk West-Brabant. 
 

Zorgverzekeraars 

- CZ; 
 

- VGZ; 
 

- Achmea; 
 

- Multizorg; 
 

- Menzis. 
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Overig 

- AON Verzekeringen; 
 

- Zicht; 
 

- ABN AMRO; 
 

- ING; 
 

- Deloitte; 
 

- Ernst & Young; 
 

- KvK West-Brabant en Zeeland; 
 

- Belastingdienst ondernemingen. 
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 

 

3.1.    Raad van Bestuur  

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur passen de Zorgbrede Governance Code toe. De 
statuten, reglementen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur zijn opgezet volgens de 
Zorgbrede Governance Code. De reglementen worden driejaarlijks geëvalueerd. 

De toepassing van de Code blijkt ook uit het hanteren van de uitgangspunten: 

- Revant stelt de patiënt en diens gerechtvaardigde wensen en behoeften bij de 
zorgverlening centraal; 

- De behandeling en zorgverlening geschieden zodanig dat de daartoe beschikbaar 
staande middelen zo effectief en doelmatig mogelijk worden aangewend; 

- De door Revant geleverde zorg en behandeling voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen. 

De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting Revant en dient primair het belang, de 
doelstelling en de activiteiten van Revant. Dit in relatie tot de missie, visie en de 
maatschappelijke functie van Revant. De missie en visie zijn vastgelegd in de strategische 
focus Revant “Krachtig ontwikkeld en zichtbaar verankerd” 2011- 2014.  

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de Revant-doelen met een 
vitale organisatie en maakt daarbij een evenwichtige afweging van verschillende belangen.  

Revant heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur, de voorzitter Raad van Bestuur. De 
voorzitter Raad van Bestuur heeft een aantal bestuurstaken op het gebied van 
revalidatiegeneeskundig beleid, ontwikkeling en implementatie van zorgprogramma’s, 
opleidings- en onderzoekbeleid gedelegeerd aan de medisch directeur. Deze delegatie van 
bestuurstaken is vastgelegd in een notitie “Positionering Medisch directeur”, het besluit over 
deze delegatie van bestuurstaken is goedgekeurd door de Raad van Toezicht. 

Besluiten worden in gezamenlijk overleg van voorzitter Raad van Bestuur en medisch 
directeur genomen in de vergaderingen Raad van Bestuur met ondersteuning van de 
secretaris Raad van Bestuur.  

De Raad van Bestuur legt besluiten vast in een besluitenlijst Raad van Bestuur en MT. In 2013 
zijn onder meer de volgende besluiten genomen: 

- Vaststelling jaarplan en begroting 2013 en vaststelling van de jaarrekening 2012. 

- Vaststelling van het Strategisch vastgoedplan, dit plan bevat de beschrijving van de 
gebouwen van Revant en het gebruik hiervan voor de lange termijn; het voornemen om 
het gebouw aan de Brabantlaan (Revant Revalidatiecentrum Breda) op termijn te 
renoveren vloeit hieruit voort. 

- Herindeling van de units van de poliklinieken bij Revant Revalidatiecentrum Breda en 
benoeming van unitmanagers voor deze nieuwe units. Deze herindeling zal opleveren 
dat efficiëntere teams kunnen worden gevormd voor de behandeling van revalidanten; 
einde van 2013 is de herindeling afgerond en per 2014 wordt met de nieuwe units 
gewerkt. 

- Invoering van het programmamanagement neurorevalidatie en pijnrevalidatie, 
doelstelling van dit programmamanagement is om programma’s aan te bieden die 
voldoen aan de kwaliteitsnormen, evidence based zijn, up-to-date en meetbaar zijn. 
Middels het programmamanagement zijn veel medewerkers betrokken bij de re-styling 
van de programma’s. In 2014 wordt een evaluatie van deze werkwijze gepland.  
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- Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan en gezamenlijk met Revalidatiefonds 
fondsen te werven ten behoeve van de GRAIL. De Raad van Bestuur heeft een 
projectopdracht vastgesteld, een projectleider benoemd en het projectplan vastgesteld. 
De GRAIL staat voor Gait Realtime Analysis Interactive Lab en is een systeem dat is 
ontwikkeld om revalidanten te helpen hun loopvaardigheid te verbeteren. Het virtual 
reality systeem bestaat uit drie hoofdcomponenten: een projectiescherm, een 
krachtenplatform en twee loopbanden. De GRAIL wordt gestuurd door een geavanceerde 
computer. Deze computer monitort, regelt, geeft feedback en bestuurt het proces, op 
zo’n wijze dat de loopvaardigheid van de revalidant optimaal wordt gestimuleerd. De 
GRAIL zorgt ervoor dat de revalidant veilig en op maat kan revalideren. De oefeningen 
met de GRAIL worden afgestemd op de mogelijkheden van de revalidant. De GRAIL zorgt 
ervoor dat de revalidanten situaties kunnen oefenen die normaal niet veilig zijn voor hen, 
vanwege bijvoorbeeld valgevaar. Het systeem zorgt ervoor dat buiten- of thuissituaties 
kunnen worden nagebootst, zodat de therapeuten niet meer op huisbezoek hoeven te 
komen. 

Naast effectieve trainingen biedt de GRAIL de patiënt ook vertrouwen, een uitdagende 
therapie en nagebootste situaties die zij in de echte wereld ook kunnen toepassen. Aan 
het einde van 2013 zijn er diverse acties georganiseerd en fondsen aangeschreven. De 
verwachting is dat de GRAIL, mede dankzij inzet van de Vrienden van Revant, in april 
2014 kan worden besteld en in het tweede halfjaar van 2014 in gebruik kan worden 
genomen. 

- Instemmen met de opzet en werkwijze van een kernstaf voor de medische staven Breda 
en Zeeland, zodat de medische staven meer samenwerken en integreren in een medische 
staf voor Revant.  

- Opheffen van inpandige rookruimte bij Revant Revalidatiecentrum Breda en plaatsen een 
rookruimte buiten het gebouw. 

- Vaststellen van een procedure die revalidanten de mogelijkheid biedt om ideeën of 
suggesties te doen aan de organisatie. 

- Na de hernieuwde opleidingserkenning de opleiding tot revalidatiearts te continueren. 

- Een aantal medewerkers in het zonnetje te zetten en hen de zgn. Revant-sterren toe te 
kennen in verband met bijzondere prestaties. 

- Vaststellen van een aantal geactualiseerde regelingen en reglementen, zoals de regeling 
WGBO, reglement werknemersklachten, reglement Raad van Bestuur. 

- Vaststelling van het wetenschappelijk beleid voor Revant. 

 

De voorzitter Raad van Bestuur, mevrouw drs. C.A.L.M. Lennards, heeft in december haar 
vertrek bij Revant aangekondigd. Per 1 maart heeft zij een nieuwe functie aanvaard als lid 
Raad van Bestuur bij Maxima Medisch Centrum te Eindhoven/Veldhoven. 
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3.2. Toezichthouders (Raad van Toezicht) 

 
De Raad van Toezicht is per januari gestart met een nieuw lid, een lid is uitgetreden per 
december 2012. De Raad bestaat hiermee uit vijf leden, twee leden zijn op grond van het 
aftredingsrooster, per december 2013 uitgetreden.  

Voor de werving van twee nieuwe leden werd een selectiecommissie samengesteld. In deze 
commissie werd naast een delegatie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur door 
een delegatie van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad deelgenomen, een en ander op 
basis van wet- en regelgeving en binnen Revant met de verschillende gremia gemaakte 
afspraken. De werving startte in september en in de maand oktober konden twee 
benoembare kandidaten worden geselecteerd. Deze kandidaten zijn in de 
decembervergadering van het verslagjaar per 1 januari 2014 benoemd. 
 
De Raad van Toezicht is in 2013 vijfmaal in vergadering bijeen geweest, daarnaast is er een 
studiedag gehouden en is er een bijeenkomst geweest waarop de evaluatie van zowel de 
Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht zelf heeft plaatsgevonden. 
 
In de vergaderingen informeert de Raad van Bestuur de Raad van Toezicht over de lopende 
zaken en over de voortgang van het jaarplan en de resultaten. Verder heeft de Raad van 
Toezicht, op grond van de principes van de Governance Code, besloten om van 
accountantskantoor te wisselen. In overleg met de Raad van Bestuur en afdeling FC&I heeft 
de auditcommissie van de Raad van Toezicht hiervoor selectiegesprekken gevoerd. Voor de 
start van de controles 2013 heeft de Raad van Toezicht een nieuwe accountant aangesteld. 
 
De Raad van Toezicht heeft zijn reglement en die van zijn commissies (auditcommissie en 
commissie Kwaliteit, Veiligheid en Zorginnovatie) en het reglement Raad van Bestuur 
geëvalueerd en op enkele onderdelen geactualiseerd. Voor wat betreft het aftredingsrooster 
is besloten om de termijn van een lid te verlengen, in verband met de wisselingen in 
bezetting en het risico dat er veel ervaring in korte tijd verloren gaat. Dit betekent dat in 
2014 geen wisseling in de samenstelling van de Raad zal plaatsvinden. 
 
De Raad van Toezicht heeft het voornemen van de Raad van Bestuur om de GRAIL aan te 
schaffen goedgekeurd, de Raad van Toezicht juicht deze innovatieve ontwikkeling toe. De 
Raad van Toezicht neemt kennis van de fondsenwerving in dit kader en ziet een 
businessplan tegemoet ter verdere beoordeling. 
 
De studiedag heeft de Raad van Toezicht dit jaar besteed aan het thema marketing. De heer 
Prof. Th. B.C. Poiesz is hiervoor uitgenodigd om een lezing te houden over het belang van 
marketing voor gezondheidszorginstellingen en op welke wijze Revant marketing kan 
inzetten voor haar verwijzers en voor haar revalidanten. 
 
De evaluatiebijeenkomst werd dit jaar ook weer voorbereid met een inventarisatieformulier 
dat werd toegezonden aan de leden, de bestuurder en de secretaris van de Raad van 
Toezicht. De rapportage op grond van deze inventarisatie is besproken met alle leden. De 
conclusie is dat de Raad goed functioneert, goed wordt geïnformeerd en dat de 
vergaderingen goed worden voorbereid. De onderwerpen strategie en samenwerking in de 
keten zullen in 2014 meer terugkomen op de agenda. Verder zal in 2014, temeer in verband 
met de nieuwe leden, het thema teamvorming opgepakt worden. 
 
In december heeft de Raad van Toezicht het vertrek van mevrouw Lennards, voorzitter Raad 
van Bestuur, vernomen. De Raad van Toezicht is mevrouw Lennards zeer erkentelijk voor 
haar inzet voor Revant gedurende een periode van zes jaar. De Raad zal in 2014 de werving 
van een opvolger starten. 
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De auditcommissie van de Raad van Toezicht heeft in 2013 de begroting, het jaarplan en het 
jaarverslag 2012 besproken. Zoals hierboven reeds gemeld hebben de leden de keuze voor 
een ander accountantskantoor voorbereid. Tevens is de auditcommissie geïnformeerd over 
het projectplan Ecaris en de ICT-organisatie. De leden van de auditcommissie hebben op dit 
gebied, vanuit hun expertise, ook advies verleend aan de Raad van Bestuur.  
 
 
Met de commissie Kwaliteit, Veiligheid en Zorginnovatie is de volgende informatie besproken 
en afgestemd: 
- verslag van de directiebeoordeling; 
- verslag van de HKZ-audit; 
- voortgangsrapportage programmamanagement; 
- projectplan patiëntendossiers; 
- rapportage klanttevredenheidsonderzoek; 
- rapportage incidenten en calamiteiten; 
- rapportage brandveiligheid zorginstellingen. 
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Samenstelling Raad van Toezicht per december 2013: 
 

Naam Datum 
herbe-
noeming 

Datum 
aftreden 

Vergade-
ringen 
bijge-
woond 

Nevenfuncties 

De heer Ir. L.J.M. Kenter,  
Voorzitter 

31-12-
2015  

31-12-
2019 

5 Voorzitter Raad van Bestuur 
Stichting Zuidwester. 

Bestuurslid Stichting 
Innovatiefonds Revant.  

Lid bestuur Soft Tulip, 
netwerkorganisatie van 
zorgaanbieders in Nederland 

Lid Raad van Advies CZ 
Zorgkantoren Zuid-Hollandse 
Eilanden. 

Voorzitter Raad van Advies 
Faculteit Industrial Engineering 
& Innovation Sciences, TU 
Eindhoven. 

Executive consultant 
Alexandria Faculty of Medicine, 
Egypte. 

De heer drs. R.L.J. Scholte, 
Vicevoorzitter 
Voorzitter auditcommissie 

- 31-12-
2013 

5 Algemeen directeur Quantib BV 

Mevr. J.M.L.J. Reijnen, 
Lid 
Voorzitter commissie 
Kwaliteit, Veiligheid, 
Zorginnovatie 

- 31-12-
2013 

5 Bestuurder Sprong Rotterdam. 

Voorzitter Bestuur OSER 
Rotterdam. 

Voorzitter Stichting 
Innovatiefonds Revant.  

Lid Raad van Toezicht Tante 
Louise – Vivensis Bergen op 
Zoom. 

Lid Raad van Toezicht 
Catharina Stichting Brielle. 

De heer drs. W. Verhage, 
Lid, 
Lid auditcommissie 

- 31-12-
2013 

5 Voorzitter Bestuur Stichting 
Vrienden Revant Zeeland. 

Lid Raad van Toezicht Stichting 
Allevo.  

Lid Raad van Toezicht Stichting 
Het Zeeuwse Landschap. 

Penningmeester Bestuur 
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Stichting Terra Maris. 

Penningmeester Stichting Kenia 
naar School. 

Voorzitter Raad van 
Commissarissen PMB Marsaki. 

Mevrouw C. Lasonder, lid 
Lid commissie Kaliteit, 
Veiligheid, Zorginnovatie 

31-12-
2017 

31-12-
2021 

5 Lid Raad van Bestuur RIBW 
Braban.t 
 
Lid Raad van Toezicht SWZ. 

Raad van Advies Movimento. 
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3.3. Bedrijfsvoering 

 

In het verslagjaar is er veel inzet gepleegd op het revalidatieproces van volwassenen, 
kinderen en jongeren. Binnen Revant wordt gewerkt aan de hand van behandelprogramma’s. 
Een behandelprogramma is een algemene handleiding voor de behandeling, toegespitst op 
een bepaalde diagnose. Voor alle veelvoorkomende diagnoses heeft Revant een dergelijk 
behandelprogramma. Het behandelteam werkt onder leiding van een revalidatiearts en 
gebruikt het behandelprogramma als richtlijn tijdens het hele revalidatieproces. Dit 
algemene behandelprogramma wordt afgestemd op de individuele revalidant en leidt tot een 
op maat gemaakt behandelplan. Het revalidatieproces kan bestaan uit drie fasen: de 
observatie-, de behandel- en de afrondingsfase. De afrondingsfase bereidt de revalidant voor 
op de periode na de behandeling bij Revant. 

Op het gebied van revalidatie vindt veel onderzoek en ontwikkeling plaats, ter verbetering 
van de revalidatiebehandelingen. 

Binnen Revant zijn in het verslagjaar in het primaire proces de volgende projecten opgestart 
of uitgevoerd: 

 
Programmamanagement Neurorevalidatie voor volwassenen 

In juni 2011 werd de inventarisatie en toetsingsfase afgerond. Vervolgens is de projectgroep 
‘herontwerp’ met de resultaten aan de slag gegaan.  

De basis van dit programma, dat gestart is in 2011, betreft klantwaarden. Met het 
programmamanagement Neurorevalidatie is de vraag en het probleem van de klant leidend 
gemaakt. Als hoofdthema’s zijn benoemd; ketenzorg, leverbetrouwbaarheid, klinimetrie, 
kernwaarden Revant, interdisciplinaire samenwerking, behandelkaders en -richtlijnen en de 
financiële kaders. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een meer efficiënte en daardoor betere 
organisatie in de tweedelijns revalidatiezorg. Dat betekent snelle toegang, een tevreden 
revalidant, een goede informatievoorziening, een efficiënte planning en vaste 
aanspreekpunten. In 2013 is het herontwerp gereed gekomen, goedgekeurd en 
geïmplementeerd. 
 
 
Programmamanagement bij kinder- en jongerenrevalidatie 

De kinder- en jongerenrevalidatie wordt aangeboden in Units C, Reigerbos en De Wielingen. 
Kinderrevalidatie kent een groot aantal diagnosegroepen. In 2013 is veel aandacht besteed 
aan de afstemming van het behandelprogramma voor jongeren met onverklaarde 
lichamelijke klachten (OLK). 

Er is een Revantbreed behandelprogramma beschreven waarin de doelgroep duidelijk is 
gedefinieerd en waarin een uniforme manier van werken is vastgelegd die evidence based is, 
meetbaar en logistiek goed geregeld. Aan dit project is gewerkt door revalidatieartsen en 
behandelaars van de verschillende locaties. De implementatie is voorbereid. Invoering vindt 
plaats in 2014. 

 
Oncologische revalidatie 
 
Zowel locatie Breda als locatie Lindenhof zijn deelnemer in het landelijke project 
implementatie richtlijn oncologische revalidatie. Het betreft een tweejarig traject waarin 
scholing en informatie-uitwisseling plaatsvindt door IKNL.  
In 2013 zijn de behandelprogramma’s van de oncologische revalidatie en de samenwerking 
in de keten in overeenstemming gebracht met de landelijke richtlijn. De aangepaste 
programma’s zijn op beide locaties naar tevredenheid geïmplementeerd.  
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Medicatievoorschrijfsysteem 
 
In 2013 is gestart met de invoering van elektronisch voorschrijven van medicatie (EVS) op de 
kliniek locatie Lindenhof. De kliniek Breda en alle poliklinieken zullen volgen medio 2014. 
Hiervoor zijn in 2013 de eerste voorbereidingen getroffen. Het EVS wordt ondersteund door 
het systeem Medimo.  

 
Patiëntenlogistiek kliniek Lindenhof 

Voor de klinische revalidatie in Lindenhof is in 2012 een nieuw logistiek systeem ontwikkeld. 
In 2013 is er uitgebreid ervaring mee opgedaan. Opname, ontslag en tussentijdse 
besprekingen zijn gekoppeld. Het systeem voldoet aan de verwachting dat wij snel 
duidelijkheid over de opnamedatum kunnen bieden en sneller kunnen opnemen. Het is ook 
mogelijk een nauwkeuriger voorspelling te doen van de ontslagdatum. In 2013 heeft het 
systeem geleid tot een snellere instroom en betere bedbezetting. 

 
Cognitieve revalidatie 
 
Zowel in De Wielingen als in Lindenhof hebben ontwikkelingen plaatsgevonden op het 
gebied van cognitieve revalidatie. In De Wielingen werd een behandelaanpak voor deze 
problematiek samengesteld. In Lindenhof kwam een cognitief linguïstisch team tot stand dat 
zich richt op het in beeld brengen van de problematiek met het doel daar vervolgens een 
gerichte behandeladviezen voor te kunnen geven. Beide initiatieven vormen een wezenlijke 
bijdrage aan de revalidatiezorg die Revant kan bieden.  
 
 
Pijnrevalidatie 
 
Programmamanagement Pijnrevalidatie heeft als doel om de pijnpatiënt de juiste zorg te 
bieden met een uniform zorgprogramma. De inhoud van het programma sluit aan op de 
landelijke ontwikkeling. De visie voor de gedragsmatige revalidatie is opnieuw herschreven 
met daarin opgenomen de cognitieve gedragstherapie (ACT). Er zijn twee behandeltrajecten 
ontwikkeld, waarvan 1 groepstraject en 1 individueel traject. Trajecten worden sinds oktober 
2013 aangeboden.  
 
Er is aangesloten bij de landelijke dataset pijn. Deze wordt structureel voor start en einde 
behandeling afgenomen. Binnen locatie Breda wordt najaar 2013 de SF 36 en de UserP 
gekoppeld aan de landelijke dataset pijn. Om effectanalyses te kunnen maken zal gebruik 
worden gemaakt van 1 klinimetrie set. 
 
Handrevalidatie 
 
In Breda is in 2013 intensief gewerkt aan het opstellen van een zorgpad hand- en 
polsrevalidatie. Dit zorgpad is ontwikkeld met de ketenpartners, te weten het Amphia 
Ziekenhuis, Revant en een aantal gespecialiseerde 1e lijns praktijken De doelstelling is de 
patiënt de juiste zorg te bieden op het gebied van hand- en polsrevalidatie. Eerstelijn als het 
kan, tweedelijn als het moet. In 2014 zal het zorgpad geïmplementeerd gaan worden.  
 
 
Klinimetrie 
 
In 2013 is gestart met het project Klinimetrie met als hoofddoel het implementeren van  
1) de klinimetrie zoals beschreven in de Prestatieindicatoren van Revalidatie Nederland en  
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2) de basisset Revant.  
Voor de klinimetrie van RN geldt dat de USER (klinisch CVA), SIGAM WAP, Parkinson 
Activiteiten Schaal, Pain Disability Index en de PEDI geïmplementeerd moesten worden 
binnen de huidige zorg. Alle meetinstrumenten zijn ingevoerd in Klinilyzer, zodat de data 
digitaal verzameld kunnen worden en direct opvraagbaar zijn voor de behandelaars. 
Momenteel worden de gegevens systematisch verzameld op de alle locaties van Revant voor 
de betreffende diagnosegroepen. De basisset van Revant bestaat uit de USER-P en de 
RAND36. Deze lijsten moeten worden afgenomen bij de poliklinische patiënten (pijn, 
oncologie, amputatie, trauma, neurologie) bij de start en het einde van de medisch- 
specialistische revalidatie die zij ondergaan. Momenteel worden de startgegevens verzameld 
voor de neurologiepatiënten van de locatie Breda. Op de locatie Lindenhof worden zowel de 
start als de eindmetingen uitgevoerd voor alle poliklinische patiënten. Voor de locatie De 
Wielingen worden de startmetingen uitgevoerd. Alle gegevens worden digitaal (in Klinilyzer) 
verwerkt. In 2014 zal verder gewerkt worden aan de implementatie van de basisset Revant. 
Daarnaast zal de overige klinimetrie voor de verschillende diagnosegroepen vastgesteld en 
digitaal verwerkt worden.  
 
Algemeen 
 
In 2013 is veel inzet gepleegd aan het DBC-proof maken van de diverse 
revalidatieprogramma’s.  
Dit betekent aanpassing van diverse programma’s waarbij borging of zelfs verbetering van 
kwaliteit van revalidatie zorg voorop staat.  
 
Grail 
 
In 2013 is veel voorbereidend werk gedaan in de aanloop naar de aanschaf van de GRAIL. Er 
is een projectorganisatie opgezet met drie werkgroepen: 
1) pr, communicatie en fondsenwerving;  
2) implementatie en facilitair;  
3) behandeling en onderzoek.  
De focus lag in 2013 op de pr en het verkrijgen van voldoende financiering om de aanschaf 
te kunnen realiseren. Dit is gebeurd door lokale en nationale acties en met steun van de 
Vriendenstichtingen. Naast het genereren van de financiële middelen is een plan van aanpak 
voor het plaatsen van de GRAIL opgesteld (ruimte, ICT-ondersteuning e.d.) en is een 
aangezet gemaakt voor het opstellen van behandelprogramma’s voor de GRAIL. Deze laatste 
zullen in 2014 verder uitgewerkt worden. In 2013 is een tweetal subsidies (OIM 
Ssteunstichting en NWO docentenbeurs) binnengehaald om onderzoek te financieren waarbij 
gebruik wordt gemaakt van de GRAIL.   
 
 
 

3.4. Cliëntenraad 

 
Sinds 1 januari 2010 is er sprake van de cliëntenraad Revant. Per die datum werden  
een instellingsbeleid, een samenwerkingsovereenkomst en een huishoudelijk reglement 
ondertekend. De cliëntenraad Revant is aangesloten bij de landelijke commissie van 
vertrouwenslieden van het LSR. 
 
De cliëntenraad Revant bestaat uit maximaal negen leden. De leden van de cliëntenraad zijn 
cliënten, ex-cliënten of betrokkenen met affiniteit met revalidatie in algemene en specifieke 
zin, zo veel mogelijk verdeeld over de locaties Goes, Breda en Terneuzen. 
Per 1 januari 2013 hebben de voorzitter, de heer A.J.A. van de Water en mevrouw  
M. Blomaard (lid) hun lidmaatschap beëindigd. Per 1 januari 2013 bestond de cliëntenraad 
uit zes leden en was er sprake van drie vacatures. In januari 2013 heeft er een werving van 
nieuwe leden plaatsgevonden.  Dat heeft erin geresulteerd dat er per april 2013 twee nieuwe 
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leden verwelkomd werden, te weten de dames G.W.J. Bons-Bakker en M. Snoodijk-van 
Hamburg. De heer W.C.J.M. Pijnacker heeft per 1 januari 2013 de functie van voorzitter 
overgenomen. Er is nu binnen de cliëntenraad nog sprake van één vacature. 
 
Samenstelling cliëntenraad, peildatum 31 december 2013 
 
- mevrouw G.W.J. Bons-Bakker, lid (Sleeuwijk); 
- mevrouw R.H. Borst-Hollestelle, vicevoorzitter (Roosendaal); 
- de heer F. Emmerik, lid (Bavel); 
- de heer P. Pallandt, lid (Breda); 
- de heer W.C.J.M. Pijnacker, voorzitter (Alphen); 
- mevrouw M.S.L. van Riet, lid (Breda); 
- de heer P.G. Sterrenburg, lid (Goes); 
- mevrouw M. Snoodijk-van Hamburg, lid (Kortgene). 
 
 
Contacten 
 
● De cliëntenraad heeft vijf keer intern vergaderd. 
● De cliëntenraad heeft vijf keer een overlegvergadering gehad met de Raad van Bestuur.  
· De voorzitter en vicevoorzitter hebben in januari een overleg gehad met een delegatie  
 van de Raad van Toezicht betreffende de tweejaarlijkse evaluatie van de Raad van  
 Bestuur. 
● Eenmaal heeft een delegatie van de Raad van Toezicht de overlegvergadering  
 bijgewoond. 
● De voorzitter cliëntenraad was, namens de cliëntenraad, betrokken bij de werving en 
 selectie van twee nieuwe leden Raad van Toezicht Revant.  
 
Activiteiten 
● De cliëntenraad heeft in Breda kliniekbezoeken afgelegd en rondetafelgesprekken  
 en spiegelgesprekken bijgewoond om contacten met de achterban te onderhouden en 
 zich op de hoogte te stellen van ervaringen van cliënten binnen de kliniek. 
� Een lid van de cliëntenraad heeft zitting in de zogenaamde ‘menucommissie’. De  
 menucommissie bepaalt de winter- en zomercyclus van de warme maaltijden voor de 
 klinische revalidanten voor Breda en Lindenhof. 
● De Zonneveldlezing, een sinds 2009 jaarlijks door Revant georganiseerde 
 wetenschappelijke lezing, werd door twee leden van de cliëntenraad bezocht en als zeer  
 positief ervaren. Het thema van de lezing was: “SOLK, Somatisch Onverklaarde  
 Lichamelijke Klachten: niet verklaard of niet begrepen?” 
● Mevrouw Borst en de heer Pijnacker hadden namens de cliëntenraad zitting in de  
 klachtencommissie. De klachtencommissie heeft dit jaar twee klachten ter behandeling  
 gehad. 
� In de junivergadering heeft de kwaliteitscoördinator een presentatie gegeven over het  
 landelijk project “Inzicht in Revalidatie”.  
● Op 29 augustus 2013 heeft de Cliëntenraad een cursusdag gehad. De dag stond onder  
 leiding van een medewerker van de LSR. De voorzitter Raad van Bestuur heeft aan een  
 deel van de cursus deelgenomen. Naar aanleiding van de cursus dag heeft de  
 cliëntenraad besloten een werkplan op te gaan stellen, waarin ook de visie en missie van  
 de cliëntenraad wordt opgenomen. Dit zal in 2014 zijn beslag krijgen. 
� In de oktobervergadering heeft de programmamanager twee presentaties gegeven. De 
 eerste presentatie betrof de GRAIL. De programmamanager heeft laten zien wat de GRAIL  
 inhoudt. De andere presentatie betrof de klinimetrie binnen Revant. Klinimetrie houdt  
 zich bezig met het meten van de effectiviteit van behandelingen. 
� Op 9 december 2013 organiseerde Revant een bijeenkomst met patiëntenverenigingen. 
 Tijdens deze bijeenkomst werd er voornamelijk aandacht besteed aan de GRAIL. Een  
 delegatie van de cliëntenraad was aanwezig bij deze bijeenkomst. 
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● In verband met de wijziging in de bezetting van de cliëntenraad en het vertrek van de 
 voorzitter heeft de cliëntenraad in2013 de taken en aandachtsgebieden opnieuw  
 verdeeld. 
 
 
Adviezen 
 
● De cliëntenraad heeft een positief advies gegeven over het strategisch huisvestingsplan.
 De cr vindt het goed, dat er terughoudendheid betracht wordt en ondersteunt de keuzes,  
 die als verstandig worden beoordeeld. Wel merkte de cr nog op dat wat Zeeland betreft er  
 gesproken werd over een satellietvestiging in De Mortiere te Middelburg, de plaats waar  
 een nieuw Walchers ziekenhuis gebouwd zou moeten worden. Over de satellietvestiging 
 kwam niets terug in het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur. De cliëntenraad  
 vraag zich af of deze satellietvestiging ten koste gaat van andere locaties of dat het extra  
 is. 
� De cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht over de verplaatsing van de  
 rookruimte van revalidatiecentrum Breda. De inpandige rookruimte werd daarbij  
 opgeheven en er werd extern een rookruimte neergezet. De cliëntenraad heeft de Raad  
 van Bestuur wel gevraagd om de verplaatsing van de rookruimte te evalueren. Ook heeft  
 de cliëntenraad ervoor gepleit om maatregelen in te stellen om het rookverbod te  
 handhaven. Daarbij denkt de cliëntenraad vooral aan de avonduren en ’s nachts. Ook dan  
 zullen revalidanten naar de rookruimte buiten het gebouw moeten als ze willen roken.  
� Revant stelt jaarlijks een kaderbrief op. Over de kaderbrief 2014 had de cliëntenraad 
 enkele vragen en opmerkingen. Deze zijn met de Raad van Bestuur besproken. De  
 cliëntenraad heeft een positief advies uitgebracht. 
� Behalve dat een delegatie van de cliëntenraad betrokken was bij de werving en selectie 
 van twee leden Raad van Toezicht, heeft de cliëntenraad ook een positief advies  
 uitgebracht over de profielschets lid Raad van Toezicht. 
� Bij de beoordeling van de begroting 2014 en het jaar- en activiteitenplan 2014 lag de  
 focus van de cliëntenraad uiteraard op de cliënten. Wat betekenen de begroting 2014 en  
 het jaarplan 2014 voor de cliënten? Vanuit deze invalshoek heeft de cliëntenraad enige  
 vragen voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Op basis van de antwoorden heeft de  
 cliëntenraad een positief advies kunnen uitbrengen. 
 
 
Overige zaken 
 
Tijdens de overlegvergaderingen met de Raad van Bestuur waren vaste agendapunten: 
- financiële maandrapportages 
 Tijdens de bespreking van de maandrapportages heeft de cliëntenraad regelmatig 
 aandacht gevraagd voor de concurrentie die lijkt toe te nemen. De cliëntenraad heeft de  
 Raad van Bestuur gevraagd om na te denken over het goed profileren van Revant. Naar de  
 mening van de cliëntenraad moet Revant zich beter laten zien en meer extern gericht  
 worden. 
- de overzichten van de klachten en suggesties 
 Het valt de cliëntenraad op dat er nog steeds veel klachten zijn over de schoonmaak. Dit  
 baart de cliëntenraad zorgen.  Ondanks dat er veel aandacht voor is en er veranderingen  
 zijn doorgevoerd die de kwaliteit van de schoonmaak zouden moeten verbeteren, worden  
 er nog steeds regelmatig klachten ontvangen over de schoonmaak. 
- overzichten MIP-meldingen 
 Ook dit jaar waren er veel medicatiemeldingen. Dit was voor de Raad van Bestuur reden  
 om een goede analyse te laten maken van de medicatiemeldingen. Deze analyse leidde  
 tot enkele aanpassingen in het beleid. Een externe audit, zoals door de Raad van Bestuur  
 werd  overwogen, bleek niet nodig. De cliëntenraad blijft het aantal medicatiemeldingen  
 volgen.  
- pr en website Revant. 
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Andere zaken die dit jaar aan de orde kwamen: 
- de samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement werden geëvalueerd. 
 Naar aanleiding van de evaluatie werd de samenwerkingsovereenkomst op kleine  
 onderdelen aangepast. 
- de verslagen van rondetafelgesprekken en spiegelgesprekken. Daarbij heeft de  
 cliëntenraad aangegeven dat de spiegelgesprekken niet conform de juiste methodiek  
 plaatsvinden, waardoor het eigenlijk geen spiegelgesprekken maar rondetafelgesprekken  
 zijn. Ook heeft de cliëntenraad de Raad van Bestuur gevraagd om een verbeterplan op te  
 stellen naar aanleiding van een spiegelgesprek. Daarna dient er een  
 evaluatie te zijn van het verbeterplan. 
- de cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur informatie over de functie 
 cliëntvertrouwenspersoon gegeven. Het betreft een onafhankelijk iemand die  
 aanspreekbaar is voor cliënten zonder dat dit consequenties hoeft te hebben. Het hangt  
 ook samen met de klachtenregeling. De Raad van Bestuur bestudeert de informatie en zal  
 deze met het managementteam bespreken. Onderzocht  wordt of een  
 cliëntvertrouwenspersoon ingesteld kan worden bij Revant. 
- de cliëntenraad heeft de Raad van Bestuur gevraagd een beleid omtrent het toelaten van  
 hulphonden en blindengeleidehonden op te stellen. De regels hieromtrent zijn voor  
 revalidanten niet duidelijk. 
- enige keren is het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) aan de orde geweest.  
 Ziekenhuizen moeten een VMS-certificaat hebben. Voor revalidatiecentra is afgesproken  
 dat er een landelijk VMS-kader wordt ontwikkeld en uiteindelijk zal het worden  
 meegenomen in HKZ. Revant wil in de eerstvolgende HKZ-audit (april 2014) een  
 nulmeting van VMS laten verrichten. 
 
Eind 2013 werd duidelijk dat de huidige voorzitter Raad van Bestuur, mevrouw Lennards, 
Revant per 1 maart 2014 zal verlaten. De cliëntenraad respecteert haar keuze en begrijpt 
deze stap in haar carrière. De cliëntenraad hoopt dat het overleg met haar opvolger net zo 
open en transparant zal verlopen als het overleg met haar was.  
 
 
3.5. Ondernemingsraad 

 
2013 was voor de ondernemingsraad een turbulent jaar. De raad heeft van drie leden 
afscheid moeten nemen en de reorganisatie van de unitstructuur in Breda en het 
achterblijven van de productie vergde veel inspanning. Mede door deze ontwikkelingen heeft 
de raad zich nog verder kunnen vormen tot een hechte groep waarbij de belangen van de 
medewerkers en de organisatie goed vertegenwoordigd werden. 
 
De ondernemingsraad heeft ervoor gekozen de drie vacatures niet op te vullen omdat er 
voor één vacature geen kandidaat was en de andere twee na de zomervakantie ontstonden.  
Aangezien algemene or- verkiezingen in maart 2014 stonden uitgeschreven was het op dat 
moment niet opportuun nieuwe or-leden te werven. 
 
De or bestaat eind 2013 uit de volgende leden: 
Martin Bartels (kiesgroep kliniek volwassenen Breda):   Voorzitter 
Ine Wagenaar (kiesgroep Lindenhof, kliniek):     Secretaris 
Martin Teunissen (kiesgroep Reigerbos):     Vicevoorzitter 
Mirjam de Raad (kiesgroep Lindenhof, polikliniek):    Vicesecretaris 
Astrid Polman (kiesgroep unit C Breda):     Lid 
Saskia Smidt-van Veggel (kiesgroep polikliniek volwassenen Breda): Lid 
Elke Schreurs (vrij gekomen zetel van kiesgroep Schoondonck):  Lid 
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Aanvragen in 2013 
 
Instemmingaanvragen: 
• Sporten voor medewerkers      Mee ingestemd 
• Protocol Social Media       Ingetrokken 
• Herziening protocol Ziekteverzuim     Mee ingestemd 
• Rookbeleid        Mee ingestemd 
• ADM (Alcohol, Drugs, Medicijnen) beleid     Mee ingestemd 
 
Adviesaanvragen: 
• Jaarplan en begroting 2014       Positief advies 
• Kaderbrief 2014        Positief advies 
• Herindeling units Breda       Positief advies 
• Plaatsingsprocedure ihkv reorganisatie herindeling units Breda  Positief advies 
• Opdracht verstrekking aan externe begeleider herindeling units Positief advies 
• Pilot PA in Schoondonck       Positief advies 
• PA in Zeeland        Positief advies 
• Programmamanagement Kinderen     Onthouden van 

          advies 
• Strategisch vastgoedplan       Positief advies 
• Verplaatsen rokersruimte Breda      Positief advies 
• Keuze adviseur renovatie Breda      Positief advies 
• Zwembadreglement       Positief advies 
 
 
Verdere activiteiten: 
• Twee or-leden hebben deelgenomen aan de landelijke vergadering van de or’en van alle 

revalidatiecentra in Nederland (ORRIN). 
• Een or-lid heeft voorlichting gegeven tijdens de introductiebijeenkomst voor nieuwe 

medewerkers en de or heeft zijn presentatie vernieuwd en aangevuld. 
• De or heeft regelmatig de achterban op de hoogte gesteld via unitoverleggen. 
• De or plaatst regelmatig een nieuwsbrief op Intranet. 
• De voorzitter or heeft deelgenomen aan selectie- en wervingsprocedure nieuwe leden 

Raad van Toezicht. 
• Een delegatie van de or heeft op vraag van de RvT een bijdrage geleverd aan de evaluatie 

van RvB. 
• De or heeft het project consequent-consistent gevolgd en besproken met RvB en HRM- 

manager. 
• De or heeft de productiecijfers, de direct-indirecte tijd, TRS en de werkdruk besproken 

met RvB. 
• De or heeft een opzet gemaakt rondom visie op scholingsbeleid en dit met RvB 

besproken. 
• De or heeft met RvB en secretaris RvB gesproken over DBS, intranet en website. 
• De or is gevraagd om mee te denken over de samenstelling van de  werknemers- 

klachtencommissie. 
• Een or-lid heeft deelgenomen aan de werving- en sollicitatiecommissie voor nieuwe IBC- 

leden. 
• Een delegatie van de or heeft overleg gehad met clustermanager en RvB over 

directe/indirecte tijd, de werkdruk en manier van communiceren binnen Revant Zeeland. 
• De or is gevraagd om na te denken en met een uitspraak te komen over de opvolging en 

het vervolg na het vertrek van RvB. De or heeft dit in een advies geformuleerd en met RvT 
besproken. 
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De or is verder geïnformeerd over: 
• Verslagen managementteam; 
• Jaardocument en jaarverantwoording 2012; 
• Werkkostenregeling; 
• Aanschaf Grail; 
• Ontwikkelingen rondom ICT; 
• Voortgang afspraken uit het MTO; 
• Jaargesprekken; 
• Renovatie Lindenhof; 
• DBC; 
• Procedure adviescommissie sociale begeleiding. 
 
Scholing or 

Dit jaar is de voltallige raad tweemaal op cursus geweest.  
Onderwerpen van de cursus in mei: 
Het maken van een visiedocument en wat is daar voor nodig. 
Interne evaluatie or. 
 
Onderwerp van de cursus in december: 
Meer zicht op de financiële cijfers krijgen, zodat de or een beter inzicht heeft in de 
jaarrekening en maandrapportages. 
 
Vooruitkijkend naar 2014………. 
Voor 2014 heeft het behartigen van de belangen van de medewerkers binnen Revant en de 
organisatie prioriteit. 
De or-verkiezing in maart 2014 zal de nodige aandacht krijgen en daarna zal er veel 
aandacht uitgaan naar het vormen van een team. Het vormen van een nieuw ‘or team’ zal 
veel tijd vragen alsook de samenwerking met de interim-bestuurder en in een later stadium 
met de nieuwe Raad van Bestuur.  
Daarnaast zal goed gemonitord moeten worden hoe Revant dit boekjaar het financieel gaat 
doen nu we door middel van DBC moeten gaan declareren. 
 
 
3.6. Medische staven 

3.6.1. Medische staf Revant revalidatiecentrum Breda 

Inleiding 
In 2013 heeft de medische staf zevenmaal vergaderd. 
Daarnaast: 

• 2 themasessies hebben plaatsgevonden onder leiding van een extern adviseur. Deze 
bijeenkomsten krijgen nog een vervolgtraject in 2014. 

• 1 extra bijeenkomst in verband met productiecijfers en verwijzingen. 
• 1 extra bijeenkomst in verband met voorbereiding visitatie. 
• 1 extra bijeenkomst in verband met verdeling FTE’s. 

 
Maandelijks heeft overleg plaatsgevonden tussen stafbestuur en de Raad van Bestuur en 
medisch directeur.  
 
Maandelijks heeft de Vakgroep Breda (alleen revalidatieartsen) vergaderd om 
adviesaanvragen en andere onderwerpen voor te bespreken die betrekking hebben op 
revalidatiegeneeskunde.  
 
Twee keer per maand heeft  er onderwijs plaatsgevonden. 
 
In 2013 heeft er viermaal een opleidingsoverleg plaatsgevonden. 
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Per september 2013 is dhr. drs. H. Otten opgevolgd door mw. drs. M. Luijkx als secretaris 
medische staf Breda. Voorzitter is mw. drs. S. de Groot-Borsje. 
 
Van 1 januari 2013 tot 30 juni 2013 is mevrouw V. Baadjou werkzaam geweest als AIOS in 
Revant Breda. 
Er is tijdelijke ondersteuning geboden in de poliklinische werkzaamheden door  
Dhr. Dr. M. Wiggers. 
Per 1 oktober 2013 heeft dhr. dr. D. Steenbeek ontslag genomen bij Revant.  
Op 1 juni 2013 is dhr. drs. M. Vugts in dienst gekomen van Revant. 
 
 
Op 6 september vond de kwaliteitsvisitatie door de VRA plaats. Deze is positief verlopen. De 
rapportage hierover is in januari 2014 ontvangen, de medische staf stelt een plan van 
aanpak op voor de verbeterpunten die het rapport heeft opgeleverd. 
 
 
Behandelde onderwerpen in de medische staf 
 
Medisch-inhoudelijk 
 
1. Consulentschap Psychiatrie 
Huidige opzet van het consulentschap blijft gehandhaafd.  
 
Organisatorisch 
 

1. Jaarplan en begroting 2013. 

Medisch staf is akkoord met het document. 
 
2. Kernstaf.   
De medische staf Breda is akkoord met de oprichting van een kernstaf Revantbreed in 
aanloop tot een gezamenlijke medische staf Revantbreed.  
 
3. Programmamanagement kinderrevalidatie.  
De medische staf Breda is akkoord met het voorstel programmamanagement 
kinderrevalidatie met inachtneming van de aandachtpunten en aanvullingen. 
 
4. Adviesaanvraag inzake IFMS Revant en reglement functioneren medisch specialist.  
De medische staf gaat  akkoord. 
 
5. Opleidingsstukken. 
Vaststelling van dit document ten behoeve van de opleiding Revalidatiegeneeskunde. 
 
6. Klachten bemiddeling en juridische ondersteuning.  
Secretaris Raad van Bestuur heeft een toelichting gegeven op bovenstaand onderwerp.  
 
7. Adviesaanvraag leefstijlmodule.  
De medische staf Breda geeft positief advies mits de module ten minste kostendekkend is. 
 
8. Adviesaanvraag wetenschappelijk beleid Revant.  
De medische staf Breda adviseert positief over het advies ten aanzien van het 
wetenschappelijk beleid in Revant. 
 
9. Programmamanagement Neurorevalidatie.  
Medische staf Breda geeft de kernstaf mandaat om bovenstaand onderwerp met de Raad van 
Bestuur te bespreken namens beide staven. 
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10. IFMS invoering  
De medische staf besluit om IFMS in te voeren met externe ondersteuning. 
 
11. Kaderbrief 2014.  
De medische staf Breda geeft positief advies aan de Raad van Bestuur betreffende de 
kaderbrief 2014, mits aandacht voor ICT opgenomen wordt in de kaderbrief. 
 
12. Advisering hulpmiddelen en voorzieningen.  
De medische staf is akkoord. 
 
13. Medisch beleidsplan.  
De medische staf in Breda is akkoord met een samenvoeging van het strategisch beleidsplan 
met het medisch beleidsplan, mits de medische visie en beleid goed herkenbaar blijfven. 
 
 
3.6.2. Medische staf Revant Zeeland 

Algemeen  

In 2013 is door de medische staf Revant Zeeland 9x vergaderd. Deze vergaderingen werden 
voorbereid in het Stafbestuur bestaande uit: de heer dr. E. de Klerk, voorzitter medische staf, 
de heer drs. R.W. Keijser, secretaris medische staf. 

Voor de vergaderingen van de medische staf Revant Zeeland is altijd twee uur tijd ingepland. 
Aan het eerste uur van de vergadering wordt alleen deelgenomen door leden van de 
medische staf. Bij het tweede uur van de vergadering schuiven tevens aan mevrouw drs. 
C.A.L.M. Lennards, voorzitter Raad van Bestuur en de heer dr. J.W. Meijer, medisch directeur. 
De heer drs. L.A.M.M. Corsius, clustermanager Zeeland, is aanwezig op afroep afhankelijk 
van het onderwerp.  

In de vergadering van 28 mei 2013 wordt een nieuw lid van de medische staf welkom 
geheten, mevrouw B. Kilic, arts assistent niet in opleiding. Mevrouw Kilic werkt in het 
revalidatiecentrum Lindenhof te Goes afdeling polikliniek.  

In de vergadering van 25 juni 2013 wordt wederom een nieuw lid van de medische staf 
welkom geheten, mevrouw W. Visscher, PA. Mevrouw Visscher werkt in de kliniek van 
revalidatiecentrum Lindenhof.   

Casus 

Met ingang van 25 maart 2013 worden de vergaderingen van de medische staf Zeeland met 
een half uur uitgebreid ten behoeve van de behandeling van één bepaald onderwerp, een 
zogenaamde casus. 

Presentaties 

Op dinsdag 28 mei 2013 verzorgt de kwaliteitscoördinator een presentatie inzake prestatie-
indicatoren.  

Tevens is die morgen het bureau aanwezig dat ondersteuning biedt bij de invoering IFMS, 
het bureau verzorgt een presentatie inzake groep IFMS.  

Op dinsdag 25 juni 2013 verzorgt de voorzitter MIP-commissie een voorlichting inzake MIP. 
Dit wordt jaarlijks in de mei/juni vergadering gedaan.   

Op dinsdag 17 september 2013 verzorgt de clustermanager samen met manager F&C een 
presentatie inzake DBC-proof, tariefstelling, transitiemodel, werken met trajecten. 
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Op dinsdag 10 december 2013 verzorgt de programmamanager een presentatie inzake 
klinimetrie.  

Adviesaanvragen  

Door de medische staf Revant Zeeland werden diverse advies- en instemmingaanvragen van 
de Raad van Bestuur behandeld. In 2013 betrof dit de volgende aanvragen:  

- Klinimetrie; 
- IFMS en reglement functioneren medisch specialist;  
- Wetenschappelijk beleid;  
- Kaderbrief 2014;  
- Behandelkader NMA; 
- Werkafspraken arts assistent/algemeen arts met betrekking tot supervisie;  
- Modelinstructie AIOS Revant;  
- Consultschap psychiatrie. 

Met ingang van 20 augustus 2013 worden adviesaanvragen niet meer direct in de medische 
staven behandeld, echter verloopt een en ander via de kernstaf. Als vast punt op de agenda 
van de medische staf wordt opgenomen de terugkoppeling vanuit de kernstaf. Hierbij vindt 
ook terugkoppeling inzake lopende adviesaanvragen plaats.  

Belangrijke bespreekpunten  

In 2013 kwamen voorts de volgende punten uitgebreid aan de orde: 

- Kernstaf; 
- Programmamanagement;  
- PA; 
- ICT;  
- Bezetting en taakverdeling revalidatieartsen;  
- RVE;  
- Mandateringslijsten;  
- Medisch relatiemanagement. 

Vakgroep 

De leden van de medische staf Revant Zeeland maken deel uit van de vakgroep  
West-Brabant / Zeeland. Deze kwam in 2013 4x bijeen.  
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4. Beleid, inspanningen en prestaties 

 

4.1. Algemeen kwaliteitsbeleid 

 
Binnen Revant wordt continu gewerkt aan het verbeteren van ons werk en onze 
dienstverlening. De metingen die wij verrichten geven daarvoor input. Revant houdt 
bijvoorbeeld evaluaties met revalidanten in de vorm van gesprekken (exitinterviews, 
rondetafel- of spiegelgesprekken) en vragenlijsten. 

Daarnaast worden interne audits met én door medewerkers tweemaal per jaar uitgevoerd op 
verschillende locaties aan de hand van verschillende onderwerpen. De bevindingen die 
hieruit voortkomen geven weer aanleiding om verder te verbeteren.  

Het oefenen van calamiteiten zoals bij een brand, geven belangrijke informatie over hoe ons 
BHV-systeem functioneert en welke verbeteringen rondom veiligheid mogelijk zijn. Met onze 
belangrijkste leveranciers en ketenpartners hebben wij jaarlijks overleg om de samenwerking 
te evalueren aan de hand van afgesproken punten of aan de hand van prestaties zoals 
vermeld in het contract.  

Gemelde incidenten en calamiteiten worden verzameld, zorgvuldig geanalyseerd, en de 
oorzaken geven richting aan de oplossingen. De MIP-commissies hebben hierin een 
belangrijke rol en volgen het nauwlettend. Ook de klachten, of opmerkingen/suggesties 
worden verzameld en geregistreerd om ervan  te leren en te verbeteren.  

Alle revalidatie-instellingen in Nederland leveren jaarlijks informatie (zogenaamde prestatie-
indicatoren, zoals wachttijden, medicatieveiligheid, ondervoeding en decubitus) aan ten 
behoeve van lering en interne benchmark. Op www.independer.nl levert dit een bepaalde 
sterrenscore op. Naast deze prestatie-indicatoren levert Revant ook uitkomsten van 
ervaringsindicatoren aan. Voor deze ervaringsindicatoren wordt elke revalidant 
(uitgezonderd revalidanten van de long- en hartrevalidatie) een vragenlijst toegezonden 
inzake de tevredenheid van de behandeling, informatieverstrekking, etc. De uitkomsten van 
deze ervaringsindicatoren worden ook door RN verzameld en vergeleken, als benchmark. 
Voor 2013 golden deze metingen nog als pilot, intern zijn de uitkomsten van de 
ervaringsindicatoren besproken met het management. 

Daarnaast voeren we ruim 3 jaar het HKZ-kwaliteitskeurmerk, hét bewijs voor revalidanten en 
verwijzers dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan. Tevens ontwikkelt Revant een 
veiligheidsmanagementsysteem (VMS) waarin processen op het gebied van kwaliteit en 
veiligheid gestuurd en gemonitord worden ter verbetering van de veiligheid voor 
revalidanten en voor medewerkers. Dit VMS-systeem zal in 2014 gemonitord worden en 
verder worden verbreed in de organisatie. 

De belangrijkste processen van zorg- en dienstverlening hebben we beschreven met een 
uiteenzetting van activiteiten, wie doet wat, wanneer op welke wijze en wat we daarmee 
willen bereiken. Dit maakt de doelen, verantwoordelijkheden, beoogde resultaten en de 
benodigde middelen duidelijk. De procesbeschrijvingen zijn toegankelijk voor alle 
medewerkers via het digitaal documentbeheersysteem (DBS).  

 

4.2. Klachten  
 

In 2013 zijn er 38 klachten ingediend door revalidanten (in 2012: 28). Deze klachten zijn 
ingediend op schrift of via het klachtenformulier op de website. 
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In eerste instantie wordt geprobeerd ingediende klachten op te lossen en af te handelen 
door bemiddeling, tenzij de klager zijn klacht meteen wil laten behandelen door de 
klachtencommissie.  

Op alle klachten in 2013 is bemiddeling ingezet, in de meeste gevallen door de 
clustermanagers in geval van een klacht over de aanmelding/intake, behandeling of 
zorgverlening, of de manager facilitair bedrijf (in geval van klachten op het gebied van 
schoonmaak / zwembad of voeding). 

De bemiddeling houdt in dat de manager contact opneemt met de klager en na uitleg of 
toelichting intern onderzoek doet naar de voorkomende klacht. Nadat de klacht is 
onderzocht, vindt een terugkoppeling aan de klager plaats. Waarna in alle gevallen kon 
worden geconstateerd dat de klacht naar tevredenheid was opgelost.  

Twee klachten uit 2012 konden niet door bemiddeling worden afgehandeld, deze klachten 
zijn in het verslagjaar voorgelegd aan de klachtencommissie. Een klacht betrof de 
behandeling en communicatie van het behandeltraject, de andere klacht betrof de inzage 
van het dossier. De klachten zijn in een zitting behandeld waar hoor en wederhoor 
plaatsvond. Beide klachten zijn ongegrond verklaard. Aan de Raad van Bestuur heeft de 
klachtencommissie op grond van de klacht inzake de inzage van dossiers de aanbeveling 
gedaan om het medisch dossier compleet in te richten zodat  inzage in het dossier 
informatie geeft over het verloop van het behandeltraject.  

Van de 38 klachten zijn er 16 afkomstig van revalidanten uit Revant Lindenhof en  21 van 
revalidanten uit Revant Revalidatiecentrum Breda, 1 klacht kwam vanuit de locatie Revant 
Reigerbos. Vanuit Revant De Wielingen zijn geen klachten ingediend. 

De onderwerpen waarover een klacht werd ingediend: 

Onderwerp aantal klachten Verbetermaatregel 

Intake 4 - 

Wachttijd / Planning 3 - 

Behandeling 2  

Communicatie 4 Medewerkers aangesproken over 

belang van correcte communicatie 

Voeding 1 Aanbieden van vervangende maaltijd, 
zo nodig 

Gebouw / schoonmaak 7 Schoonmaak nieuwe afspraken 
gemaakt. 

Uitleg gegeven over wijziging vloer 
zwembad bij Revalidatiecentrum 
Breda. 

Bejegening/Sfeer  5 - 

Telefoonverkeer/ 

bereikbaarheid 

5 Telefoonverkeer bij Revant Lindenhof 

is verbeterd t.b.v. klinische 

revalidanten 

Administratie/factuur 7 Standaard informatie verstrekken aan 

revalidanten inzake zorgnota’s (in te 

voeren in 2014) 
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Sommige klachten zijn zeer individueel en kunnen na toelichting en/of uitleg van de 
werkwijze als afgehandeld worden beschouwd, hiervoor hoeft geen verbetermaatregel te 
worden opgesteld. 

Een aantal klachten is te beschouwen als aandachtspunt, suggestie voor verbetering, en 
wordt ook als zodanig opgepakt.  

De klachten worden over het algemeen binnen een termijn van een maand afgehandeld, 
conform het klachtenreglement. In sommige gevallen is er meer tijd nodig en wordt de 
klager hierover geïnformeerd. 

De klachtenmeldingen worden besproken met het MT, de cliëntenraad en met de medische 
staven. Eventueel worden uit deze besprekingen suggesties ter verbetering meegenomen. 

 

4.3. Melding incidenten en calamiteiten 

 
Inleiding 
MIP staat voor Melding Incidenten Patiëntenzorg. In het verslagjaar is zowel de MIP- 
commissie Zeeland als Breda 4 keer in vergadering bijeengekomen. De MIP-commissie Breda 
en Zeeland vergaderen op eigen locatie.  
De voorzitters van Breda en Zeeland hebben samen regelmatig overleg via e-mail of  
videoconferentie. Er wordt een gezamenlijk jaarplan en jaarverslag opgemaakt. 
Dit jaar is ook gekeken naar de invoering van een uniform MIP-formulier en een eenduidige 
manier van registreren van de meldingen voor Breda en Zeeland. Dit proces heeft door 
wisseling van de voorzitter van de MIP-commissie in Breda onverhoopt stagnatie opgelopen.  

 
 
Aantallen & trends incidentmeldingen 

 
Het aantal meldingen in 2013 bedraagt: 

Soort melding Breda Zeeland Revant 
Medicatie  90 29 119 

Vallen 50 38 88 
Overige 20 17 37 

 
 
Breda 

Soort melding  2010 2011 2012 2013 
Medicatie  73 118 147 90 

Vallen  93 76 70 50 
Overig 8 16 19 20 
Totaal 174 210 236 160 

 
 
Het aantal MIP meldingen is in 2013 aanzienlijk afgenomen. De oorzaak hiervan kan 
tweeledig zijn; het aantal incidenten is daadwerkelijk afgenomen of het melden is 
afgenomen (terwijl het aantal incidenten niet is afgenomen). Het overzicht geeft aan dat met 
name de MIP-meldingen omtrent medicatie zijn afgenomen. In 2013 is ook veel aandacht 
besteed aan medicatieveiligheid. De ingezette acties van de kliniek Breda, het patiëntgericht 
delen van de medicatie, lijkt zijn vruchten af te werpen. Ook de samenwerking met de 
apotheek heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Hierdoor is het aantal incidenten op dit 
gebied ook afgenomen.  
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Zeeland 

Soort melding  2010 2011 2012 2013 
Medicatie  15 14 52 29 
Vallen  39 31 49 38 

Overig 9 9 32 17 
Totaal 63 54 133 84 

 

 
Ernst van de incidenten 
De MIP-commissie neemt een aantal meldingen met een groter risico over in de feed-
backloop. Deze meldingen worden geïndexeerd aan de hand van de risicomatrix* en 
vervolgens worden acties uitgezet en gemonitord. 
 
In de risicomatrix worden incidenten ingedeeld naar herhalingsrisico (van zeldzaam tot 
vrijwel zeker) en naar ernst van het incident (van gering tot extreem). Op basis van deze 
matrix worden incidenten ingedeeld in 4 categorieën (groen: licht, geel: matig, oranje: 
ernstig, rood: zeer ernstig).  
 
 
Medicatie  
 

Breda Zeeland Revant 

Groen 70 0 70 

Geel  17 29 46 
Oranje 3 0 3 
Rood 0 0 0 

    
Vallen 
 

Breda Zeeland Revant 

Groen 24 18 42 
Geel  23 19 42 
Oranje 3 1 4 
Rood 0 0 0 

    
Overig  
 

Breda Zeeland Revant 

Groen 6 1 7 
Geel  6 16 22 
Oranje 8 0 8 
Rood 0 0 0 

    
 
Opvallend is de verhouding groene medicatiemeldingen tussen beiden locaties. In 2014 zal 
goed gekeken worden of de risico inventarisatie door beide locaties op eenduidige wijze 
wordt uitgevoerd.  
 
 
Afkomst incidentmeldingen  
 
Breda 
Medicatie meldingen komen vanzelfsprekend vanuit de klinische afdelingen. De 
valmeldingen zijn afkomstig van zowel de poli als de kliniek. 
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Een melding betrof een gebroken heup tijdens sport en spel bij de hartrevalidatie.  
Melding is door voorzitter MIP-commissie overgedragen aan de calamiteitencommissie. Een 
melding betreffende een valincident in de kliniek met als gevolg een gebroken heup is 
besproken met de calamiteitencommissie, gezamenlijk is vastgesteld dat het wel een 
calamiteit, maar geen IGZ-melding betrof.  
 
Zeeland 
In Zeeland zijn de meldingen nog steeds voornamelijk afkomstig uit de kliniek. Vanuit de 
locaties De Wielingen en Reigerbos zijn nauwelijks meldingen afkomstig. Vanuit de 
polikliniek Lindenhof komt een klein aantal meldingen. 
Het afgelopen jaar is ook gebleken dat niet elk incident als MIP melding wordt gemeld. Er is 
zelfs een calamiteit rondom een reanimatie geweest die niet is gemeld; ook niet na 
herhaaldelijk aandringen. 
Er zijn ook 2x meldingen bij de MIP commissie binnen gekomen die geen MIP melding 
bleken te zijn. Het bijtincident in Reigerbos is geregistreerd als MIP-melding maar hoort daar 
niet thuis omdat het om gericht was naar een medewerker. 
Er was een onjuiste MIP-melding tijdens een weekendverlof want deze vond niet plaats 
binnen de verantwoordelijkheid van Revant. 
 
Er is 1 MIP melding doorgemeld als calamiteit.  
De calamiteitenprocedure verloopt nog steeds stroef. De calamiteit wordt door de MIP als 
calamiteit geregistreerd maar de procedure is niet volgens protocol afgewerkt. De 
verantwoordelijk arts heeft niet het incident als calamiteit gemeld. 

 

 
Oorzaken van incidenten  
 
Breda 
 
Medicatie-incidenten 
Er zijn nog steeds relatief veel medicatiemeldingen. Een deel van de incidenten wordt 
veroorzaakt door fouten bij de verpleging, hieronder vallen fouten zoals: 
• medicatie vergeten te geven met name in de ochtend en avond; 
• foutief uitzetten van de medicatie;  
• fout in aftekenlijst en niet zorgvuldig aftekenen. 
 
Daarnaast worden er fouten gemaakt bij de apotheek, waardoor medicatie niet klopt. Fouten 
die hier optreden zijn: 
• niet tijdig op juiste wijze verwerken van wijzigingen door de apotheek; 
• levering van verkeerde medicatie; door interne controleronde worden deze fouten tijdig 

opgemerkt en gecorrigeerd. 
 
Valincidenten 
Een viertal meldingen betrof de vloer van het oefenbad. Navraag levert op dat de meldingen 
personeel met betrekking tot gladde vloer oefenbad in totaal 7 waren, waarvan de laatste 
begin september van dit jaar. Door facilitair bedrijf is een aantal acties ondernomen. 
 
Overige incidenten  
Meldingen (4) die onder anders komen zijn over het algemeen te verschillend van aard om 
daar iets algemeens over te zeggen. 
Afzonderlijke meldingen betrof:  
• zwachtelen; 
• communicatie tussen arts en revalidant in verband met gebruik medicatie; 
• temperatuur water in kolkbad; 
• communicatie tussen verpleging en revalidant in verband met zelfkatheterisatie; 
• een melding met betrekking tot het verwijderen van materialen uit de oefenzaal. 
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Voeding 
Een melding vanuit Schoondonck omtrent een voedselallergie die wel is doorgegeven maar 
waar uiteindelijk in de aangeboden voeding toch een middel zat waar revalidant allergisch 
voor blijkt te zijn. 
De tweede melding had te maken met het naleven van de lijst met daarop de aangegeven 
adviezen voor het keukenpersoneel die in de huiskamer staan bij de kliniek algemene 
revalidatie. 

 
 
Zeeland 
 
Medicatie-incidenten 
Er zijn nog steeds relatief veel medicatiemeldingen. Het grootste deel van de incidenten 
wordt veroorzaakt door fouten bij de verpleging, hieronder vallen fouten zoals: 
• medicatie vergeten te geven met name in de ochtend en avond; 
• fout uitzetten van de medicatie;  
• medicijnen per abuis op de kamer van de revalidant blijven staan;  
• fout in aftekenlijst en niet zorgvuldig aftekenen. 
 
Daarnaast worden er fouten gemaakt bij de apotheek, waardoor medicatie niet klopt. Fouten 
die hier optreden zijn: 
• niet tijdig verwerken van wijzigingen door de apotheek;  
• wijzigingen niet goed doorgevoerd; 
• foute voorlichting door apotheek waardoor verkeerde dosis is gegeven. 
 
 
Valincidenten   
Er zijn voornamelijk valincidenten die worden veroorzaakt door de wens van de revalidant tot 
zelfstandig handelen. Hierbij komen er regelmatig mensen ten val. Er is een procedure 
opgesteld rondom vallen. Deze is echter nog niet in de organisatie geïmplementeerd en 
daardoor onvoldoende bekend op de werkvloer. Op DBS is weinig terug te vinden over 
valpreventie.  Het een en ander lijkt wat moeizaam van de grond te komen en loopt al vanaf 
2011. Vanuit de MIP-commissie is aangedrongen op daadkracht. 
 
Overige incidenten  
De oorzaken in deze categorie zijn heel divers. Er zijn 3 meldingen ontvangen waarbij er niet 
gereageerd werd op een noodoproep doordat therapeuten/arts geen looptelefoon bij zich 
hadden of doordat alarm te laat binnenkwam. Verder zijn er incidenten gemeld tijdens sport-
/spel-/knutsel-/kookactiviteiten.  
 

 
Maatregelen/acties inclusief feedbackloop 
Onderstaand staat weergegeven welke maatregelen er zijn genomen naar aanleiding van de 
meldingen. Daarbij is tevens gekeken naar de status van de zaken die onderdeel zijn van de 
feedbacklooping.  
 
Breda 
• In Breda zal in het voorjaar van 2014 gewerkt gaan worden met het elektronisch 

voorschrijven van medicatie. Hiervoor zal gebruikgemaakt worden van het systeem van 
Medimo dat ook op locatie Zeeland naar tevredenheid wordt gebruikt. Hiermee 
verwachten we dat het aantal meldingen zal afnemen.  
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• Het valprotocol is ontwikkeld en geïmplementeerd in de kliniek. Periodiek komt de 
valpreventiecommissie bijeen om het protocol te evalueren en bij te stellen. Ook is naar 
aanleiding van de incidenten het protocol opnieuw onder de aandacht gebracht bij 
behandelaren en zijn er duidelijke afspraken gemaakt over het noteren van de afspraken 
die met de revalidant zijn gemaakt over wat zij wel en niet zelfstandig mogen doen.  

• Het valprotocol behoeft constante aandacht. Tevens dient het protocol aangevuld te 
worden waardoor het toepasbaar is in de poliklinische setting. Dit zal in 2014 worden 
gedaan.   

• In het tweede kwartaal is er een aanbeveling uitgegaan naar de Raad van Bestuur in 
verband met de vraag vanuit de kinderunit om zwembadregels- en instructies op te 
stellen. Hierop is door de afdeling HRM een procedure geschreven: “Zwembad Reglement 
Medewerkers”.  

• De nieuwe (digitale) formulieren zijn nog verder aangepast. In samenwerking met de MIP-
commissie Zeeland is besloten dat we per 1 januari volledig digitaal gaan. Er zal extra 
energie gestoken moeten worden, door alle MIP-commissieleden om alle “oude” 
formulieren uit te bannen.  

• Vloer oefenbad; er is grondig onderzoek uitgevoerd door een tweetal extern partijen. 
Deze partijen hebben aangegeven dat de grond voldoet aan de eisen die aan 
desbetreffende vloeren worden gesteld. De vloer heeft nog een extra behandeling 
ondergaan. Tevens worden medewerkers en revalidanten veelvuldig gewezen op de 
regels.  

 
 

Zeeland 
De feedbackloop verloopt nog niet zo smooth als de MIP commissie graag zou zien. Veel 
verbeteracties laten lang op zich wachten omdat het afhankelijk is van bijv. commissies die 
hun werk nog niet af hebben of door tijd- en geldgebrek in ‘de koelkast’ staan. 
• In Zeeland heeft een commissie zich over het medicijntraject gebogen en zijn er tal van 

verbeteracties ingezet. Er is nu een elektronisch voorschrijfsysteem (Medimo) dat 
gebruiksvriendelijker is dan wat hiervoor gebruikt werd. De eerste resultaten zijn 
positief. De MIP vervolgt via feedbackloop nog in 2014. 

• De verbeterplannen rondom valincidenten zijn nog steeds in een lopende fase. Er is geen 
protocol op DBS terug te vinden. 

• Ten aanzien van een bijtincident op Reigerbos wordt geadviseerd om navraag te doen bij 
de mytylschool over een eventueel protocol wat zij daar gebruiken, aangezien het daar 
een veel voorkomend probleem is. Mogelijk dat ditzelfde protocol ook in Reigerbos en 
De Wielingen geïmplementeerd kan worden.  

• Om het vergeten te geven van medicatie te verminderen wordt voorgesteld dat er een 
extra controle plaatsvindt door de baas van de dag/medicijnbaas om 9.00 uur en 17.00 
uur. Dit advies is niet overgenomen in afwachting van de evaluatie van de invoering van 
Medimo waarbij de hoop is dat dit voldoende verbetering zal opleveren in de 
nauwkeurigheid. 

• Om controle te houden op dossiers die per interne post verstuurd worden naar andere 
locaties is geadviseerd om een digitale lijst aan te leggen om bij te kunnen houden waar 
een dossier is. Dit is nog niet uitgevoerd. 

• De geadviseerde afscherming van evt. scherpe hoeken van apparaten in behandelruimtes 
is nog niet gerealiseerd.  
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Afgeronde zaken Feedbackloop: 
• Inzet poortartsen: de clustermanager, de heer drs. L. Corsius heeft de afspraken op de 

mail gezet naar dhr. Van Lieshout (ADRZ) met het verzoek de mail te verspreiden onder 
alle poortartsen. Gezien de frequente wisseling van poortartsen blijft het zaak de 
gemaakte afspraken regelmatig te herhalen. 

• Omgaan met gedragsproblemen.  
• Er worden in de kliniek klinische lessen georganiseerd door de sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige. 
• Het medicijntraject heeft een grondige herziening ondergaan en er is nu een digitaal 

verwerkingssysteem. (Medimo) 
• Bij een toiletalarm in Lindenhof wordt door de receptioniste een BHV-oproep gedaan, 

zodat er te allen tijde iemand reageert. 
• Bereikbaarheid van VOS op telefoons bij de kliniek Lindenhof: de telefoons zijn 

vervangen en de herhaalfrequentie van de oproep is verlaagd om de storing te 
voorkomen. 
 
 

Samenstelling MIP commissies 
 
Breda: 
• Marga van Mier, voorzitter, m.vanmier@revant.nl , afgetreden per 1-12-13 
• Susanne de Groot-Borsje, revalidatiearts 
• Peter Smithuis, apotheker Amphia 
• Rianne van Beers, verpleegkundige 
• Ineke van Kemerink, ziekenverzorgende 
• Astrid Polman, kinderfysiotherapeute 
 
Zeeland 
• Cisca Zuurveld, voorzitter, c.zuurveld@revant.nl  
• Mariska Grootendorst, secretaris, ergotherapeut Lindenhof  
• Joke Winne, fysiotherapeut De Wielingen   
• Jeanette Stouten, verpleging kliniek Lindenhof of 
• Agnes Buijze, verpleging kliniek Lindenhof   
• Willy de Heer, fysiotherapeut en verpleegkundige Reigerbos  
• Ineke Koolhaas, arts revalidatie 
 
 
Calamiteiten 

Calamiteiten in de zorg en behandeling van revalidanten proberen we te vermijden, toch 
komt het voor dat er iets gebeurt wat tot ernstige schadelijke gevolgen voor de revalidant 
leidt. Onder een calamiteit wordt verstaan: 

Iedere niet beoogde of onverwachte gebeurtenis bij een (para)medische, verpleegkundige of 
verzorgende (be)handeling of bij toepassing van medische hulpmiddelen, apparatuur of 
geneesmiddel, gedurende transport, diagnostiek, behandeling, verpleging of verzorging van 
een patiënt die tot de dood of ernstig schadelijk gevolg voor die patiënt heeft geleid. 
Hieronder wordt ook seksueel misbruik van patiënten door zorgverleners of medepatiënten 
begrepen. 

Er is sprake van een calamiteit bij een incident in de patiëntenzorg indien ten gevolge van 
het incident nader medische onderzoek en behandeling nodig is, uitgebreider dan alleen het 
bieden van eerste hulp ter plekke. 



 

Revant jaardocument 2013 

definitief  40 

 

 

 

Melding van een calamiteit bij IGZ vindt plaats in geval er als gevolg van de calamiteit sprake 
is van: 

- Ernstig en langdurig letsel; voor langdurig letsel hanteren we een termijn van zes 
weken of meer.  

- Van ernstig letstel is sprake indien dit de zorgvraag doet toenemen. 
- Bij valincidenten van kinderen dient er sprake te zijn van ernstig letsel, alvorens er 

een meldingsplicht is. 

 

In 2013 hebben er drie calamiteiten plaatsgevonden binnen Revant. 

 

Datum Locatie Incident melding 

24-09 Breda, 

polikliniek 

Val tijdens sportoefening; heup 

fractuur 

Geen melding 

29-11 Lindenhof Val op hoofd tijdens 

sportoefening; tijdelijk 

geheugenverlies  

Geen melding 

31-12 Breda, 

kliniek 

Val in kamer; heup fractuur Geen melding 

 

 

De aard van de calamiteiten betrof: 
 

- tweemaal een valpartij tijdens sportoefening met als gevolg val op hoofd met tijdelijk 
geheugenverlies (1x in Lindenhof) en heupfractuur (1x in Breda); beide revalidanten 
konden de revalidatie weer hervatten. Voor de patiënt met heupfractuur werd de 
revalidatie na herstel van de heup weer hervat. 

- Valpartij in kamer van revalidant, revalidant maakte een transfer tegen de afspraken 
in, en kwam hierbij ten val. Na herstel van de heup is revalidant opnieuw opgenomen 
in de kliniek om revalidatietraject voort te zetten.  

Deze calamiteiten zijn besproken in de calamiteitencommissie. 
De calamiteitencommissie bestaat uit: medisch directeur (voorzitter), voorzitters MIP-
commissie, secretaris Raad van Bestuur. 
De calamiteitencommissie vraagt op grond van de MIP-melding aan betrokkenen een 
rapportage over het incident: wie waren aanwezig, wie is hoofdbehandelaar, had het incident 
kunnen voorkomen, hoe is het met de revalidant (en de familie) en hoe verloopt het met het 
herstel? 
Op grond van deze rapportage beoordeelt de calamiteitencommissie of er een melding aan 
IGZ inzake een calamiteit gedaan moet worden. 
Bovenstaande calamiteiten zijn niet gemeld bij IGZ. 
 
De aanbevelingen vanuit het interne calamiteitenonderzoek luiden als volgt: 
 

- Implementeren valprotocol. 
- Evaluatie op instructie die gegeven wordt aan revalidant en familie. 

De implementatie van het valprotocol stond reeds gepland voor 2013 in Lindenhof; bij 
Revant Revalidatiecentrum Breda was dit reeds een geïmplementeerd protocol. 
De evaluatie van de processen ten aanzien van afspraken met en voorlichting aan revalidant 
en familie wordt uitgevoerd in de kliniek Breda. 
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4.4. Kwaliteit ten aanzien van medewerkers 
 

4.4.1. Personeelsbeleid 

 

Plannen van aanpak naar aanleidng medewerkersonderzoek 

 
In 2012 is er een medewerkersonderzoek geweest bij Revant. Na diverse presentaties over 
de resultaten zijn er voor het jaar 2013 diverse verbeterplannen opgesteld. Hieraan is hard 
gewerkt, zowel per team / unit als Revantbreed. Eind 2013 zijn de acties geëvalueerd. Door 
de bank genomen kan worden gesteld dat de meeste acties die waren afgesproken, zijn 
uitgevoerd. Men heeft een actieve houding gehad ten aanzien van de resultaten uit het MTO. 
In dat opzicht kan worden gesteld dat de aanpak die we hadden gekozen (helder 
communicatieplan, strakke regievoering rondom het houden van presentaties en het 
opstellen van verbeteracties) effectief is gebleken.  
 
Functiehuis 
 
In 2012 is een start gemaakt met de bouw van het functiehuis Revant. Naast harmonisatie 
van de functies (naar aanleiding van fusie) wordt er een efficiencyslag gemaakt: van 
taakgerichte beschrijvingen naar resultaatgerichte beschrijvingen. Inhoudelijk vindt er een 
update plaats. 
Alle functies die buiten het primaire proces liggen (facilitair, ondersteuning, management) 
zijn in 2013 afgerond, inclusief het besluitvormingsproces conform cao-afspraken.  
Voor het primaire proces zijn de beschrijvingen afgerond en de klankbordgroepen geweest. 
Daarna zijn voorlopig besluiten genomen over de functiebeschrijvingen. Een paar 
beschrijvingen moet nog worden aangepast. Dit gebeurt in overleg met de clustermanagers. 
Begin 2014 (eerste week van maart) volgt voor de functies van het primaire proces de 
volgende fase in de herbeschrijvingsprocedure. 
 
In 2013 is de IBC-commissie goeddeels vernieuwd. Twee leden zijn gebleven, drie leden zijn 
toegevoegd en er is een nieuwe voorzitter gekomen. Begin maart 2014 staat een training 
FWG en functiehuis van de nieuwe commissie op het programma.  
   

 

Vacatures / nieuwe medewerkers 

 

In 2013 zijn er 59 nieuwe medewerkers in dienst gekomen. Dit is inclusief vakantiekrachten.  

 

Functiegroep Aantal 

Verpleging / verzorging 5 

Behandelaren 24 

Artsen 5 

Ondersteuning primaire proces 9 

Facilitair bedrijf 6 

Ondersteuning secundair 9 

Leidinggeven / beleid 1 
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Publicatie van de vacatures heeft plaatsgevonden via de volgende kanalen: intern via 
intranet, extern via website, Brabantzorg (locatie Breda), Viazorg (locaties Zeeland). Bij een 
paar vacatures is breder gezocht via krant, vakbladen en sociale media.  
 
Er zijn twee Revantbrede introducties geweest voor nieuwe medewerkers. Vanaf 2013 is een 
onderdeel van de introductie het verbazingsrondje. Medewerkers worden uitgenodigd de 
zaken waarover ze zich hebben verbaasd bij Revant, zowel in positieve als negatieve zin, op 
te schrijven. Dit wordt door HRM doorgesluisd naar de verantwoordelijk leidinggevende. Die 
kan er een reactie op geven. Deze correspondentie wordt op intranet gepubliceerd. 
 

 

Verloop 

 

In 2013 hebben we van 67 medewerkers afscheid genomen. Redenen die men hierbij aangaf, 

zijn:  

 

Vertrekreden Aantal 

Contract afgelopen 42 

Gestopt tijdens proeftijd 2 

Baan elders gevonden 10 

Ontslag middels vaststellingsovereenkomst 5 

(Vervroegd) pensioen 3 

Verhuizing 1 

Overig 4 

 
 

Medewerkers met een dienstverband van een jaar of langer worden uitgenodigd om dit 
gesprek met hun leidinggevende te houden. Exitgesprekken gebeuren op vrijwillige basis; de 
vertrekkende medewerker geeft zelf aan of hij dit gesprek wil voeren. 
In 2013 is de rode draad die uit de diverse interviews naar voren komt als volgt samen te 
vatten: 
 
Sterke punten Revant 
Fijne collega’s en een open communicatie tussen de medewerkers onderling. 
De zelfstandigheid, het vertrouwen en verantwoordelijkheid die medewerkers van hun 
leidinggevende krijgen. 
Prettige, ongedwongen, positieve werksfeer. 
Opbouwend, veel initiatievenen, men staat open voor vernieuwing. 
 
Vebeterpunten Revant 
De zichtbaarheid van het management verbeteren. 
Duidelijkheid over afspraken en prioritering van afspraken communiceren. 
De organisatie meer extern profileren. 
Teamcommunicatie kan worden verbeterd. 
De werkdruk is toegenomen en daarmee is het zakelijker geworden. 
 
Samenwerking met (direct)leidinggevende  
De samenwerking met de leidinggevende wordt ervaren als een open en betrouwbaar en in 
een enkel geval, gezellig contact. Leidinggevende geeft ruime mate van vrijheid, wat als 
vertrouwengevend wordt ervaren. 
 
Arbeidsvoorwaarden 
Over het algemeen is men hier zeer tevreden over. 
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Vrijwilligers 

 
Het is prettig dat Revant een beroep kan doen op diverse vrijwilligers. Zo ook in 2013. Toen 
waren er 24 actief op diverse locaties en voor diverse activiteiten. Revant heeft tijdens de 
actie ‘NL doet’ ook hulp gehad van een groep vrijwilligers. Zij hebben de speel- / oefen- / 
belevingstuin van de kinderunit in Breda opgeknapt.  

 
 
Scholing, stage en opleiding 
 
In 2013 is binnen Revant 1,23 % van de totale loonkosten uitgegeven aan opleidingen. In 
vergelijking met 2012 is dit percentage nagenoeg gelijk gebleven. 
 
Het opleidingsbudget is vooral besteed aan vakgerichte studiedagen, symposia en studies. 
Ook zijn kosten gemaakt voor opleiding/studie in het kader van promotie en onderzoek. 
Daarnaast is budget uitgegeven aan loobaanbegeleiding, coaching, training en 
outplacement.   
 
In 2013 heeft Revant diverse stagiaires in dienst gehad.   
 
 Behandelaren Verpleging / 

verzorging 
ICT Facilitair 

MBO 4 3 4 1 
HBO 29 3 - 1 

WO 5 - - - 
 
 
Vertrouwenspersoon 

 
De vertrouwenspersoon in Breda is in 2013 drie keer benaderd. De zaken hadden betrekking 
op bejegening door de leidinggevende, procedurele zaken in de relatie tussen 
leidinggevende en medeweker of een gespannen arbeidsrelatie met een leidinggevende. In 
de diverse gevallen bleek een gesprek of enkele gesprekken (met vooral een coachend 
karakter in het hanteren van de ontstane situaties) afdoende om tot een bevredigende 
oplossing te komen.   
 
De vertrouwenspersoon in Zeeland is in 2013 ook drie keer benaderd. Het betrof in alle 
gevallen problemen die samenhingen met bejegening. De betrokkenen wilden geen verdere 
stappen ondernemen naar de werknemersklachtencommissie, evenmin wilden ze de 
leidinggevende op de hoogte stellen. De wens was voornamelijk gericht op het kunnen 
ventileren van hun verhaal in een veilige setting. De advisering was gericht op hoe om te 
gaan met de situatie.  

 

 

Medewerkersklachtencommissie 

 

De Raad van Bestuur heeft de medewerkersklachtencommissie in 2013 één keer om advies 
gevraagd. Het betrof een klacht van een medewerker rondom verzuim en verzuimaanpak. De 
commissie heeft advies uitgebracht en de Raad van Bestuur heeft dat overgenomen.  
  
De procedures medewerkersklachtencommissie en vertrouwenspersonen zijn tevens 
geëvalueerd. Dat heeft geleid tot een voorstel tot wijziging. Verdere besluitvorming hierover 
zal begin 2014 worden afgerond. 



 

Revant jaardocument 2013 

definitief  44 

 

 

 

Jaargesprekken 

 
In 2013 is er een begin gemaakt met de harmoniseringsslag procedure jaargesprekken. 
Begonnen is met een evaluatie bij alle leidinggevenden.  
In het MT is vervolgens besloten dat HRM in 2014 een project jaargesprekken opstart. De 
visie hierbij is dat het houden van jaargesprekken door leidinggevenden met medewerkers 
belangrijk is bij het optimaliseren van het functioneren en daarmee het verder verbeteren 
van het werkresultaat van de medewerker. Hiermee is het instrument ‘jaargesprek’ een 
belangrijk sturingsinstrument van de organisatie. 
Naast een Revantbrede procedure jaargesprekken wordt de procedure ook ingebouwd in het 
digitale personeelsinformatiesysteem, waardoor monitoring van jaargesprekken in 
kwantitatieve en deels kwalitatieve zin mogelijk wordt.  

 

 

Verzuim 

 
In 2013 lag het verzuim (exclusief zwangerschap) op een gemiddelde van 3,85 % met een 
meldingsfrequentie van 1,17. Dit is een kleine stijging van het percentage ten opzichte van 
het voorgaande jaar. De meldingsfrequentie is daarentegen afgenomen. In 2012 lag het 
verzuim op een gemiddelde van 3,0%. De meldingsfrequentie was toen 1,3.  

 

Meldingen 

 

 Aantal Q1 Aantal Q2 Aantal Q3 Aantal Q4 

Meldingen (bijna) ongevallen 

personeel 

3 1 9 3 

Q1: 3 valpartijen. Adequaat afgehandeld en opgenomen in register. 

Q2: verbaal geweld. Adequaat afgehandeld en opgenomen in register. 

Q3: veelvuldige meldingen over zwembadvloer. Daarnaast situatie van verbaal geweld en 

valpartij elders. Alles adequaat afgehandeld en opgenomen in register. 

Q4: 3 valpartijen. Adequate afhandeling en opgenomen in register. 

 

 

Arbo – RIE 

 

Het Arboplatform is in 2013 twee keer bij elkaar geweest. De acties die vanuit de RIE naar 
voren zijn gekomen, worden door het Arboplatform gemonitord. Inmiddels zijn nagenoeg 
alle acties die moesten worden uitgevoerd daadwerkelijk uitgevoerd. Er staat een nieuwe RIE 
gepland in 2014 voor de locaties in Zeeland, zodra de verbouwing op de Lindenhof is 
afgerond.  
De arbocoaches hebben diverse werkplekonderzoeken uitgevoerd of laten uitvoeren.  
Daarnaast is er een arbotraining op het gebied van ergonomie ingekocht voor medewerkers 
catering en schoonmaak. Diverse trainingsdagen zijn begin januari 2014 gehouden. 
De griepvaccinatieronde is wederom uitgevoerd, evenals de hepatitis-B vaccinaties. De 
inhaalslag op de locatie Breda, die nodig was nadat de procedure was uitgebreid qua 
doelgroepen, is gemaakt. 

 

 

BIG herregistratie 

 

144 medewerkers van Revant (i.e. fysiotherapeuten en verpleegkundigen) moesten vóór  
1-1-2014 een BIG-herregistratie aanvragen. Dit proces is succesvol doorlopen.  
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Uit de evaluatie bleek dat heldere en continue communicatie met duidelijke consequenties 
als er geen herregistratie volgde, een doorslaggevende factor is geweest voor de tijdigheid 
waarmee Revant de herregistraties in beeld had. 

 
 
Doorontwikkeling digitaal personeelsinformatiesysteem 

 
Het hele wervingsproces is in 2013 gedigitaliseerd. Hiermee is de administratieve handeling 
bij een vacature sterk afgenomen.  

 

 
Reorganisatie en Commissie Sociale Begeleiding 

 
De locatie Breda, cluster volwassenen, is in 2013 vanuit oogpunt van efficiency 
gereorganiseerd. Daarnaast werd een inhoudelijke kwaliteitsslag beoogd. HRM is 
procesmatig betrokken geweest bij de reorganisatie (formatieplaatsenplan, 
belangstellingsregistratie, plaatsingsgesprekken en plaatsingen). In het verlengde hiervan 
heeft de Raad van Bestuur in het najaar van 2013 een Commissie Sociale Begeleiding 
geïnstalleerd. Er zijn geen bezwaren geweest.  

 

 
Arbo 

In het jaar 2013 is er conform plan van aanpak van de RIE gewerkt aan het oppakken en 
oplossen van de aandachtspunten.  
 
Het Arboplatform zorgt ervoor dat het plan van aanpak, dat voortgekomen is uit de Risico- 
Inventarisatie en Evaluatie, opgevolgd wordt. Belangrijk daarin is te controleren of de acties 
die uit het plan van aanpak zijn gekomen, door de verantwoordelijken worden uitgevoerd, 
alsook het bewaken van de ondernomen acties is hierin belangrijk.  

Ook worden gerelateerde Arbo-aangelegenheden, die de preventiemedewerker en de Arbo- / 
Veiligheidscoaches inbrengen vanuit hun positie in de organisatie, besproken en zo nodig 
wordt er actie ondernomen.  

Alle leden van het Arboplatform bewaken samen aspecten rondom Arbo. Daarnaast adviseert 
het Arboplatform ook het MT en Raad van Bestuur over de te ondernemen activiteiten. 
(Tevens wordt ook de koppeling gelegd met de activiteiten van de BHV- groep).  

Het Arboplatform komt periodiek samen voor overleg. In deze overleggen wordt het plan van 
aanpak doorgenomen. Op deze manier houdt het platform zicht op het verbeteren van de 
risico’s en het naleven van het plan van aanpak. Ook kunnen in het overleg zich voordoende 
Arbozaken besproken worden en eventuele adviezen die daaruit voortvloeien, worden 
uitgebracht. Ook draagt het platform zorg voor een goede naleving van het Arbobeleid. 

Het arboplatform is qua samenstelling tussentijds gewijzigd. In plaats van Inge Fokkema is 
vanaf oktober 2013 Karin Bronneman deelnemer geworden.  
 
De huidige samenstelling is als volgt: 

Marije van Daal, voorzitter 
Karin Bronneman, HRM manager 

 Gaby Jordan-van de Broek, Unitmanager poli’s Breda  
Marjo van Kruijsdijk, unitmanager in Goes 

 Ineke Rijckaert, arbocoach locatie Breda 
 Cisca Zuurveld, arbocoach locaties Goes en Terneuzen. 
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Het Arboplatform is in 2013 twee keer bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen van 
bespreking waren: 

- Activiteiten en voortgangsbewaking plan van aanpak RIE. 
- Werkplekonderzoeken, organisatie en afstemming tussen de twee arbocoaches. Er 

zijn circa 5 onderzoeken voor Breda geweest en circa 5 voor Zeeland. 
- Huisvesting / verbouwingen en nieuwe procedure huisvesting. 
- Scholing (tiltrainingen, is ook uitgevoerd voor facilitair Bedrijf catering en 

schoonmaak). 
- Resultaten MTO. 
- Meldingen personeel (- bijna – ongevallen en ongewenst gedrag). 

 
 
4.5. Facilitair bedrijf 

 
Catering 

HACCP 

In Breda is er in 2013 een HACCP-audit gehouden door een hiertoe ingehuurd 
gespecialiseerd bedrijf. Het resultaat was goed. In Zeeland is er ook een audit gehouden 
door Hygiëne Consult Nederland. Het resultaat was goed. In 2014 verandert er het een en 
ander in de hygiënecode en door de aanstaande verbouwingen zullen er ook zaken 
veranderen in het aanbod van producten en diensten. Dit betekent dat wij voor beide locaties 
van Revant een nieuw handboek voor catering gaan opstellen in samenwerking met HCN en 
dat cateringmedewerkers opnieuw getraind gaan worden.  

 

Bedrijfsbureau 

In maart 2013 is het nieuwe FMIS, Ultimo, Revantbreed uitgerold. Dit is een webbased 
systeem zodat iedere medewerker eigen meldingen en reserveringen kan aanmaken. Ook de 
afdeling ICT maakt gebruik van dit systeem voor meldingen. Dit systeem zal het facilitair 
bedrijf verder professionaliseren waardoor we de klant in de toekomst beter van dienst 
kunnen zijn. Daarnaast is ook de inkoopmodule met onder ander het contractbeheer in 
gebruik genomen worden. In 2014 zal ook de module MJOP (meerjarenonderhoudsplanning) 
aangeschaft en geïmplementeerd gaan worden. 

 
Technische Dienst: 

Legionella 

In 2013 was de locatie in Breda legionellavrij. Bij de Zeeuwse locatie (Lindenhof) is er bij 
preventieve controles een niet-schadelijke variant van legionella aangetroffen. Hier zijn 
maatregelen voor getroffen zodat de legionella geëlimineerd is. Bij de laatste controle in 
2013 was ook deze locatie legionellavrij.  

Ionisatie: In Breda is de ionisatieapparatuur in 2008 aangeschaft en geïnstalleerd ter 
voorkoming van legionella. Conform de wettelijke regels en voorwaarden is er periodiek 
bemonsterd op de aanwezigheid van koper en zilver in het water. De resultaten waren elke 
keer ruim binnen de norm. Omdat ZorgSaam ook gebruikmaakt van ionisatieapparatuur, 
wordt locatie Terneuzen ook periodiek bemonsterd op aanwezigheid van koper en zilver in 
het water. De resultaten waren ruim binnen de norm.  

In december 2013 zijn we gestart met een (door overheid goedgekeurde) pilot om de 
watertemperatuur te verlagen naar 50 graden in plaats van 70 graden. Elke maand worden er 
extra monsters genomen om eventuele uitbraken van legionella te monitoren. In 2014 zal de 
pilot geëvalueerd gaan worden. 
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Bedrijfshulpverlening 

De dagelijkse en maandelijkse controles zijn uitgevoerd conform de omgevingsvergunning. 
Iedere 1e maandag van de maand is de brandmeldcentrale getest. 

In 2013 hebben we een tendertraject gehad over de dienstverlening van BHV-producten en 
diensten. We hebben gekozen voor een nieuwe partij. In 2014 worden alle contractzaken 
opnieuw bekeken en waar nodig aangepast. 

Ontruimingsplan: De ontruimingsplannen voor de locaties in Zeeland en Breda zijn 
goedgekeurd door de brandweer. In het verslagjaar is één ontruimingsoefening uitgevoerd. 
De brandweer was positief over de kwaliteit van optreden bij de oefeningen. De resultaten 
zijn geanalyseerd en verbeteracties zijn vastgesteld. 

Het BHV-korps in Breda bestaat uit 1 opgeleid hoofd BHV en 47 hulpverleners. Het overige 
personeel is ontruimer. Ook in Zeeland is er een opgeleid hoofd BHV en zijn op iedere locatie 
hulpverleners aanwezig. 

In 2012 is er een start gemaakt met de aanschaf en implementatie van een nieuwe 
brandmeldinstallatie voor locatie Lindenhof en Reigerbos. In het eerste kwartaal van 2013 
zijn  beide installaties vervangen en is er een nieuwe omgevingsvergunning van de 
Brandweer.  
 
 
Inkoop 

In 2013 is het inkoopbeleid verder geïmplementeerd en uitgevoerd. 99% van alle contracten 
is in beeld bij afdeling inkoop en 99% van alle inkooptrajecten wordt onder begeleiding of 
door inkoop gedaan. De inkoper heeft een inkoopkalender opgesteld en houdt per kwartaal 
de gerealiseerde besparingen bij. Alle bij Inkoop bekende contracten zijn ingevoerd in 
contractmodule van Ultimo en zijn in te zien door contracteigenaren en beheerders. 
 
 
Onderhoud gebouwen 

Het onderhoud van de Revantgebouwen wordt aan de hand van het opgestelde MJOP gedaan. 
In 2013 zijn de voorbereidingen gemaakt voor een grote verbouwing locatie Lindenhof. 
Realisatie van deze verbouwing zal in 2014 plaatsvinden. In 2013 is er een keuze gemaakt 
voor een strategisch partner die ons gaat begeleiden bij de renovatie van pand in Breda. 
Start planvorming is 2014 en realisatie renovatie zal in 2015 plaatsvinden. 

 

Voor locatie Lindenhof is in 2013 opdracht verstrekt voor realisatie nieuw ketelhuis. In 2013 
is het ketelhuis in Breda vernieuwd. In 2013 is voor locatie Breda het project Optivolt 
uitgerold, waarmee we elektriciteitsverbruik omlaag kunnen brengen. Voor Goes zal dit in 
2014 worden uitgevoerd. 

 
Klanttevredenheidsonderzoek 

In 2013 is er een belevingsonderzoek uitgevoerd voor de schoonmaak. Het resultaat was net 
voldoende, maar zal in 2014 veel aandacht krijgen. Er is een plan van aanpak opgesteld.  

 

Zorgcontinuïeitsplan 

In 2013 is er een zorgcontinuïteitsplan opgesteld voor Revant. Het MT heeft dit besproken 
en goedgekeurd. In 2014 worden openstaande acties opgepakt en worden er opleidingen 
gevolgd door MT leden. 
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4.6.  HIP-commissie 

 

Zeeland 
In 2013 kwam de hygiëne- en  infectiepreventiecommissie van Revant Zeeland driemaal 
bijeen. 

Leden van de infectiepreventiecommissie zijn: de ziekenhuishygiënistes Anita van Oosten en 
Eva Oseptsova, Hoofd facilitair bedrijf Marije van Daal, verpleegkundigen Yvonne van Tilburg 
en Hanneke Bagourakis, Unitmanager Marjo Kruisdijk, algemeen arts kliniek Ineke Koolhaas. 

Aandachtspunten 2013: 
Het hygiënisch werken was in 2013 wederom  een belangrijk speerpunt. Teneinde aandacht 
te vragen voor het hygiënisch werken, werd middels stands in de grote hal door de 
ziekenhuishygiënistes voorlichting gegeven. 

Richtlijnen en protocollen: 
Met betrekking tot richtlijnen en protocollen volgen we de landelijke WIP-richtlijnen, zoals 
die opgesteld zijn voor revalidatiecentra. In 2013 namen we de richtlijn prikaccidenten onder 
de loep. Hierbij volgen we de landelijke richtlijn prikaccidenten. Met betrekking tot de 
routing volgen we in de Lindenhof de route van het ADRZ, nl. prikaccidenten worden 
aangemeld bij de poortarts van het ADRZ en hier wordt het verdere beleid bepaald. 

Met betrekking tot de MRSA richtlijn: Ook hierin wordt de landelijke WIP-richtlijn gevolgd. 
Naast MRSA wordt nu standaard ook gekweekt op BRMO (bijzonder resitente micro-
organismen). 

Breda 

De inspanningen van de Hip-commissie voor Revant locatie Breda hebben naast het 
stimuleren van de werkwijze volgens de huidige Hygiënerichtlijnen, in 2013 voor een groot 
deel in het teken gestaan van het volgen van de ontwikkelingen van de WIP-richtlijnen ten 
aanzien van de revalidatie. 

Activiteiten: 

Stimuleren handhygiëne:  
- Scholing handhygiëne door de adviseur infectiepreventie Amphia. 
- Handwasinstructies. 
- Instructie ten aanzien van dragen ringen en kunstnagels. 

Evalueren raamovereenkomst ten aanzien van diensten arts-microbiologie en adviseur 
infectiepreventie: 

De overeenkomst is door de HIP geëvalueerd, echter ten gevolge van wisseling van 
clustermanager niet vastgesteld met Amphia. Voornemen is om de aanstaande wijzigingen in 
verband met samenvoegen HIP nog mee te nemen in de raamovereenkomst. 

Advisering ten aanzien van de samenvoeging tot een Hipcommissie Revantbreed: 
Voornemen tot feitelijke samenvoeging per 01-01-2014. 

Formuleren van advies aan Raad van Bestuur inzake het handhaven Wip-richtlijnen in 
relatie tot het MRSA-protocol en het beantwoorden van een aantal vragen ten aanzien van 
specifieke casussen. 
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Het volgen van :  
- Interne hygiëneaudits door adviseur infectiepreventie. 
- Stand van zaken met betrekking tot legionellabeheersing. 
- Incidentie van BRMO. 
- Hygiëne van de locatie hydrotherapie. 
 
Advisering betreffende infectiepreventieprotocollen: 
- MRSA. 
- Outbreakmanagement. 
- Verbouwingsprotocol. 
- Protocol overnemen buitenlandse revalidant. 
- Schoonmaakprotocollen. 
- NORO virus. 
- Protocol contactisolatie 

Samenvoeging Infectiepreventiecommissies Zeeland en Breda: 
 
In 2013 werd een conceptvoorstel geschreven met betrekking tot het samenvoegen van de 
infectiepreventiecommissies van Zeeland en Breda. 

Door een wijziging is de afdeling infectiepreventie van het Amphiaziekenhuis nu ook direct 
betrokken bij de infectiepreventie van de Lindenhof in Goes. De arts-microbioloog en de 
adviseur infectiepreventie van het Amphia worden nu ook ingeschakeld bij besmettingen 
vanuit het ADRZ en de Lindenhof. 

In 2014 zullen de infectiepreventiecommissies van Revant Breda en Zeeland worden 
samengevoegd en 4 keer per jaar met elkaar vergaderen. 

Het reglement werd herschreven, met doelstellingen, bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden, de samenstelling, benoeming en de werkwijze. 

 

4.7.  Samenleving en belanghebbenden 

De organisatie is zich bewust van haar positie in de samenleving. Van harte worden 
initiatieven op het gebied van sponsoring ondersteund, mits dit passend is in het kader van 
de doelstelling van Revant en aansluit bij de patiëntengroepen. 
 

 

4.8.  Financiën & Control 

 

2013 is voor F&C een belangrijk jaar geweest met betrekking tot werkzaamheden die zijn 
gerelateerd aan de DBC-systematiek. 
In 2012 zijn voor het eerst productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over DOT 
zorgproducten. In 2013 vond de overgang plaats naar de prestatiebekostiging. 
De overgang naar prestatiebekostiging brengt systeemrisico’s met zich mee. Om deze 
risico’s te ondervangen wordt gewerkt met een transitiemodel waarbij voor 2013 een 
vangnet is gecreëerd van 95%. Dit betekent dat 95% van het verschil tussen het 
schaduwbudget en de bijbehorende DOT-omzet wordt verrekend. Voor 2014 daalt dit 
vangnet naar 70%. 
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Vanaf 2013 is de productstructuur gewijzigd. In april is een eerste impactanalyse gemaakt 
van de effecten van de nieuwe structuur op de omzet. Hieruit bleek dat de omzet zou gaan 
dalen. Om de omzet op het gewenste niveau te krijgen was het noodzakelijk de gehanteerde 
zorgtrajecten kritisch te bekijken in samenwerking met clustermanagers, unitmanagers, 
artsen en behandelaars.  

In juni 2013 is gestart met een keuzetraject voor een Business Intelligence (BI) tool om via 
een geautomatiseerd systeem managementinformatie te generen die goede stuurinformatie 
levert om de risico’s van het werken met het systeem van prestatiebekostiging te kunnen 
ondervangen. Belangrijke voorwaarde bij de selectie was dat het systeem reeds binnen 
revalidatie-instellingen werd gebruikt, zodat er geen lang ontwikkeltraject nodig is. 
In augustus werd een systeem gekozen dat reeds door een aantal revalidatiecentra wordt 
gebruikt. Er is vervolgens een start gemaakt met de implementatie van de BI-tool waarmee 
inzichtelijk wordt gemaakt wat de opbrengst per periode is en wat het rendement op de 
DBC’s is.  
Daarnaast wordt met deze tool gemonitord hoe het staat met de vulling van de afgesproken 
zorgkostenplafonds met de diverse zorgverzekeraars. Deze monitoring werkt tweeledig. 
Naast de regie op de vulling van de afgesproken zorgplafonds is het ook belangrijk om 
prognostisch naar de productie te kijken om overschrijdingen van plafonds te voorkomen en 
in verband met het maken van nieuwe productieafspraken voor het volgende jaar. Om de 
stuurinformatie verder uit te breiden vindt doorontwikkeling van de BI-tool plaats in 2014. 

Met de start van de prestatiebekostiging per 1 januari 2013 moest het facturatiesysteem 
worden aangepast. Evenals in 2012 heeft het bij alle revalidatie-instellingen geleid tot 
stagnatie van de facturatie en daardoor verslechtering van de liquiditeitspositie. Gelukkig 
was Revant in staat om de facturatie tijdig op te starten, zodat de liquiditeit van de 
organisatie niet in het geding is geweest. 

In februari 2013 is in samenwerking met Revalidatie Nederland, DBC Onderhoud en een 
aantal collega-revalidatie-instellingen samengewerkt om te komen tot een nieuwe 
productstructuur voor de hartrevalidatie. Deze is per 1 januari 2014 in werking getreden. 

Daarnaast is in samenwerking met Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland, 
gewerkt aan de totstandkoming van een specifiek op de revalidatiezorg gericht convenant 
Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC). Dit convenant is in januari 2014 
door Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland ondertekend en wordt als pilot 
beschouwd voor de doorontwikkeling van het convenant AO/IC van de ziekenhuizen. Revant 
heeft ervoor gekozen om medio augustus een medewerker AO/IC aan te trekken. Deze 
medewerker is belast met het uitwerken en verder vormgeven van de Revant-brede AO/IC.  

Het Masterplan Ecaris fase I dat in 2011 is gestart, is in 2013 afgerond met de implementatie 
van Ecaris 3.1. De implementatie van deze nieuwe versie van het patiëntregistratiesysteem 
heeft een grote impact gehad op de organisatie. Met de implementatie van Ecaris 3.1 is 
tevens een start gemaakt met het gelijktrekken van de manier van werken op de 
verschillende Revant-locaties. Dit traject is nog niet afgerond en zal in 2014 verder worden 
uitgewerkt. Fase II van het Masterplan Ecaris behelst de implementatie van het R-EPD dat in 
2014 zal aanvangen. 

In 2013 is de organisatie van de informatievoorziening nader bekeken. Vanuit het 
toenemend belang van de informatievoorziening en nieuwe inzichten over de inrichting is 
eind 2013 een voorstel aan diverse gremia is voorgelegd. Het voorstel behelst het 
aantrekken van een informatiemanager die een Revantbrede coördinatie op zich zal nemen 
vanuit een MT-positie. De ICT-servicedesk zal worden ondergebracht bij het Facilitair Bedrijf 
en het functioneel beheer van de kernapplicaties zal geconcentreerd worden in een afdeling 
onder leiding van één van de clustermanagers. 

Verder is vanuit governanceoverwegingen in 2013 de keuze gemaakt om naar een andere 
accountant over te stappen. Dit heeft in september zijn beslag gekregen zodat de 
jaarrekening 2013 door de nieuwe accountant kan worden gecontroleerd. 
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4.9.  Financieel Beleid 

 
Exploitatieresultaat 
In 2013 is een resultaat gerealiseerd van € 393.000.  
Begroot was een resultaat van € 0. Beleid van Revant was om jaarlijks met een sluitende 
begroting te werken. Vanaf 2014 is het beleid om uit te komen op een resultaat van ca. 1% 
van de omzet. 
 
Weerstandvermogen 
De verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van de bedrijfsopbrengsten 
(weerstandsvermogen) is gelijk gebleven. Per 31 december 2013 is het weerstandsvermogen 
29,4%, per 31 december 2012 was dit percentage 29,3%.  
 
Realisatie versus begroting 2013 
 

Resultatenrekening 2013 
Realisatie Begroting Afwijking 

FTE € FTE € € 

      
Omzet DBC’s en transitiebedrag  30.100.000  29.903.000 197.000 
Overige bedrijfsopbrengsten  1.818.000  1.872.000 - 54.000 
Bedrijfsopbrengsten  31.918.000  31.775.000 143.000 
      
Personeelskosten 365 23.979.000 362 24.081.000 102.000 
Afschrijvingen  1.919.000  2.041.000 122.000 
Overige bedrijfskosten  5.047.000  4.961.000 - 86.000 
Bedrijfslasten  30.945.000  31.083.000 138.000 
      
Bedrijfsresultaat  973.000  692.000 281.000 
      
Financiële baten en lasten  - 580.000  - 692.000 112.000 

      
Resultaat boekjaar 
  

393.000 
  

0 
 

393.000 
 

 
In 2013 is de gemaakte productieafspraak (schaduwbudget) volledig benut. In 2013 geldt 
voor Revant een transitieregeling van 95%. Daardoor is 5% van het verschil tussen 
schaduwbudget en gerealiseerde DBC omzet niet in het resultaat meegenomen (€ 39.000). 
 
In 2012 werd een voorziening gevormd voor verwachte overschrijding van zorglastplafonds 
ad. € 1.578.000. Inmiddels is de facturatie over 2012 voltooid. Op basis van de 
gefactureerde productie bedraagt de overschrijding van de zorgkostenplafonds over 
schadelastjaar 2012 € 2.606.000. Hiervan komt € 2.145.000 ten laste van boekjaar 2012 en 
€ 461.000 ten laste van boekjaar 2013. 2012 was het eerste jaar waarin zorgplafonds 
werden afgesproken met de zorgverzekeraars. De verschuivingen in marktaandelen konden 
niet goed worden ingeschat en er zijn effecten van systeemwijzigingen. 
Over het boekjaar 2013 wordt een overschrijding van de afgesproken zorgkostenplafonds 
verwacht van € 107.000. Hiervan komt € 84.000 ten laste van het boekjaar 2013. Bij de 
bepaling van de schadelastverwachting is gebruikgemaakt van geregistreerde verwachte 
zorgzwaarte-indexen. 
 
Het strategisch huisvestingsplan gaat uit van nieuwbouw van locatie Breda in het jaar 2030. 
Daarom worden gebouwen en installaties van locatie Breda vanaf 2012 versneld 
afgeschreven tot het jaar 2030. In 2013 bedraagt deze extra afschrijving € 204.000.  
De bedrijfswaardeberekening geeft geen aanleiding tot extra afschrijvingen op grond van 
impairment. 
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In de overige bedrijfskosten is rekening gehouden met de vorming van een voorziening voor 
R-EPD van € 550.000, in 2012 was al een bedrag gereserveerd onder kortlopende schulden 
van € 260.000. 
 
Ondanks een negatieve mutatie van geldmiddelen (kasstroom - € 2.351.000) zijn de 
financiële lasten lager dan begroot. In 2013 vond een gunstige renteherziening plaats van 
een geldlening. 
 
Ontwikkelingen balans 
 
Er is voor € 1.014.000 geïnvesteerd: in gebouwen (€ 379.000), inventaris (€ 164.000) en 
automatisering (€ 471.000). 
 
In 2013 is € 1.079.000 afgelost op langlopende leningen. De leningenportefeuille is niet 
verder aangevuld. Dit veroorzaakt een daling van het saldo van de langlopende schulden. In 
2014 zal een geldlening worden aangetrokken. 
 
De resultaatbestemming heeft conform systematiek in voorgaande jaren plaatsgevonden: 
2,5% is toegevoegd aan de algemene reserve. De niet benutte ruimte voor 
instandhoudingsinvesteringen is toegevoegd aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. Het 
overige resultaat is toegevoegd aan de Reserve Aanvaarbare Kosten. 
 
Vooruitblik naar 2014 
 
De productieafspraak (plafonds zorgverzekeraars) voor 2014 is nagenoeg gelijk aan de 
afspraak voor 2013. De zorgverzekeraars sturen sterk op efficiëntie verbetering en de 
overeen te komen tarieven staan onder druk.  
 
De 70% transitieregeling die geldt in 2014 zal worden gebaseerd op het definitieve 
transitiebedrag 2013. 
 
In 2014 zijn nieuwe afspraken gemaakt met zorgverzekeraars met betrekking tot 
hartrevalidatie in verband met een nieuwe productstructuur (cardiologie).  
 
In augustus 2013 is een start gemaakt met de ontwikkeling van een BI-tool (Business 
Intelligence tool) waarmee de managementrapportage op basis van de DBC-systematiek 
wordt gemonitord. Vanaf 2014 zijn de oude productieparameters (RBU’s e.d.) niet meer 
relevant voor de omzetbepaling. De omzet bestaat vanaf 2014 uit de gefactureerde DBC’s, 
de mutatie van de afgesloten nog te factureren DBC’s en de mutatie van het onderhanden 
werk. 
In 2014 zal de BI-tool verder worden uitgebouwd. 
 
De financiële impact van toekomstige wijzigingen in regelgeving – waaronder een verkorting 
van DBC trajecten tot maximaal 120 dagen - zal in beeld worden gebracht. 
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5.1.1  BALANS PER 31 DECEMBER 2013
(na resultaatbestemming)

Ref. 31-12-2013 31-12-2012
€ €

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa 1 21.535.289 22.430.331
Financiële vaste activa 2 20.300 20.300
Totaal vaste activa 21.555.589 22.450.631

Vlottende activa

Voorraden 3 1 1
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's 4 1.456.289 2.427.040
Vorderingen uit hoofde van bekostiging 5 1.906.624 642.039
Overige vorderingen 6 7.862.108 5.412.557
Liquide middelen 7 12.394 5.362
Totaal vlottende activa 11.237.416 8.486.999

Totaal activa 32.793.005 30.937.630

Ref. 31-12-2013 31-12-2012
PASSIVA € €

Eigen vermogen
Kapitaal 146.908 146.908
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 8.017.143 7.653.901
Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.228.425 1.198.463
Totaal eigen vermogen 8 9.392.476 8.999.272

Voorzieningen 9 2.059.590 1.340.085

Langlopende schulden 10 12.896.575 13.975.505

Kortlopende schulden
Overige kortlopende schulden 11 8.444.364 6.622.768

Totaal Passiva 32.793.005 30.937.630
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5.1.2  RESULTATENREKENING OVER 2013

Ref. 2013 2012
€ €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 12 0 113

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties 13 62.500 86.095

Omzet DBC's/DBC-zorgproducten A-segment 14 28.835.232 28.297.530

Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen
en honorariumplafonds 15 1.264.585 642.039

Subsidies 16 184.038 115.864

Overige bedrijfsopbrengsten 17 1.571.642 1.561.886

Som der bedrijfsopbrengsten 31.917.997 30.703.527

BEDRIJFSLASTEN:

Personeelskosten 18 23.978.735 22.893.649

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa 19 1.919.435 1.869.064

Overige bedrijfskosten 20 5.046.968 4.981.921

Som der bedrijfslasten 30.945.138 29.744.634

BEDRIJFSRESULTAAT 972.859 958.893

Financiële baten en lasten 21 -579.655 -661.558

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING 393.204 297.335

Buitengewone baten en lasten 0 0

RESULTAAT BOEKJAAR 393.204 297.335

RESULTAATBESTEMMING

€ €
Toevoeging/onttrekking:
Reserve aanvaardbare kosten 192.013 50.036
Algemene reserve 29.962 29.231
Bestemmingsreserve kapitaallasten 171.229 218.068

393.204 297.335
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5.1.3  KASSTROOMOVERZICHT

2013 2012
€ € € €

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 972.859 958.893

Aanpassingen voor :
-  afschrijvingen 1.908.913 1.857.260
-  mutaties voorzieningen 719.505 268.746

2.628.418 2.126.006

Veranderingen in vlottende middelen:
-  mutatie onderhanden werk uit hoofde van DBC's 970.751 199.586
-  vorderingen -2.449.551 -163.594
-  vorderingen/schulden uit hoofde van 

financieringstekort respectievelijk 

financieringsoverschot 0 64.983
- vorderingen/schulden uit hoofde van 

transitieregeling -1.264.585 -642.039
-  kortlopende schulden (excl.schulden aan 

banken) -535.966 424.221
-3.279.351 -116.843

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 321.926 2.968.056

Ontvangen interest 0 0

Betaalde interest -579.655 -661.558

Buitengewoon resultaat 0 0
-579.655 -661.558

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten -257.729 2.306.498

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen materiële vaste activa -1.013.871 -1.231.483

Desinvesteringen materiële vaste activa 0 0

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.013.871 -1.231.483

Nieuw opgenomen leningen 0 0
Mutatie aflossingsverplichting 0 0

Aflossing langlopende schulden -1.078.930 -1.078.930

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten -1.078.930 -1.078.930

Mutatie geldmiddelen -2.350.530 -3.915

Stand geldmiddelen per 1 januari -743.503 -739.588
Stand geldmiddelen per 31 december -3.094.033 -743.503
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5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

5.1.4.1 Algemeen

Algemene gegevens

Het vestigingsadres (statutair en feitelijk) van Revant is Brabantlaan 1, 4817 JW Breda.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

Schattingswijziging
Als gevolg van het actuele strategisch vastgoed beleidsplan heeft Revant een nieuwe inschatting gemaakt van de
verwachte gebruiksduur en de eventuele restwaarde van de panden. Naar verwachting blijft locatie Breda tot het 
jaar 2030 in gebruik en zal daarna nieuwbouw worden betrokken. 
Overeenkomstig de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende effecten voor de 
afschrijvingen verwerkt over de verwachte resterende gebruiksduur. Dit heeft ertoe geleid dat de afschrijvingstermijn
van de locatie in Breda is verkort tot het jaar 2030.

Verbonden partijen
Vanaf 28 december 2010 wordt de Steunstichting Orthopedische Instrumentenmakerijen Brabant als verbonden
partij van Revant beschouwd. Revant heeft invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid.
De Steunstichting OIM wordt niet mee geconsolideerd in de jaarrekening van Stichting Revant op basis van artikel 7,
lid 6 Regeling verslaggeving WTZi.
Deze Stichting is begin 2014 opgeheven.

Vanaf 12 mei 2011 is de Stichting Revant Innovatie opgericht. Deze stichting wordt als verbonden partij van Revant 
beschouwd. Revant heeft invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid.
De stichting wordt niet mee geconsolideerd in de jaarrekening van Stichting Revant op basis van artikel 7,
lid 6 Regeling verslaggeving WTZi.
De stichting heeft ten doel het (doen) bevorderen van innovatieve projecten op het gebied van revalidatiegeneeskunde
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
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Op 28 december 2007 is Stichting Revant ontstaan als gevolg van een bestuurlijke fusie van Stichting 

Revalidatiegeneeskunde Zeeland en Stichting Revalidatiecentrum Breda. De Stichting Revant heeft als doel: het (doen) 

bevorderen, (doen) verlenen en (doen) organiseren van revalidatiezorg, het (doen) bevorderen en (doen) realiseren van een 

transparant, goed functionerend en regionaal samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die (revalidatie)zorg 

(doen) verlenen, in het bijzonder in de regio West-Brabant en Zeeland. 

De stichtingen zijn op 31 december 2010 juridisch gefuseerd met ingangsdatum 1 januari 2011.                                                                                                                                                               

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de 

Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen voor waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.



5.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden
Bij het bepalen van de DBC-omzet 2013 heeft Revant de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gevolgd zoals
opgenomen in paragraaf 5.1.4 en de handreikingen omzetverantwoording die over 2012 en 2013 door het Ministerie
van VWS zijn vastgesteld en die door Revalidatie Nederland zijn voorzien van een toelichtend addendum. Evenals in 2012
is door de systeemcomplexiteit en landelijke problematiek sprake van onzekerheden in de omzetverantwoording 2013
van alle revalidatiecentra.

Oorzaak en achtergrond complexiteit
In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van het systeem van bekostiging via budgetten
op volledige prestatiebekostiging. In het eindmodel geldt prestatiebekostiging, waarin zorgaanbieders per geleverde
prestatie betaald worden, op basis van integrale tarieven.

De onzekerheden waarvan sinds 2012 sprake is worden veroorzaakt door de gelijktijdige veranderingen in de bekosti-
ging, DOT-productstructuur (Spoor II), nieuwe wijze van contractering met zorgverzekeraars en invoering van prestatie-
bekostiging. Deze onzekerheden in de DBC-omzet over 2013 vloeien voort uit nog altijd bestaande dilemma's in het
landelijke systeem die in 2012 en eerder zijn ontstaan, waaronder de bepaling van het onderhanden werk en de bepaling
van het transitiebedrag. Deze onzekerheden doen zich voor in combinatie met deels open normen voor registratie en
facturatie die nog niet eenduidig zijn ingevuld. De hieruit voortvloeiende complexiteit wordt verder vergroot door de
invoering van een nieuwe DBC-productstructuur (Spoor II) met ingang van 1 januari 2013.

Op basis van deze veranderingen bestaan over 2013 sectorbreed materiële onzekerheden inzake de omzet uit prestatie-
bekostiging in de jaarrekeningen van revalidatie-instellingen.

Objectieve juistheid van de registratie en declaraties is niet altijd eenduidig controleerbaar
De facturatie stond het afgelopen jaar onder extra toezicht vanwege de aanpak van de vermeende 'zorgfraude'. Daarnaast
krijgen zorgaanbieders vanaf 2013 te maken met een samenspel van twee schadelastjaren (2012 en 2013), onzeker-
heden door voorbehouden van zorgverzekeraars en NZa op de voorlopige en definitieve vaststelling van het transitie-
bedrag 2012 en 2013, aangepaste tijdschema's voor facturatie en transitievaststelling.

Het landelijke overleg in 2014 is gericht op sectorbrede oplossing
Op landelijk niveau wordt in 2014 door VWS, NZa en de veldpartijen (zijnde ZN, NVZ, ZKN en NFU) gewerkt aan meer
eenduidige en toetsbare normen voor registratie, facturatie, verantwoording en ketencontrole. Het landelijk overleg is
gericht op de invoering van een brede oplossing van de hiervoor geschetste problematiek voor de onderhandelingen 
vóór de zorgcontractering 2015.

De belangrijkste verschillen tussen boekjaar 2012 en boekjaar 2013
- Er is met ingang van 1 januari 2013 een nieuwe DBC-productstructuur (Spoor II) ingevoerd, waardoor de sector niet
   meer kan steunen op ervaringsgegevens bij het maken van schattingen.
- Er is in 2013 in mindere mate sprake van aanneemsommen en/of verwachte overschrijdingen van plafondafspraken
   die risico's in de omzet in beginsel opheffen (mede voortvloeiend uit de invoering van Spoor II).
- Het transitiemodel 2012 beoogde risico's te dempen. Door de voorbehouden van zorgverzekeraars en de NZa op de
   voorlopige en definitieve vaststelling van het transitiebedrag en aangepaste tijdschema's voor finale transitie-
   vaststelling leidt het transitiemodel in 2013 tot extra onzekerheid over transitiebalansposten en daarmee op het
   resultaat. Deze onzekerheid wordt vergroot doordat het transitiebedrag 2013 volgens de huidige regelgeving in één 
   keer definitief, voor het afronden van het schadelastjaar 2013, op basis van de huidige informatie zal worden
   vastgesteld door de NZa op 1 juni 2014. Deze, ten opzichte van voorgaand boekjaar, versnelde vaststelling zal
   resulteren in extra schattingsonzekerheden. Overigens is hierop door Revalidatie Nederland bezwaar gemaakt.

Toelichting op de onzekerheden 2013 meer in detail en de wijze waarop hier mee om is gegaan door Revant

De Raad van Bestuur heeft de omzet en daarbij behorende balansposten naar beste weten bepaald en daarbij rekening
gehouden met belangrijke schattingsfactoren en onzekerheden die landelijk een rol spelen en ook bij Revant van
toepassing zijn.

De genoemde sectorbrede onzekerheden cumuleren en leiden tot materiële onzekerheden in de jaarrekening. De Raad
van Bestuur kan het individuele effect van deze sectorbrede onzekerheden op de betrouwbaarheid van de omzetverant-
verantwoording in de jaarrekening 2013 van Revant niet opheffen gegeven de landelijke systeemcomplexiteit.
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Belangrijke factoren die veldpartijen aan VWS/NZa hebben gemeld gedurende 2013 en eerder zijn de landelijke onzeker-
heden, veroorzaakt door enkele specifieke aspecten. Onderstaand wordt de instellingsspecifieke relevantie ervan voor
de jaarrekening 2013 van Revant toegelicht:

a) Terugwerkende kracht aanpassingen c.q. aanscherpingen door nadere duidingen NZa en normonduidelijkheid over registratie-
   en declaratieregels. Dit geeft inherent onzekerheid over de juistheid van de registratie en de facturatie van een deel

   van de gefactureerde zorgomzet.

   Revant en de daarvoor verantwoordelijke revalidatieartsen hebben gedurende 2013 naar beste weten de registratie en
   facturatiebepalingen geïnterpreteerd en toegepast. Onjuistheden, verschillende interpretaties maar ook onvolledig-
   heden zijn echter niet uitgesloten. Door de inrichting van onze administratieve organisatie, de door ons uitgevoerde
   interne controles, controles van zorgverzekeraars en/of naar aanleiding van vragen van patiënten zijn onjuistheden
   en onvolledigheden waar nodig door ons gecorrigeerd. Van de hieruit voortvloeiende risico's en verplichtingen is een
   zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt. Tot dusver is de inschatting van de mogelijke financiële impact zo
   gering dat in 2013 geen voorziening is getroffen.

b) Transitiemodel (2012 en 2013) en de onzekerheden die hierin zitten door de onzekerheden in de voorlopige vaststelling, 
   beoordeling door ZN commissie en voorbehouden op zowel het schaduwbudget als de dekking van het schaduwbudget.

   Hiermee ontstaat inherent en landelijk onzekerheid over het te vorderen/ te betalen transitiebedrag.

   Boekjaar 2012

   Revant heeft naar beste weten een nieuwe beste schatting van de transitie 2012 gemaakt, maar ziet zich geconfron-
   teerd met voorbehouden op de ingediende voorlopige transitie van de zijde van zorgverzekeraars en NZa. Ook kan
   deze positie nog beïnvloed worden door controles van zorgverzekeraars die tot vijf jaar na facturatiedatum kunnen
   plaatsvinden. Inherent bevat deze balanspost ad. € 1.169.000 en de post omzetcorrecties 2012 in de resultaten-
   rekening ad. € 527.000 dus onzekerheden.

   Boekjaar 2013

   De NZa heeft via de Handreiking omzetverantwoording 2013 en het addendum hierop van Revalidatie Nederland
   geëxpliciteerd wat wel en niet mag worden meegerekend in de bepaling van het schaduwbudget 2013 en het hieruit
   voortvloeiende transitiebedrag 2013. Revant heeft bij de bepaling van het schaduwbudget de handreiking in acht
   genomen. Het met de representanten van de zorgverzekeraars afgesproken schaduwbudget is nagecalculeerd met
   de gerealiseerde productie en conform afspraak geïndexeerd.

   Hieruit volgt een schaduwbudget voor Revant van € 30.179.000 en een transitiebedrag van € 776.000. Vanwege het
   vangnet van 95% bedraagt de transitieregeling in 2013 € 737.000.

c) Schaduwlastprognoses zorgcontractering 2013 die inherent onzekerheden bevatten.

   Door Revant zijn uit hoofde van de zorgcontractering 2013 met zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de zorg-
   verlening en schadelast in schadelastjaar 2013. Van alle per 31 december 2013 openstaande DBC's is bepaald welk
   schadelastjaar en welke zorgverzekeraar van toepassing is en is een inschatting gemaakt van de schadelast van de
   onderhanden werk positie. Uit de gefactureerde omzet en de verwachte schadelast van de onderhanden werk positie
   is de totale schadelast per schadelastjaar per zorgverzekeraar bepaald. Deze uitkomsten zijn beoordeeld ten opzichte
   van de contractuele afspraken (budgetplafonds) per zorgverzekeraar. Dit heeft geleid tot een afslag van € 84.000 op
   het onderhanden werk voor verwachte overschrijdingen van contractuele afspraken met zorgverzekeraars.

d) Inschatting effecten materiële controles. Deze zijn onzeker als gevolg van laat op gang gekomen materiële controles in

   2013, nog uit te voeren controles door zorgverzekeraars met terugwerkende kracht op onze facturen en de druk die
   controles leggen als gevolg van vermeende zorgfraudes en de tijdsinspanning van het werk die dit veroorzaakt.

   Revant heeft naar beste weten een zo nauwkeurig mogelijke inschatting gemaakt van de hieruit voortvloeiende
   risico's en verplichtingen. Daarbij is rekening gehouden met ervaringsgegevens omtrent afwijzingen, uitkomsten van
   interne controles, materiële controles door zorgverzekeraars en de inschatting van de mate waarin problematiek rond
   deels open normen voor registratie en facturatie die nog niet eenduidig zijn ingevuld daadwerkelijk tot afwijzingen
   zal leiden. De ervaringscijfers hebben geen aanleiding gegeven om de omzet hierop te corrigeren.

e) De waardering van het Onderhanden werk DBC Zorgproducten per 31 december 2012 evenals per 31 december 2013 onder
   invloed van de overgang naar DOT en impact op de transitiebepaling bevat inherente onzekerheden, mede in relatie tot
   contracteringsafspraken, in de registratie en waardering.

   De waarde van het onderhanden werk is bepaald op basis van de opbrengstwaarde per 31 december 2013 van de reeds
   uitgevoerde verrichtingen tot dat moment. Dit resulteert in een waarde van € 12.492.000.
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   Op de waardering van het onderhanden werk is een voorziening in mindering gebracht uit hoofde van contracterings-
   onzekerheden van € 1.029.000 over het schadelastjaar 2012 en € 84.000 over het schadelastjaar 2013.

   Voor de waardering per 31 december 2012 en per 31 december 2013 geldt dat Revant een zo nauwkeurig mogelijke
   herberekening in het kader van de transitie heeft gemaakt.

   De onzekerheden bij genoemde factoren versterken elkaar. Deze genoemde factoren worden in de Handreiking
   omzetverantwoording 2013 behandeld. Revant heeft de handreiking gevolgd: desondanks blijft de jaarrekening 2013
   inherent materiële onzekerheden bevatten. Voor de aard en inhoud van genoemde regelingen en dilemma's meer in
   detail wordt verwezen naar de regelgeving van de NZa terzake en de Handreiking omzetverantwoording 2013 zoals
   door het Ministerie van VWS is vastgesteld in februari 2014. De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eind-
   afrekeningen met zorgverzekeraars en NZa, het definitieve verrekenbedrag en een eventuele definitieve overschrijding
   van het macro-omzetplafond en macro-honorariumplafond en kunnen materieel afwijken van de in deze jaarrekening
   opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.

Gevolgen van de genoemde onzekerheden voor de jaarrekening 2013 van Revant

Vanaf 2012 is de budgettering in de medisch specialistische zorg afgeschaft en geldt prestatiebekostiging. De over-
gang van de budgetbekostiging naar prestatiebekostiging brengt voor instellingen systeemrisico's met zich mee. Met
het transitiemodel zoals dat is gedefinieerd, worden de systeemrisico's van de overgang van budgetbekostiging naar
volledige prestatiebekostiging deels gemitigeerd.

De systeemrisico's worden opgevangen door een transitiebedrag vast te stellen per revalidatie instelling op basis van het
verschil tussen de schaduwomzet en bijbehorende DOT-omzet (prestatiebekostiging). Voor de revalidatie geldt dat het
transitiebedrag over 2013 opnieuw berekend wordt. Het transitiebedrag wordt in 2013 voor 95% verrekend en in 2014
voor 70% van het berekende bedrag van 2013. In essentie is de doelstelling van het transitiemodel een demping van de
overgang van budgetbekostiging naar prestatiebekostiging.

De onzekerheden hebben invloed op diverse posten in de jaarrekening 2013. Voor de resultatenrekening heeft dit 
vooral invloed op de verantwoorde DBC-omzet, inclusief het transitiebedrag. Doordat er voor 2013 sprake is van een
vangnet van 95%, wordt de resultaatinvloed van de onzekerheden gedempt.

Daarnaast hebben de onzekerheden invloed op diverse balansposten in de jaarrekening 2013, vooral voor de waardering
van het onderhanden werk, de vorderingen op / schulden aan zorgverzekeraars en het transitiebedrag. De invloed van 
deze onzekerheden zullen vooral resulteren in verschuivingen tussen deze posten, waarbij de resultaatinvloed beperkt
is tot 5%. Revant heeft hierop een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat een afwijking van 5% op het 
onderhanden werk leidt tot een verschuiving van € 625.000 tussen balansposten onderhanden werk en de vorderingen
uit hoofde van bekostiging.

Op basis van de realisatie in 2014, zal hierover meer duidelijkheid ontstaan. Revant heeft de bepaling van de balans-
posten gebaseerd op de best mogelijke inschattingen op basis van de beschikbare informatie ten tijde van de opmaak
van de jaarrekening.
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5.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen
en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen    
in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Materiële vaste activa

Bijzondere waardeverminderingen
Vaste activa met een lange levensduur worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen wanneer wijzigingen of
omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden.
De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te 
vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal
genereren.
Wanneer de boekwaarde van een actief hoger is dan de geschatte contante waarde van de toekomstige kasstromen, 
worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare      
waarde.
De opbrengstwaarde is gebaseerd op de geschatte verkoopprijs minus de geschatte kosten welke nodig zijn om de
verkoop te realiseren.

Op Revant niveau is in 2013 een impairment toets uitgevoerd.
De contante waarde van de toekomstige vrije geldstromen bedraagt € 33.742.000 per ultimo 2013. 
De boekwaarde van het geïnvesteerd vermogen bedraagt per 31 december 2013 € 27.933.000. 
Op grond van deze uitkomst is besloten om de waardering van de vaste activa niet aan te passen. 

Financiële vaste activa

Voorraden
Voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs onder aftrek van een voorziening voor incourantheid. Gezien de
beperkte omvang van de voorraden is de waarde op € 1 gepresenteerd in de jaarrekening.

Onderhanden werk uit hoofde van DBC's
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC's wordt gewaardeerd op basis van de huidige opbrengstwaarde.
Van de openstaande verrichtingen per 31 december worden hierbij de DBC's afgeleid.
De onderhanden werk positie is bepaald per zorgverzekeraar.
Op het onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen zijn van verzekeraars in mindering gebracht.
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Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. 

Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen 

op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve 

afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingstermijnen van materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het actief. De 

afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de 

economische levensduur. Op grond, onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 

afgeschreven.

Voor die vaste activa waarvoor binnen de bekostigingssystematiek of de verkregen subsidie substitutievrijheid bestaat, zijn 

de afschrijvingstermijnen gebaseerd op de economische levensduur.                                                                                                                                                                                                                                                                  

In 2012 is een strategisch vastgoed beleidsplan opgesteld. Voor de locaties in Zeeland zijn geen beleidswijzigingen 

geformuleerd. Voor de locatie in Breda is het scenario gekozen om tot 2030 in de huidige locatie te blijven en vervolgens 

te verhuizen naar nieuwbouw. Deze keuze leidt tot een versnelde afschrijving van de locatie Breda. Voor 2013 betekent dit 

een extra afschrijvingspost van € 204.437.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. 

Indien sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde; afwaardering 

vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
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Daarnaast is op het onderhanden werk een voorziening getroffen voor verlieslatende contracten.

De afgesproken zorgplafonds van enkele zorgverzekeraars over 2012 worden overschreden met € 2.606.000.
Hiervan heeft € 2.145.000 betrekking op het boekjaar 2012 en € 461.000 op het boekjaar 2013. 

Financiële instrumenten

Vorderingen

Liquide middelen

Voorzieningen

Schulden
Schulden worden opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde).
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De schadelast 2012 is bepaald op basis van de facturatie. De schadelast van 2013 is geprognosticeerd op basis van de 

facturatie en een inschatting van de schadelast van de openstaande DBC's. 

Overige financiële verplichtingen

Financiële verplichtingen die geen deel uitmaken van een handelsportefeuille worden tegen

geamortiseerde kostprijs gewaardeerd op basis van de effectieve rentemethode.

   persoonlijk levensfasebudget (PLB) in tijd te realiseren. In de voorziening persoonlijk levensfasebudget is het saldo

   (leeftijd en aantal dienstjaren in de zorgsector) recht hebben op een eenmalige storting van PLB uren naar rato

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Tevens is in het boekjaar 2013 rekening gehouden met de overschrijding van een zorgkostenplafond over het 

schadelastjaar 2013 voor een bedrag van € 84.000.

Verstrekte leningen en overige vorderingen

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 

rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Vorderingen worden opgenomen voor de nominale waarde. Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond 

van verwachte oninbaarheid.

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan waarbij 

het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te 

schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde met 

uitzondering van de voorzieningen voor jubileumverplichtingen en PLB. Deze voorzieningen worden gewaardeerd tegen 

contante waarde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- De voorziening jubileumverplichtingen betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 

   betalingen aan medewerkers bij optredende arbeidsongeschiktheid.
- De voorziening persoonlijk levensfase budget: In de CAO ziekenhuizen is afgesproken om per 1 januari 2010 een

   overgangsregeling. Deze regeling houdt in dat werknemers die op een peildatum voldoen aan bepaalde eisen

   dan aan jongere werknemers. De contante waarde van deze toekomstige verplichting bedraagt € 802.000. 

   van de PLB uren van de medewerkers per 31 december 2013 opgenomen en de contante waarde van de specifieke

   gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

   van het dienstverband in de maand dat zij 55 jaar worden. De voorziening is op individuele grondslag berekend en in

   in zijn geheel aangemerkt als langlopend. Geen voorziening is gevormd voor de algemene overgangsregeling.   

   Deze regeling houdt globaal in dat aan de huidige oudere werknemers jaarlijks meer verlofrechten worden toegekend    

   voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is       

- De voorziening R-EPD is gevormd ter dekking van toekomstige verplichtingen in het kader van invoering van R-EPD.

- De voorziening arbeidsongeschiktheid is nominaal gewaardeerd en wordt gevormd ter dekking voor toekomstige

Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige 
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5.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Pensioenen

5.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
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Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht

bestaan uit liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden.

De verplichtingen, welke voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 

bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Revant betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever 

wordt betaald en de helft door de werknemer. 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de 

hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. 

Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.

Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, 

worden aan dit boekjaar toegerekend.

Naar de stand van ultimo december 2013 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 109% (bron: website www.pfzw.nl, 

dekkingsgraad december 2013). Stichting Revant heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in 

geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Revant heeft 

daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds (het 

vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar financiële verplichtingen) dit toelaat.

Stichting Revant heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende 

werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd op het gemiddeld 

verdiende loon berekend over de jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Revant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ACTIVA

1. Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Grond 2.143.230 2.143.230
Terreinvoorzieningen 228.569 261.758
Gebouwen 10.478.644 11.004.303
Verbouwingen 1.206.572 1.375.662
Installaties 3.807.546 4.283.342
Trekkingsrechten 1.010.304 1.076.745
Instandhouding 1.254.525 1.018.727
Inventaris 1.049.664 1.154.693
Automatisering 356.235 111.871

Totaal materiële vaste activa 21.535.289 22.430.331

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven : 2013 2012
€ €

Boekwaarde per 1 januari 22.430.331 23.056.108
Bij: investeringen 1.013.871 1.231.483
Af: afschrijvingen 1.908.913 1.857.260
Af: terugname geheel afgeschreven activa 0 0
Af: desinvesteringen 0 0

Boekwaarde per 31 december 21.535.289 22.430.331

Aanschafwaarde 37.850.916 37.650.552
Cumulatieve afschrijvingen 16.315.627 15.220.221

Toelichting:

Aanvullend daarop wordt de locatie Breda versneld afgeschreven tot het jaar 2030.

2. Financiële vaste activa 

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Deelnemingen 20.300 20.300

Totaal financiële vaste activa 20.300 20.300

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt :
€

Boekwaarde per 1 januari 2013 20.300

Bij: kapitaalstorting 0
Bij: verstrekte lening 0
Af: ontvangen aflossing leningen 0
Af: waardeverminderingen 0

Boekwaarde per 31 december 2013 20.300
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Voor een nadere specificatie van het verloop van de materiële vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het 

mutatieoverzicht onder 5.1.6. De daarin vermelde afschrijvingspercentages vormen de basis voor de afschrijvingen.
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ACTIVA

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Naam en rechtsvorm en 

woonplaats rechtspersoon

Verschaft 

kapitaal

Kapitaal-

belang (in %)

Eigen 

vermogen Resultaat

€ € €

Zeggenschapsbelangen:
VIR e-Care Solutions B.V.
te Arnhem 2.000 8,00% 1.075.194 -55.969

3. Voorraden 

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Overige voorraden 1 1

Totaal voorraden 1 1

4. Onderhanden werk uit hoofde van DBC's

De specificatie is als volgt: 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Onderhanden werk DBC's A-segment 12.492.381 11.108.070
Af: ontvangen voorschotten 8.345.544 7.103.269
Af: voorziening onderhanden werk 2.690.548 1.577.761

Totaal onderhanden werk 1.456.289 2.427.040

Toelichting:
Bij de bepaling van het onderhanden werk zijn van de openstaande verrichtingen per 31-12 de DBC's afgeleid.
Het onderhanden werk is per zorgverzekeraar opgesteld.

Omdat de afgesproken zorgplafonds 2012 en 2013 bij diverse zorgverzekeraars worden overschreden, is een
voorziening op verlieslatende contracten opgenomen. Voor het vaststellen van deze voorziening is de verwachte
schadelast per zorgverzekeraar bepaald. Voor het schadelastjaar 2012 is € 2.606.383 opgenomen en voor het
schadelastjaar 2013 € 84.165. Voor het schadelastjaar 2012 werden voor het eerst afspraken gemaakt met de diverse
zorgverzekeraars. Mede door verschuivingen in marktaandelen werden enkele plafonds fors overschreden. Deze 
verwachtingen zijn meegenomen bij de contractbesprekingen over 2013. Dit heeft bij enkele zorgverzekeraars
geresulteerd in hogere afspraken. Het risico op overschrijdingen van de plafonds is daardoor veel minder geworden. 

De voorziening onderhanden werk heeft effect op de hoogte van het transitiebedrag. 

Stroom DBC's en zorgverzekeraar

Gerealiseerde 

projectkosten 

en 

toegerekende 

winst

Af: verwerkte 

verliezen

Af: ontvangen 

voorschotten

Saldo per        

31-12-2013

€ € € €
CZ 6.494.195 0 5.235.750 1.258.445
VGZ 3.379.107 0 2.680.000 699.107
Achmea 1.492.084 0 429.794 1.062.290
Menzis 652.916 0 0 652.916
Multizorg 436.823 0 0 436.823
Overig 37.256 0 0 37.256

Totaal (onderhanden projecten) 12.492.381 0 8.345.544 4.146.837
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Kernactiviteit

software
programmatuur

De cijfers van het eigen vermogen en het resultaat hebben als bron de jaarrekening 2012 van VIR e-Care Solutions B.V. 
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5. Vorderingen uit hoofde van bekostiging

De specificatie is als volgt: 2013 2012
€ €

Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars) 30.179.003 28.939.569
Af: A omzet (inclusief overloop) 29.402.709 28.297.530
Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met 0 0
      vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag (100%) 776.294 642.039

31-12-2013 31-12-2012
€ €

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling 1.906.624 642.039

- schulden uit hoofde van transitieregeling 0 0
1.906.624 642.039

Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012 95% 1.110.688€  
2012 (aanvulling tot 100%) 5% 58.457€       
2013 95% 737.479€     (95% van € 776.294)
Vordering per 31/12/2013 1.906.624€  

2014 70% 543.406€     (70% van € 776.294)

Toelichting:

Voor revalidatie instellingen is de verrekenfactor voor 2012 vastgesteld op 95%. Voor de longrevalidatie geldt voor 2012
nog 100% budgetcompensatie. De NZa heeft besloten om voor Revant in 2012 het totale budget voor zowel 
revalidatiezorg als longrevalidatiezorg te continueren.
In 2014 is het transitiebedrag over 2012 definitief berekend. De toename ten opzichte van het bedrag in de jaarrekening
van 2012 bedraagt € 527.106.
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De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling 

voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder 

de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term 

transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie 

bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

In 2013 geldt een verrekenfactor van het transitiebedrag van 95%. 
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6. Overige vorderingen

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Vorderingen op debiteuren 1.923.119 3.924.120
Nog te factureren omzet DBC's/ DBC-zorgproducten 5.530.601 1.061.485
Overige vorderingen:
Leningen aan personeel 19.262 24.088
Vooruitbetaalde bedragen 94.312 65.158
Nog te ontvangen bedragen 294.814 337.706

Totaal vorderingen en overlopende activa 7.862.108 5.412.557

Toelichting:

7. Liquide middelen

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Bankrekeningen 6.232 0
Kassen 6.162 5.362

Totaal liquide middelen 12.394 5.362

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Revant
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De voorziening die in aftrek op de vorderingen is gebracht bedraagt  € 84.368 (2012: € 6.023).
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PASSIVA

8. Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Kapitaal 146.908 146.908
Collectief gefinancierd gebonden vermogen 8.017.143 7.653.901
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen 1.228.425 1.198.463

Totaal eigen vermogen 9.392.476 8.999.272

Kapitaal
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2013 bestemming mutaties 31-12-2013
€ € € €

Kapitaal 146.908 0 0 146.908

146.908 0 0 146.908

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2013 bestemming mutaties 31-12-2013
€ € € €

Reserve aanvaardbare kosten 4.997.653 192.013 0 5.189.666

Bestemmingsreserves:
Bestemmingsreserve kapitaallasten 2.656.248 171.229 0 2.827.477

Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen 7.653.901 363.242 0 8.017.143

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
Saldo per Resultaat- Overige Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2013 bestemming mutaties 31-12-2013
€ € € €

Algemene reserves 1.198.463 29.962 0 1.228.425

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen 1.198.463 29.962 0 1.228.425

Toelichting:
Kapitaal
Hieronder wordt opgenomen het bij oprichting of later ingebrachte kapitaal.

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Hieronder worden reserves opgenomen die voortkomen uit de subsidie- en/of zorggebonden dan wel collectief     
gefinancierde activiteiten.

Bestemmingsreserve kapitaallasten
De bestemmingsreserve kapitaallasten is gevormd om de toekomstige kosten voor groot onderhoud en herinrichting       
te dekken. De mutatie in 2013 is het verschil tussen de vergoeding en de kosten van instandhouding. 

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
Dit betreft vrij besteedbaar vermogen en komt voort uit niet-collectief gefinancierde activiteiten.
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PASSIVA

9. Voorzieningen
Saldo per Dotatie Onttrekking Saldo per

Het verloop is als volgt weer te geven: 1-1-2013 31-12-2013
€ € € €

Voorziening arbeidsongeschiktheidskosten 21.100 192.905 14.005 200.000
Voorziening persoonlijk levensfasebudget 813.000 278.242 17.242 1.074.000
Voorziening R-EPD 260.000 290.000 550.000
Voorziening jubileumverplichtingen 245.985 32.127 42.522 235.590

Totaal voorzieningen 1.340.085 793.274 73.769 2.059.590

31-12-2013
Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moet worden beschouwd:
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) 456.237
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) 1.603.353
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 1.309.590

Toelichting per categorie voorziening:
Arbeidsongeschiktheidskosten
De voorziening arbeidsongeschiktheidskosten wordt jaarlijks berekend op grond van salariskosten en sociale lasten
welke in geval van arbeidsongeschiktheid gedurende twee jaar (eerste jaar 100% en tweede jaar 70%) moet worden
doorbetaald. 

Persoonlijk levensfasebudget
De voorziening is op individuele grondslag berekend. De voorziening is geheel aangemerkt als langlopend.

Voorziening R-EPD
In de jaarrekening van 2012 was de voorziening verantwoord onder de overige kortlopende schulden.
De voorziening betreft kostenramingen voor de jaren 2014 (kortlopend) en 2015 (langlopend).

Jubileumverplichtingen
De voorziening voor jubileumuitkeringen aan medewerkers is op individuele grondslag berekend, waarbij rekening is
gehouden met het salaris, de blijfkans en de sterftekans. De voorziening wordt tijdsevenredig opgebouwd gedurende

De voorziening jubileumuitkeringen is volledig opgenomen onder het langlopend deel van de voorzieningen. Welk deel
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het dienstverband van de medewerkers.

van deze voorziening langlopend > 5 jaar is, danwel < 1 jaar, is niet gekwantificeerd.
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10. Langlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 12.896.575 13.975.505

Totaal langlopende schulden 12.896.575 13.975.505

  

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012
€ €

Stand per 1 januari 15.054.435 16.133.365
Bij: nieuwe leningen 0 0
Af: aflossingen 1.078.930 1.078.930

Stand per 31 december  13.975.505 15.054.435

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar 1.078.930 1.078.930

Stand langlopende schulden per 31 december 12.896.575 13.975.505

Toelichting:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen 1.078.930 1.078.930
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) 12.896.575 13.975.505
Hiervan langlopend (> 5 jaar) 9.082.115 9.735.415

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar bijlage 5.1.8.
De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

11. Overige kortlopende schulden

De specificatie is als volgt : 31-12-2013 31-12-2012
€ €

Schulden aan kredietinstellingen 3.106.427 748.865
Crediteuren 676.946 703.048
Aflossingsverplichtingen langlopende leningen 1.078.930 1.078.930
Belastingen en sociale premies 1.045.844 1.030.595
Schulden terzake pensioenen 162.610 190.879
Vakantiegeld 772.465 744.605
Vakantiedagen 302.000 329.700
Overige schulden 1.299.142 1.796.146

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva 8.444.364 6.622.768

Toelichting:

Een rekening-courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie bedraagt per 31 december 2013 € 8.500.000 bij
ABN AMRO en ING.

Tussen de exploitatie en de investeringsrekeningen is volledige rentecompensatie van toepassing (dagrente).

Tot zekerheid van het bankkrediet staan:

In de jaarrekening van 2012 was de verplichting voor het R-EPD verantwoord onder de overige schulden. Dit bedrag
is overgeheveld naar de voorzieningen. 
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Bankkrediet:

- positieve/negatieve hypotheekverklaring.
- pari passu verklaring.
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Financiële instrumenten

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Waarborgfonds

Overige
Per 31 december 2012 heeft Revant verplichtingen in het kader van het outsourcen van haar ICT. Dit contract loopt
tot 2016 en vertegenwoordigt een bedrag van € 340.000 op jaarbasis.
Daarnaast heeft Revant een contract afgesloten met een leverancier voor het leveren van multifunctionals c.q.
kopieerapparaten tot december 2017. De kosten hiervoor bedragen € 58.000 op jaarbasis.

Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument

Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg 
terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de
Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse
Zorgautoriteit ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per
instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk.
Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk      
vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.

Bij het opstellen van de jaarrekening 2013 bestaat nog geen inzicht in de realisatie van het mbi-omzetplafond over 2013.
Stichting Revant is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersingsinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking 
gebracht in de balans van de stichting.
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Bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector zijn geldleningen geborgd. Stichting Revant heeft zich verplicht in geval van 

financiële problemen bij het Waarborgfonds (uitputting fonds) het Waarborgfonds bij te staan (obligo). 

Het obligo bedraagt 3% van de boekwaarde van de restantschuld van de geborgde geldleningen. 

Per 31 december 2013 bedraagt dit obligo € 419.265.

Renterisico en kasstroomrisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Bij deze 

leningen is sprake van een vast rentepercentage over de gehele looptijd. De leningen worden aangehouden tot het einde 

van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om 

(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.

Reële waarde

De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, 

liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.

De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet materieel af van de 

boekwaarde.

Algemeen

De instelling maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling 

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen.

De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het 

kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan de instellingen 

verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot de marktwaarde van de 

desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een 

indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de 

krediet- of marktrisico’s.

Kredietrisico

De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 84% geconcentreerd bij drie grote verzekeraars. 
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De heffingsgrondslag Macrobeheersinstrument is als volgt opgebouwd: 2013 2012
€ €

Tariefopbrengst van DBC’s, DBC-zorgproducten en overige zorgproducten in 28.018.398 26.919.355
zowel het A- als het B-segment
Verrekenbedrag op grond van de beleidsregel Transitie bekostigingsstructuur 737.479 642.039
medisch specialistische zorg
Mutatie in de onderhanden projecten 1.384.311 1.378.175

Verloopoverzicht investeringsruimte trekkingsrechten 

Het verloop is als volgt weer te geven: 2013 2012
€ €

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari 3.807.571 3.224.166
Af: correctie normatieve investeringsruimte 0
Bij : indexering niet-bestede investeringsruimte 97.093 53.521
Bij : investeringsruimte verslagjaar 529.884 529.884
Af: investeringen verslagjaar 0 0

Beschikbare investeringsruimte 31 december 4.434.548 3.807.571

Gemelde lopende investeringsprojecten leggen het volgende beslag op de beschikbare investeringsruimte:  € 0   
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5.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA

5.1.6.1 WTZi - vergunningsplichtige materiële vaste activa

Grond Terreinen Gebouwen Ver- Installaties Subtotaal Totaal
voor- incl. bouw- bouwingen vaste ver-

zieningen rente inrichting gunning
€ € € € € € €

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde 2.143.230 664.715 16.077.152 3.351.590 9.532.021 31.768.708 37.650.552
- cumulatieve afschrijvingen 0 402.957 5.072.849 1.993.613 5.248.679 12.718.098 15.220.221

 
Boekwaarde per 1 januari 2013 2.143.230 261.758 11.004.303 1.357.977 4.283.342 19.050.610 22.430.331

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 1.013.871
- afschrijvingen 0 33.189 525.659 166.592 475.796 1.201.236 1.908.913

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 2.850 2.850 813.507
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 2.850 2.850 813.507

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 -33.189 -525.659 -166.592 -475.796 -1.201.236 -895.042

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde 2.143.230 664.715 16.077.152 3.351.590 9.529.171 31.765.858 37.850.916
- cumulatieve afschrijvingen 0 436.146 5.598.508 2.160.205 5.721.625 13.916.484 16.315.627

Boekwaarde per 31 december 2013 2.143.230 228.569 10.478.644 1.191.385 3.807.546 17.849.374 21.535.289

Afschrijvingspercentage 0,0% 5,0% 2,0% 5,0% 5,0%

P
a
g
in
a
 7
9
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5.1.6.2 WTZi - instandhoudings materiële vaste activa

Subtotaal
Trekkings Onderh. Subtotaal Instand- Instand- Onderh. Subtotaal instandhou-

rechten Project. houdingen houdingen Project. dings activa
€ € € € € € € €

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde 1.328.822 0 1.328.822 981.649 791.950 0 1.773.599 3.102.421
- cumulatieve afschrijvingen 252.077 0 252.077 715.274 39.598 0 754.872 1.006.949

Boekwaarde per 1 januari 2013 1.076.745 0 1.076.745 266.375 752.352 0 1.018.727 2.095.472

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 379.004 0 379.004 379.004 573.053
- afschrijvingen 66.441 0 66.441 84.659 58.547 0 143.206 209.647 68.249

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 268.368 0 0 268.368 268.368
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 268.368 0 0 268.368 268.368

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) -66.441 0 -66.441 -84.659 320.457 0 235.798 169.357

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde 1.328.822 0 1.328.822 713.281 1.170.954 0 1.884.235 3.213.057
- cumulatieve afschrijvingen 318.518 0 318.518 531.565 98.145 0 629.710 948.228

Boekwaarde per 31 december 2013 1.010.304 0 1.010.304 181.716 1.072.809 0 1.254.525 2.264.829

Afschrijvingspercentage 5,0% 10,0% 5,0%

P
a
g
in
a
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0
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5.1.6.3 WMG gefinancierde materiële vaste activa

Grond Terreinen Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris Vervoer Automati- Onderh. Subtotaal
voorzieningen gebouwen bouwingen middelen sering Project. WMG
€ € € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 2.526.431 0 210.315 0 2.736.746
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 1.371.738 0 98.444 0 1.470.182

Boekwaarde per 1 januari 2013 0 0 0 0 0 0 1.154.693 0 111.871 0 1.266.564

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 163.672 0 471.195 0 634.867
- afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 268.701 0 226.831 0 495.532

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 457.276 0 85.013 0 542.289
  .cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 457.276 0 85.013 0 542.289

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 0 0 -105.029 0 244.364 0 139.335

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 2.232.827 0 596.497 0 2.829.324
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 1.183.163 0 240.262 0 1.423.425

Boekwaarde per 31 december 2013 0 0 0 0 0 0 1.049.664 0 356.235 0 1.405.899

Afschrijvingspercentage 10,0% 33,3%

P
a
g
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a
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5.1.6.4 Niet WTZi/WMG gefinancierde materiële vaste activa

Subtotaal
Grond Terreinen Gebouwen Semi perm. Ver- Installaties Inventaris Vervoer Automati- Onderh. niet WTZi/

voorzieningen gebouwen bouwingen middelen sering Project. WMG
€ € € € € € € € € € €

Stand per 1 januari 2013
- aanschafwaarde 0 0 0 0 42.677 0 0 0 0 0 42.677
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 24.992 0 0 0 0 0 24.992

Boekwaarde per 1 januari 2013 0 0 0 0 17.685 0 0 0 0 0 17.685

Mutaties in het boekjaar
- investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- afschrijvingen 0 0 0 0 2.498 0 0 0 0 0 2.498

- terugname geheel afgeschreven activa
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  per saldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo) 0 0 0 0 -2.498 0 0 0 0 0 -2.498

Stand per 31 december 2013
- aanschafwaarde 0 0 0 0 42.677 0 0 0 0 0 42.677
- cumulatieve afschrijvingen 0 0 0 0 27.490 0 0 0 0 0 27.490

Boekwaarde per 31 december 2013 0 0 0 0 15.187 0 0 0 0 0 15.187

Afschrijvingspercentage 5,0%
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5.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN

Num-

mer

Brief-

nummer Jaar Omschrijving WTZi-type t/m 2012 2013 gereed

onder-

handen

Nominaal 

bedrag Index

Aangepaste 

goedkeuring

€ € € € € € € 
Eind 2013 zijn er geen onderhanden projecten.

 
Totaal 0 0 0 0 0 0 0

5.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREED GEKOMEN PROJECTEN

Num-

mer

Brief-

nummer Jaar Omschrijving WTZi-type

Activa-

post WTZi WMG Overige Totaal

Afschrij-

ving WTZi Rentekosten

€ € € € € € 

Totaal 0 0 0 0 0 0

P
a
g
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a
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3

Projectgegevens Investeringen Toekomstige lasten

Projectgegevens Investeringen Goedkeuringen

t/m 2013
Jaar van 

ople-

vering



5.1.8 OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN PER 31 DECEMBER 2013

Leninggever Datum Hoofdsom

Totale 

loop-

tijd

Einddatum 

lening
Soort lening

Werke-

lijke-

rente

Rente 

herzienings

datum

Restschuld 31 

december 

2012

Nieuwe 

leningen 

in 2013

Aflossing in 

2013

Restschuld 31 

december 2013

Restschuld 

over 5 jaar

Resteren-

de 

looptijd 

in jaren 

eind 

2013

Aflos-

sings-

wijze

Aflossing 

2014

Gestelde 

zekerheden

€ % € € € € € €

BNG 5-2-2001 1.134.450 15 5-2-2016 onderhands 2,15% - 302.520 0 75.630 226.890 0 3 lineair 75.630 Waarborgfonds

ABN AMRO 20-12-2007 3.500.000 10 20-12-2017 onderhands 4,63% - 1.750.000 0 350.000 1.400.000 0 4 lineair 350.000 Waarborgfonds

Ned. Waterschapsbank 5-2-2001 1.361.341 25 5-2-2026 onderhands 5,46% 5-2-2016 762.350 0 54.454 707.896 435.626 13 lineair 54.454 Waarborgfonds

Ned. Waterschapsbank 28-1-2009 1.210.110 19 28-1-2028 onderhands 1,53% 29-1-2018 1.019.040 0 63.690 955.350 636.900 15 lineair 63.690 Waarborgfonds

Ned. Waterschapsbank 30-3-2011 8.168.000 20 31-3-2031 onderhands 3,12% 30-3-2016 7.759.600 0 408.400 7.351.200 5.309.200 18 lineair 408.400 Waarborgfonds

ABN AMRO 1-10-2001 1.000.000 35 1-1-2036 onderhands 4,38% 1-4-2018 829.000 0 36.000 793.000 613.000 23 lineair 36.000 Waarborgfonds

Ned. Waterschapsbank 5-2-2001 3.630.242 40 5-2-2041 onderhands 5,63% 5-2-2021 2.631.925 0 90.756 2.541.169 2.087.389 28 lineair 90.756 Waarborgfonds

Totaal        15.054.435 0 1.078.930 13.975.505 9.082.115   1.078.930  
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

BATEN

13. Toelichting niet-gebudgetteerde zorgprestaties

De specificatie is als volgt : 2013 2012
€ €

Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties 62.500 86.095

Totaal 62.500 86.095

14. Omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment

De specificatie is als volgt: 2013 2012
€ €

Gefactureerde omzet DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 27.450.921 26.919.355
Mutatie onderhanden projecten DBC's / DBC-zorgproducten A-segment 1.384.311 1.378.175

Totaal 28.835.232 28.297.530

Toelichting:

15. Opbrengsten uit hoofde van transitieregelingen en honorariumplafonds

De specificatie is als volgt: 2013 2012
€ €

Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 2012 95% 500.751 609.937
Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag aanvull. regel. 2012 Revant 5% 26.355 32.102
Opbrengst uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag 2013 95% 737.479 0

Totaal 1.264.585 642.039

Toelichting:

De regeling voor revalidatiecentra is vastgesteld op 95% in 2012. Revant levert tevens longrevalidatie waarvoor 100%     
compensatie geldt. Daarom heeft de NZa besloten om het budget van Revant in 2012 voor 100% te continueren.

16. Toelichting subsidies

De specificatie is als volgt : 2013 2012

Overige subsidies 184.038 115.864

Totaal 184.038 115.864

17. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten

De specificatie is als volgt : 2013 2012

Overige opbrengsten 1.571.642 1.561.886

Totaal 1.571.642 1.561.886
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Rekening is gehouden met een omzetcorrectie vanwege overschrijding van zorgkostenplafonds van € 1.028.622 
voor schadelastjaar 2012 en € 84.165 voor schadelastjaar 2013.

De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling 

voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder 

de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term 

transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie 

bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.

In 2013 geldt een percentage van 95%.



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Personeelskosten

De specificatie is als volgt : 2013 2012
€ €

Lonen en salarissen 17.632.676 17.087.339
2.366.415 2.271.820

Pensioenpremies 1.609.212 1.546.218

Andere personeelskosten 1.257.464 1.123.838

Subtotaal 22.865.767 22.029.215
Personeel niet in loondienst 1.112.968 864.434

Totaal personeelskosten 23.978.735 22.893.649

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's):

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden 365,1 363,3

19. Afschrijvingen immateriële en materiële vaste activa

De specificatie is als volgt : 2013 2012
€ €

Nacalculeerbare afschrijvingen:
- materiële vaste activa 1.063.240 1.102.827
- erfpacht 5.069 5.069
Overige afschrijvingen:
- materiële vaste activa 851.126 761.168

Totaal afschrijvingen 1.919.435 1.869.064

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten 2013
€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening 1.919.435
waarvan nacalculeerbare afschrijvingen 1.063.240

  
In externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:   
-WTZi-vergunningsplichtige vaste activa 999.326
-WTZi-meldingsplichtige vaste activa 66.441
Totaal vergoeding nacalculeerdbare afschrijvingslasten 1.065.767

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa 33.094.680
Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa 13.829.863

20. Overige bedrijfskosten

De specificatie is als volgt : 2013 2012
€ €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten 969.256 1.004.457
Algemene kosten 2.298.111 2.456.057
Patiënt- en bewonersgebonden kosten 547.520 692.262
Onderhoud 724.914 688.943
Energie - gas 225.441 201.226
Energie - stroom 217.762 212.867
Energie - transport en overig 26.103 22.955
Dotaties en vrijval voorzieningen 37.861 -296.846

Totaal bedrijfskosten 5.046.968 4.981.921

Pagina 86

Sociale lasten



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Financiële baten en lasten

De specificatie is als volgt : 2013 2012
€ €

Rentebaten 0 0
Subtotaal financiële baten 0 0

Rentelasten -579.655 -661.558
Waardeverandering financiële vaste activa en effecten 0 0
Subtotaal financiële lasten -579.655 -661.558

Totaal financiële baten en lasten -579.655 -661.558
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5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

De bezoldiging van de (gewezen) bestuurder van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

2013
Mevr. Drs. 

C.A.L.M. 

Lennards  

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie 1-1-2008
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur? Nee
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie? 1-3-2014
4 Is deze gewezen bestuurder sindsdien nog in dienst van uw organisatie? Nee
5 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? 5 (*)
6 Welke salarisregeling is toegepast? 2 (**)
7 Wat is de deeltijdfactor? 89%
8 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere
vaste toelagen) 150.289
a.  Waarvan: verkoop verlofuren 0
b.  Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren 0

9 Totale som vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto etc.) 7.656
10 Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen 2.132
11 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies 8.248
12 Voorz. tbv beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkg.bijdrage pensioen, FPU) 17.492
13 Winstuitdelingen en bonusbetalingen 0
14 Uitkeringen ivm beëindiging van het dienstverband 0
15 Totaal bezoldiging (8 tm 14, excl 8a en b) 185.817

* 1= Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ** 1= BBZ
2= Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 2= NVTZ-regeling
3= Intern waarnemen bestuursfunctie 3= Oude NVZD- of VDZ-regeling
4= Extern ingehuurd, geen dienstverband 4= AMS-regeling
5= Gewezen bestuurder 5= CAO
6 = Anders 6= Anders
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Eénhoofdig Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Welke bestuursmodel is van toepassing op uw 

organisatie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht.



5.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt:

LJM Kenter RLJ Scholte JMLJ Reijnen W Verhage C Lasonder

1 1-1-2012 28-12-2007 28-12-2007 1-7-2008 1-1-2013

2 Ja Nee Nee Nee Nee

3       
4 10.547 9.492 8.438 8.438 8.438

5       

6  733 482 512  
7       

8        

9        
10        

11 10.547 10.225 8.920 8.950 8.438

Toelichting

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bezoldiging van de bestuurder en toezichthouders van Revant valt binnen de norm van de WNT.

De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1   
2 1-1-2008 # 1-jan-11 # 1-jan-11 # 1-jan-11
3 1-3-2014 # 2-jan-11 # 2-jan-11 # 2-jan-11
4 89% # 3-jan-11 # 3-jan-11 # 3-jan-11

5
150.289

# 4-jan-11 # 4-jan-11 # 4-jan-11
6 Winstdelingen en bonusbetalingen 0 # 5-jan-11 # 5-jan-11 # 5-jan-11
7 Totaal beloning (5 en 6) 150.289  2  4  6
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten 0       
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) 9.788       

10

17.492    21-nov-47   

11
0
      

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11) 177.569 2 17.496 6

12 Beloning 2012 177.240
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Mevr. Drs. C.A.L.M. Lennards, bestuurder

Voorzieningen ten behoeve van beloningen 

betaalbaar op termijn

Uitkeringen in verband met beëindiging van het 

dienstverband

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum) 
In dienst tot (datum)

Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

Uitkeringen in verband met 

beëindiging van het dienstverband

Vanaf welke datum was de 

toezichthouder voor het eerst in de 

huidige functie van toezichthouder 

werkzaam binnen de organisatie?

Is de persoon in het verslagjaar 

voorzitter van de Raad van Toezicht 

geweest?Nevenfunctie(s)
Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, 

eindejaarsuitkering en andere vaste Wat is de totale som van de eventuele 

vergoedingen in natura (o.a. 

huisvesting, auto (mede) voor 

Naam

Vaste en variabele 
Werkgeversbijdrage sociale 

verzekeringspremies

Voorzieningen ten behoeve van 

beloning betaalbaar op termijn (o.a. 

werkgeversbijdrage pensioen, VUT, 

FPU, sabbatical, aanvulling sociale 

uitkering, 

Winstdelingen en bonusbetalingen

Met ingang van 1 januari 2014 hebben de heer W. Verhage en mevrouw J.M.L.J. Reijnen de Raad van Toezicht verlaten.
Tegelijkertijd zijn de heren J.H. van Meer en J.J. Caron toegetreden als toezichthouder.



Het normenkader ronden de 'Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (WNT)
is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014,
nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari
2014, nr. 2014-0000 104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel
aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de 
minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet
WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd.

Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Revant gebruik gemaakt van de
mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van
deze functionarissen. Op basis van de Beleidsregel toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens
besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr. 2014-0000142706 
kán en hoeft Revant niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze interim-
functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet WNT).

Honoraria accountant 2013 2012
€ €

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt:

1 Controle van de jaarrekening 52.516 32.277
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) 10.855 12.697
3 Fiscale advisering 0 19.086
4 Niet controle-diensten 0 0

Totaal honoraria accountant 63.371 64.060

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen
en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.

Er hebben zich in 2013 geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

De heer H.G.C.M. van Beek
Voorzitter Raad van bestuur a.i.

De heer ir. L.J.M. Kenter De heer drs. R.L.J. Scholte
Raad van Toezicht, voorzitter Raad van Toezicht, vice-voorzitter

Mevrouw C. Lasonder De heer J.H. van Meer
Raad van Toezicht, lid Raad van Toezicht, lid

De heer J.J. Caron
Raad van Toezicht, lid
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5.2 OVERIGE GEGEVENS
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5.2  OVERIGE GEGEVENS

5.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De Raad van Bestuur van Stichting Revant heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van   
13 mei 2014.

De Raad van Toezicht van de Stichting Revant heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in vergadering van 
13 mei 2014.

5.2.2  Statutaire regeling resultaatbestemming

-

5.2.3 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in de resultatenrekening. 

5.2.4 Gebeurtenissen na balansdatum

5.2.5 Controleverklaring

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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Er zijn geen relevante gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening.



Controleverklaring van de

onafhankelijke accountant
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