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Revant is hét expertisecentrum voor medisch specialistische revalidatie in West-Brabant en Zeeland.  
Samen met de revalidant werken wij professioneel, inter disciplinair en met toe wijding aan eigen regie 
en zelfstandigheid; Revant biedt de kracht tot ontwikkeling.

De opleidingsgroep revalidatiegeneeskunde Revant ontvangt met veel 
enthousiasme AIOS, met een opleidingsprogramma op maat.

Uitdagend leerklimaat
We bieden een gezond en uitdagend leerklimaat voor revalidanten en medewerkers.  
De aanwezigheid van AIOS vinden we daarbij van grote meerwaarde.

Boventallig
De roostering van AIOS gebeurt bij Revant volledig boventallig. Daardoor is er binnen de 
stage veel ruimte voor jouw specifieke leerdoelen en ontwikkelwensen.

Individueel leerplan
In overleg met jou en je supervisor/opleider stellen we een individueel leerplan op.  
Je krijgt persoonlijke begeleiding en kunt volop aan diverse competenties werken. 
Kortom: alle ruimte voor verbreding en verdieping.

AIOS die je voorgingen noemen ons ‘fanatiek en opleidingsminded’.

Revant medisch specialistische revalidatie

Neurologische revalidatie
Hartrevalidatie
Revalidatie bij complex chronisch 
longfalen

Oncologische revalidatie
Kind- en jeugdrevalidatie
Revalidatie bij pijn & 
gewrichtsaandoeningen

Arm-, hand- en polsrevalidatie
Revalidatie na amputatie
Traumarevalidatie



Zorgmanagement & Leiderschapsontwikkeling
Als medisch specialist ben je naast je directe werk in de zorg betrokken bij het beleid en management van de organisatie. 
Dat vraagt soms andere competenties dan waar je tot nog toe in opgeleid bent. Hoe combineer je taken in de zorg met het 
beleid? Hoe manage je je team rond een patiënt? Hoe werk je samen met managers en bestuur om doelen te bereiken? 
Hoe verlopen de contacten met zorgverzekeraars, de IGZ, de Raad van Toezicht? 

Mogelijkheden 
Leer hoe een zorgorganisatie een gezonde bedrijfsvoering realiseert 
en de strategische doelen bereikt. Ontwikkel leiderschaps-
competenties die van persoonlijke waarde zijn én een voorwaarde 
voor toekomstbestendige zorg. Vanuit deze visie formuleren we samen 
een individueel leerplan. Afhankelijk van het gekozen thema kun je 
samenwerking zoeken met collega-instellingen.
Wens je inbreng van een consultancybureau of kennisverdieping bij 
een managementopleiding? Bij Revant kun je je leerdoelen bereiken 
op een manier die bij jou past.

Kinderrevalidatie
Maak kennis met alle voorkomende aandoeningen binnen de kinderrevalidatie. Wij werken nauw samen met het 
topklinische opleidingsziekenhuis Amphia en er worden veel kinderen doorverwezen vanuit het EMC Rotterdam.  
Hierdoor krijg je  inzicht in verschillende diagnostische trajecten en behandelmogelijkheden. Neem deel aan diverse 
multidisciplinaire en combispreekuren of loop mee bij de consulentschappen bij kinderdagcentra en bij VISIO, het 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.

Mogelijkheden 
Bouw extra expertise op over complex aangedane kinderen. Of leer 
specifieke diagnostiek uit te voeren, zoals ontwikkelingsscreening  
of gangbeeldanalyse. Wil je werken met de GRAIL, de geavanceerde 
loopband met virtuele omgeving? Zien hoe een multilevel botuline-
toxinebehandeling onder echogeleide gegeven wordt? Of een 
multi disciplinair carrousel spreekuur met kinderarts, neuroloog, 
orthopeed, revalidatiearts en fysiotherapeut meemaken? Jouw 
opleidingsbehoefte en ontwikkelwensen zijn leidend.

Martijn Dremmen, AIOS:

‘Revant biedt met geavanceerde technieken optimale impact op het dagelijks 
functioneren.’

Voldoende tijd
‘Bij Revant kun je werken met geavanceerde revalidatietechnologie (o.a. de GRAIL) ten behoeve van 
gangbeeldanalyse en training. Door het looppatroon in al zijn complexiteit te analyseren kun je nauwkeurige 
diagnostiek verrichten en heel gericht behandelen. Daarnaast kan de revalidant vele dagelijkse situaties in 
een veilige en realistische omgeving oefenen.
Voor mij is dat het mooie van revalidatiearts zijn: kijken naar het functioneren van het bewegingsapparaat 
en naar de mens als geheel. Wat is bijvoorbeeld de invloed van een gewrichtsprobleem op het totale leven? 
En, hoe kan ik samen met de revalidant het functioneren tijdens werk en binnen het gezin optimaliseren?  
Ik heb inmiddels op heel wat plekken gewerkt en het bijzondere aan Revant is dat je niet in een rijdende trein 
stapt om vaste taken op te pakken. Daardoor is er voldoende tijd om te werken aan je eigen ontwikkeling en 
opleidingsdoelen.’

 

Annemiek Backx, AIOS: 

‘Het is goed dat je als arts bij de bedrijfsvoering betrokken bent.’

Medisch specialist en bestuurder
‘Bij Revant is een van de bestuurders zelf medisch specialist en deels werkzaam als revalidatiearts. Hierdoor 
worden de andere revalidatieartsen intensief betrokken bij de bedrijfsvoering. Dat is alleen maar goed want 
hoe meer je daar als arts bij betrokken bent, hoe meer invloed je er op kunt hebben. Revant is een relatief 
klein centrum in een concurrerende omgeving zodat dát wat je uniek maakt, belangrijk is. We hebben niet voor 
niets een hele goede samenwerking met de ziekenhuizen die onze meerwaarde kennen ten opzichte van 
bijvoorbeeld eerstelijns fysiotherapeuten en ergotherapeuten. 
De opleidingssfeer hier is erg prettig. Alle supervisoren zijn makkelijk benaderbaar en ik heb elke dag een 
vast bespreekmoment met mijn supervisor. Het is erg laagdrempelig en het mooie is dat zij zelf enthousiast 
worden van het overdragen van hun kennis en visie en blij zijn dat er AIOS zijn.’

 

Gewrichtsgerelateerde aandoeningen
Tijdens deze stage krijg je inzicht in de verschillende diagnostische trajecten en behandel mogelijkheden.  
Revant Breda werkt intensief samen met het topklinische opleidings ziekenhuis Amphia waardoor je kunt meelopen met 
gespecialiseerde orthopedisch en plastisch chirurgen en reumatologen.
Maak kennis met een scala aan reumatische aandoeningen en doe extra expertise op door participatie in de 
kennisnetwerken voor handtherapie en reuma. Ook kun je aan verschillende multidisciplinaire spreekuren deelnemen.

Mogelijkheden 
Verdiep je kennis over conservatieve en operatieve behandel-
mogelijkheden bij degeneratieve rugaandoeningen of breidt je 
expertise uit over de mogelijkheden bij complexe trauma’s.  
Leren hoe je een handscreening doet bij reumatoïde artritis? 
Meekijken met operaties bij de plastisch chirurg of zien hoe spalken 
worden gemaakt in de orthopedische instrumenten makerij? Het is 
maar een greep uit de keuzes die je hebt.

Praktisch
• Duur: 3 maanden
• Meer info en solliciteren:
 Natascha Ringeling-van Leusen, revalidatiearts 
 Tel. 076 579 78 02 | n.ringeling@revant.nl

Praktisch
• Duur: 3 of 6 maanden
•  Meer info en solliciteren:
  Jan-Willem Meijer, medisch directeur en 

revalidatiearts
 Tel. 076 579 77 22 | jw.meijer@revant.nl

Praktisch
• Duur: 6, 9 of 12 maanden.
•  Meer info en solliciteren:
 Suzanne Lambregts, kinderrevalidatiearts
 Tel. 076  579 78 10 | s.lambregts@revant.nl

Suzanne Lambregts, Kinderrevalidatiearts en opleider: 

‘AIOS bij Revant zijn boventallig, dat biedt ruimte voor een opleidingsprogramma 
op maat.’
 
Laagdrempelig én ambitieus
‘Bij Revant bepaal je als AIOS grotendeels je eigen opleidingsplan. Als AIOS word je boventallig ingepland 
zodat de patiëntenzorg niet afhankelijk is van de AIOS. Hierdoor is ruimte (zowel in tijd als opleidings klimaat) 
voor een opleidingsprogramma op maat. Alle revalidatieartsen zijn lid van het opleidingsteam en vervullen 
die rol met passie en enthousiasme. De specialisten zijn toegankelijk en elke vraag mag gesteld worden. 
Daar leren we allemaal van.’

Uitdagend
Bij Revant gaat laagdrempeligheid gepaard met een hoog ambitieniveau. ‘Samen formuleren we expliciet en 
gestructureerd welke competenties, kennis en zelfstandigheid je wanneer onder de knie moet hebben. 
Hulpvraaggericht werken is onze core business: de relatie revalidatiearts - revalidant is altijd gericht op de 
doelen die samen geformuleerd zijn om weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen participeren. Zo gaan we als 
opleiders ook om met de AIOS. Door het goede leerklimaat leveren we een waardevolle bijdrage aan de 
toekomst van het vak.’


