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Jaarbericht 2017
In deze handige bureaukalender voor 2018 – 2019 komt u passages 
tegen uit ons jaarverslag 2017. Al bladerend neemt u kennis van de 
belangrijkste ontwikkelingen bij Revant, medisch specialistische 
revalidatie. Wilt u het volledige jaarverslag 2017 nalezen? 
Ga dan naar: www.revant.nl/overons.
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Augustus 2018
Revant biedt medisch specialistische revalidatie aan 
volwassenen en kinderen in West-Brabant en Zeeland. 
De revalidatie kan zowel klinisch (voor volwassenen) 
als poliklinisch plaatsvinden.

Feiten & cijfers 2017
-   Totaal aantal revalidanten Revant: 1806 kinderen, 7227 vol-

wassenen, waaronder 528 revalidanten voor longrevalidatie;
- Behandeluren volwassenen: 102.388;
- Behandeluren kinderen: 44.346;
- Aantal verpleegdagen: 20.005;
-  Totaal aantal personeelsleden in loondienst 2017 
 (aantal en fte) 511/383 FTE;
-  Waarvan aantal medisch specialisten 2017 
 (aantal medewerkers en FTE) 28/21 FTE;
- Omzet Revant 2017: ruim 34 miljoen euro.

Ook in 2017 is Revant een financieel gezonde organisatie.

Breda | 
revalidatiecentrum

Breda | centrum 
complex chronisch 
longfalen

Goes | 
kinderrevalidatie 
Reigerbos

Goes | 
revalidatiecentrum 
Lindenhof

Terneuzen | 
revalidatiecentrum 
De Wielingen



Uitkomsten onderzoek (poli)klinische behandeling 2017

-    Revalidanten geven een hoge waardering (gemiddeld 
een 9) voor het serieus genomen worden en de 
begrijpelijke uitleg door zowel de revalidatiearts als de 
medewerkers. 

-     Revalidanten vinden dat het behandelteam 
goed op elkaar is ingespeeld. Voor wat betreft 
patiënttevredenheid wordt gemiddeld het rapportcijfer 
8,6 gegeven. Daarnaast zou 89% van de revalidanten 
Revant aanbevelen aan anderen.

 



September 2018
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        18) Prinsjesdag

Persoonlijke behandeling
 
Op verwijzing van medisch specialist, huisarts of bedrijfsarts 
vindt een intake plaats bij de revalidatiearts of longarts of 
cardioloog. Vervolgens start de revalidant met een eigen 
behandelprogramma bij een van de revalidatiecentra van 
Revant. Hierbij kunnen verschillende disciplines worden 
ingezet, samen vormen zij het behandelteam. 

De medisch specialist stuurt het behandelteam aan dat kan 
bestaan uit:
-  Fysiotherapeut
-  Ergotherapeut
-  Psycholoog
-  Activiteitentherapeut
-  Logopedist Alle behandelaren werken samen met de revalidant aan de 

doelen uit het persoonlijke behandelplan. Ook de partner 
of familie wordt hierin betrokken.
Na gemiddeld 10 -12 weken worden de behandelingen 
afgebouwd en zo nodig overgedragen aan behandelaren 
buiten Revant. Er vindt een terugkoppeling plaats aan de 
verwijzend huisarts of medisch specialist.

-  Klinisch linguist
-  Diëtist
-  Bewegingsagoog
-  Maatschappelijk werk
-  (Long)verpleegkundige



Citaten uit onderzoek (poli)klinische behandeling 2017

“Een prettige en veilige omgeving 
waar ik me gesteund voelde in 
mijn zoektocht en worsteling m.b.t. 
emoties rondom mijn belevingen 
tijdens de behandeling en dingen 
die gebeurden op mijn werk in deze 
periode.”

“Heb het als zeer prettig ervaren. 
Heb hulp op maat gekregen en ben 
erg tevreden.”

“Een warm bad. Eindelijk volledig 
begrip, Goede hulp, goede 
afstemming onderling, flexibiliteit 
is super!! Super bedankt, ik ben 
er nog niet, maar dit was de beste 
hulp die ik ooit kreeg.”



Revant is een erkend opleider voor revalidatieartsen, voor 
stageplaatsen voor longartsen en GZ-psychologen. In 2017 
heeft Revant 3 AIOS revalidatiegeneeskundigen begeleid. 

Een quote van een AIOS: 
“Doordat AIOS bij Revant boventallig 
worden ingepland, is er veel ruimte voor 
specifieke ontwikkeling. Er wordt dan ook 
echt met je meegedacht. Welke doelen 
heb je en hoe kunnen we dit realiseren? 
Er wordt een persoonlijk programma 
opgesteld, zo wilde ik graag aanvullende 
ervaring opdoen bij een mytylschool, dit 
kan ik nu combineren met de poli.”

“
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        4) Dierendag  28) Wintertijd 

Oktober 2018



Informatiebeveiliging

Revant heeft een vastgesteld beleid dat zich richt op 
de beveiliging, beschikbaarheid en integriteit van 
alle gegevens waaronder vertrouwelijke gegevens en 
persoonsgegevens.
Het doel van deze informatiebeveiliging is het 
voorkomen van bedreigingen die de privacy en/of de 
informatiebeveiliging kunnen schaden. Een belangrijk 
aandachtspunt dat bij het management en de medewerkers 
hoog op de agenda staat, temeer omdat er vanaf mei 2018 
strengere Europese regelgeving (AVG) van toepassing is. 



Wetenschappelijke onderzoeken 

Revant voert in samenwerking met de universiteiten van 
Maastricht (UvM), Utrecht (UU) en Rotterdam (EUR) vijf 
weten schappelijke onderzoeken uit in het kader van 
promotie trajecten:
-   ViRTAS: virtual reality en participatie ➔ onderzoek waarbij 

functionele training wordt vergeleken met training op de 
GRAIL; 

-   Klinimetrische eigenschappen van TaaK ➔ toetsbaar-
heid van een nieuw instrument voor het meten van Taak-
georiënteerde arm hand Krachtmeter (TaaK) bij kinderen 
zonder en met spastische Cerebrale Parese;

-   NAH bij kinderen en jongeren ➔ longitudinale studie naar 
de gevolgen van NAH op onder andere participatie;

-   Brains Ahead ➔ multicentre prospectieve studie naar de 
gevolgen van licht traumatisch hersenletsel bij kinderen 
en het effect van een educatieve interventie.

-   Cognitief functioneren bij COPD ➔ beschrijvend en evalu-
atief onderzoek naar cognitieve stoornissen bij patiënten 
met COPD en de impact van het 3e lijns longrevalidatie-
programma
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        11) Sint Maarten

November 2018



Doorlopend onderzoeken 

Revant neemt continu deel aan een aantal wetenschappe-
lijke onderzoeken waarbij medewerkers van Revant betrok-
ken zijn. De diversiteit aan onderwerpen is groot. 
Zo lopen er onderzoeken op het gebied van: chronische 
pijn, effecten van longrevalidatie, effect van krachttraining 
van de armen bij kinderen met CP, feedback op het lopen 
bij kinderen met CP, taalbegrip stoornissen bij kinderen 
met CP, onderzoek gericht op het vergroten van participa-
tie van revalidanten met Niet-Aangeboren Hersenletsel, 
dwarslaesie, amputatie en hun naasten. 
We hechten veel waarde aan onze deelname hieraan.
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       5) Sinterklaas  25) 1e Kerstdag  26) 2e Kerstdag  31) Oudejaarsdag

December 2018
 G.A.S.T.-vrij 

Het strategisch beleid van Revant wordt op gezette tijden 
opnieuw tegen het licht gehouden.
Het thema revalidant centraal neemt hierin een belangrijke 
plaats in en is vertaald in het project G.A.S.T.: “Wij bieden 
iedereen die door onze voordeur komt een optimale omge-
ving, producten en diensten, in een huiselijke gemoedelijke 
sfeer met een gastvrije ontvangst. Zo kunnen gasten elke 
dag het beste uit zichzelf halen! Dit kan doordat we werken 
met goed geschoolde, op samenwerking gerichte medewer-
kers die ruimte krijgen en nemen om de dienstverlening te 
richten op de persoonlijke wensen van onze gast.”



Happy New Year!



Uitkomsten onderzoek onder ouders 
van kinderen 2017

Samenvatting:
-   De respons op de vragenlijst is zeer hoog; 243 ouders 

hebben gereageerd. Tezamen met de respons van de 
jongeren betreft het een verdrievoudiging van het jaar 
ervoor. De mogelijkheid om schriftelijk of digitaal via 
onze website te reageren heeft laagdrempelig gewerkt. 
Van beide opties is gebruik gemaakt.

-   Ouders geven een hoge waardering (gemiddeld een 9) 
voor het serieus genomen worden, en de begrijpelijke 
uitleg door zowel de revalidatiearts als de medewerkers. 

-   Ouders vinden dat het behandelteam goed op elkaar is 
ingespeeld. Het algemene rapportcijfers is een 8.   
In totaal zou 93% Revant aanbevelen aan anderen.

-   67% van de deelnemers zegt het behandelplan te hebben 
gekregen, 30% zegt gewezen te zijn op lotgenotencon-
tact en 22% op de klachtenregeling. 
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Januari 2019



November 2017

Citaten uit onderzoek onder ouders van kinderen 2017 
“We zijn hier erg goed opgevangen 
en van alle kanten hulp 
aangeboden gekregen, natuurlijk 
voor ons kind maar ook voor ons 
als ouders. Het team denkt mee bij 
alle problemen waar we tegenaan 
liepen en ze zijn steeds op zoek 
naar het beste voor ons kind. We 
zijn uiteindelijk erg blij dat we hier 
terecht gekomen zijn. Ze hebben 
een stuk zorg van ons afgenomen.”

“Fantastisch team 
kinderrevalidatie. Circusweek 
is top! Erg goed op elkaar 
ingespeeld!”

“We waren in het begin erg aan 
het twijfelen of we de overstap van 
een gewone peuterspeelzaal naar 
groep Carroussel moesten doen. 
Maar het was de beste beslissing 
en we zijn erg blij met de grote 
ontwikkeling en verbetering 
van onze dochter. Iedereen is 
erg behulpzaam en betrokken. 
Onze dochter moet binnenkort 
naar school en we zullen alle 
therapeuten en groepsbegeleiders 
erg missen.”

“Vanaf de binnenkomst bij 
de receptie tot en met de 
daadwerkelijke therapie is iedereen 
vriendelijk, behulpzaam en heerst 
er een prettige sfeer (in een soms 
toch confronterende omgeving voor 
een kind)”



Stagiairs weten goed de weg te vinden naar Revant

Revant is een erkende en gewaardeerde stageplaats. 
Het opleiden van studenten werkt positief twee kanten op, 
motiverend voor zowel de begeleider als de student.
 In 2017 zijn 48 stagiairs binnen Revant opgeleid. De meeste 
hiervan nemen deel aan een HBO-opleiding (27 studenten). 
Ook MBO-ers (12 studenten) en WO-ers (9 studenten) vonden 
hun stageplek bij Revant. 
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Februari 2019



Klachtenbehandeling

Revant staat altijd open voor het indienen van klachten 
door revalidanten of door hun naasten. Alle feedback 
helpt ons om onze zorg te verbeteren. Revalidanten 
kunnen een klacht indienen via de website of via een 
klachtenformulier, waarnaar verwezen wordt in het 
foldermateriaal bij de intakeset. In 2017 ontvingen we 
in totaal 45 klachten, in het jaar daarvoor waren dit 
er 46. De meeste klachten betrof de wachttijd en de 
planning, dit verbeterpunt heeft dan ook extra aan-
dacht gekregen. Zo werken we o.a. toe naar het online 
inplannen van afspraken



EPD in gebruik genomen

Op 16 maart 2017 heeft Revant het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD) in gebruik genomen. De papieren dossiers 
zijn vanaf die dag gesloten en voor elke revalidant is een 
elektronisch patiëntendossier aangemaakt. 

Belangrijke doelstellingen bij de invoer van het EPD waren: 
- Verbetering van de kwaliteit van zorg
-  Ondersteunen bij het verhogen van de patiënt tevredenheid 
-  Ondersteunen bij het verhogen van de medewerkers-

tevredenheid
-  Voldoen aan huidige en toekomstige wet- en regelgeving.

Een aantal maanden na ingebruikname, in het najaar van 
2017, is op deze doelstellingen een positieve evaluatie 
uitgebracht. De planning van afspraken van revalidanten 
vraagt echter meer tijd en inzet van planningsmedewerkers 
dan was verwacht. 
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Maart 2019



Revalidantenportaal 

Bij de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier is 
ook het revalidantenportaal in gebruik genomen. In eer-
ste instantie kan hiermee de geplande afspraken worden 
ingezien en is er de mogelijkheid om vragenlijsten in te 
vullen ter voorbereiding op het consult. 

Het revalidantenportaal wordt verder ontwikkeld, zodat op 
termijn voor alle revalidanten het eigen patiëntendossier 
digitaal beschikbaar komt. Dit is overigens een wettelijke 
verplichting. Revant doet hiervoor mee aan het zogenaam-
de VIPP-programma, waarin VWS-zorgverleners stimuleert 
tot het digitaal openstellen van het patiëntendossier. 
Het revalidantenportaal voldoet aan wet- en regelgeving 
rondom informatiebeveiliging en privacy. 



In maart 2017 verscheen een mooi artikel in BN/DeStem 
over Team ZeeBra, het HandbikeBattle team van Revant. 
Zij bereidden zich voor op de 5e editie van HandbikeBattle 
in Oostenrijk. Op een handbike die wordt voortbewogen 
door armkracht, zijn zij de uitdaging aangegaan om de 
Kaunertalergletscherstrasse in het Oostenrijkse Tirol te 
beklimmen.
 
Tijdens de 20 km lange rit met bijna 1.000 hoogtemeters 
en hellingen tot 16% wordt gestreden tegen teams van 
andere Nederlandse revalidatiecentra. 

De HandbikeBattle laat zien dat niet alleen paralympische 
topsporters tot grote prestaties in staat zijn. Deelnemers 
worden uitgedaagd om fysiek en mentaal grenzen te 
verleggen en op de weg ernaartoe leren zij bovendien veel 
van anderen die dezelfde doelen voor ogen hebben. In het 
dagelijkse leven geeft deze ervaring kracht om ook andere 
dromen na te streven.
Het team bestaat uit 18 personen, waarvan 5 handbikers, 
buddy’s, een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een 
bewegingsagoog en andere begeleiders.

April 2019
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De GRAIL: goede behandeling en onderzoek

De GRAIL is een innovatieve loopband in een virtuele 
omgeving. Op de GRAIL kunnen revalidanten op 
een veilige en gecontroleerde manier trainen in 
een levensechte omgeving. Bij zowel kinderen als 
volwassenen heeft de GRAIL zijn meerwaarde al 
ruimschoots bewezen en wordt steeds op maat de balans 
en loopvaardigheid verbeterd. Onze gespecialiseerde 
medewerkers en camera’s observeren de looptraining, 
op deze manier wordt een nauwkeurige loopanalyse 
uitgevoerd. Aan de hand van tussentijdse meetresultaten 
wordt de voortgang besproken. Revant is een van de 
weinige centra in Nederland met deze innovatieve 
loopband. Naast goede resultaten bij de revalidanten zijn 
ook in 2017 bevorderende onderzoeksresultaten behaald.



Kwaliteit en veiligheid

De kwaliteit en veiligheid zijn bij Revant goed geborgd: 
het HKZ-certificaat is in 2017 opnieuw verleend en 
tevens is het VMS-certificaat verlengd. 

Naast de externe audit voert Revant ook interne audits 
uit. Zo is in 2017 een audit uitgevoerd op het gebruik 
van het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Hierbij is 
nagegaan of de rapportage en vastlegging van gegevens 
plaatsvindt volgens de nieuwe werkwijze en instructies. 
Hier zijn extra instructies uit voortgekomen en zijn er 
key-users in het leven geroepen, zij zorgen voor extra 
begeleiding. 
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Mei 2019



PRI, een goed kwaliteitsinstrument 

De prospectieve risicoanalyse (PRI) is een kwaliteits-
instrument dat we inzetten. Een PRI houdt in: het op 
een systematische wijze inventariseren van risico’s van 
kritisc he processen in de organisatie en deze door middel 
van interventies voorkomen of verminderen. In 2017 zijn 
PRI’s uitgevoerd op zowel het revalidatieprogramma voor 
behandeling NAH als ook op het medicatieproces kliniek. 
De PRI’s zijn uitgevoerd door de kwaliteitscoördinator 
en de betrokken teams. Zij hebben een aantal verbeter-
punten opgeleverd, waarmee de behandelingen veiliger 
worden voor de revalidant en voor de medewerker. 



CLL-app

Binnen de longrevalidatie vroeg men zich af hoe ze de 
revalidanten beter kunnen ondersteunen in het behou-
den van de behandelresultaten. Daarnaast bleek ook dat 
revalidanten vaak veel informatie ontvangen op papier en 
dat dat niet goed onthouden of gebruikt werd. Om in deze 
behoeften te voorzien is in 2017 hard gewerkt aan een 
app “Revant op weg”. 
Deze app is ontwikkeld samen met revalidanten en 
behandelaars. Duidelijk werd dat er meer met beelden 
gewerkt moest worden en minder met tekst, daarom is 
ook een externe partij in de arm genomen om mee te den-
ken hoe de inhoudelijke informatie omgezet kan worden 
in aansprekende en krachtige beelden. 

Ma Di Wo Do Vr Za Zo

22 1 2

23 3 4 5 6 7 8 9

24 10 11 12 13 14 15 16

25 17 18 19 20 21 22 23

26 24 25 26 27 28 29 30
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Juni 2019



Revant als werkgever

Als medewerkers bij Revant weggaan vragen we hen 
naar hun beeld van Revant als werkgever. 
Aandachtspunten die naar voren komen zijn: de interne 
communicatie, meer overleg met andere locaties zou 
wenselijk zijn voor meer eenheid, de relatief lange 
besluitvorming), de wisselende werkdruk en het 
toekomstperspectief. 

Tops die naar voren komen zijn onder andere: de 
positieve werksfeer, toewijding en kundigheid 
van medewerkers, vrijheid in het werk, goede 
relatie met leidinggevende, collegialiteit, prima 
arbeidsvoorwaarden en de betrokkenheid van de 
organisatie. 



Word ook vriend van Revant

Stichting vrienden van Revant zet zich in om grote en 
kleine projecten te kunnen realiseren, die niet gefinancierd 
kunnen worden uit de reguliere geldstromen. Zo kunnen 
allerlei activiteiten georganiseerd worden op het gebied 
van recreatie en ontspanning, sport, kunst en vorming. Ook 
kunnen extra materialen aangeschaft worden. 

Mede dankzij schenkingen, legaten en speciale sponsoracties 
hebben onze Vrienden de volgende wensen laten uitkomen:
-   de aanschaf van kinderfitnessapparatuur;
-   de aanleg van een oefentuin;
-   de aanleg van een tuinpaviljoen;
-   de aanschaf van de Racerunner, een vervoermiddel om de 

motoriek, coördinatie en long- en hartfunctie te stimuleren 
waardoor lopen en zelfs rennen mogelijk wordt;

-   de aanschaf van de GRAIL, een innovatieve loopband 
ten behoeve van loopanalyse en ter verbetering van de 
loopvaardigheid;

-   deelname van een Revant handbiketeam aan de 
HandbikeBattle ’17in Oosterrijk.

Voor meer informatie: www.revant.nl/vrienden.
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Breda | 
revalidatiecentrum
Brabantlaan 1
4817 JW  Breda
Tel. 076 579 79 00

Breda | 
centrum complex 
chronisch longfalen
Brabantlaan 1
4817 JW  Breda
Tel. 076 579 7602 

Goes | 
revalidatiecentrum 
Lindenhof
‘s-Gravenpolderseweg 114a
4462 RA  Goes
Tel. 0113 236 236

Goes | 
kinderrevalidatie 
Reigerbos
Schubertlaan 21
4462 KA  Goes
Tel. 0113 236 236 

Terneuzen | 
revalidatiecentrum 
De Wielingen
Vlietstraat 8
4535 HA  Terneuzen
Tel. 0113 236 236

www.revant.nl
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