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Revant is een expertisecentrum voor medisch 
specialistische revalidatie in West-Brabant 
en Zeeland. Voor patiënten met chronische 
longaandoeningen biedt Revant (poli-)klinische 
revalidatieprogramma’s. De eerste 10 weken 
van het klinische programma verblijft de 
revalidant op werkdagen bij Revant. De laatste 
vijf weken van het programma zijn gericht op 
eigen regie in de thuissituatie.

Kritisch kijken naar huidige aanbod
Een klinisch revalidatieprogramma is duur en 
het is allerminst zeker of dit in de toekomst 
nog op dezelfde manier aangeboden kan 
worden. De Raad van Bestuur van Revant 
wil voorbereid zijn op de toekomst en 
daagde Revant CCL uit om te komen met 
innovatievoorstellen. Medewerkers grepen 
deze kans aan om het revalidatieprogramma 
kritisch te bekijken. In sessies met (ex-)
revalidanten en zorgprofessionals werd 

gekeken wat goed gaat of beter kan. Daaruit 
bleek dat revalidanten de overgang van de 
10-weekse klinische fase naar de thuissituatie 
moeilijk overbrugbaar vinden. Zij gaven aan 
behoefte te hebben aan een waakhond, die 
hen na de revalidatiefase, in de thuissituatie, 
corrigeert of aanmoedigt. De fysieke werkmap, 
die tijdens het programma de leidraad was 
voor de revalidant, verdween thuis in de kast. 
Ook het nazorgprogramma bestaande uit twee 
terugkomdagen, paste onvoldoende bij de 
behoeftes van de revalidant.

Luuk van Schendel (fysiotherapeut en 
projectleider Revant CCL), legt uit: “De 
informatievoorziening sloot niet meer aan 
op de vaardigheden en informatiebehoefte 
die revalidanten hebben ontwikkeld. Het 
smartphonegebruik onder 60- tot 80-jarigen 
is enorm gestegen. Een oudere revalidant liet 
ons het verschil zien tussen het aanbod van 

Revant CCL en zijn gebruik van beschikbare 
gezondheidsapps. Er bleken meer revalidanten te 
zijn die deze vaardigheden ontwikkeld hadden, 
waar wij destijds helemaal niet op inspeelden.“ 

Noodzaak tot verandering
Zorgprofessionals voelden de noodzaak 
tot verandering om de revalidant zo 
optimaal mogelijk te begeleiden en een 
toekomstbestendig programma aan te bieden. 
Op basis van input uit de sessies wilden 
zij enerzijds de nazorg anders organiseren 
en anderzijds de informatievoorziening 
beter laten aansluiten op vaardigheden en 
behoeften van revalidanten. 

Met deze achtergrond is gezocht naar 
oplossingen en werd de bestaande toepassing 
Telerevalidatie.nl geselecteerd. De toepassing 
die bij Revant de naam ‘Revant Op Weg’ 
heeft gekregen, is beschikbaar als app. 

DOOR LISA MORSINK

Revant: van behoefte naar 
implementatie in één jaar 
Als zorgaanbieder schijn je iets met technologie te ‘moeten’. Is dit een juiste redenatie en hoe pak je dit dan aan? In dit 
artikel kijken we naar de aanpak van het Revant Centrum voor Complex Chronisch Longfalen (CCL). Zij wisten in één jaar 
tijd de weg van behoefte naar implementatie af te leggen: juist door geen focus op technologie te leggen.



Marja (revalidant) herhaalt de oefeningen die ze tijdens 
het programma heeft geleerd.

Marja (revalidant) bekijkt de animatie ‘Op Weg’.
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Zorgprofessionals kunnen interactieve 
documenten, infographics en animaties 
delen met revalidanten. Dit zorgt ervoor dat 
informatie uitdagender en begrijpelijker is 
geworden ten opzichte van de informatiemap. 

De ‘Op Weg’ animatie is één van die 
animaties. Hij werd samen met revalidanten 
ontwikkeld en laat het gehele proces zien 
dat een revalidant doorloopt: voorafgaand 
aan de revalidatie, tijdens de revalidatie 
en na de revalidatie. Van Schendel 
hierover: “De ‘Op Weg’ animatie benadert 

gezondheidsgedrag en revalidatie vanuit 
het revalidantenperspectief. Revalidanten 
herkennen hun persoonlijke situatie in de 
animatie en dit raakt hen. Vanuit herkenning 
en confrontatie, ontstaat er vervolgens een 
ingang om samen te werken aan positief 
gezondheidsgedrag.”

Implementatie
In juni 2017 werd de projectgroep gevormd. 
Vanaf dat moment zijn alle zorgprofessionals 
binnen Revant CCL betrokken. In juni 2017 
werd het eerste contact met Telerevalidatie.nl 
gelegd. Materiaal werd ontwikkeld en in janu-
ari 2018 werden de animatie en het portaal 
opgeleverd. In februari 2018 vond de start-bij-
eenkomst plaats en was de app echt live. Begin 
november 2018 gebruikten 118 revalidanten 
(85% van alle revalidanten bij Revant CCL) de 
app ‘Revant op Weg’. 

“Deze app als aanvulling op ons revalidtie-
programma is boven verwachting goed 
ontvangen”, vertelt Van Schendel. “Het 
gebruik bleek voor de revalidant al snel gesne-
den koek. Al kregen we van revalidanten ook 
kritische feedback: zij wilden een goed       
werkend product, omdat zij het direct zagen 
als een belangrijk onderdeel in hun revalidatie. 
Dit stimuleerde ons en de leverancier om nog 
harder te werken en een goed werkende app 
af te leveren. De bugs en beperkingen in de 

eerste fase, zoals je bij elke innovatie tegen-
komt, hebben we samen verholpen.” 

Vanuit perspectief revalidant
Marja (58 jaar) volgt een klinisch revalidatie-
programma. Ze heeft een aantal jaren 
geleden ook gerevalideerd bij Revant CCL. Ze 
kan de oude en nieuwe manier van werken 
dus goed vergelijken. “Het werken met de 
app bevalt mij veel beter dan het werken 
vanuit de map die ik kreeg tijdens mijn 
eerste revalidatietraject. Ik zou niet anders 
meer willen.“

 
Voor haar opname was 
ze nog niet gewend om 
met een tablet en apps 
te werken. Toch vindt 
ze het programma 
makkelijk in gebruik, 

vanaf de eerste dag dat ze ermee werkt. Ze 
merkt dat ze beter voorbereid is voor een 
bijeenkomst. Marja kijkt tenminste één keer 
per dag of er nieuwe items zijn toegevoegd in 
de app. Voor dat ze gaat slapen, oefent ze vaak 
nog even op haar tablet. 

Succesfactoren
In een jaar tijd wist Revant CCL het hele 
innovatietraject te doorlopen. In februari 2017 
werd het behoeftenonderzoek gehouden, in 
juni 2017 werd de oplossing geselecteerd en in 
februari 2018 is de oplossing geïmplementeerd. 
Snelle implementatie van technologie in de 
zorg dus. De kracht schuilt bij Revant CCL juist 
in een andere kijk hierop. Zorgprofessionals 
benaderen de verandering als het verbeteren 
van zorg, in plaats van werken met een app of 
implementatie van technologie.  

Behoeftenonderzoek onder revalidanten toonde 
de noodzaak tot het verbeteren van de zorg aan,  
vertelt Van Schendel: “Dit zorgde voor motivatie 
en enthousiasme onder zorgprofessionals. 
Collega’s die minder ‘ICT-minded’ zijn, staan niet 
te springen om nog meer digitaal werk. Door uit 
te gaan van de meerwaarde voor de revalidant, 
zien ook deze collega’s de toegevoegde waarde 
van het platform.“ 

Revant CCL leerde om revalidanten niet 
te onderschatten. Ze bleken op bepaalde 
aspecten tot veel meer in staat dan van ze 
gevraagd werd tijdens het revalidatietraject. 
De nieuwe manier van werken sluit beter 
aan op de vaardigheden en het dagelijkse 
leven van de revalidant. Revant CCL biedt 
iedere revalidant de nieuwe app aan, omdat 
zij overtuigd zijn dat de app ten opzichte 
van de klassieke map kwalitatief betere zorg 
levert. Pas als dat echt niet kan, wordt er 
afgeweken van de standaard werkwijze en 
gekozen voor de klassieke manier. Dit opt-out 
systeem zorgt voor het hoge percentage van 
gebruikers van 85 procent.

Leermomenten
Het project kende ook de nodige uitdagingen. 
Zo gaven revalidanten aan dat de draadloze 
internetverbinding binnen Revant niet snel 
genoeg was om goed gebruik te kunnen 
maken van de app. “We merkten dat 
verwachtingen van revalidanten hoog liggen”, 
licht Van Schendel toe. “Doordat ze in hun 
dagelijks leven snelle en goede ICT faciliteiten 
hebben, verwachten zij dit ook binnen de 
zorg. Op korte termijn werden de snelheid en 
dekking van het WiFi-netwerk verhoogd. De 
snelle schakeling van revalidanten en ICT 
afdeling zorgde ervoor dat het project geen 
schade opliep.”

Doordat het platform tijdens de implementatie 
nog niet volledig uitontwikkeld was, 
liepen het projectteam, zorgprofessionals 
en revalidanten regelmatig tegen nieuwe 
mogelijkheden aan. Het kostte tijd deze 
nieuwe mogelijkheden te onderzoeken 
en aanpassingen in de app zorgden ook 
voor aanpassingen in werkprocessen. 
Door zorgprofessionals vrij te plannen en 
experts aan te wijzen, konden onbenutte 
mogelijkheden van de app onderzocht worden 
en was ruimte voor evaluatie. Het reserveren 
van tijd voor doorontwikkeling bleek dus 
noodzakelijk, ook na implementatie.  

WE MERKTEN DAT VERWACHTINGEN 
VAN REVALIDANTEN HOOG LIGGEN

Lisa Morsink is lid van de 
Redactieraad van ICT&health. 
Ze werkt als zorginnovator en heeft 
ervaring als initiator en projectleider 
van diverse innovatieprojecten, 
waaronder: VR, monitoring 
wearables, beeldbellen en therapie 
op afstand.
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