
Revalidantenportaal ‘Mijn Revant’
staat voor u klaar!
Revant maakt gebruik van een
elektronisch patiënten dossier (EPD).
In dit digitale dossier registreren
onze artsen en behandelaren alle
informatie over het doel en het
verloop van uw behandeling.
 
Wilt u uw persoonlijke gegevens en
afspraken inzien? Dan kunt u
inloggen in revalidantenportaal ‘Mijn
Revant’. Hier vindt u ook in te vullen
vragenlijsten en diverse
informatiebrochures over uw
behandeling.

Wij nodigen u van harte uit om in te
loggen op ‘Mijn Revant’!

Revant medisch specialistische revalidatie

Breda       |       Goes       |       Middelburg       |       Terneuzen

088-7358000
www.revant.nl

© Revant medisch specialistische revalidatie, april 2022



Toegang tot revalidantenportaal
'Mijn Revant' 
Hoe kunt inloggen op
revalidantenportaal 'Mijn Revant'?
Op de homepage van onze website
(www.revant.nl) vindt u bovenaan
een button met daarop de tekst 'Mijn
Revant'. Om veilig in te kunnen
loggen, heeft u een geldig DigiD
nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan
kunt u deze aanvragen via
www.digid.nl.
 
Extra controle
Er wordt nog een extra controle
toegepast via een sms of gebruik van
de DigiD app. Om in te kunnen
loggen op 'Mijn Revant' dient u de
controle-SMS bij DigiD geactiveerd
te hebben. Log hiervoor in op ‘Mijn
DigiD’. Kies voor de optie: ‘controle
via sms aanvragen’ en volg de
instructie.
 
U ontvangt de brief met de
activeringscode binnen 5 werkdagen
thuis. Na het activeren van uw code
kunt u inloggen op
revalidantenportaal ‘Mijn Revant’.

Eerste keer inloggen
Controleer uw e-mailadres en
mobiele telefoonnummer wanneer u
voor de eerste keer inlogt. Wijzig en
vul deze aan wanneer nodig.
 
Indien gewenst, kunt u
gebruikmaken van de DigiDapp. Volg
hiervoor de instructie op onze
inlogpagina.
 
Let op:
We vragen u vóór de start van uw
revalidatiebehandeling toestemming
voor bepaalde zaken te registreren
via 'Mijn Revant'. Bijvoorbeeld over
gegevensuitwisseling tussen Revant
medisch specialistische revalidatie
en uw verwijzend (huis)arts.
 
Ga hiervoor naar 'Mijn gegevens'.
Onder het kopje 'Privacy' klikt u op
'Toestemmingen'.

Eerstvolgende afspraak
Bij uw eerstvolgende afspraak bij
Revant maken wij graag een foto van
u om aan uw dossier te koppelen.
Ook vragen wij u om door te geven
op welke dagen u bent verhinderd
voor afspraken. Dan kunnen we daar
rekening mee houden bij het maken
van afspraken.
 
Iemand machtigen
Wilt u iemand anders laten inloggen
in revalidantenportaal 'Mijn Revant'?
Dit is alleen mogelijk via uw DigiD.
Het is niet mogelijk om iemand te
machtigen.
 
Meer informatie
Wij hopen u hiermee voldoende
geïnformeerd te hebben. Voor
actuele informatie verwijzen wij u
naar www.revant.nl/mijnrevant.

Heeft u nog vragen? Neem van
maandag tot en met vrijdag tussen
08.00 en 17.00 uur telefonisch
contact met ons op.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


		2022-04-26T12:48:07+0200
	Certified PDF 2 Signature




