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Vanaf 16 maart 2017 maakt Revant gebruik van een elektronisch 
patiënten dossier (EPD). In dit digitale dossier registreren onze artsen 
en behandelaars alle informatie over het doel en het verloop van uw 
behandeling. 

Met veel trots presenteren wij tevens het revalidantenportaal 
‘Mijn Revant’. In dit portaal kunt u uw persoonlijke gegevens en 
afspraken inzien, staan in te vullen vragenlijsten voor u klaar en vindt u 
informatiebrochures.

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

‘Mijn Revant’, het revalidantenportaal 
staat voor u klaar!



Uw toegang tot ‘Mijn Revant’
Op de homepage van onze website (www.revant.nl) vindt u bovenaan een 
button . Om veilig in te kunnen loggen op ‘Mijn Revant’, heeft u 
een geldig DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen 
via www.digid.nl. 

Let op: extra sms controle
Er wordt nog een extra controle toegepast via een sms op uw mobiele 
telefoon. Indien u geen controle-SMS geactiveerd heeft bij DigiD, dient 
u dit alsnog te doen. 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 ‘Mijn Revant’.

Wanneer u voor de eerste keer op uw portaal inlogt, willen we u vragen uw 
e-mailadres en mobiele telefoonnummer te controleren, aan te vullen en te 
corrigeren indien nodig. Indien gewenst, kunt u gebruik maken van de DigiD-
app. Volg hiervoor de instructie op onze inlogpagina.

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 de dagen waarop u 
verhinderd bent aan ons door te geven. We kunnen daar dan rekening mee 
houden bij het maken van afspraken.

Iemand machtigen
Wanneer een revalidant iemand anders wil laten inloggen in Mijn Revant, is 
dit alleen mogelijk via het DigiD van de revalidant zelf. Er dient dus te allen 
tijde een DigiD behorende bij de revalidant aanwezig te zijn, wil de revalidant 
zelf/ouders/verzorgers of andere betrokkenen gebruik maken van Mijn 
Revant. 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. Mocht u toch nog 
vragen hebben, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 
17.00 uur telefonisch contact met ons opnemen. 

Vragen over uw DigiD: www.digid.nl

Vragen over de vragenlijsten die voor u klaarstaan: 
-  Revalidatiecentrum | Breda - Infopunt (076) 579 77 89
-  Centrum complex chronisch longfalen | Breda - medisch secretariaat  (076) 579 78 03
-  Revalidatiecentrum Lindenhof | Goes - medisch secretariaat                 (0113) 236 236 
- Kinderrevalidatie Reigerbos | Goes - medisch secretariaat (0113) 236 236
- Revalidatiecentrum De Wielingen | Terneuzen - medisch secretariaat      (0113) 236 236
- Mailen naar informatie@revant.nl

Technische vragen – servicedesk:  (076) 579 77 37
Op www.revant.nl/helpdesk kunt u ook online uw technische vraag stellen.

*) vraag naar locatie Reigerbos    **)    vraag naar locatie De Wielingen


