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Corporate video: https://www.youtube.com/watch?v=IklmQW5oo5A 

Over Revant
Iedere dag werken we aan herstel en zelf
redzaamheid bij volwassenen en kinderen. 
Bij Revant is de revalidant partner binnen 
de gehele revalidatiebehandeling: de hulp
vraag van de revalidant is ons vertrek punt 
voor het bieden van de juiste zorg op de 
juiste plek. Altijd tegen maat schappelijk te 
verantwoorden kosten. Met samenwerkende 
teams van topspecialisten en innovatieve 
hulpmiddelen helpen we revalidanten en 
hun familie gestelde doelen te behalen.  
Bij ziekte, een ongeval of aangeboren aan
doening is Revant hét expertisecentrum 
voor medisch specialistische revalidatie. 
Daarbij zoeken we graag de samenwerking 
in de keten.

Voorwoord
Het jaar 2019 lijkt door alle perikelen rondom het COVID-19 virus alweer 
ver weg. Het zat echter vol met mooie successen, van onze revalidanten en 
medewerkers. Onze resultaten en ervaringen delen we graag met u.

Onze interdisciplinaire teams hebben in 2019 veel betekend voor een groot aantal 
volwassenen en kinderen (ca. 9000); samen zijn er in het revalidatieproces 
stappen gezet op weg naar zelfredzaamheid. In ons jaarbericht over 2019 
leest u over projecten en wetenschappelijk onderzoek, waarmee we onze zorg 
steeds verder verbeteren. Met onze kennis en kunde, maar ook nieuwe en 
vertrouwde samenwerkingen, bieden we onze revalidanten perspectief voor 
optimaal herstel.

We kijken tevreden terug en met vertrouwen vooruit.
Revant, de kracht tot ontwikkeling!

Albert-Jan Mante   
Voorzitter Raad van Bestuur

Luikje van der Dussen
Lid Raad van Bestuur, revalidatiearts



https://www.youtube.com/watch?v=IklmQW5oo5A&t=19s


Ontelbaar keer oefenen, maar ook ontelbaar keer een glimlach als je doel is bereikt.  
2019 bracht voor veel revalidanten mooie mijlpalen.

 

VerpleegdagenRevalidanten bij Revant

VOLWASSENEN

7.224
2018  >  7.148
2017  >  7.306

VOLWASSENEN

137.225
2018  >  138.399
2017  >  145.580

KINDEREN

1.639
2018  >  1.744
2017  >  1.784

KINDEREN

51.839
2018  >  48.846
2017  >  47.445

 

21.949
2018  >  23.205
2017  >  22.468

Behandeluren



Bart Snijders, 
ergotherapeut Kind- en Jeugdrevalidatie en 
projectleider Mijn Revant
“Wendbaar zijn als organisatie maakt je slag-
vaardig. Bij Revant zoeken we continu naar de 
juiste omgeving voor onze revalidanten.  
Een voorbeeld: het afgelopen jaar optimaliseerden 
we onze informatievoorziening. Via revalidanten-
portaal Mijn Revant kan door de behandelaar in 
elke fase van het revalidatieproces informatie over de 
behandeling worden geplaatst. Optimaal af gestemd 
per individu dus. De revalidant kan het portaal 24 
uur per dag raadplegen. Ook passen we onze werk -
wijze continu aan op basis van weten schappelijk 
onderzoek en landelijke richtlijnen, bijvoorbeeld 
de landelijke Spastische Cerebrale Parese richtlijn. 
Daarin zoeken we de samenwerking met andere 
revalidatiecentra en praktijken in de keten.”

Nicolle van Hoof,  
ergotherapeut en projectleider Breinlijn:
“Bij Revant heb ik de ruimte om initiatieven aan te 
pakken die revalidanten verder brengen.  
Zo ben ik betrokken bij de opzet van Breinlijn, de 
gratis hulplijn voor vragen over hersenletsel. 
Breinlijn is ontstaan uit een samenwerking tussen 
Brabantse zorgorganisaties en wordt nu landelijk 
verder ontwikkeld. In 2018 gingen we live in West-
Brabant. In 2019 hebben we hard gewerkt aan de 
voorbereidingen voor Breinlijn in Zeeland begin 
van dit jaar. De landelijke lancering staat voor 
het najaar gepland. Ik ben trots op de rol die ik 
daarin kan spelen.”

Kari Ploegsma,  
Psycholoog i.o.t. GZ-psycholoog:
“Vanaf mijn afstudeerstage medische psychologie 
werkte ik bij Revant binnen de hechte en 
gemotiveerde teams van onder andere de 
oncologische-, hart- en pijnrevalidatie. Uitgeleerd 
was ik echter niet, bij Revant kreeg ik de mogelijk-
heid om door meerdere opleidingen mijn kennis 
te verdiepen. Waaronder Proeftuin West-Brabant: 
een samenwerking met GGZ Breburg om basis-
psychologen tot GZ-psycholoog op te leiden.  
Een ideale combinatie! Door het afgelopen jaar bij 
GGZ Breburg en het huidige jaar bij Revant heb ik 
meer handvatten om om te gaan met de steeds 
complexere (psychische) vraagstellingen binnen 
de revalidatie.”

Wendbaarheid
Verbinding, wendbaarheid en eigenaarschap maken ons de beste versie van onszelf. 
Onze collega’s vertellen je hoe we deze kernwaarden invullen.

Eigenaarschap

Check breinlijn.nl

Verbinding

https://www.breinlijn.nl


Focus = ontwikkeling!
We verbeteren dagelijks onze zorg. Vanuit ons 
medisch beleidsplan hebben we een heldere focus 
op de volgende drie gebieden:

1. Expertisecentrum bewegingsstoornissen

2. Expertiseteams Kind- en Jeugdrevalidatie
  We werken met expertiseteams voor behandeling 

van ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. 

3. Communicatie en cognitie
  We zijn sterk in behandeling van revalidanten met 

problemen rond communicatie en cognitie (kennis 
verwerven en verwerken).

Samen werken met de 
revalidant in de regio
Sinds 2019 varen we op een nieuwe 
strategische koers, gericht op onze 
revalidanten, netwerkpartners en mede-
werkers. De revalidant voelt zich gehoord, 
gezien en erkend in wat voor hem 
belangrijk is en ervaart de best mogelijke 
zorg die optimaal aansluit bij de revalidant 
en zijn levensfase.

We houden ons aan deze vijf opdrachten:

   Revant levert een toekomstgericht, 
passend aanbod

   Revant investeert in samenwerking: 
met de revalidant, verwijzers en 
onderlinge samenwerking tussen 
medewerkers

   Revant optimaliseert haar processen 
en gaat zorgvuldig en duurzaam om 
met haar capaciteit

    Revant is transparant over haar 
zorgprestaties

   Revant biedt haar revalidanten, 
bezoekers en medewerkers een 
gezonde en menswaardige omgeving
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Michiel Kortsmit, 
revalidatiearts: 
“Onze mobiliteitspoli is een 
succes. Daar analyseren  
we loop- en balans-
problemen van revalidanten 
met neuro logische aan-
doeningen. Met een intake 
bij de revalidatie arts, 
uit gebreid lichamelijk 

onderzoek en een loopanalyse op de GRAIL (een 
interactieve loop band) wordt op één dag de oorzaak 
van balans- en loopvaardigheids problemen in kaart 
gebracht. De revalidant krijgt diezelfde dag loop-
advies en behandelopties. Daarbij bespreken we of 
behandeling bij Revant of bijvoorbeeld een 
fysiotherapiepraktijk in de buurt gestart kan worden. 
We zijn de enige aanbieder van een dergelijke 
loopanalyse in de regio West-Brabant en Zeeland.”

Lees meer over onze strategische koers

https://www.revant.nl/wiezijnwij


 
 

Leer ons beter kennen

Ellen van Coevorden, revalidatiearts:
“In 2019 startte ik als revalidatiearts bij revalidatie-
centrum Revant Lindenhof in Goes. Mijn doktershart 
ligt bij het werken in een kliniek, en dat kon ik in Goes 
weer gaan doen. Ik kan het vak in de volle breedte 
beoefenen en focussen waar nodig. Werkplezier vind 
ik in de vrijheid om de patiëntenzorg verder te 
optimaliseren. ‘Meten is weten’ horen collega’s mij 
vaak zeggen. Het kan namelijk altijd nog nét iets 
beter. Mijn plannen en ideeën krijgen samen met het 

team vorm. Ook de sfeer is goed, daar is aandacht voor: we maken tijd voor 
een goede kop koffie. In Goes heb ik gevonden wat ik hoopte te vinden.”

 
Sanne Steerneman, fysiotherapeut:
“Na eerdere stages bij fysiotherapiepraktijken, deed 
ik mijn afstudeerstage bij Revant. In de praktijk miste 
ik het multidisciplinair samenwerken en ik merkte dat 
ik steeds meer interesse kreeg in neurologische 
problematiek. Twee ervaren stagebegeleiders namen 
mij mee in de werkwijze van de kliniek. Meelopen en 
meekijken bij andere collega’s, maar ook flexibiliteit 
vanuit Revant zorgde voor ontwikkeling op vak-
inhoudelijk én persoonlijk vlak. Na mijn stage volgde 

een zomerwaarneming bij de kliniek. Die zomerwaarneming werd een verlenging 
van mijn contract. Een mooie start van mijn loopbaan.”

548 72 476
medewerkers* man vrouw

42
stagiairs

* december 2019

Jongste 
medewerker

Oudste 
medewerker

21

66
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Kennis biedt kansen

 
Revant draagt bij aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek. Eigen of landelijke onderzoeksprojecten 
brengen nieuwe en waardevolle inzichten. 

 Bekijk alle onderzoek en publicaties van 2019

Wat onze revalidanten 
over ons zeggen:

Fysieke toegankelijkheid 8,7 

Benadering door medewerkers 8,7 

Revalidanten  
geven Revant 

een 8,5

8,5
94,9% van de 

revalidanten beveelt 
Revant aan

                                             

                                             

Suzanne Lambregts,  
revalidatiearts Kind & Jeugdrevalidatie: 
“In december 2019 promoveerde ik in het Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam op het onderzoek ‘lange termijn 
gevolgen bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren 
hersenletsel’. De helft van deze kinderen ervaart problemen 
in het dagelijks functioneren. Een groot deel van deze groep 
kinderen komt vaak niet óf te laat in de revalidatiezorg 
terecht, mede door de onzichtbare gevolgen. We hebben in 
kaart gebracht welke stoornissen zij ontwikkelen en wat zij 

merken van hersenletsel bij diverse activiteiten. Ook hebben we gevraagd naar de 
kwaliteit van leven en de impact op het gezin. Door dit onderzoek weten we beter wat 
hersenletsel betekent voor het functioneren op lange termijn en welke factoren 
hierop van invloed zijn. We moeten de zorg beter inrichten om deze kinderen en 
jongeren de juiste hulp te bieden in alle fasen van het herstel.”

94,9%

https://www.revant.nl/onderzoek


Vrienden worden?
In 2019 namen de Vrienden van Revant de nieuwe 
website in gebruik. Daar doneer je gemakkelijk via iDeal 
of creditcard aan mooie initiatieven die revalideren een 
stuk aangenamer maken. Kom je liever in actie? Maak 
een actiepagina aan en laat je sponsoren!

Bekijk: www.revant.nl/vrienden

Vrienden van Revant

https://www.revant.nl/vrienden



