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EN DE MOGELIJKHEDEN ZIJN ONBEPERKT - HOE GAAF IS DAT??

HARDOP DROMEN OVER REVANT REVALIDATIE 

IN 2043...



KOERT

HOMMEL
46 jaar

Revant cliënt in 2019

doel: (beter) leren omgaan
met chronische pijn

NEXT

https://www.trouw.nl/religie-filosofie/muziek-
verdrijft-de-pijn-eventjes~b113ffbc/
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Dat steeds meer patiënten gaan vertellen over hun leven mét
chronische pijn.

1:5 Nederlanders krijgt in zijn/haar leven te maken met pijn.
Dat zijn héél veel Nederlanders! De impact van chronische pijn
is gigantisch; voor de maatschappij, economie, voor het gezin
en voor de pijnpatiënt zelf. Maar tegelijkertijd wordt er nog
zo weinig over gesproken over leven met pijn.

Mijn missie is om mijn ervaringen met leren leven met
chronische pijn steeds meer te delen.
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Een prettige sfeer; fijne meedenkende medewerkers.
Prima revalidatietraject dus!
Veel gebeurt nog non-digitaal: dat is vermoeiend,
ineffectief, zorgt voor verwarring en
miscommunicatie (afsprakenplanningen, roosters).
Er is nog weinig 'team'gevoel: je weet dát er
tussen de teammedewerkers wordt overlegd, maar
niet hoe & wat.
De revalidatie-arts zie je alleen aan het begin en
einde. Wellicht logisch, maar ook jammer.
Er is geen follow-up na einde traject. Ik sta weer
op mezelf, mis tools voor de toekomst.

ERVARINGEN 2019



OP NAAR DE TOEKOMST

De patiënt 100% centraal: "De Revant cliënt".
De Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) staat
centraal!
Integrale en multidisciplinaire (pijn)zorg, zoals
het rond 2020 al bedoeld was.
Pijnrevalidatiecentra werken in 2043 landelijk
samen, volgens de allernieuwste inzichten. Het maakt
dus niet meer uit wáár je je pijnrevalidatie volgt.
Impact analyses zijn ook op landelijk niveau.
Revant is nog steeds actief met revalidatie, maar
vanaf +/- 2025 is daar 'preventie' bijgekomen.

Hoe leuk is het om 'carte blanche' na te denken over
Revant (bijna) 25 jaar later!
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https://erzitmuziekinmijnleven.org/zorgstandaarden-en-health-deals/
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PGO CENTRAAL

De persoonlijke gezondheids omgeving is het digitale
startpunt voor cliënt en medewerker. Telkens weer.
Er staat een Revant Store voor mij klaar. Startpunt
is mijn PGO.
Ik kan info shoppen in de Info Store: alles over
pijn en relevant voor mijn revalidatiedoel.
Ik kan verdieping vinden in de Content Bibliotheek:
boeken, vlogs, blogs, video's, docu's over
chronische pijn. Kennis is essentieel om te leren
omgaan met pijn.
Ik kan de Revant Community in: afstemmen met
lotgenoten, ervaringen delen, (h)erkenning. In de
community vind ik ook een onderdeel 'Externe
organisaties', bv. de patiëntenvereniging. Ik kan
deelnemen, lid worden. Revant wijst de weg.
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Van 'doorverwijzing' naar integrale samenwerking:
huisarts, specialist, revalidatie-medewerkers, eerdere
behandelaaars: iedereen werkt samen. De intake wordt
'en groupe' gedaan, relevante artsen (video)bellen in.
Mijn klantreis begint thuis al: zelf het dossier
samenstellen geeft mij grip en anderen een goed beeld
geeft van waar ik sta.
De PGO is de online omgeving waar ik zelf afspraken
inplan en wijzig; het systeem let op beschikbaarheid en
frequentie van therapeuten. PGO communiceert met mijn
eigen digitale voorkeursagenda.
Bij binnenkomst in het pand scant een Revant device
mijn smart device en meld me aan bij de diverse
therapieën. Medewerkers ontvangen vanzelf een
notificatie van mijn aanwezigheid en kunnen zien waar
ik ben.

KLANT-AANMELDPROCES
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DE REVALIDATIE

Ook hier staat PGO centraal; voortgang wordt hierin genoteerd.
Revalidatie bij Revant en thuis loopt meer in elkaar over.
Medewerkers worden meer coaches; de techniek neemt hen een aantal
zaken uit handen. Hierdoor ontstaat ruimte voor grotere
patiëntaantallen; kortere wachtlijsten, meer cliënten per therapeut
en daardoor ook meer ruimte voor preventie.
Bij Revant kan je als klant kijken naar de meest recente
(wereldwijde) presentaties over pijn, pijndocu's of -films. Je
krijgt de meest recente kennis voorgeschoteld.
Samen met de coach maak je een keuze uit de meest recente apps en
Virtual Reality toepassingen; die worden klaargezet in je PGO. Leren
omgaan met pijn, bewegen, voeding, zingeving, welzijn etc.
Het gezin (partner+kinderen) checkt ook regelmatig in. Zij denken en
doen mee, veel vaker dan 1x, zoals in 2019 nog gewoon was. Gek hè!
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EFFECT METINGEN
Iedereen, inclusief de cliënt, kan voortgang monitoren via
het PGO. Ook de onderlinge gesprekken tussen teammedewerkers
worden daarin vastgelegd.
Iedere sessie wordt na afloop direct kort geëvalueerd: een
automatisme. Scores lopen door in PGO.
Maandelijks schuift de revalidatie-arts even aan, of
(video)belt in. Tussenstand en voortgang worden besproken.
De effectanalyse stopt niet als het revalidatietraject
stopt. Effecten treden vaak pas veel later op. Ook post-
revalidatie ontvang je nog ondersteuning en worden effecten
gemonitoord. Revant laat je niet los als je 'klaar' bent.
Alle pijnrevalidatiecentra werken landelijk intensief samen,
volgens dezelfde methodiek. Hierdoor wordt landelijke
effectmeting mogelijk, leert men als centra ook weer
doorlopend van elkaar en wordt e.e.a. veel efficiënter door
hoge volumes patiënten. Nuances / submodules blijven per
locatie mogelijk, 
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PRÉ EN POST-REVALIDATIE
Het traject start al voorafgaand aan de daadwerkelijke
revalidatie op locatie. Gegevens worden verzameld, maar
als cliënt kun je je ook al gaan inlezen via de Info en
Content Bibliotheek en de Community. Zo kom je veel beter
voorbereid op locatie.
Via de Content Store krijg ik vervolgaanbod aangereikt na
de daadwerkelijke revalidatie. Zo kan ik middels apps,
oefeningen, lotgenotencontact, boeken, blogs, video's etc.
blijven werken aan voortgang, leren omgaan met pijn. Ik
heb veel minder dan vroeger het gevoel 'het nu weer
helemaal zelf te moeten doen'.
Ook de Revant Community loopt door na afloop. Ik blijf in
contact met andere pijnpatiënten en ontwikkel me langzaam
van vragensteller naar ervaringsdeskundige.
Revant en partners bieden mij een deskundigheidstraining,
waarmee ik mijn ervaringen op toekomstig
revalidanten/pijnpatiënten kan overdragen.
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Hoe leuk is het om mee te denken met Revant beleid
en ontwikkelingen, richting 2043!
De Tijdreisbox heeft me enthousiast gemaakt over
de ontwikkeling van revalidatiebeleid.
Bij Revant ontstaat in de loop der jaren een
cliëntenpanel met subgroepen, die overkoepelend
en/of juist per revalidatie-discipline
('chronische pijn') meedenken met verbeteringen en
stappen voorwaarts.
Revant went stapsgewijs aan het continu meenemen
van input van (ex)cliënten bij nieuw beleid.
Op weg naar échte patiënten/cliëntenparticipatie!

MEEDENKEN RICHTING 2043



"NOW, IT'S TIME TO
START THIS JOURNEY!"
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VERVOLG
VRAGEN?

Ik denk graag mee!

Neem gerust contact op als
er aanvullende vragen
zijn.
Natuurlijk blijf ik graag
op de hoogte van "Revant
2043"!
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