Revalidatie Nederland
in vogelvlucht

Revalidatie Nederland behartigt de belangen van de
revalidatie-instellingen in Nederland. Alle 20 revalidatiecentra,
14 revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen en 3 zelfstandige
behandelcentra zijn aangesloten. Daarmee vertegenwoordigt
de branchevereniging vrijwel de hele Nederlandse medisch
specialistische revalidatiesector.

Altijd een goede
revalidatiebehandeling
Revalidatie-instellingen zijn gespecialiseerd in de
behandeling van mensen die lichamelijk beperkt zijn
door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening.
Centraal staat wat mensen nog wel kunnen en
welke ambitie ze voor hun toekomst hebben.
De behandeling is gericht op maximaal herstel,
zelfstandig kunnen functioneren en een optimale
kwaliteit van leven.

Krachtige branchevereniging
Revalidatie Nederland is een krachtige
branchevereniging die zich sterk maakt voor
goede medisch specialistische revalidatiezorg
in heel Nederland. Het lidmaatschap staat open
voor alle instellingen die medisch specialistische
revalidatie bieden. De belangrijkste taken
zijn belangenbehartiging, ontwikkeling van
gemeenschappelijk beleid en dienstverlening aan
de leden. Bij het uitvoeren van deze taken wordt er
onder andere samengewerkt met de Nederlandse

Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en met de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het Zorginstituut
Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en
de landelijke patiëntenorganisaties. Bovendien is de
vereniging op het gebied van medisch specialistische
revalidatie de primaire gesprekspartner van de
politiek.
De leden bepalen gezamenlijk het beleid, dat
onder regie van het bestuur van de vereniging in
verschillende bestuurscommissies wordt uitgewerkt.
Het bureau ondersteunt het bestuur en zijn
commissies en voert het beleid uit. Besluiten worden
genomen in de algemene ledenvergadering.

Zichtbare kwaliteit
De leden van Revalidatie Nederland bieden de
beste medisch specialistische revalidatiezorg naar
de huidige maatstaven. De kwaliteit willen we
zichtbaar en de resultaten meetbaar maken. Alle
revalidatie-instellingen hebben daarom het HKZkwaliteitscertificaat of een kwaliteitscertificaat

Wetenschap en innovatie
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Revalidatiebranche in cijfers
Revalidatie Nederland verzamelt op landelijk
niveau gegevens. Deze worden verwerkt in het
brancherapport en in managementrapporten
voor de leden. De belangrijkste cijfers:

Er worden jaarlijks ruim 121.000 patiënten
behandeld, bijna 23.000 kinderen en ruim
98.000 volwassenen.
•
De top 3 behandelingen zijn:
niet-aangeboren hersenletsel,
aandoeningen aan het bewegingsapparaat
en chronische pijn.
•
De grootste groep wordt poliklinisch
behandeld. Een steeds kleiner aantal
patiënten wordt opgenomen in een kliniek
en de opnameduur neemt elk jaar af.
De overige behandelingen zijn consulten.
•
In de revalidatiesector werken bijna
9.000 personen, waaronder ongeveer
450 revalidatieartsen.
•
Er wordt jaarlijks circa € 500 miljoen
uitgegeven aan medisch specialistische
revalidatie.

Meer informatie
Op de website van Revalidatie Nederland,
www.revalidatie.nl vindt u meer informatie
over de branchevereniging, de leden,
de revalidatiesector en over medisch
specialistische revalidatie. U kunt ook bellen:
030 273 93 84.
Revalidatie Nederland
Postbus 9696, 3506 GR Utrecht
030 2739384
info@revalidatie.nl
www.revalidatie.nl

