
Met het Revalidatieregister willen de leden van
Revalidatie Nederland (RN) en de Vereniging van
Revalidatieartsen (VRA) meer inzicht krijgen in de
zorg, om zo de kwaliteit van zorg voor de patiënt 
verder te verbeteren en de doelmatigheid te verho-
gen. Dit willen we bereiken door bestaande data van 
patiëntgroepen, behandelingen, doelmatigheid en 
uitkomsten met elkaar te verbinden. Zo beperken we  
de registratie-inspanning voor behandelaren.

Revalidatieregister 
inzicht, gesprek, leren, verbeteren

Welke patiënten worden behandeld
binnen de medisch specialistische
revalidatie (MSR)?

Welke behandelingen krijgen onze 
patiënten?

Wat leveren deze behandelingen op?

Hoe doelmatig zijn de behandelingen?

We willen samen inzicht krijgen in:

Deze data geven behandelaren inzicht in elkaars 
werkwijze en uitkomsten. Zo kunnen ze bespreken wat 
ze doen, wat de resultaten zijn en van elkaar leren. 
Bovendien kan het Revalidatieregister op individueel 
niveau behandelaren en patiënten ondersteunen bij 
keuzes voor de behandeling. Tegelijkertijd helpt dit 
project de revalidatiesector bij het streven naar betere 
MSR tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. 

Leren van elkaar 

Het Revalidatieregister maakt optimaal gebruik van bestaande 
informatie, processen en projecten om data te verzamelen:

Belang lopende initiatieven

Uitkomsten Revalidatie Impact.

Dataset met DBC-profielinformatie inclusief
kostprijsinformatie. 

Patiëntgroepen, per 1 januari 2021 gekoppeld aan 
DBC-profielinformatie. 

Registratie aan de bron: informatie over de behandeling in 
één keer en uniform vastleggen. 

Prestatie-indicatoren: inzicht in kwaliteit van zorg met 
proces- structuur en ervaringsindicatoren, ontwikkeld 
door patiënten, artsen en zorgverzekeraars.  

We houden je regelmatig op de 
hoogte over alle ontwikkelingen 
rond het Revalidatieregister. 

Heb je nu al vragen? Kijk dan op 
www.revalidatie.nl/
revalidatieregister.

Meer weten?

Het complete project duurt ongeveer 1,5 jaar.

Planning opzet Revalidatieregister

Na 1,5 jaar hebben we het fundament van het register
neergezet. Dan zal nog niet voor alle patiënten en 
behandelingen de gewenste informatie in het register 
staan. Wel biedt het register een platform om inzicht 
te creëren, wanneer we het samen blijven vullen met 
data. Het Revalidatieregister is een doorlopend 
initiatief, dat tijdens en na dit project verder wordt 
verfijnd en uitgebreid met bijvoorbeeld andere patiënt-
groepen en uitkomstmaten.

Het Revalidatieregister kan deze data 
straks combineren en nieuwe inzichten 
geven. Zo kunnen we samen onze zorg 
verder verbeteren.
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Komende maanden: verzamelen 
en verbinden datastromen uit 
lopende initiatieven

Terugkoppeling van 
deze resultaten.

Vasstellen 
ICT-infrastructuur.

Testen en bespreken 
van deze producten.

Verdere ontwikkeling 
Revalidatieregister met 
collega’s in het werkveld

In pilots ontwikkelen gewenste 
informatieproducten (output), 
samen met de leden.

https://www.revalidatie.nl/revalidatieregister

