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Inleiding
De wereld om ons heen verandert snel. Mensen worden ouder. De technologie 

maakt steeds meer mogelijk. Het aantal chronisch zieke mensen neemt toe en de 

kosten voor zorg blijven, ondanks bezuinigingsmaatregelen, alsmaar stijgen… Hoe 

profileren wij ons als revalidatiesector in deze veranderende wereld? Hoe kunnen 

we onze kwaliteit en kracht benutten en versterken, om het beste uit onze patiën-

ten én uit onszelf te halen? En wat kan Revalidatie Nederland doen om de revalida-

tie-instellingen hierbij optimaal te ondersteunen? 

Op zoek naar antwoorden op deze vragen hebben wij een uitgebreide interne en 

externe analyse uitgevoerd naar de uitdagingen en kansen voor de revalidatiesector 

in Nederland. Want kansen zijn er volop, zoals u in dit Strategisch beleidsplan zult 

lezen. Tegelijkertijd bereiden we ons met dit document voor op de toekomst. Een 

toekomst, waarin Revalidatie Nederland haar leden optimaal ondersteunt om haar 

positie in het gezondheidsnetwerk te verstevigen en rendabel te houden. 

Met het oog op deze ambitie hebben we de missie en visie van Revalidatie  

Nederland opnieuw geformuleerd en nieuwe strategische speerpunten benoemd. 

Het actief inspelen op de ontwikkelingen om ons heen én het hebben van focus op 

kwaliteitszorg spelen hierin een belangrijke rol. 

Nu duidelijk is wat onze uitdagingen zijn, kan in de tweede helft van 2015 gestart 

worden met het verder uitwerken en implementeren van onderdelen uit het voor-

liggende plan. 

Heino van Essen, voorzitter Revalidatie Nederland

Utrecht, juni 2015
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Inhoud

1.1 Revalidatie Nederland

Revalidatie Nederland is sinds 1967 de branchever-

eniging van de revalidatie-instellingen in ons land. De 

vereniging heeft zich ten doel gesteld om de belangen 

van haar leden te behartigen in de ruimste zin van het 

woord. Dit resulteert in verschillende hoofdtaken. Zo 

fungeert Revalidatie Nederland als platform voor in-

formatie en overleg met de overheid en alle relevante 

instanties. De vereniging biedt informatie en onder-

steuning, voert projecten uit, geeft advies en ontwik-

kelt een gemeenschappelijk beleid voor haar leden. 

Tenslotte vertegenwoordigt Revalidatie Nederland haar 

leden in de landelijke gremia.

Revalidatie Nederland bundelt de krachten op vier 

gebieden:

• onderzoek, innovatie en kwaliteit;

• sturing en financiering;

• informatiebeleid en marketing;

• communicatie en public affairs. 

In deze samenwerking bereikt Revalidatie Neder-

land veel. Denk aan belangrijke resultaten, zoals het 

Revalidatie EPD dat inmiddels bij veel revalidatiecentra 

in gebruik is of wordt ingevoerd. Het Innovatiepro-

gramma Revalidatie, waarvoor ZonMw 6 miljoen euro 

ter beschikking stelde. De indicatoren die binnen het 

programma ‘Inzicht in Revalidatie’ zijn ontwikkeld, 

waarmee kwaliteit meetbaar en zichtbaar kan worden 

gemaakt. En de ontwikkeling van de modules, die in 

het project ‘Behandelmodules en bekostiging’ zijn 

geformuleerd, waarmee de relatie tussen de kosten 

van de zorg en de daadwerkelijke behandeling wordt 

hersteld.

1.2 De leden 

Revalidatie Nederland vertegenwoordigt een hechte 

sector met een betrokken achterban van in totaal 35 

leden: 20 revalidatiecentra, 14 revalidatie-afdelingen 

van ziekenhuizen en een zelfstandige revalidatieart-

senpraktijk. 

Wat de leden van Revalidatie Nederland bindt, is dat 

zij allen medisch specialistische revalidatie bieden bij 

complexe problematiek als gevolg van ziekte, een 

ongeval of een aangeboren aandoening. Medisch spe-

cialistische revalidatie richt zich op herstel van de au-

tonomie en maatschappelijke participatie van patiën-

ten. Hierbij wordt ook gekeken naar deelname aan het 

arbeidsproces. In de behandeling en begeleiding wordt 

toegewerkt naar een zo groot mogelijke zelfstandig-

heid van de patiënt en vroegtijdige re-integratie.

Samen beschikken de revalidatie-instellingen over ruim 

100 locaties in Nederland. Zo bestaat er een landelijk 

dekkend netwerk, waardoor de patiënt vrijwel altijd in 

de eigen omgeving een beroep kan doen op medisch 

specialistische revalidatiezorg. De revalidatie-instel-

lingen zijn stuk voor stuk innovatieve, enthousiaste en 

professionele zorgverleners, die individueel maar ook 

samen mooie successen realiseren. Zoals de zorg voor 

kinderen, waarvoor in samenwerking met het onder-

wijs de succesvolle methode ‘Eén kind, één plan’ is 

ontwikkeld. Innovaties als het ‘Piratenconcept’ voor de 

behandeling van kinderen met Cerebrale Parese. En zo 

zorgen ook de therapie en het onderzoek met behulp 

van de ‘GRAIL’ en therapie via het internet voor een 

betere en efficiëntere zorg. 

1.3 Governance

Het hoogste orgaan van Revalidatie Nederland is de  

algemene ledenvergadering. Deze ledenvergade-

ring bepaalt het beleid van de vereniging en neemt 

besluiten. Daarnaast benoemt de ledenvergadering het 

bestuur. 

De voorzitter van het bestuur is onafhankelijk. De 

voorbereiding en de uitvoering van het beleid vindt 

plaats in drie bestuurscommissies: 

• Informatiebeleid en Marketing;

• Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit;

• Sturing en financiering.

Deze bestuurscommissies kunnen zich laten adviseren 

en ondersteunen door onderliggende commissies of 

werkgroepen. In iedere commissie is één zetel speci-

1 Revalidatie Nederland: 
 de huidige situatie
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2 Wat gebeurt er om  
ons heen?

fiek beschikbaar voor de ziekenhuisleden. Daarnaast is 

er in iedere commissie een lid met specifieke aandacht 

voor kinderrevalidatie aangewezen. 

Het landelijk bureau van Revalidatie Nederland is klein 

en slagvaardig. Het bureau voert onder andere het se-

cretariaat van de (bestuurs)commissies en ondersteunt 

projecten die onder de verantwoordelijkheid van deze 

bestuurscommissies vallen, zoals het ‘Innovatiepro-

gramma Revalidatie’ of het project ‘Behandelmodules 

en bekostiging’. Ook is het bureau verantwoordelijk 

voor communicatie, public relations en public affairs. 

Dankzij de samenstelling van en taakverdeling binnen 

het deskundige team is het landelijk bureau in staat 

haar leden optimaal te ondersteunen en de belangen 

van de revalidatiesector met succes te behartigen.  

In samenwerking met de leden van Revalidatie  

Nederland voert het landelijk bureau daarnaast jaarlijks 

een ambitieus werkplan uit. De bestuurders van de 

diverse lidinstellingen hebben hier een actieve rol in: 

zij participeren in het bestuur of in bestuurscommis-

sies en/of diverse stuur-, project- en werkgroepen. 

Daarnaast kunnen ook medewerkers van lidinstellin-

gen deelnemen aan diverse commissies, project- en 

werkgroepen.

2.1 Trends en ontwikkelingen  
in Nederland

In welke omgeving opereren de Nederlandse reva-

lidatie-instellingen? Welke politieke, economische, 

sociaal-culturele, demografische en technologische 

ontwikkelingen zijn van invloed op de revalidatiesec-

tor? En wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen 

voor het strategisch beleid? In dit hoofdstuk passeren 

de externe factoren de revue. 

2.1.1 Politieke maatregelen

Een eerste factor die van grote invloed is op de revali-

datiesector wordt gevormd door de alsmaar stijgende 

zorgkosten. Om de zorg betaalbaar te houden, heeft 

de overheid een aantal maatregelen genomen, onder 

andere in het ‘Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord 2012 – 

2015’. Dit akkoord beperkt de financiële groeimogelijk-

heden van zorg- en revalidatie-instellingen. Zij kunnen 

géén extra patiënten behandelen, tenzij zij doelmatiger 

gaan werken en méér patiënten kunnen behandelen 

met hetzelfde budget. Ook zijn er in het hoofdlijnen-

akkoord afspraken gemaakt over verbetering van de 

kwaliteit van de zorg. 

Een andere bepalende factor is de toenemende macht 

van de zorgverzekeraars, die selectief (revalidatie)zorg 

kunnen inkopen. Prijs, kwaliteit, doelmatigheid en 

gepast gebruik zijn motieven om instellingen te con-

tracteren. De inkoopcriteria worden steeds strenger 

• Beperking financiële  
groeimogelijk heden

• Criteria zorgverzekeraars

• Medisch specialistische revalidatie  
in basispakket staat onder druk

• Passend onderwijs: 
 krijgen kinderen nog de juiste zorg?

• Doelmatig, gepast gebruik en  
evidence based

• Meetbare kwaliteit

• Patiëntenperspectief

en niet alle zorg die een instelling biedt, hoeft gecon-

tracteerd te worden. Deze maatregelen stimuleren 

zorginstellingen om kwalitatief goede en doelmatige 

zorg te leveren. Met als gevolg dat de patiënt meer 

te kiezen heeft, dat de kwaliteit van de zorg door 

specialisatie verbetert en dat de verzekeringspolissen 

betaalbaar blijven door beperking van de kosten. Aan-

scherping van de inkoopcriteria van zorgverzekeraars 

zien wij dan ook als een positieve ontwikkeling, mits de 

zorginstellingen aan de eisen van de zorgverzekeraars 

kunnen voldoen. Dat geldt uiteraard ook voor revalida-

tie-instellingen.

Onder druk van de stijgende zorgkosten wordt mo-

menteel steeds kritischer gekeken naar welke zorg via 

het basispakket verzekerd moet worden. Kernwoorden 

die in dit proces centraal staan, zijn doelmatigheid, 

gepast gebruik en evidence based. Zorginstituut  

Nederland kijkt hierbij eveneens kritisch naar de 

medisch specialistische revalidatie. De toegevoegde 

waarde van de medisch specialistische revalidatie is 

groot. Door deze toegevoegde waarde beter zichtbaar 

te maken en duidelijk(er) uit te leggen, moet de me-

disch specialistische revalidatie voor iedereen toegan-

kelijk blijven via het basispakket. 

In het onderwijsveld is vanaf 2015 Passend Onderwijs 

een feit. De opvang van kinderen met een beperking 

of gezondheidsprobleem moet als gevolg van deze 

nieuwe regeling vooral in het reguliere onderwijs 

plaatsvinden. Het is van groot belang dat álle kinderen 

in deze nieuwe situatie de juiste zorg blijven krijgen. De 

revalidatiesector weet als geen ander welke zorg hier-

voor nodig is. Er dient gezocht te worden naar nieuwe 

wegen en samenwerkingsvormen om de kinderen die 

zorg nodig hebben én de scholen de juiste ondersteu-

ning te kunnen bieden.

In de veranderende samenleving zien we een centra-

le overheid die steeds verder terugtreedt en de regie 

voor onder andere de ouderen- en jeugdzorg via een 

vernieuwde Wmo en Jeugdwet bij de gemeenten 

neerlegt. Tegelijkertijd intensiveert de overheid toe-

zicht en regelgeving. Denk hierbij aan mededinging, 

transparantie en medisch-inhoudelijk toezicht. Tegen 

het dynamische decor van deze ingrijpende ontwikke-

lingen worden het leveren van meetbare kwaliteit en 

het zichtbaar maken daarvan voor de (revalidatie)zorg 

steeds belangrijker.

De centrale overheid legt tenslotte steeds meer 

‘macht’ bij de patiënt. Zo is op initiatief van Minister 

Schippers het ‘Kwaliteitsinstituut Nederland’ opge-

richt. Hiermee is een wettelijke basis gecreëerd om de 

mening en informatiebehoefte van patiënten zwaarder 

mee te laten wegen in de kwaliteitsstandaarden van de 

zorg. Het perspectief van patiënten speelt in de zorg 

kortom een steeds grotere en belangrijkere rol. De 

revalidatiesector ziet dit als een zeer positieve ontwik-

keling die het patiëntgerichte werken dat de sector 

nastreeft, extra stimuleert.

2.1.2 Demografische ontwikkelingen

De verwachting is dat de Nederlandse bevolking de 

komende jaren groeit van 16,8 miljoen inwoners in 

2014 naar 17,8 miljoen inwoners in 2040. In deze groei, 

die zich vooral in de Randstad concentreert, neemt het 

aantal ouderen en allochtonen toe, terwijl het aantal 

jongeren afneemt. Kortom: de samenleving vergrijst. 

Het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe en er 

lijden steeds meer mensen aan chronische (welvaarts)

ziekten. De vraag naar revalidatie zal als gevolg hiervan 

toenemen. 

2.1.3 Economische ontwikkelingen

De verwachting is dat de economie de komende 

jaren qua omvang niet veel verandert. In 2014 is de 

economie met 0,9% gegroeid. Het vertrouwen in de 

economie blijft gematigd positief. Daardoor blijven 

banken zeer terughoudend met hun kredietverlening. 

Daarnaast blijft de werkloosheid vooralsnog hoog, 

staat de koopkracht onder druk en laat de huizenmarkt 

een beperkt herstel zien. In dit economische klimaat 

wordt het steeds moeilijker om de zorg betaalbaar te 

houden. Hierdoor blijft het nodig om te bezuinigen en 

zal de revalidatiesector ondanks een verwachte stijging 

van de vraag weinig ruimte krijgen om te groeien. 

Maar ook andere ontwikkelingen spelen een rol. Juist 

in deze tijd is het van belang dat iedereen die iets kan 

bijdragen aan de maatschappij, dat daadwerkelijk doet. 

• De vraag naar revalidatie groeit  
door toename aantal ouderen en 
chronisch zieken

• Beperking groei revalidatiesector

• Toenemende focus op re-integratie
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Maatschappelijke participatie wordt steeds belangrijker. 

Dat meer mensen actief meedoen aan de samenle-

ving heeft een positief effect op de opbrengsten van 

arbeid en het verminderen van de kosten van voorzie-

ningen als de Wmo en de WAO. Echter niet alleen de 

betaalbaarheid van de zorg vormt een uitdaging, ook 

de betaalbaarheid van de AOW en pensioenen wordt 

moeilijker. De AOW-leeftijd stijgt dan ook gestaag en 

de pensioenen worden niet geïndexeerd of zelfs ge-

kort. Het gevolg hiervan is dat mensen langer (moeten) 

doorwerken. Om aan het arbeidsproces te kunnen 

blijven meedoen, zal de focus op re-integratie en dus 

ook op revalidatie toenemen. 

2.1.4. Sociaal culturele ontwikkelingen

Mensen worden mondiger en zijn goed geïnformeerd. 

Door onder andere internet beschikken zij over veel 

informatie over aandoeningen. Ook bekijken en ver-

gelijken zij de kwaliteit van zorginstellingen op externe 

vergelijkingssites en bijvoorbeeld het Kwaliteitsvenster 

Revalidatie. De invloed van patiëntenverenigingen 

neemt eveneens toe. Patiënten zijn kritischer als het 

gaat om hun behandeling of die van een naaste. Deze 

ontwikkelingen dragen positief bij aan een betere 

kwaliteit van zorg. 

Op zoek naar kwaliteit wordt het voor de patiënt ook 

steeds gemakkelijker om van zorgverzekeraar te wisse-

len. Deze trend is door te trekken naar de zorgverle-

ners. Patiënten zullen de keuze voor een zorgverlener 

steeds meer laten afhangen van de kwaliteit van de 

geboden zorg. Al omvat het begrip ‘zorg’ hier niet 

alleen de daadwerkelijke zorg, maar ook aspecten als 

gastvrijheid, bejegening en de vraag hoe patiëntgericht 

de zorg georganiseerd is. Mensen zijn in toenemende 

mate bereid om voor een goede en gespecialiseerde 

zorgverlener te reizen. Het is voor de revalidatie-instel-

lingen dan ook van groot belang dat zij hun kwaliteit 

inzichtelijk maken en hun toegevoegde waarde laten 

zien.

2.1.5. Technologische ontwikkelingen

De digitalisering schrijdt voort. Het wifi-netwerk in 

Nederland is enorm uitgebreid en ook in instellingen 

en ziekenhuizen volop aanwezig. Een groot aantal 

patiënten maakt gebruik van smartphones en tablets. 

Voor de zorg betekent dit onder meer dat we steeds 

meer robotica, domotica en health apps kunnen 

inzetten. Deze technologische ontwikkelingen maken 

nieuwe vormen van revalidatie mogelijk. Denk hierbij 

aan e-health. Enerzijds zijn er betere resultaten te ver-

wachten door innovaties in behandelingen en hulp-

middelen. Anderzijds kan de zorg door de inzet van 

innovaties zoals de health apps doelmatiger worden. 

De verregaande automatisering, waaronder het elek-

tronisch patiëntendossier (EPD) en het ziekenhuisin-

formatiesysteem (ZIS), heeft grote gevolgen voor de 

bedrijfsvoering en aspecten zoals privacy en informa-

tiebeveiliging. Deze ontwikkeling biedt kansen. Met 

behulp van automatisering is een efficiënte commu-

nicatie in de ketens mogelijk, hetgeen de kwaliteit van 

zorg ten goede komt. Voor de revalidatiesector biedt 

dit kansen om de regierol in de keten naar zich toe te 

trekken. 

• Belang van zichtbare kwaliteit  
neemt sterk toe

• Voortschrijdende digitalisering heeft 
impact op de bedrijfsvoering en op 
de inhoud van de zorg

De revalidatiesector wil en kan ondanks beperkte financiële 
groeimogelijkheden inspelen op de toenemende vraag naar 
revalidatie, de behoefte aan zichtbare kwaliteit en ‘evidence’ én  
aan nieuwe kansen door technologische ontwikkelingen.

2.2. Gevolgen voor  
de revalidatiesector 

De ontwikkelingen die in het vorige hoofdstuk de 

revue zijn gepasseerd, zijn van invloed op zowel de 

ontwikkeling van de zorg in het algemeen als op de 

ontwikkeling van de revalidatiezorg in het bijzonder. 

In dit hoofdstuk zoomen wij in op de consequenties 

van de externe factoren voor de medisch specialisti-

sche revalidatiesector. 

2.2.1 Vraag naar revalidatiezorg groeit

Zoals gezegd groeit de bevolking, neemt de vergrijzing 

toe en wordt er bezuinigd op de AOW en de pensioe-

nen. Hierdoor zullen mensen langer aan het arbeids-

proces deel blijven nemen en komt de focus meer op 

re-integratie te liggen. Dit biedt kansen voor bijvoor-

beeld arbeidsrevalidatie. De technologische innovatie 

biedt tegelijk kansen om aan de toenemende vraag 

naar revalidatiezorg te kunnen voldoen, ondanks het 

feit dat het budget niet mag groeien. 

2.2.2 Financiering staat onder druk

Als gevolg van het Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord kun-

nen de revalidatie-instellingen hooguit zeer beperkt 

groeien. De vergoedingen in het basispakket staan 

onder druk. In dit kader kijkt pakketbeheerder Zorgin-

stituut Nederland kritisch naar de medisch specialis-

tische revalidatie, met name naar de ‘grensgebieden’ 

als revalidatie bij pijn en chronische vermoeidheid, ar-

beidsrevalidatie en orgaanrevalidatie. Zorgverzekeraars 

stellen prijs- en kwaliteitscriteria op voor de zorgin-

koop. Ook de medisch specialistische revalidatiesector 

heeft hiermee te maken. 

Een belangrijke trend op de zorgmarkt is de zogeheten 

substitutie, waarbij de zorgverlening zich verplaatst van 

de derde naar de tweede, en van de tweede naar de 

eerste lijn. Kortom: naar een goedkopere manier van 

zorgverlening. Daarbij krijgen specialisten en preven-

tieve diensten een rol in de eerste lijn. Zo ontstaat 

de ‘anderhalvelijnszorg’. Een voorbeeld daarvan is de 

revalidatiearts die een fysiotherapeut van een eerste 

lijns praktijk adviseert over de behandeling van zijn 

patiënt of een specialist ouderengeneeskunde die 

patiënten in de eigen omgeving behandelt. Of de 

toenemende zelfzorg met behulp van e-health. Vanuit 

de eerste lijn wordt steeds verder ‘opgeschaald’ naar 

complexere vormen van zorgverlening: de zogeheten 

stepped care, met de huisarts als poortwachter.

Het stepped care-principe wordt al nadrukkelijk toe-

gepast binnen de revalidatieketen. Na het bepalen van 

de functionele prognose en het inventariseren van de 

hulpvraag en het ambitieniveau van de patiënt, wordt 

een behandelindicatie gesteld. Hiervoor gelden de 

principes van stepped care. De revalidatiearts kan als 

consulent, als medebehandelaar en als hoofdbehan-

delaar betrokken zijn bij alle niveaus van revalidatie. 

Door kennis van en inzicht in alle mogelijkheden kan 

de revalidatiearts voor specifieke doelgroepen een 

centrale rol spelen bij diagnostiek, triage, indicering, 

verwijzing en/of behandeling, eveneens volgens de 

principes van stepped care. Dat wil zeggen dat de 

revalidatiearts patiënten primair de meest effectieve 

en doelmatige vorm van behandeling kan bieden (of 

adviseren), die mogelijk is gezien de aard en de ernst 

van de problematiek. Zodra een klinische patiënt veilig 

thuis kan functioneren, wordt bijvoorbeeld overwogen 

over te stappen naar een poliklinische revalidatiebe-

handeling. En zo hoeven ook lang niet alle patiënten 

die bij de revalidatiearts in het ziekenhuis of het reva-

lidatiecentrum in de spreekkamer verschijnen, in een 

complexe revalidatiesetting behandeld te worden. Veel 

patiënten kunnen worden terugverwezen naar een 

fysiotherapie- of ergotherapiepraktijk uit het netwerk 

waarmee regelmatig overleg is.

2.2.3 Financiële risico’s nemen toe

In 2012 is de revalidatiesector overgestapt op presta-

tiebekostiging. Nu staat de sector voor de ambitie om 

zo spoedig mogelijk over te gaan op vrije prijzen. Deze 

stap geeft de revalidatie-instellingen meer speelruimte, 

maar vergroot ook de onzekerheid ten aanzien van 

de uitkomst van de financiële resultaten. Daar komt 

bij dat de banken zeer terughoudend zijn met krediet-

verlening. Hierdoor kan de continuïteit van de reva-

lidatie-instelling in het gedrang komen. Plannen als 

nieuwbouw zijn moeilijker te realiseren. 

2.2.4 Het zorglandschap verandert

Zorgketens en zorgpaden worden steeds uitgebreider. 

Ook de revalidatieketen is uitgebreid. Om de patiënt in 

deze veranderende omgeving de juiste zorg te bieden, 

neemt het belang van een sterke regie door specialis-

• Toenemende vraag biedt kansen

• De revalidatieketen is een goed 
voorbeeld van stepped care
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ten toe. Tegelijk ontstaat er een concentratie van zorg: 

complexe zorg wordt nog maar in een klein aantal 

ziekenhuizen aangeboden. Een goede samenwerking 

tussen revalidatiecentra en ziekenhuizen is vanuit de 

ketengedachte cruciaal. Ziekenhuizen en revalida-

tiecentra kunnen gezamenlijk voor een compleet en 

kwalitatief goed behandelaanbod zorgen. Wil de reva-

lidatiesector de ketenregie op zich kunnen nemen, dan 

is het van groot belang dat de ziekenhuizen en revali-

datiecentra de regie samen voeren. De ziekenhuizen 

vormen dus een belangrijke strategische partner. 

Om zich in het zorglandschap te kunnen onderschei-

den, is het voor revalidatie-instellingen van belang om 

duidelijk te maken wat hun specialisme en toegevoeg-

de waarde is. Tegelijkertijd biedt de groei van keten-

zorg de revalidatiesector de kans om een nieuwe rol 

naar zich toe te trekken: die van de regisseur in de ke-

ten. Deze ontwikkeling komt niet uit de lucht vallen. In 

het rapport ‘Zorg in 2020’ noemt de RVZ de revalida-

tiesector al nadrukkelijk een voorbeeldspecialisme met 

een regiefunctie, terwijl Zorginstituut Nederland de 

revalidatiesector beschrijft als een mogelijke bewaker 

van de stepped care-ontwikkeling. 

Ook patiëntenverenigingen zien voordeel in de 

regierol van de medisch specialistische revalidatie. 

Patiënten zijn over het algemeen erg tevreden over de 

interdisciplinaire revalidatiezorg. Zij zien ook een rol 

voor de revalidatie weggelegd in het vervolgtraject, 

bijvoorbeeld bij hun re-integratie in het arbeidsproces. 

Patiënten kiezen echter niet altijd zelf hun zorgverle-

ner. De macht ligt steeds meer bij de zorgverzekeraars, 

die de zorg voor hun patiënten inkopen. Ze stellen 

hiervoor prijs- en kwaliteitscriteria op en hebben daar-

mee een grote invloed op het zorglandschap. 

Tenslotte wordt ook de macht van de patiënt zelf 

groter. Deze weet zich gesteund door de overheid die 

de regierol van patiënten stimuleert. De ervaring van 

de patiënt met de zorg speelt een steeds belangrij-

kere rol voor zowel zorgverzekeraars als voor andere 

patiënten. Door initiatieven als ‘Zorgkaart Nederland’, 

waarop patiënten de kwaliteit van zorgverleners kun-

nen beoordelen, maar ook door social media worden 

ervaringen van patiënten eenvoudig met een grote 

groep gedeeld. 

2.2.5 De concurrentie

Tot een aantal jaren geleden werd medisch specialis-

tische revalidatie alleen aangeboden door revalidatie-

centra en revalidatie-afdelingen in ziekenhuizen. Door 

de komst van nieuwe aanbieders is deze situatie veran-

derd. Er zijn zelfstandige behandelcentra op de markt 

gekomen, die een deel van revalidatiezorg op zich 

nemen. Diverse multidisciplinaire gezondheidscen-

tra en eerstelijnspraktijken bieden revalidatiediensten 

aan. En ook verpleeghuizen, die primair geriatrische 

revalidatiezorg leveren, begeven zich steeds meer op 

het pad van de medisch specialistische revalidatie. 

De markt waarin de revalidatiesector zich beweegt, is 

hierdoor een sterk concurrerende markt geworden. 

Niet alleen in de regio, maar in de grensgebieden ook 

internationaal. 

De invloed van de overheid op de zorgmarkt is groot. 

De overheid heeft een stevige vinger in de pap als 

het gaat om de vraag welke zorg onder de noemer 

medisch specialistische revalidatie valt, en daarmee op 

de betaalbaarheid van de revalidatiezorg. Zorginsti-

tuut Nederland adviseert over het verzekeringspakket 

en bepaalt dus ook welke medisch specialistische 

revalidatiezorg opgenomen wordt in het zorgpakket. 

Daarnaast bepaalt de overheid in grote mate welke 

spelers zich op de markt mogen begeven. We hebben 

hier overigens niet alleen te maken met de Neder-

landse wetgeving. Steeds meer wet- en regelgeving 

wordt beïnvloed door de centrale Europese overheid 

in Brussel.

Behalve de overheid spelen ook de verzekeraars als 

inkoper van zorg een belangrijke rol op de zorgmarkt. 

Door de inkoopvoorwaarden die ze hanteren hebben 

zij direct invloed op de concurrentiepositie van de 

aanbieders. 

Het ‘Vijfkrachten model van Porter’ geeft inzicht in de 

• Revalidatie-instellingen hebben  
regisseursrol in de keten

• Patiëntervaringen worden steeds 
belangrijker

• Ziekenhuizen belangrijke strategische 
partner

concurrentiepositie van de medisch specialistische 

revalidatie. 

2.2.6 Zichtbare kwaliteit

Kwaliteit is een bepalende factor in het keuzeproces 

van consumenten, patiënten én verzekeraars. Om dit 

keuzeproces op een positieve manier te beïnvloeden, 

is het van belang dat de revalidatie-instellingen 

inzichtelijk kunnen maken welke kwaliteit zij bieden. 

Hiervoor is het nodig dat de instellingen meten hoe 

het revalidatieproces verloopt en wat de uitkomst van 

de behandeling en de tevredenheid van de patiënt(en) 

is. Vervolgens is het van belang dat deze kwaliteitsin-

formatie op een laagdrempelige en toegankelijke 

manier ter beschikking wordt gesteld, zodat de patiënt 

de informatie daadwerkelijk kan gebruiken bij het 

maken van een keuze. Relevante instrumenten 

hiervoor zijn onder andere de scores op de indicatoren 

die in het kader van het project ‘Inzicht in Revalidatie’ 

ontwikkeld zijn en die de patiënt kan inzien via  

www.kiesbeter.nl. Daarnaast heeft Revalidatie  

Nederland naar het voorbeeld van de ziekenhuizen het 

‘Kwaliteitsvenster Revalidatie’ ontwikkeld. Naast het 

leveren van een constante goede kwaliteit wordt het 

op een eenvoudige manier toegankelijk maken van 

deze kwaliteitsinformatie steeds belangrijker. 

De toenemende vraag naar revalidatie biedt kansen. Voor de 
betaalbaarheid van de zorg is de stepped care-filosofie een oplossing, 
met een regierol voor de revalidatie-instellingen. Samenwerking 
met de ziekenhuizen is cruciaal. Daarnaast wordt het aanbieden van 
kwaliteitsinformatie steeds belangrijker.

• Revalidatie-instellingen  
bieden goede en toegankelijke  
kwaliteitsinformatie

Concurrentie  
intensiteit

• Opkomende regionale  

concurrentie

• Toenemende (internatio-

nale) concurrentie in de 

grens gebieden

• Beginnende concurrentie 

op kwaliteit

Bedreiging substituten
• Zelfmanagement m.b.v. e-health

• Aanbieders van preventieve diensten

Bedreiging van toetreders
• Verpleeghuizen

• ZBC’s

• Multidisciplinaire gezondheidscentra 

en eerstelijnspraktijken

Kracht van  
leveranciers

• Overheid speelt als le-

verancier van wettelijke 

speelruimte belangrijke rol

• Meer invloed vanuit EU op 

wet- en regelgeving

Kracht van afnemers
• Oligopolistische  

zorginkoopsituatie door 

vier grote zorgverzeke-

ringsconcerns

• Verzekeraars hebben 

regiefunctie

• Toenemende invloed  

patiëntenverenigingen

Het ‘Vijfkrachten model  

van Porter’
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3.1 SWOT-analyse 

Revalidatie Nederland heeft de markt, de sector en 

haar eigen vereniging kritisch onderzocht. Op basis 

van dit onderzoek heeft ze haar sterke en zwakke 

punten en haar kansen en bedreigingen uitgewerkt in 

een SWOT-analyse. 

 

Strenghts
• Klein, slagvaardig

• Multi- en interdisciplinaire samenwerking  

(revalidatieconcept)

• Specialistische kennis

• Gedreven medewerkers

• Hoog (maatschappelijk) rendement revalidatie

• Infrastructuur, voorzieningen

• Goed opgeleid personeel

• Aantrekkelijke werkgever

• Hoge mate van patiënttevredenheid

• Reputatie

Weaknesses
• Aanbodgericht, intern gericht

• Beperkte schaalgrootte (VRA idem)

• Relatief onzichtbaar, introvert

• Medewerkers weinig flexibel inzetbaar

• In- en externe informatievoorziening

• Weinig ondernemersschap c.q. moderne  

bedrijfsvoering

• Marketing

• (Niet doorpakken op) automatisering

• Onvoldoende bewijsvoering

Threats
• GRZ

• Definitie onderscheidend vermogen MSR niet 

helder

• Verkleining basispakket

• Schaarste (financieel, personeel)

• Concurrentiekracht andere aanbieders

• Inkoopbeleid zorgverzekeraars

• Beperkte marktmacht

Opportunities
• E-health

• Technologische ontwikkelingen

• GRZ

• Welvaartsziekten

• Ketenzorg en -regie, triage

• Toenemende zorgvraag

• Behoefte bij patiënten aan betrouwbare  

informatie

• Zorg dichter bij de burger

• Markt ligt open (domeinen)

• Private financiering

• Samenwerking revalidatie/paramedici  

ziekenhuizen

3 Samenvatting externe  
en interne analyse

Sterke punten

De revalidatiesector is slagvaardig, vol specialistische 

kennis en een aantrekkelijke werkgever voor gedre-

ven, goed opgeleide medewerkers. Kenmerkend is de 

interdisciplinaire samenwerking. Patiënten zijn zeer 

tevreden en de sector heeft een goede (maatschappe-

lijke) reputatie. De goede samenwerking tussen  

Revalidatie Nederland en de Nederlandse Vereniging 

van Revalidatieartsen (VRA) op inhoud maakt de sector 

sterk.

Zwakke punten

De financiële slagkracht van de sector is beperkt, 

waardoor de vernieuwingskracht belemmerd kan wor-

den. Met name op het gebied van ondernemerschap 

en innovatie in bedrijfsvoering en automatisering valt 

nog veel te winnen.

Kansen 

Als specialist in de medisch specialistische revalida-

tie kan de sector de regie in de keten goed op zich 

nemen. Interdisciplinair werken is hét recept voor de 

chronische en preventieve zorg. Nieuwe markten en 

technologieën zijn goed bereikbaar door hoge speci-

alisatie. Bovendien is de sector geliefd bij patiënten en 

zijn er veel tevreden klanten. Revalidatie brengt zorg 

dicht bij de burger, die zeker tegen de achtergrond van 

de vergrijzing, in toenemende mate behoefte heeft 

aan revalidatiezorg. Technologische ontwikkelingen 

kunnen de efficiency van de medisch specialistische 

revalidatie vergroten. Dit biedt alleen maar kansen voor 

de sector. Door de zorg nog meer vanuit het patiën-

tenperspectief te organiseren, zal de patiëntentevre-

denheid toenemen. 

Bedreigingen

De sector kan zijn onderscheidende vermogen onvol-

doende duidelijk maken, terwijl dat zeer wenselijk is 

met het oog op de positie in de markt en het inkoop-

beleid van verzekeraars. Hier wordt dan ook hard aan 

gewerkt: de sector is trots op de zorg die geleverd 

wordt en wil graag laten zien wat deze precies in-

houdt. In overleg met Zorginstituut Nederland wordt al 

aan meer transparantie binnen de zorgketen gewerkt. 

Samen met de VRA ontwikkelt Revalidatie Nederland 

landelijke behandelmodules die de inhoud en stap-

pen in de zorgketen beschrijven en tegelijkertijd de 

toegevoegde waarde van de revalidatiesector voor het 

voetlicht brengen. 

Andere bedreigingen die de revalidatiezorg kunnen ra-

ken, zijn de verkleining van het basispakket, de geriatri-

sche revalidatiezorg en opschaling van de eerste naar 

de tweede lijn die het aanbod diffuser maken. Tenslot-

te is de verwachting dat de vraag naar revalidatiezorg 

weliswaar zal toenemen, maar dat het budget voor 

medisch specialistische revalidatie niet zal meegroeien. 

Het wordt de komende jaren kortom een uitdaging om 

aan de vraag naar medisch specialistische revalidatie-

zorg te kunnen voldoen. 

De slagvaardige en specialistische revalidatiesector ziet, ondanks 
beperkte financiële slagkracht, volop kansen voor de toekomst. Zowel 
als het gaat om chronische als preventieve zorg. Voorwaarde is het 
zichtbaar maken van de kwaliteit en het onderscheidend vermogen, 
en het inzetten op efficiency.
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3.2 Centrale uitdaging 

De analyse van de (revalidatie)zorgmarkt en de 

SWOT-analyse leiden tot een centrale uitdaging. Door 

invulling te geven aan de strategische speerpunten 

gaat Revalidatie Nederland deze uitdaging met ver-

trouwen aan.

3.2.1 De positie van medisch specialistische revalidatie 

kan worden versterkt

De positie van de medisch specialistische revalida-

tie staat onder druk, mede door maatregelen van de 

overheid die de kostenstijging in de zorg een halt wil 

toeroepen en het restrictieve inkoopbeleid van de 

zorgverzekeraars. Er is een discussie gaande over wel-

ke zorg tot het domein van de medisch specialistische 

revalidatie zou moeten behoren. En is er een groei-

ende concurrentie van nieuwe marktpartijen. Om de 

hoge kwaliteit van de medisch specialistische revalida-

tie voor de toekomst zeker te stellen, moet de positie 

van de sector worden versterkt.

3.2.2 De revalidatiesector kan zijn toegevoegde  

waarde beter aantonen

Instellingen kunnen de resultaten van de behandeling 

nog onvoldoende inzichtelijk maken. De verschillen 

tussen medisch specialistische revalidatie en andere 

vormen van revalidatie zijn lang niet altijd duidelijk. En 

zeker als het om externe zichtbaarheid en profilering 

gaat, is de sector vaak nog te bescheiden. Om de 

toegevoegde waarde van de medisch specialistische 

sector te laten zien, wordt het alleen maar belangrijker 

dat de sector haar zorg en kwaliteit beter gaat vastleg-

gen én presenteren.

De positie van de medisch specialistische revalidatie kan worden 
versterkt. De revalidatiesector kan zijn toegevoegde waarde nog beter 
aantonen.

Positie sector
moet worden 

versterkt

Bestuurlijk  
hoofdlijnenakkoord

Selectieve zorginkoop

Concentratie 
en spreiding

ZBC’s

Verpleeghuizen

Zelfzorg

Praktijkvariatie
Stepped care

Substitutie

Afname 
behandelduur

Zvw pakketcriteria

Domeindiscussie 
Zorginstituut  

Nederland

Macro beheersings-
instrument

4.1. Missie en visie  
Revalidatie Nederland

4.1.1 Missie 

Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor 

aanbieders van medisch specialistische revalidatie-

zorg. Revalidatie Nederland bevordert een onder-

scheidende en rendabele positionering van haar 

leden in het gezondheidsnetwerk, en specifiek in de 

revalidatieketen. Dit doet zij door het stimuleren van 

gemeenschappelijke beleidsontwikkeling, het behar-

tigen van de belangen bij relevante stakeholders, ex-

terne profilering, het fungeren als platform voor haar 

leden en het aanbieden van diensten aan de leden.

4.1.2 Visie

Aan deze missie van Revalidatie Nederland ligt de vol-

gende visie ten grondslag:

De patiënt staat centraal

Het uitgangspunt is dat de patiënt de juiste behande-

ling krijgt op de juiste plek: dichtbij als het kan, ver weg 

als het moet. Zichtbare kwaliteit van het zorgaanbod 

en eigen regie bij de patiënt worden sleutelbegrippen. 

Zorg wordt vanuit het perspectief van de patiënt geor-

ganiseerd, om de zorg beter te laten aansluiten bij de 

vraag van de patiënt, het resultaat te verbeteren en de 

patiënttevredenheid verder te vergroten. 

Van zorginstituten naar zorgnetwerken

Medisch specialistische zorg vindt plaats in netwerken 

van kennis en kunde. In deze netwerken realiseren 

samenwerkende voorzieningen zorg die continu en 

integraal is. Hierbij is het principe van stepped care 

(getrapte zorg) het uitgangspunt: een patiënt krijgt in 

eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, 

goedkoopste en kortste vorm van behandeling, die 

gezien de aard en de ernst van de problematiek mo-

gelijk is. Pas als blijkt dat de aangeboden behandeling 

onvoldoende effect heeft, wordt naar een intensievere 

behandeling overgegaan. Meerdere stakeholders1 heb-

ben de revalidatiesector aangewezen als zeer geschik-

te bewaker van de stepped care-filosofie. De medisch 

specialistische revalidatie kan de rol als ketenregisseur 

naar zich toetrekken. 

Naast stepped care is er een tweede ontwikkeling die 

het ontstaan van zorgnetwerken bevordert: substitutie. 

Dit houdt in dat de zorg wordt verplaatst van de derde 

naar de tweede, en van de tweede naar de eerste en 

nulde lijn. Dit voorkomt onnodige zorg in de derde en 

tweede lijn en houdt de kosten in de zorg betaalbaar. 

Ambitie Revalidatie Nederland

Het is de ambitie van Revalidatie Nederland om haar 

leden te ondersteunen zich onderscheidend en renda-

bel te positioneren als aanbieders van medisch specia-

listische revalidatiezorg. Ook wil Revalidatie Nederland 

haar leden ondersteunen bij het verwezenlijken van de 

ambities in het zorgnetwerk, hetzij als samenwerkings-

partner dan wel als ketenregisseur. 

4 Strategie

1  Zie o.a. ‘Medisch-specialistische zorg in 20/20’, 
 RVZ, september 2011

• De patiënt centraal

• Van zorginstituten naar zorgnetwerken

• Onderscheidende en rendabele  
positionering

Derdelijnszorg Tweedelijnszorg Eerstelijnszorg Nuldelijnszorg

Stepped care  

Substitutie
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4.2 Strategische speerpunten

De SWOT-analyse en centrale uitdaging staan aan de 

basis van de ambitie waarmee Revalidatie Nederland 

haar leden wil stimuleren en ondersteunen om zich op 

een onderscheidende en rendabele manier te positi-

oneren in het gezondheidsnetwerk. Om deze ambitie 

te kunnen realiseren, heeft Revalidatie Nederland vijf 

strategische speerpunten benoemd. Randvoorwaarde 

voor de realisatie van deze speerpunten is een inten-

sieve samenwerking met de VRA. 

1. Zichtbare kwaliteit is essentieel 

Om de toegevoegde waarde van de medisch specialis-

tische revalidatie zichtbaar te maken, is het van belang 

dat de sector bewijsvoering vergaart op het vlak van 

patiënttevredenheid, uitkomsten en het maatschappe-

lijk rendement van revalidatie. Zo krijgen verzekeraars, 

patiënten en toezichthouders meer (het vereiste) 

inzicht in de gerealiseerde kwaliteit. Hiervoor ontplooit 

Revalidatie Nederland verschillende activiteiten:

a. Vanuit het project ‘Inzicht in Revalidatie’ is samen 

met patiënten en verzekeraars een set externe pres-

tatie-indicatoren ontwikkeld waarmee de branche 

de kwaliteit die zij levert open en transparant kan 

inventariseren en publiceren. Alle uitkomsten zijn 

openbaar en worden ook gepubliceerd. Jaarlijks 

vindt doorontwikkeling van deze indicatoren plaats.

b. Naast de externe indicatoren richt Revalidatie  

Nederland zich op de ontwikkeling van een set in-

terne prestatie-indicatoren waaraan door de weten-

schappelijke vereniging vastgestelde klinimetrische 

instrumenten ten grondslag liggen. De uitkomsten 

van deze onderzoeken zijn niet openbaar.

c. De ontwikkeling van een ‘Landelijke Databank Uit-

komstmaten’ maakt het mogelijk om de kwaliteit en 

behandeluitkomsten van de medisch specialistische 

revalidatiezorg op (wetenschappelijk) verantwoorde 

wijze te registreren, te vergelijken, te analyseren en 

te vertalen naar aanbevelingen. Deze databank is 

zowel bedoeld voor de revalidatie-instellingen (het 

reflecteren op eigen handelen, het vergelijken van 

de resultaten met collega-instellingen en het verbe-

teren van de kwaliteit), als voor de zorgverzekeraars 

(zorginkoopinformatie) én de patiënten (keuze-in-

formatie). De databank zal dan ook in samenwer-

king met deze drie partijen worden ontwikkeld.

d. Het ‘Kwaliteitsvenster Revalidatie’, dat samen met 

de NVZ is ontwikkeld, maakt de revalidatie-uitkom-

sten op een toegankelijke manier openbaar. Door 

dit instrument efficiënter in te zetten, kunnen de 

revalidatie-instellingen laten zien wat de kwaliteit is 

van hun revalidatiezorg. Daarnaast geeft het venster 

inzicht in de ervaringen van patiënten.

e. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van ‘Pa-

tient Reported Outcome Measurements’ (PROMS) 

om de uitkomsten van revalidatiezorg vanuit het 

gezichtspunt van de patiënt zichtbaar te maken. 

Deze PROMS maken het mogelijk de ervaringen 

die door patiënten worden gerapporteerd en de 

uitkomsten van zorg, zoals die door de instellingen 

worden weergegeven, te registreren en met elkaar 

te verbinden.

f. Sinds 1998 investeert de revalidatiesector structu-

reel in wetenschappelijk onderzoek en innovatie. 

Deze investering leidt tot een stevige onderbouwing 

van de behandelingen en interventies en wordt 

vanwege dit grote belang voor de toekomst van de 

zorg gecontinueerd.

2. We vergroten de aandacht voor het perspectief  

van de patiënt

De revalidatiesector kan zich bij uitstek ten opzichte 

van andere sectoren onderscheiden als het gaat om 

patiëntgericht werken. Patiëntparticipatie is immers 

in de behandeling al gemeengoed. Vraaggericht, in 

plaats van aanbodgericht werken, aandacht voor het 

perspectief van de patiënten bij de organisatie van de 

zorg en werken vanuit de ketengedachte zijn logische 

volgende stappen, die bovendien bijdragen aan een 

kwalitatief betere zorg en een grotere patiënttevreden-

heid. Zowel op landelijk niveau als op het niveau van 

de individuele revalidatie-instellingen zal meer aan-

dacht worden besteed aan het patiëntenperspectief. 

a. Op landelijk niveau overlegt Revalidatie Nederland 

periodiek met de diverse patiëntenverenigingen 

over hun ervaringen in de revalidatiesector. Hier-

door bestaat er al een goed beeld van het perspec-

tief van de patiënt. 

b. Daarnaast streeft Revalidatie Nederland ernaar om 

in elke landelijke projectgroep een vertegenwoor-

diger namens de patiënten te betrekken. Hierdoor 

is de stem van de patiënt in de projecten hoorbaar 

en wordt het patiëntenperspectief bewaakt. Ook in 

kwaliteitsonderzoek, zoals bij de ontwikkeling van 

de set kwaliteitsindicatoren, wordt het perspectief 

van de patiënt nadrukkelijk meegenomen. De indi-

catoren zijn tot stand gekomen in overleg met het 

landelijk steunpunt voor medezeggenschap en cli-

entenraden, het LSR. Nu worden de patiënten ook 

in de doorontwikkeling nadrukkelijker betrokken. 

c. Om het patiëntenperspectief verder vorm en 

inhoud te geven kijkt Revalidatie Nederland ook 

naar haar leden, de individuele instellingen. Hoe 

kan het patiëntenperspectief in het denken en 

handelen worden ingebed? De vraag hoe de zorg 

voor de patiënt is of hoe het op hem overkomt, 

moet een automatische vraag worden. Het is aan 

de revalidatie-instellingen zelf om het inbedden van 

het patiëntenperspectief in hun handelen verder 

handen en voeten te geven. Dat kan bijvoorbeeld 

door de ervaringsdeskundigen, die verschillende 

revalidatie-instellingen in dienst hebben, niet alleen 

in te zetten in dienst van de revalidatie van patiën-

ten, maar hen ook te betrekken bij de evaluatie van 

het proces. En zo kan ook de cliëntenraad een rol 

spelen, bijvoorbeeld door de organisatie op gezette 

tijden een spiegel voor te houden. 

3. We gaan onze zichtbaarheid en profilering  

verbeteren 

De revalidatiesector is niet altijd zichtbaar, en erg be-

scheiden. De toegevoegde waarde en het onderschei-

dend vermogen van de revalidatiesector zijn daardoor 

niet voldoende bekend. Dit is jammer, juist omdat de 

revalidatiesector door andere sectoren en de overheid 

vaak als voorbeeld wordt genoemd als een sector die 

voorop loopt op het gebied van transparantie, inno-

vatie en patiëntgerichtheid. In het rapport ‘Medisch 

specialistische Zorg in 20/20’ heeft de RVZ de revali-

datiesector bovendien aangewezen als sector waar-

voor een belangrijke sturende rol in de zorgketen is 

weggelegd. Daarom is het van belang dat de revalida-

tie-instellingen in Nederland hun aandacht meer gaan 

richten op de buitenwereld. 

a. De nadruk zal daarbij komen te liggen op de 

ontwikkeling van een structurele in- en externe 

informatievoorziening. Informatie over de behan-

delde patiënten en de bedrijfsvoering van de leden 

van Revalidatie Nederland zal sneller beschikbaar 

komen en zal zowel intern in de vorm van ma-

nagementinformatie, als ook extern in de vorm van 

brancherapporten, flyers, artikelen, presentaties en 

via de diverse websites, worden gepubliceerd. 

b. Via de site van Revalidatie Nederland kunnen alle 

instellingen hun informatie publiceren. 

c. Daarnaast is Revalidatie Kennisnet beschikbaar voor 

het delen en verspreiden van kennis over best prac-

tices.

d. Meer extern gericht is het van belang om de con-

tacten met diverse stakeholders (zoals overheid, 

politiek, zorgverzekeraars en patiëntenverenigin-

gen) te intensiveren, als branche meer zichtbaar 

aanwezig te zijn in ‘Den Haag’ en meer aandacht te 

besteden aan public relations. 

e. Tenslotte willen we onze zichtbaarheid vergroten 

door onze successen meer en vooral ook meer 

zichtbaar voor partners en patiënten te vieren.

4. Financiële stabiliteit

Vanwege de druk op de budgetten van medische zorg 

is er steeds meer vraag naar een gepast gebruik van 

deze zorg. Financiële stabiliteit is van belang.

a. Dankzij de ontwikkeling van landelijke behandelmo-

dules ontstaan meer medisch herkenbare produc-

ten. Deze modules maken ook voor de patiënten 

duidelijk hoe de behandeling er uitziet. Naar ver-

wachting kan vanaf 2019 de revalidatiebekostiging 

op basis van de behandelmodules plaatsvinden. Zo 

wordt het onderhandelingsproces tussen zorgver-

zekeraars en aanbieders ondersteund.

b. Daarnaast moet de uitoefening van de medisch spe-

cialistische revalidatie kostendekkend plaatsvinden. 

Revalidatie Nederland streeft ernaar dat alle kosten 

(onderzoek, innovatie, kwaliteitsinitiatieven, kapitaal-

lasten) rechtvaardig in de tarieven zijn verwerkt.

c. De revalidatiesector heeft de ambitie uitgesproken 

over te gaan op vrije prijzen. Revalidatie Nederland 

zet zich er voor in deze ambitie de komende jaren 

te realiseren.

• Zichtbare kwaliteit

• Aandacht voor het patiënten-
perspectief 

• Verbetering profilering en  
zichtbaarheid

• Doorontwikkeling van DBC’s

•  Focus op innovatie
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5. We leggen de focus op innovatie 

Revalidatie Nederland wil zich beter profileren, de 

stepped care-filosofie verder uitbouwen, medisch 

herkenbare producten ontwikkelen en de kwaliteit 

optimaliseren. Bij deze ambities hoort heel nadrukkelijk 

een innovatieve mentaliteit en cultuur. 

a. Revalidatie Nederland werkt sinds de jaren 90 

structureel samen met onder andere ZonMw en 

de VRA aan de toename van de wetenschappelijke 

onderbouwing van revalidatiebehandelingen. Drie 

grootschalige stimuleringsprogramma’s hebben 

inmiddels hun vruchten ruimschoots afgeworpen. 

Naast wetenschappelijke output en onderbou-

wing is de onderzoekscultuur binnen de medisch 

specialistische revalidatie professioneel geworden. 

Borging is gegarandeerd via een stevig weten-

schappelijk netwerk met acht academische kernen 

die elk rond een of meerdere hoogleraren revalida-

tiegeneeskunde opereren. 

b. Ook binnen de revalidatiecentra heeft de ‘verwe-

tenschappelijking’ zijn intrede gedaan: meerdere 

centra beschikken over een onderzoeksafdeling die 

formeel samenwerkt met de academische zieken-

huizen.

c. De in het kader van het ‘Innovatieprogramma 

Revalidatie’ ontwikkelde innovaties zijn landelijk 

uitgerold. Kennisdeling over onder andere deze 

innovaties vindt plaats via het Revalidatie Kennisnet, 

een online kennisportal voor en door revalidatie-

professionals. 

d. Projecten op het gebied van e-health worden lan-

delijk zoveel mogelijk ondersteund. 

e. Daarnaast wendt Revalidatie Nederland haar invloed 

aan om voor innovatieve projecten en structurele 

innovaties een adequate bekostiging te bevorderen.

4.3 Lidmaatschapscriteria

De maatschappelijke positie van de medisch spe-

cialistische revalidatie wordt belangrijker. Wij willen 

onze toegevoegde waarde beter aantonen en kan-

sen benutten, onder andere door vanuit een centrale 

positie in de zorgketen de rol van ketenregisseur te 

vervullen. Met het oog op deze strategische ambitie is 

het een logische stap om opnieuw onder de loep te 

nemen welke criteria relevant zijn voor het lidmaat-

schap van de branchevereniging. De nieuwe lidmaat-

schapscriteria sluiten aan bij de uitgangspunten in dit 

Strategisch beleidsplan en zullen tot een aanpassing 

van de statuten en het huishoudelijk reglement van 

Revalidatie Nederland leiden. Bij de uitwerking van de 

lidmaatschapscriteria zal rekening gehouden worden 

met mededingingsrechtelijke aspecten. Zo zal er van-

uit mededingingsrechtelijk oogpunt een onderscheid 

worden gemaakt tussen zachtere criteria die een ge-

dragscode beschrijven en harde criteria die objectief, 

transparant en toetsbaar zijn en waarop zal worden 

gehandhaafd. Harde criteria moeten SMART worden 

beschreven, waarbij geen sprake mag zijn van mogelij-

ke interpretatieverschillen.

Twee uitgangspunten staan centraal voor lidmaat-

schap van Revalidatie Nederland:

- Er moet sprake zijn van het leveren van medisch 

specialistische revalidatie conform de definitie en de 

uitwerking daarvan in het document Medisch Spe-

cialistische Revalidatie van Zorginstituut Nederland;

- De revalidatiearts2 (inclusief ‘verlengde armcon-

structie’ 3) heeft een leidende rol in de zorg die door 

leden van Revalidatie Nederland wordt geleverd.

De lidmaatschapscriteria worden ingedeeld in een 

viertal clusters:

Wettelijke criteria

Leden van Revalidatie Nederland moeten medisch 

specialistische revalidatie leveren conform de dui-

ding door Zorginstituut Nederland. De documentatie 

die aan de duiding van Zorginstituut Nederland ten 

grondslag ligt zijn de ‘Nota Indicatiestelling’ en het 

‘Algemeen Beroepskader’. Revalidatie-instellingen die-

nen te beschikken over een erkenning volgens de Wet 

Toelating Zorginstellingen (WTZi) en voldoen aan het 

toetsingskader van de Inspectie voor de Gezondheids-

zorg (IGZ). Aan deze criteria moeten alle (potentiële) 

leden wettelijk voldoen.

2  Waar de revalidatiearts staat genoemd, kan in bijzondere ge-
vallen en bij bepaalde doelgroepen, de behandelend medisch 
specialist een andere zijn dan de revalidatiearts. Het revalida-
tieteam kan aangestuurd worden door een andere medisch 
specialist met specifieke affiniteit voor medisch specialistische 
revalidatie indien deze daartoe deskundig en bekwaam is en 
deze behandeling aanbiedt op een vergelijkbaar kwaliteitsniveau 
als omschreven in het Algemeen Beroepskader Revalidatiege-
neeskunde

3  Via de verlengde armconstructie kan een niet-arts (zijnde een 
verpleegkundig specialist of een physician assistant) het werk 
van de arts uitvoeren onder supervisie van een arts.

Criteria voor kwaliteit en veiligheid 

Dit zijn de onderscheidende en meest cruciale ele-

menten in de patiëntenzorg. Leden van Revalidatie 

Nederland werken volgens de verplichte kwaliteitssys-

temen en voldoen aan alle wettelijk verplichte criteria. 

Revalidatie Nederland draagt echter geen verant-

woordelijkheid voor het functioneren van de revalida-

tiearts. De criteria voor lidmaatschap bevatten geen 

gedetailleerde beschrijving van eisen uit het Algemeen 

Beroepskader of de kwaliteitsvisitatie.

Maatschappelijke criteria

Revalidatie Nederland vraagt haar leden nadrukkelijk 

hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. 

Zorgvuldige governance en verantwoord declareerge-

drag horen daarbij. Het voldoen aan deze criteria laat 

zien dat leden van Revalidatie Nederland hun maat-

schappelijke verantwoordelijkheid serieus nemen.

Criteria met betrekking tot een actieve participatie

Binnen Revalidatie Nederland maken lidinstellingen 

het beleid. Van leden van Revalidatie Nederland wordt 

dan ook verwacht dat zij actief een bijdrage aan de 

vereniging leveren. Door middel van het participeren in 

gezamenlijke dossiers wordt de interne cohesie tussen 

de leden van de vereniging vergroot. 

 

4.4 Uitbreiding dienstverlening

De kern van de dienstverlening van Revalidatie  

Nederland aan haar leden is én blijft de medisch spe-

cialistische revalidatie. Een aantal leden van Revalidatie 

Nederland biedt echter meer dan uitsluitend medisch 

specialistische revalidatie. Aangezien Revalidatie 

Nederland de ambitie heeft de positionering van haar 

leden in het gezondheidsnetwerk te bevorderen, wil 

het landelijk bureau van Revalidatie Nederland haar 

dienstverlening verder uitbreiden. Het kan hierbij bij-

voorbeeld gaan om aanvullende dienstverlening op de 

participatiedomeinen arbeidsrevalidatie, sportrevalida-

tie en speciaal onderwijs. 

Arbeid is onlosmakelijk verbonden met medisch spe-

cialistische revalidatiezorg: het gaat er immers om dat 

patiënten weer kunnen meedoen in de maatschappij. 

Dat betekent ook dat zij zoveel mogelijk aan het werk 

gaan. Uit de externe analyse komt naar voren dat 

arbeidsrevalidatie een groeiende markt is. Het lande-

lijk bureau kan ondersteuning bieden op specifieke 

arbeidsgerelateerde programma’s van leden. 

Sport is vaak een integraal onderdeel van de behande-

ling. Daarnaast bieden leden diverse programma’s voor 

sport en beweging aan. Revalidatie Nederland kan 

hierbij ondersteuning bieden.

Wettelijke criteria
• Leveren MSR conform duiding Zorginstituut  

Nederland

• WTZi-erkenning

• Voldoen aan toetsingskader IGZ

• Deelname aan Inzicht in Revalidatie

Maatschappelijke criteria
• Voldoen aan zorgbrede governancecode

• Onderschrijven VN-verdrag rechten van mensen 

met een beperking

• Verantwoord declareren

‘Participatie’ criteria
• Actieve deelname aan vereniging

• Deelname onderlinge benchmarking

• Deelname Landelijke Databank Uitkomstmaten

• Gezamenlijke profilering

Kwaliteit & veiligheid criteria
• Revalidatiearts (incl. ‘verlengde arm’) is leidend

• HKZ/NIAZ/JCI of vergelijkbaar kwaliteitssysteem

• Voldoen aan VMS
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Speciaal (mytyl/tyltyl) onderwijs gaat uit van de filoso-

fie ‘Eén kind, één plan’: kinderrevalidatie en onderwijs 

worden geïntegreerd in één plan voor het kind.  

Revalidatie Nederland kan haar leden ondersteunen bij 

de implementatie van deze werkwijze.

Anders dan in de drie voorgenoemde voorbeelden 

kan ook buiten de medisch specialistische revalidatie 

domeinen een aanvullende vraag voor dienstverle-

ning liggen. Een voorbeeld daarvan is geriatrische 

revalidatiezorg. De geriatrische revalidatiezorg is een 

belangrijke schakel in de revalidatieketen. Meerdere 

centra werken in deze keten samen: bijvoorbeeld in 

CVA-netwerken met verpleeghuizen die geriatrische 

revalidatie aanbieden. In het kader van de stepped ca-

re-filosofie kunnen leden die in deze keten actief zijn, 

worden ondersteund bij het verder vormgeven van 

deze samenwerking. 

Tenslotte zijn ook andere vormen van ‘maatwerk’-on-

dersteuning mogelijk. Bijvoorbeeld bij het registreren 

en aanleveren van uitkomstmaten voor de ‘Landelijke 

Databank Uitkomstmaten’ of bij de implementatie van 

de nieuwe behandelmodules binnen de eigen organi-

satie. 

In 2015 inventariseert Revalidatie Nederland bij al haar 

leden in welke mate en op welke terreinen interesse 

bestaat voor aanvullende dienstverlening vanuit de 

landelijke brancheorganisatie. Tegelijkertijd onder-

zoeken wij op welke wijze capaciteit beschikbaar 

kan komen voor de uitvoering van deze aanvullende 

dienstverlening aan onze leden. Randvoorwaarde is 

uiteraard dat de aanvullende dienstverlening niet ten 

koste gaat van de basisdienstverlening op het gebied 

van de medisch specialistische revalidatie. De kosten 

voor aanvullende maatwerk dienstverlening worden 

dan ook separaat betaald door de revalidatie-instellin-

gen die van deze additionele dienstverlening gebruik 

willen maken.

Extra
 dienstverlening: maatwerk

Medisch 
specialistische

revalidatie

5.1 Een nieuwe governance

Het herformuleren van de strategische speerpunten 

en de lidmaatschapscriteria heeft gevolgen voor de 

governancestructuur van Revalidatie Nederland. De 

organisatiestructuur moet meer aansluiten bij de stra-

tegische speerpunten van de vereniging. Ook zal de 

onderliggende structuur van de bestuurscommissies 

en werkgroepen worden heroverwogen. De gewenste 

aanpassingen worden op korte termijn verder uitge-

werkt in een implementatieplan, dat in 2015 wordt 

opgesteld.

Daarnaast zal een meer structurele samenwerking 

met de VRA worden ingebed in de governance van 

Revalidatie Nederland. De bedoeling is dat er een 

gezamenlijke VRA/Revalidatie Nederland-commissie in 

het leven wordt geroepen. Deze commissie:

• rapporteert aan het Bestuurlijk Overleg  

VRA/Revalidatie Nederland-commissie;

• ontvangt voldoende mandaat van zowel de VRA als 

van Revalidatie Nederland;

• wordt ondersteund door een beleidsmedewerker.

Revalidatie Nederland zal vanuit een neutrale positie 

het faciliteren van de VRA-bestuurders nader verken-

nen.

Tot slot zal in 2015 verder worden gewerkt aan een 

toekomstbestendig voorstel voor de contributiegrond-

slag. 

5.2 Uitbreiding dienstverlening

Het landelijk bureau van Revalidatie Nederland breidt 

haar dienstverlening uit aan de leden die daarvan 

gebruik wensen te maken. Het gaat om aanvullende 

dienstverlening op bijvoorbeeld de terreinen arbeid, 

sport, speciaal onderwijs en geriatrische revalida-

tiezorg. In samenwerking met leden die op één of 

meerdere van deze terreinen actief zijn, zal de inhoud 

van deze dienstverlening in 2015 verder worden ge-

concretiseerd.

5.3 Werkplan  
Revalidatie Nederland 2015

Het Werkplan ‘Revalidatie Nederland 2015’ is gemaakt 

op basis van de twee hoofdtaken van de branche-

vereniging: de collectieve belangenbehartiging en 

de dienstverlening aan de leden. Inhoudelijk sluit het 

werkplan zoveel mogelijk aan op de ambities in dit 

Strategisch beleidsplan. Het uitvoeren van de in het 

werkplan omschreven activiteiten zal dan ook bij-

dragen aan het realiseren van de strategische speer-

punten, zoals de profilering en het vergroten van de 

zichtbaarheid van de specialistische revalidatiezorg. 

Hiermee willen we meteen al in 2015 starten. Voor 

verdere informatie verwijzen wij naar het Werkplan 

‘Revalidatie Nederland 2015’. In dit plan wordt ook 

bekeken hoe het uitvoeren van alle activiteiten van de 

vereniging in de toekomst betaalbaar kan blijven. 

5.4 Evaluatie en bijsturing

Uiteraard worden de uitgangspunten en de uitvoering 

van het Strategisch beleidsplan aan een periodieke 

evaluatie onderworpen. Eind 2015 is hiervoor een plan 

& control-cyclus beschikbaar, die geaccordeerd is 

door het bestuur. Indien de evaluatie aanleiding geeft 

tot bijstelling van de strategische speerpunten of de 

uitvoering van het activiteitenplan zal dit via de lijn van 

bestuurscommissies, bestuur en algemene ledenver-

gadering worden geagendeerd.

5 Implementatie
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Met de implementatie van deze nieuwe strategie 

kunnen we optimaal inspelen op de veranderende 

omstandigheden waarin de medisch specialistische 

revalidatiesector opereert. Door goede kwaliteit te 

bieden en dat ook te laten zien, kan de medisch 

specialistische revalidatie zich van andere vormen van 

(revalidatie)zorg onderscheiden en haar toegevoegde 

waarde benadrukken. Het nemen van de regie in de 

keten en het goed inspelen op de behoeften van onze 

belangrijke stakeholders staat daarbij voorop. Een rol 

die de sector op het lijf is geschreven, waar de maat-

schappij om vraagt en die van grote betekenis is voor 

onze klanten.

Revalidatie Nederland is een sterke branchevereniging, 

met leden die excelleren op het gebied van medisch 

specialistische revalidatie. Een branchevereniging die 

inspeelt op de huidige en toekomstige ontwikkelingen 

en daarmee de positie van haar leden verstevigt. 

6 Tot slot
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