
na interventie, aandoening, ongeval of ziekte één samenhangend 

behandeltraject. We maken optimaal gebruik van technologie en innovaties en richten ons meer 

en meer op revalidatie thuis. Naast onze core business MSR, richten wij ons op een breder 

aanbod en nieuwe doelgroepen, gericht op Herstel en Preventie. Samen met verschillende 

aanbieders in ons netwerk werken wij aan de juiste zorg op de juiste plek. 

De belangrijkste randvoorwaarde om dit te bereiken 

is empowerment: we dagen onze patiënten en 

medewerkers uit. Laat zien wat je kunt!  

in2025

Een patiënt krijgt zo snel mogelijk

Wij zijn
     veerkrachtig

Wij willen gezondheid en veerkracht 
uitstralen, daarvoor ligt de belangrijkste 
verantwoordelijkheid bij 
onszelf als medewerkers.

Wat kunnen wij?

Wat gaan wij doen?

Medewerkers
         maken het
       succes

Wij leveren een 
     hoogwaardige, 
         interdisciplinaire 
  revalidatiebehandeling

Wij werken
       veilig

Wij leveren een
  duurzame
    behandeling Wij werken samen met 

      alle zorgpartners op 
 het gebied van revalidatie

Wij maken optimaal 
     gebruik van 
        technologie

Wij bieden medisch specialistische 
revalidatie. De kwaliteit van onze 
         behandelingen is geborgd met 
                een goed functionerend 
                   kwaliteits- en 
                    veiligheidssysteem.

Wij gebruiken technologie steeds 
vaker en meer, en willen in de 
nabije toekomst naar een 
situatie waarin we structureel 
‘blended care’
toepassen bij 
alle patiënten. 

• Wij maken optimaal gebruik van 
 nieuwe technologieën 

• Wij zijn toegankelijk, gastvrij én 
 wij werken aan het concept van 
 ‘groen revalideren’. 

• Wij boeken jaarlijks een stabiel 
	 financieel resultaat. 

• Met de partners in ons werkgebied 
 organiseren wij excellente revalidatiezorg

• Met de partners binnen Revion ontwikkelen 
 wij excellente MSR

• Met het UMCG Centrum voor 
 Revalidatie ontwikkelen 
 wij excellent opleiden en 
 dekking van expertise van 
 MSR in Noord Nederland

Informatie en systemen worden 
volledig veilig gebruikt door 
medewerkers en gebruikers.

Wij zijn een revalidatieinstelling die klinische- en 
poliklinische revalidatie biedt op verschillende locaties, 
van op locatie tot thuis en digitaal. Met onze klinische 
revalidatieactiviteiten kunnen we complexe en 
intensieve zorg en behandeling bieden aan patiënten. 

Onze locaties zijn uitnodigend en uitdagend, 
maar bieden ook veiligheid, privacy en 

ontspanning voor zowel patiënt als medewerker.

Onze behandeling, kennis en expertise reiken 
tot aan de thuissituatie van de patiënt en zijn systeem.  

Kennis en ervaring delen doen we graag, 
óók voor patiënten buiten ons werkgebied.

Wij bieden de professional ruimte voor
eigen ontwikkeling, strategisch meedenken,    
doorgroeien, eigen regie en planning 
                             en locatie-overstijgende 
                                  samenwerking.

Wij zijn een 
    aantrekkelijke
       werkgever

    Onze cultuur
            is zichtbaar 
 voelbaar 

Wij werken resultaatgericht, handelen 
slagvaardig, zijn proactief en eenduidig, 
reflecteren op onszelf en staan open voor 
feedback. Wij voelen ons verantwoordelijk, 
       nemen verantwoordelijkheid, tonen 
           ondernemerschap, spreken elkaar 
              aan op ons gedrag en denken mee 
              over innovatie. 

Wij geven de patiënt
  een duidelijke positie   
     en (eigen) verant-
    woordelijkheid

Wie zijn wij?

Waar geloven wij in?
Wij regisseren Wij werken

         samen
Wij kijken 
         verder

Wij zijn de regisseur 
van de revalidatieketen 
van ons werkgebied

Wij zijn een breed georiënteerde 
revalidatiespecialist 
voor kinderen en 
volwassenen.

De patiënt revalideert niet alleen. Onze artsen 
en behandelaren zijn de experts op het gebied 
van de aandoening. De patiënt is de expert ten 
aanzien van zichzelf en zijn eigen beoordeling 
van gezondheid.

           De juiste  
          zorg op de 
    juiste plek

  Wij bieden 
     revalidatiezorg in 
twee stromen
• Medisch Specialistische 
 Revalidatie (MSR), en

• Herstel en 
 Preventie (H&P) 

Het nieuwe beleid
samengevat


