
Revalidatiecentrum 
Lindenhof 



Revalidatiecentrum Lindenhof 

 

Inhoud 

1. Revalidatiecentrum Lindenhof 

2. Het revalidatiebehandelteam 

3. Het gebouw 

4. Informatie en afspraken 

5. Rechten van de revalidant 

6. Verzekeringszaken 

7. Betalingsvoorwaarden 

 

1. Revalidatiecentrum Lindenhof 

 

Lindenhof is een (poli)klinisch revalidatiecentrum voor volwassenen. 

 

In Lindenhof werken behandelaars uit verschillende disciplines en ook mensen die 

de algemene gang van zaken mogelijk maken zoals artsen, administratief en 

ondersteunend personeel. 

 

De behandeling vindt plaats onder leiding van de revalidatiearts, in samenwerking 

met een behandelteam bestaande uit: 

- fysiotherapeuten 

- ergotherapeuten 

- logopedisten 

- activiteitentherapeuten 

- bewegingsagogen 

- revalidatieverpleegkundigen 

- longverpleegkundige 

- maatschappelijk werkers 

- psychologen 

- psychologisch medewerker 

- revalidatietherapieassistent 

- adaptatietechnicus 

- orthopedisch instrumentmaker 

- orthopedisch schoenmaker. 



Wat is revalidatie? 

 

Door (al dan niet aangeboren) ziekte of ongeval kunnen beperkingen ontstaan die 

het functioneren in gezin, vriendenkring, sport, beroep of op school sterk kunnen 

beïnvloeden. In zo’n situatie biedt Revant deskundige begeleiding bij uw 

inspanningen om weer zo goed mogelijk aan het dagelijkse leven deel te kunnen 

nemen. Deze begeleiding wordt ook geboden aan partners van onze revalidanten. 

 

Revalidatie van hartpatiënten 

 

Voor mensen (uit alle delen van Zeeland) die na een hartinfarct, hartoperatie of 

vanwege een andere vorm van hartlijden weer zo goed mogelijk willen 

functioneren in het leven van alledag is een speciaal programma ontwikkeld. 

Deelname aan dit programma is mogelijk na verwijzing door de huisarts of 

specialist. De revalidatie van hartpatiënten omvat lichamelijke trainingen (fietsen, 

sporten, zwemmen) die zijn afgestemd op de mogelijkheden en grenzen van de 

revalidant. Daarnaast is er aandacht voor de psychische en sociale aspecten van 

het hebben van een hartziekte. De begeleiding gebeurt door deskundige 

medewerkers. Voor de medische begeleiding is een arts aanwezig die directe 

contacten onderhoudt met de huisarts, internist of cardioloog. 

Er is een speciale brochure van ons revalidatieprogramma ten behoeve van 

hartpatiënten die uitgebreidere informatie over deze vorm van revalidatie bevat. 

 

Poliklinische longrevalidatie 

 

Het dagbehandelingprogramma richt zich op patiënten die de diagnose matige 

tot ernstige COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) hebben gekregen. 

Het basisgroepprogramma longrevalidatie omvat lichamelijke trainingen (sport en 

spel, fietsen, fitness, zwemmen) en maatschappelijke begeleiding. Doel van het 

programma is de kwaliteit van het leven met deze chronische aandoening te 

verbeteren en het verminderen van ziekteperioden en ziekenhuisopnames. De 

medische begeleiding is in handen van de longarts. 

 

 

 



De verwijzing 

 

Verwijzing naar de revalidatiearts vindt plaats door de huisarts of specialist. U 

kunt zelf een afspraak voor een eerste controle maken via de medisch 

secretaresse van Lindenhof. 

 

Het onderzoek 

 

De revalidatiearts stelt, in overleg met u, vast of revalidatiebehandeling van 

belang is. De revalidatiearts bespreekt met u een plan voor behandeling dat 

uitgevoerd moet worden door u en de leden van het behandelteam. 

 

 

2. Het revalidatiebehandelteam 

 

Het behandelteam 

 

Revalideren is teamwerk en vereist nauwe samenwerking tussen de teamleden. De 

revalidatiearts is degene die de behandeling coördineert en bewaakt. Tijdens de 

revalidatieperiode krijgt de revalidant te maken met verschillende behandelaars. 

De verschillende disciplines behandelen de revalidant vanuit verschillende 

invalshoeken. De therapieën vullen elkaar aan en versterken elkaar.  

 

De revalidatiebehandeling wordt regelmatig geëvalueerd: alle betrokken 

behandelaars bespreken het verloop van de behandeling en de resultaten en hoe 

het vervolg kan zijn. Er wordt naar gestreefd om steeds met u te overleggen over 

de verschillende stappen in uw behandeling. 

 

De interdisciplinaire teams van Revant kunnen bestaan uit: 

 

Revalidatiearts 

De revalidatiearts is de medisch specialist die de behandeling bepaalt, coördineert 

en eindverantwoordelijk is. Ook bespreekt hij regelmatig met de revalidant de 

voortgang van de behandeling. 



De revalidatiearts is tevens werkzaam in andere zorginstellingen in de regio, 

waaronder de ziekenhuizen, en onderhoudt contacten met specialisten en 

huisartsen. 

 

De longarts 

Dit is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor het poliklinische 

longrevalidatieprogramma. In samenwerking met het revalidatiebehandelteam 

stelt de longarts een behandelplan samen. De longarts bewaakt de voortgang van 

de behandeling en onderhoudt contacten met de verwijzers. 

 

De fysiotherapeut 

Wanneer bepaalde bewegingen/handelingen moeilijk of zelfs onmogelijk zijn 

geworden, laat de fysiotherapeut u specifieke oefeningen doen. Hierdoor kan 

geleerd worden deze bewegingen weer gemakkelijker of desnoods op een andere 

manier uit te voeren.  

Afhankelijk van het revalidatieprobleem kan de behandeling gericht zijn op: 

- het verruimen van de gewrichtsbeweeglijkheid; 

- het vergroten van de spierkracht; 

- het opnieuw goed leren bewegen (coördinatie); 

- het verbeteren van de conditie; 

- het uitzoeken welk loopmiddel nodig is om gemakkelijker en over  

 grotere afstanden te kunnen lopen; 

- het leren om zo goed mogelijk om te gaan met een prothese, beugel  

 of ander hulpmiddel. 

 

De ergotherapeut 

Wanneer door een ziekte of aandoening dagelijkse handelingen niet of moeizaam 

zelfstandig verlopen, kan de ergotherapeut een bijdrage leveren. Met dagelijkse 

handelingen wordt onder andere bedoeld: wassen, aankleden, huishoudelijke 

klussen, maar ook hobby, werk en vervoersmogelijkheden. In eerste instantie 

wordt gekeken of door het geven van oefening, training of adviezen meer 

zelfstandigheid bereikt kan worden. Zijn er blijvende beperkingen, dan kan 

worden nagegaan of het gebruik van hulpmiddelen, aanpassingen en 

voorzieningen in de woning, de werkplek en in relatie tot de eigen mobiliteit een 

oplossing biedt. 



De logopedist 

Wanneer u niet meer, of moeilijk, kunt zeggen wat u wilt, of niet volledig begrijpt 

wat anderen zeggen, kan begeleiding door de logopedist onderdeel zijn van het 

behandelplan. De logopedische oefeningen en adviezen hebben tot doel de 

communicatie tussen u en uw omgeving te verbeteren. Ook wanneer er 

moeilijkheden zijn met het kauwen en slikken, kan de logopedist met specifieke 

oefeningen behulpzaam zijn. 

 

De activiteitentherapeut 

De activiteitentherapeut stimuleert de creatieve en recreatieve bezigheden en 

helpt met het verwezenlijken van (nieuwe) hobby’s. In een prettige omgeving 

wordt geprobeerd om op ongedwongen en gezellige wijze, in groepsverband of 

individueel, een hobby weer op te pakken of samen met u op zoek te gaan naar 

een nieuwe passende vrijetijdsbesteding. 

 

De bewegingsagoog 

Beweging is een aanvulling op wat aan vaardigheden geleerd wordt tijdens 

fysiotherapie en ergotherapie. Het gaat hierbij om het verder trainen, dat wil 

zeggen toepassen, uitbreiden en begeleiden van vaardigheden in allerlei 

bewegingssituaties. Voorop staat het plezier in bewegen (bewegingsactivering). 

De bewegingsagoog helpt bij het ontdekken van uw mogelijkheden en daagt uit 

tot het beoefenen van prettige bewegingsvormen die ook in de thuissituatie 

mogelijkheden biedt. 

 

De revalidatieverpleegkundige 

De revalidatieverpleegkundige verleent zorg en begeleiding. Hij/zij stimuleert u 

daarbij om zoveel mogelijk uw zelfstandigheid te verbeteren bij uw verzorging en 

in uw dagelijks leven. De revalidatieverpleegkundige speelt een belangrijke rol in 

het in de praktijk brengen van geleerde vaardigheden binnen de 

revalidatiebehandeling. Als zodanig heeft de revalidatie- verpleegkundige, naast 

een verpleegtechnische, ook een medebehandelende rol binnen het klinische 

behandelteam. 

 



De longverpleegkundige 

De longverpleegkundige verleent zorg en begeleiding aan de longrevalidant als 

onderdeel van het poliklinische behandelteam. De longverpleegkundige 

coördineert de inzet en (na)zorg voor de longrevalidant tussen het algemeen 

ziekenhuis en het revalidatiecentrum. 

 

De maatschappelijk werker 

De maatschappelijk werker begeleidt u bij de persoonlijke beleving en verwerking 

van uw aandoening en de beperkingen die deze geeft. De maatschappelijk werker 

schenkt ook aandacht aan de veranderde omstandigheden voor partner en 

familieleden. Tevens kunnen uw vragen over werk, scholing, sociale 

verzekeringen, huisvesting en dagbesteding bij de maatschappelijk werker aan de 

orde komen. 

 

De (GZ-)psycholoog 

De (GZ-)psycholoog is de gedragsdeskundige binnen het behandelteam. Uw 

lichamelijke klachten kunnen immers ook leiden tot psychische problemen. Zo is 

pijn niet alleen een lichamelijke kwestie. Het gaat ook om uw beleving van de pijn 

en hoe u hiermee omgaat. De psycholoog voert enkele gesprekken met u en doet 

onderzoek. Daarna wordt afgesproken welke behandeling of begeleiding mogelijk 

is. Wanneer een revalidant een hersenbeschadiging heeft, test de psycholoog 

(psychologisch medewerker) tevens de verschillende hersenfuncties. 

  

De psychologisch medewerker 

De psychologisch medewerker voert in opdracht van de psycholoog het 

onderzoek uit (‘testen’) en verricht administratieve taken. 

 

De revalidatietherapieassistent 

Het grootste deel van de werkzaamheden wordt verricht rond het oefenbad, 

zoals: 

- begeleiding van revalidanten naar de omkleedcabines; 

- assisteren bij omkleden en douchen; 

- assisteren bij in en uit het bad gaan. 

 



De adaptatietechnicus 

De adaptatietechnicus houdt zich bezig met de technische aspecten van 

hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. De vervaardiging geschiedt in 

samenwerking met de ergotherapeut en revalidatiearts. 

 

De orthopedisch instrumentmaker 

De orthopedisch instrumentmaker is gespecialiseerd in het aanmeten, 

vervaardigen en passen van spalken, beugels, korsetten en protheses. Hij doet dit 

in overleg met de revalidatiearts. 

 

De orthopedisch schoenmaker 

Wanneer aanpassingen aan confectieschoenen nodig zijn, of wanneer u 

aangewezen bent op individueel aangepaste schoenen, kan de orthopedisch 

schoenmaker worden  

ingeschakeld. 

 

 

3. Het gebouw 

 

Openingstijden 

 

Revalidatiecentrum Lindenhof is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8.00 uur 

tot 17.15 uur. De behandelingen vinden in het algemeen plaats tussen 8.00 uur 

en 17.00 uur. 

 

Centrale wachthal 

 

In de centrale wachthal bevindt zich de receptie. 

 

Huisdieren 

 

Huisdieren (met uitzondering van blindengeleidehonden) hebben geen toegang 

tot het gebouw. 

 



4. Informatie en afspraken 

 

Informatie 

 

Vragen over de behandeling kunnen gesteld worden aan de revalidatiearts tijdens 

het spreekuur of tijdens de behandeling aan de behandelaars. 

 

Voor alle overige vragen kunt u terecht bij de receptioniste, die zo nodig naar de 

juiste persoon doorverwijst. De receptie bevindt zich in de centrale hal van het 

revalidatiecentrum. De receptioniste beheert de telefooncentrale, ontvangt en 

verwijst bezoekers, geeft inlichtingen en verzorgt de post. 

Elke week krijgt de revalidant een rooster waarop de afspraken vermeld staan. Het 

therapierooster voor een volgende week ligt vanaf iedere maandagmiddag na 

14.00 uur klaar bij de receptie. Indien u op maandagmiddag na 14.00 uur of op 

dinsdag het revalidatiecentrum bezoekt, verzoeken wij u het rooster zelf op te 

halen. Wanneer u niet op maandagmiddag na 14.00 uur of op dinsdag het 

revalidatiecentrum bezoekt, wordt uw rooster op woensdag per post naar u 

opgestuurd. 

  

Afspraken bij de revalidatiearts 

 

Indien een gesprek met de revalidatiearts gewenst is, kan daarvoor bij het 

medisch secretariaat en afspraak gemaakt worden. Het medisch secretariaat geeft 

de revalidatiearts secretariële ondersteuning. 

 

Revalidatiebehandelafspraken 

 

Wanneer door de revalidatiearts is vastgesteld dat revalidatiebehandeling is 

geïndiceerd, wordt dit doorgegeven aan de afdeling Planning. Deze afdeling 

verzorgt de behandelafspraken. De planning vindt plaats in revalidatiecentrum 

Lindenhof te Goes.  

 

Van de revalidant wordt verwacht dat hij, als de behandeling eenmaal begonnen 

is, zich beschikbaar houdt voor therapie.  



In een eerste contact met uw revalidatiearts hebt u aan kunnen geven op welke 

dagen u wel en niet beschikbaar bent. Bij het maken van uw rooster zal de 

afdeling planning daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Mocht het 

voorkomen dat u de behandelingen dan alsnog met regelmaat afzegt, wordt dit 

gemeld aan de revalidatiearts. De arts zal beoordelen wat hiervan de 

consequenties kunnen zijn. 

Mocht u de therapie tijdelijk willen onderbreken wegens vakantie, dan verzoeken 

wij u dit tijdig aan de afdeling planning door te geven. Als regel geldt dat u de 

therapie maximaal drie weken achtereen mag onderbreken. 

 

Wij verzoeken u om de afspraken die uw therapie kunnen doorkruisen, zo 

spoedig mogelijk aan de afdeling planning door te geven. Er kan dan in uw 

therapierooster rekening gehouden worden met uw afspraken. 

 

Vragen over wijzigingen in het therapierooster dienen zo spoedig mogelijk 

voorgelegd te worden aan deze afdeling. Verhinderingen dienen uiterlijk 24 uur 

van tevoren door u gemeld te worden bij de afdeling Planning. Behandelingen die 

niet 24 uur van tevoren zijn afgezegd, dienen door Revant bij u in rekening te 

worden gebracht. Ook als de therapie na een periode van verhindering weer 

hervat kan worden, dient contact opgenomen te worden met de afdeling Planning. 

 

De afdeling Planning is bereikbaar via de receptie van revalidatiecentrum 

Lindenhof te Goes, telefoon 0113 23 62 36. Voor wijzigingen met betrekking tot 

uw planning is de afdeling planning bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 

van 10.00 tot 12.00 uur. De afdeling planning is ook per e-mail bereikbaar: 

planning@revant.nl. 

Wij verzoeken u om bij telefonisch contact uw cliëntcode gereed te houden en de 

cliëntcode te vermelden in uw e-mail. 

 

De Stichting Revant houdt zich het recht voor om, indien u uw afspraken bij onze 

organisatie niet nakomt, of minder dan 24 uur van tevoren afzegt, het hiervoor 

wettelijk geldende wegblijftarief bij u in rekening te brengen. Dit tarief wordt niet 

vergoed door uw zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle afspraken gemaakt met 

artsen en behandelaars van Revant. 

 



5. De rechten van de revalidant 

 

De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) regelt de relatie 

tussen patiënt/revalidant en hulpverleners. 

 

In deze wet wordt onder andere aangegeven hoe om te gaan met: 

- het recht op privacy; 

- inzage in het medisch dossier; 

- klachtenbehandeling. 

 

De algemene brochure Uw rechten als patiënt ligt bij de receptie van het 

revalidatiecentrum ter inzage. Revant kent een aantal regelingen dat ervoor zorgt 

dat de rechten van haar revalidanten gewaarborgd zijn.  

 

Het betreft de volgende regelingen: 

 

Privacy van de patiëntengegevens 

 

Het is noodzakelijk dat een aantal persoonlijke gegevens van de revalidant wordt 

vastgelegd. Niet alleen personalia, maar ook medische en verzekeringsgegevens.  

 

Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Voor een goede behandeling is 

het noodzakelijk dat de behandelend arts een dossier aanlegt. Het dossier bevat 

aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde 

onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor de 

behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die de arts elders, bijvoorbeeld 

van uw huisarts of van een medisch specialist in een ander ziekenhuis, heeft 

verkregen.  

 

Recht op inzage komt toe aan: 

- de revalidant (op grond van legitimatie); 

- de direct bij de behandeling betrokken behandelaars; 

- de wettelijk vertegenwoordiger van de revalidant (op grond van 

legitimatie). 

 



De revalidatiearts en de Raad van Bestuur dragen er zorg voor dat het dossier 

veilig wordt opgeborgen, dat de gegevens niet verloren raken en niet in 

onbevoegde handen komen. 

 

Het dossier van de revalidant kan op aanvraag worden ingezien door de revalidant 

of er kan een afschrift worden gevraagd. In de meeste gevallen zal de 

revalidatiearts bij inzage in het dossier een en ander toelichten (zie folder: Privacy 

en inzage dossier). 

 

Uit het dossier kunnen gegevens worden verstrekt aan interne hulpverleners die 

direct bij de behandeling betrokken zijn; aan externe hulpverleners worden alleen 

gegevens verstrekt indien de revalidant hier toestemming voor verleent. 

 

Na ontslag uit het revalidatiecentrum zullen gegevens worden verstrekt aan de 

huisarts, tenzij de revalidant hier bezwaar tegen heeft.  

Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is 

voorgeschreven. Een voorbeeld: de behandelend arts moet sommige 

infectieziekten melden aan de GGD. Voor het recht op een afschrift uit het 

medisch dossier of eventuele aanpassingen in het dossier of een verzoek tot 

vernietiging van het dossier, verwijzen wij u naar de brochure Privacy en het 

formulier “aanvraag tot inzage of aanpassing van het medisch dossier”. 

 

Het recht op een tweede mening 

 

In het algemeen kunt u ervan uitgaan dat u professionele hulp en adviezen krijgt. 

Daarom hoeft u ook beslist niet voor iedere behandeling een tweede mening te 

vragen. Dat is te overwegen wanneer u voor een beslissing staat met ingrijpende 

gevolgen of wanneer u ernstige twijfels heeft over een diagnose of behandeling.  

 

Klachten en klachtenfunctionaris 

 

De medewerkers van het revalidatiecentrum proberen de revalidant zo goed 

mogelijk te behandelen en te bejegenen.  

Desondanks kan het voorkomen dat er ontevredenheid of klachten ontstaan over 

de gang van zaken.  



Om zorgvuldig met deze klachten om te gaan heeft Revant een klachtenregeling 

opgesteld. Informatie hierover en een exemplaar van het klachtenformulier is te 

verkrijgen in het folderrek.  

 

Een klacht kan als eerste besproken worden met de betrokken medewerker, 

behandelaar of arts. Het is ook mogelijk een klacht in te dienen bij de 

klachtencommissie. Hiervoor kan het klachtenformulier worden gebruikt. De 

klachtenfunctionaris regelt een bemiddeling indien dit gewenst is door de klager. 

Als het niet lukt om een klacht op te lossen, ook niet na bemiddeling, kan de 

klager zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit 

een aantal medewerkers, een lid vanuit de cliëntenraad en een onafhankelijk 

voorzitter. Medewerkers die betrokken zijn bij de klacht nemen geen deel aan de 

klachtencommissie. De klachtencommissie beoordeelt een klacht op basis van 

hoor en wederhoor en spreekt dan uit of een klacht gegrond is of ongegrond. 

De klachtencommissie kan de Raad van Bestuur adviseren om maatregelen te 

treffen om de behandeling en zorg- en dienstverlening te verbeteren. 

 

De wijze waarop de klachtencommissie een klacht behandelt, is beschreven in de 

folder “Klachtenregeling voor revalidanten”. Deze folder is te vinden in het 

folderrek in de hal van revalidatiecentrum Lindenhof. 

 

Schadeclaims worden niet door de klachtencommissie behandeld, maar gaan via 

de Raad van Bestuur naar de door de stichting afgesloten verzekeringen voor 

verdere afhandeling. 

 

De Cliëntenraad 

 

In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen is door de overheid 

bepaald hoe de medezeggenschap van cliënten met betrekking tot het beleid van 

een zorginstelling geregeld moet zijn. Revant heeft daartoe een 

samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Cliëntenraad van Revant.  

De Cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle revalidanten 

van Revant.  

 



De Cliëntenraad doet dit door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen over 

beleidszaken, onder andere met betrekking tot de organisatie, veranderingen van 

behandelingen, wijzigingen in de regelingen voor revalidanten en andere zaken 

die voor de revalidanten van belang zijn. De Cliëntenraad is samengesteld uit 

maximaal negen leden afkomstig uit het werkgebied van Revant en bestaat uit 

vrijwilligers, overwegend (oud-)revalidanten en ouders van revalidanten. 

Meer informatie over de Cliëntenraad treft u aan in de folder Cliëntenraad. Deze 

folder kunt u vinden in het folderrek in de hal van revalidatiecentrum Lindenhof. 

Informatie van de Cliëntenraad kunt u vinden op het prikbord van de cliëntenraad. 

Deze hangt links van de receptie. 

 

Identificatieplicht 

 

Onderdeel van de Zorgverzekeringswet is de identificatieplicht. Sinds 1 januari 

2006 zijn patiënten/revalidanten verplicht zich te identificeren in de zorg. De 

identificatieplicht geldt in ziekenhuizen, in poliklinieken en in zelfstandige 

behandelcentra. 

 

De identificatieplicht is ingevoerd om misbruik met zorgpassen te voorkomen. 

Geen controle van de identiteit van een patiënt/revalidant werkt fraude in de 

hand. Onverzekerden zouden zorg kunnen vragen op vertoon van een gestolen 

zorgpas van iemand die wél een zorgverzekering heeft.  

 

Bovendien ontstaat er door dergelijke fraude een risico of medische fouten. De 

betrokken patiënt/revalidant wordt immers aangezien voor een ander, met een 

ander medisch dossier.  

Tevens moet u uw BSN-nummer opgeven. 

 

Stichting Vrienden Revant Zeeland 

 

Revalideren is een ingrijpend proces en alle hulp en aandacht daarbij zijn welkom 

en noodzakelijk. De Stichting Vrienden Revant Zeeland heeft als doel extra 

voorzieningen te realiseren voor revalidanten, hun begeleiders, bezoekers en 

medewerkers van Revant Zeeland. 



Met de financiële hulp van de stichting kunnen activiteiten georganiseerd worden, 

bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en ontspanning, sport, kunst en 

vorming. Maar ook kunnen extra voorzieningen worden gerealiseerd zoals de 

aanschaf van (aangepaste) computers, speelgoed en spelmateriaal. 

Particulieren en bedrijven kunnen donateur worden: zie www.revant.nl. 

Bankrekeningnummer van Stichting Vrienden Revant Zeeland is  

65 21 76 39 9 bij de ING Bank. 

(Zie ook de folder “Stichting Vrienden Revant Zeeland”, te vinden in het folderrek.) 

 

6. Verzekeringszaken 

 

Revalidatiebehandelingen 

 

Revalidatiebehandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Er kan, 

afhankelijk van de zorgverzekeraar en polis, sprake zijn van een eigen risico 

en/of eigen bijdrage. 

 

De revalidatiebehandeling wordt door Revant gemeld bij de betreffende 

zorgverzekeraar. Bij wijziging van zorgverzekeraar of verhuizing dient u zo 

spoedig mogelijk contact op te nemen met het medisch secretariaat van het 

revalidatiecentrum. 

 

Reiskosten 

 

De reiskosten van en naar het revalidatiecentrum zijn voor uw eigen rekening, 

tenzij uw zorgverzekeraar met u een vergoeding heeft afgesproken. U dient dit 

zelf met uw zorgverzekeraar te regelen. Ook over de hoogte van de vergoeding 

dient contact opgenomen worden met de zorgverzekeraar. Als u een indicatie 

voor reiskostenvergoeding heeft, dan dient u ook nog een machtiging van de 

revalidatiearts/longarts te krijgen. Bij de medisch secretaresse kan een bewijs 

gevraagd worden voor de vergoeding van de reiskosten. 

 

Bij declaratie dient u opgave van reisdata, reisdoel en gemaakte kilometers bij te 

voegen. Deze gegevens dient u zelf goed bij te houden. 

 



7. Betalingsvoorwaarden 

 

Bij vragen naar aanleiding van nota’s kan contact opgenomen worden met de 

afdeling Financiële Administratie van Revant. Deze afdeling is te bereiken via 

telefoonnummer 076 579 79 00. 

 

Voor de algemene voorwaarden van Stichting Revant verwijzen wij u naar de 

folder “algemene voorwaarden voor revalidatiebehandeling bij Revant”. 

 

Overige informatie 

 

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Breda: 20136126. 

Bankrelaties: ABN AMRO Breda 230 312 403. 

 

Revant is aangesloten bij Revalidatie Nederland en bij de Longcentra Nederland 

(voorheen Vereniging voor Astmacentra Nederland). Revant is erkend als 

revalidatiecentrum door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 

Routebeschrijving 

 

Revalidatiecentrum Lindenhof is gevestigd aan de  

’s-Gravenpolderseweg 114 te Goes. 

 

Vanuit alle richtingen geldt: volg de borden ADRZ. 

 

Vanuit Vlissingen/Middelburg: 

de A58 verlaten bij afslag Goes.  

Volg de A256 tot afslag Goes-Zuid. 

Volg Anthony Fokkerstraat, Fruitlaan, Kloetingseweg, ’s-Gravenpolderseweg.  

De eerste kruising na de tweede rotonde linksaf. 

Via het terrein van het ADRZ bereikt u, de bewegwijzeringsborden 

revalidatiecentrum Lindenhof volgend, het revalidatiecentrum. 

 



Vanuit Zierikzee: 

de A256 verlaten bij afslag Goes-Zuid. 

Volg Anthony Fokkerstraat, Fruitlaan, Kloetingseweg, ’s-Gravenpolderseweg. 

De eerste kruising na de tweede rotonde linksaf. 

Via het terrein van het ADRZ bereikt u, de bewegwijzeringsborden 

revalidatiecentrum Lindenhof volgend, het revalidatiecentrum. 

 

Vanuit Bergen op Zoom (via ’s-Gravenpolder): 

de A58 verlaten bij de afslag ’s-Gravenpolder. 

Bij ’s-Gravenpolder rechtsaf richting Goes. 

Dit is de ’s-Gravenpolderseweg. 

Na de viaduct bij de stoplichten rechtsaf. 

Via het terrein van het ADRZ bereikt u, de bewegwijzeringsborden 

revalidatiecentrum Lindenhof volgend, het revalidatiecentrum. 

 

Openbaar vervoer 

 

Vanaf het Goese station is Lindenhof per bus goed te bereiken. De juiste buslijn 

en vertrektijden kunt u vinden op de website www.9292.nl. De bus stopt op het 

terrein van het ADRZ. Volg daarna de bewegwijzeringsborden revalidatiecentrum 

Lindenhof. 

 

 

www.revant.nl 
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