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Beste	  patiënt	  /	  cliënt	  van	  Lijf	  &	  Leven,	  
	  
	  
Aan	  het	  einde	  van	  dit	  jaar	  willen	  wij	  u	  graag	  informeren	  over	  een	  paar	  belangrijke	  
gebeurtenissen	  dit	  jaar,	  maar	  vooral	  over	  de	  plannen	  voor	  het	  nieuwe	  	  jaar!	  	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  opnieuw	  Topzorg-‐	  en	  Pluspraktijk!	  
Zowel	  Lijf	  &	  Leven	  Ede	  als	  Veenendaal	  zijn	  vrijdag	  11	  december	  opnieuw	  beoordeeld	  voor	  het	  
predicaat	  Plus-‐	  en	  TopZorgpraktijk	  van	  Achmea	  en	  Menzis,	  en	  ook	  deze	  keer	  hebben	  we	  prima	  
gepresteerd	  en	  blijven	  we	  “TopZorg	  Fysiotherapie”	  en	  “Achmea-‐Pluspraktijk”.	  Het	  hele	  team	  
heeft	  hiermee	  een	  uitstekende	  prestatie	  neergezet	  en	  daar	  zijn	  we	  trots	  op!	  
	  
Nieuws	  over	  de	  fysiotherapeuten	  
	  
• Lex	  Broens	  is	  onze	  nieuwe	  collega	  in	  Veenendaal	  en	  heeft	  begin	  juni	  de	  functie	  van	  

praktijkmanager	  Veenendaal	  overgenomen	  van	  Nicole	  Thien.	  Lex	  is	  longfysiotherapeut,	  is	  
aangesloten	  bij	  ClaudicatioNet,	  en	  is	  gespecialiseerd	  op	  het	  gebied	  van	  rug-‐	  en	  
schouderklachten	  en	  medical	  taping.	  Lex	  heeft	  inmiddels	  zijn	  draai	  goed	  gevonden!	  

• Sinds	  juni	  is	  Manon	  de	  Langen	  onze	  nieuwe	  collega	  in	  Ede.	  Manon	  is	  al	  geruime	  tijd	  
werkzaam	  als	  fysiotherapeut	  en	  is	  een	  ervaren	  long-‐	  en	  hartfysiotherapeut	  en	  heeft	  ook	  
ervaring	  met	  rug-‐	  en	  schouderklachten.	  	  

• Iska	  Oude	  Vrielink	  heeft	  ons	  verlaten.	  Ingeborgh	  Rigter	  en	  Ellen	  Toet	  doen	  nu	  de	  
ontspannings-‐	  en	  psychosomatische	  zorg.;	  Ingeborgh	  in	  Ede	  en	  Ellen	  in	  Veenendaal.	  

• Iris	  Kollau	  werkt	  inmiddels	  zowel	  in	  Ede	  als	  in	  Veenendaal	  als	  oncologisch	  fysiotherapeut,	  
een	  specialisatie	  waar	  helaas	  steeds	  meer	  vraag	  naar	  is.	  Zij	  werkt	  hierbij	  nauw	  samen	  met	  
de	  oncologen	  en	  verpleegkundigen	  uit	  het	  ziekenhuis.	  	  

• Timon	  is	  alweer	  op	  de	  helft	  van	  zijn	  opleiding	  Master	  Manuele	  Therapie.	  Voor	  hem	  is	  het	  
best	  druk	  maar	  het	  lukt	  hem	  prima!	  

• Ingeborgh	  Rigter	  gaat	  dit	  jaar	  de	  Mindfulness	  opleiding	  doen.	  Hiermee	  is	  ze	  nog	  beter	  in	  
staat	  om	  spanningsklachten	  te	  verminderen	  en	  deze	  techniek	  over	  te	  brengen	  aan	  
patiënten.	  

• Liesbeth	  van	  den	  Broek	  heeft	  de	  opleiding	  voor	  training	  van	  kinderen	  afgerond.	  Zij	  gaat	  in	  
2016	  starten	  met	  Beweegpret,	  een	  aanpak	  voor	  kinderen	  met	  overgewicht.	  

• Brenda	  Schiettekatte	  (Manueel	  therapeut)	  heeft	  de	  eerste	  in	  Nederland	  georganiseerde	  
scholing	  Extended	  Scope	  afgerond.	  Hierdoor	  is	  zij	  verder	  gespecialiseerd	  op	  orthopedisch	  
gebied	  en	  kan	  zelf	  beoordelen	  of,	  en	  zo	  ja	  welk	  aanvullend	  onderzoek	  zoals	  een	  MRI	  of	  echo	  
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nodig	  is.	  De	  samenwerking	  met	  de	  orthopeden	  wordt	  zo	  makkelijker.	  Brenda	  is	  aangesloten	  
bij	  verschillende	  netwerken	  zoals	  het	  schoudernetwerk	  Rijnstate.	  	  

• Milan	  Noordhoek	  heeft	  in	  2015	  zijn	  laatste	  stageperiode	  bij	  ons	  gedaan,	  hij	  is	  inmiddels	  
afgestudeerd	  en	  is	  nu	  onze	  vaste	  waarnemer.	  We	  verwachten	  dat	  hij	  zijn	  carrière	  bij	  ons	  
verder	  kan	  uitbouwen.	  

• Miranda	  is	  onze	  praktijkassistente	  en	  is	  nu	  vijf	  dagen	  per	  week	  paraat.	  Momenteel	  wordt	  ze	  	  
op	  donderdag	  en	  vrijdag	  bijgestaan	  door	  Betul,	  onze	  stagiaire	  administratie	  van	  het	  ROC	  12.	  	  

	  
	  
Onze	  plannen,	  activiteiten	  en	  mogelijkheden	  voor	  2016	  
	  
Beweegpret	  
Begin	  2016	  starten	  we	  met	  het	  programma	  (be)weegpret	  dat	  is	  gericht	  op	  kinderen	  in	  de	  
leeftijd	  van	  vier	  tot	  zeven	  jaar,	  waarbij	  kinderen	  bewegen	  met	  de	  fysiotherapeut,	  en	  hun	  
ouders	  worden	  begeleid	  door	  een	  diëtiste	  en	  een	  pedagoog	  of	  pedagogisch	  verpleegkundige.	  	  
In	  Nederland	  heeft	  namelijk	  14	  %	  van	  de	  jongens	  en	  17%	  van	  de	  meisjes	  overgewicht.	  Obesitas	  
(ernstig	  overgewicht	  met	  kans	  op	  gezondheidsproblemen)	  komt	  voor	  bij	  3%	  van	  de	  jongens	  en	  
4	  %	  van	  de	  meisjes.	  Het	  is	  daarom	  belangrijk	  dat	  de	  behandeling	  van	  obesitas	  al	  op	  jonge	  
leeftijd	  start;	  hoe	  langer	  het	  overgewicht	  bestaat	  en	  hoe	  zwaarder	  het	  kind	  is,	  hoe	  groter	  de	  
kans	  op	  overgewicht	  later.	  Daarnaast	  willen	  jonge	  kinderen	  juist	  nog	  graag	  bewegen.	  “Jong	  
geleerd	  is	  oud	  gedaan”	  is	  het	  motto.	  	  
	  
Science	  Netwerk	  	  
Lijf	  &Leven	  maakt	  sinds	  2015	  deel	  uit	  van	  het	  Science	  Netwerk.	  Doel	  is	  om	  samen	  te	  werken	  op	  
het	  gebied	  van	  wetenschappelijk	  onderwijs	  en	  onderzoek	  binnen	  de	  fysiotherapie.	  Mogelijk	  
ontmoet	  u	  studenten	  van	  de	  Vrije	  Universiteit	  Amsterdam.	  Zij	  behandelen	  niet	  maar	  doen	  
wetenschappelijk	  onderzoeken	  en	  snuffelen	  aan	  het	  vak	  Fysiotherapie.	  Deze	  samenwerking	  
leidt	  tot	  uitwisseling	  van	  kennis,	  resultaten	  en	  ervaring	  op	  het	  gebied	  van	  zorgverlening..	  
	  
Schouderklachten	  
Timon	  en	  Brenda	  hebben	  deelgenomen	  aan	  de	  schoudercursus	  van	  het	  ROF	  Gelderse	  Vallei	  en	  
de	  schouderspecialisten	  van	  het	  Gelderse	  Vallei	  Ziekenhuis,	  met	  het	  doel	  goede	  en	  	  
geprotocolleerde	  zorg	  te	  leveren	  bij	  schouderklachten,	  en	  na	  operaties.	  	  Bepalend	  voor	  het	  
resultaat	  van	  een	  operatie	  is	  een	  goede	  fysiotherapeutische	  nabehandeling.	  We	  zijn	  ook	  
aangesloten	  bij	  het	  Rijnstate	  schoudernetwerk	  Arnhem.	  	  
	  
ThuiszorgTherapie	  
Het	  gaat	  goed	  met	  de	  samenwerking	  tussen	  Lijf	  &	  Leven	  en	  Buurtzorg+.	  	  Ingeborgh	  en	  Ellen	  zijn	  
als	  	  thuiszorgfysiotherapeuten	  (www.thuiszorgtherapeut.nl)	  aangesloten	  bij	  Buurtzorgteam	  
Ede-‐Zuid	  en	  Ede-‐West.	  Een	  Buurtzorg+-‐team	  bestaat	  uit	  de	  thuiszorgmedewerkers,	  een	  
ergotherapeut	  en	  een	  speciaal	  opgeleide	  fysiotherapeut.	  De	  samenwerking	  biedt	  zorg	  op	  maat	  
waarbij	  de	  hulpverleners	  elkaar	  aanvullen.	  Patiënten	  kunnen	  zich	  direct	  aanmelden,	  en	  het	  
Buurtzorg+-‐team	  mag	  zelf	  een	  indicatiestelling	  doen:	  makkelijk,	  kleinschalig	  en	  goede	  zorg	  op	  
maat	  in	  de	  buurt.	  Kijk	  op	  www.edezuid.buurtzorg.net	  ,	  www.edewest.buurtzorg.net	  of	  op	  
www.buurtzorgnederland.com.	  In	  Veenendaal	  kunt	  u	  natuurlijk	  ook	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  
thuiszorgfysiotherapeut	  (Ellen).	  Wij	  leggen	  dan	  zelf	  contact	  met	  de	  thuiszorgmedewerker.	  
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Inloopspreekuur	  maandagavond	  van	  18.00	  tot	  19.00	  uur	  (Timon,	  locatie	  Ede)	  en	  
maandagochtend	  van	  8.00	  tot	  9.00	  uur	  (Brenda,	  locatie	  Veenendaal)	  
Iedereen	  kan	  vrijblijvend	  langskomen	  bij	  deze	  inloopspreekuren.	  In	  een	  kort	  gesprek	  van	  10-‐15	  
minuten	  kijken	  we	  naar	  de	  ernst	  van	  de	  klacht,	  de	  te	  volgen	  stappen	  en	  eventueel	  de	  
mogelijkheden	  van	  uw	  verzekering.	  Aan	  deze	  service	  zijn	  geen	  kosten	  verbonden!	  	  
Wel	  vragen	  wij	  u	  om	  u	  aan	  te	  melden	  via	  onze	  site.	  Of	  bel	  0318-‐642509.	  	  
	  
Oncologie	  bij	  ouderen	  (locatie	  Ede	  en	  Veenendaal)	  
Bij	  het	  behandelen	  van	  ouderen	  met	  kanker	  is	  het	  belangrijk	  om	  op	  de	  juiste	  wijze	  te	  werken	  
aan	  het	  functieherstel	  en	  -‐behoud	  van	  de	  conditie	  bij	  deze	  cliënten.	  Om	  dit	  te	  bereiken	  is	  het	  
noodzakelijk	  om	  het	  gezondheidsprobleem	  te	  meten	  en	  te	  analyseren.	  Daarbij	  is	  het	  van	  belang	  
de	  mate	  van	  kwetsbaarheid	  zichtbaar	  te	  krijgen.	  Vervolgens	  vergt	  het	  opstellen	  en	  uitvoeren	  
van	  een	  trainingsprogramma	  voor	  ouderen	  met	  kanker	  specifieke	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Iris	  
(erkend	  oncologiefysiotherapeut)	  heeft	  hiervoor	  de	  extra	  opleiding	  gevolgd.	  	  
	  
Looptraining	  bij	  Claudicatio	  Intermittens	  /vaatlijden	  (locatie	  Ede	  en	  Veenendaal)	  
Lex	  en	  Ellen	  zijn	  aangesloten	  bij	  ClaudicatioNet	  en	  voldoen	  aan	  alle	  specifieke	  opleidings-‐	  en	  
registratie-‐eisen.	  In	  de	  regio	  werken	  wij	  samen	  met	  de	  	  vaatchirurgen	  van	  ZH	  Gelderse	  Vallei.	  
Ellen	  heeft	  ook	  de	  cursus	  ‘Begeleiden	  bij	  stoppen	  met	  roken’	  gevolgd.	  Goed	  nieuws:	  sommige	  
zorgverzekeraars	  gaan	  al	  over	  op	  direct	  vergoeden	  van	  de	  looptraining	  vanuit	  de	  
basisverzekering.	  Zie	  www.claudicationet.nl.	  
	  
Beweegprogramma	  Obesitas	  ‘Evenwicht	  in	  je	  gewicht’	  (locatie	  Ede	  en	  Veenendaal)	  
Bij	  dit	  obesitasprogramma	  besteden	  we	  naast	  fysiek	  bewegen,	  veel	  aandacht	  aan	  ontspanning,	  
acceptatie	  en	  motivatie.	  Dit	  wordt	  inmiddels	  als	  Beweegprogramma	  vergoed	  door	  Zilveren	  
Kruis.	  U	  betaalt	  dan	  wel	  een	  eigen	  bijdrage	  waarvan	  u	  weer	  een	  deel	  terugkrijgt	  als	  u	  het	  
programma	  afmaakt.	  Bij	  andere	  verzekeraars	  is	  een	  goede	  aanvullende	  verzekering	  vaak	  
voldoende.	  Het	  programma	  is	  in	  2015	  al	  een	  aantal	  keren	  gedraaid	  en	  de	  deelnemers	  waren	  
enthousiast	  èn	  (het	  belangrijkste):	  afgevallen!	  
	  
Beweegprogramma	  Diabetes	  Mellites	  type	  II	  (locatie	  Ede	  en	  Veenendaal)	  
Lichamelijke	  activiteit	  heeft	  een	  gunstige	  invloed	  op	  het	  verloop	  van	  de	  ziekte,	  namelijk	  
verbetering	  van	  het	  bloedglucosegehalte,	  verbetering	  van	  de	  insulinegevoeligheid.	  Hierdoor	  is	  	  
vaak	  minder	  medicatie	  nodig,	  is	  er	  een	  beter	  lichaamsgewicht,	  een	  lager	  vetpercentage	  
(waardoor	  ook	  minder	  medicatie	  nodig	  is),	  een	  lagere	  bloeddruk	  en	  vermindering	  van	  risico	  op	  
hart-‐	  en	  vaatziekten	  (bij	  DM	  2	  x	  zo	  hoog	  dan	  normaal).	  Diabetespatiënten	  die	  in	  het	  dagelijks	  
leven	  veel	  bewegen	  en	  een	  relatief	  goed	  uithoudingsvermogen	  hebben,	  leven	  langer	  	  met	  	  
minder	  beperkingen.	  Daar	  doet	  u	  het	  toch	  ook	  voor?!	  
We	  werken	  in	  kleine	  groepen	  en	  daarom	  is	  er	  naast	  het	  groepsproces	  (leren	  van	  elkaar),	  toch	  
veel	  ruimte	  voor	  individuele	  begeleiding.	  In	  de	  voorlichtingsbijeenkomsten	  krijgt	  u	  veel	  
algemene	  informatie	  over	  diabetes,	  voeding,	  medicatie	  en	  zelfmanagement.	  Het	  programma	  
duurt	  	  drie	  maanden.	  Daarna	  helpen	  wij	  te	  zoeken	  naar	  een	  geschikte	  en	  leuke	  manier	  om	  te	  
blijven	  bewegen.	  Kijk	  op	  onze	  website	  voor	  meer	  informatie	  of	  bel	  ons!	  
	  
Vergoedingen	  fysiotherapie	  door	  de	  zorgverzekeraar:	  wel..,	  niet..,	  hoeveel..?	  	  
Aan	  iedereen	  die	  verwezen	  is	  voor	  fysiotherapie,	  of	  denkt	  dat	  fysiotherapie	  hem	  of	  haar	  	  kan	  
helpen:	  bel	  ons	  of	  kom	  naar	  ons	  toe.	  Wij	  zoeken	  dan	  samen	  met	  u	  uit	  wat	  wel	  en	  niet	  kan	  qua	  
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vergoedingen.	  Met	  het	  BSN	  nummer	  kunnen	  wij	  direct	  zien	  welke	  polis	  u	  heeft.	  Vaak	  valt	  het	  
mee.	  Juist	  omdat	  wij	  Pluspraktijk	  zijn,	  telt	  de	  het	  intakegesprek	  als	  u	  komt	  zonder	  verwijzing,	  bij	  
sommige	  verzekeringen	  niet	  als	  extra	  zitting.	  Dat	  scheelt	  als	  u	  een	  beperkt	  pakket	  heeft!	  
	  
Nieuw	  bij	  Zilveren	  Kruis	  en	  de	  labels	  “Sterrenpolis”	  of	  “Plusmodule”	  is	  het	  Nazorgtraject	  
Pluspraktijk.	  Dit	  nazorgtraject	  omvat	  fysiotherapie	  ter	  ondersteuning	  van	  mensen	  na	  een	  
behandeling	  van	  kanker,	  beroerte	  of	  hart-‐	  en	  vaatziekten,	  en	  dekt	  alle	  fysiotherapiekosten	  in	  
verband	  met	  oncologie,	  beroerte	  of	  hart-‐	  en	  vaatziekten	  bij	  een	  gecontracteerde	  PlusPraktijk.	  
De	  praktijk	  bepaalt	  samen	  met	  u	  of	  de	  fysiotherapie	  behandelingen	  vallen	  onder	  deze	  
vergoeding.	  Ook	  de	  vergoedingen	  voor	  de	  Looptraining	  bij	  etalagebenen	  zijn	  bij	  een	  praktijk	  
aangesloten	  bij	  ClaudicatioNet	  vaak	  beter.	  Vraag	  	  hierna	  bij	  uw	  aanmelding!	  
	  
Aanvullende	  verzekering	  fysiotherapie:	  Overstappen?	  Uitbreiden?	  Of	  zit	  ik	  goed?	  
Check	  welke	  zorgverzekering	  voor	  u	  voldoende	  dekking	  geeft	  op	  www.defysiotherapeut.com.	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  Fit!	  	  
Na	  een	  behandeling	  zijn	  er	  veel	  mogelijkheden	  om	  verder	  te	  gaan	  met	  bewegen:	  namelijk	  	  
medische	  fitness.	  	  Op	  maandag-‐	  en	  vrijdagochtend	  en	  op	  drie	  avonden	  zijn	  er	  yogagroepen	  
(maandagavond-‐Ede	  en	  woensdagavond-‐Veenendaal)	  	  en	  de	  aangepaste	  zwemgroep	  
(maandagmorgen	  De	  Peppel	  in	  Ede).	  Alle	  activiteiten	  vanuit	  Fit!	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  Er	  is	  
goed	  nieuws	  voor	  2016!	  Ook	  komend	  jaar	  kunnen	  we	  rekenen	  op	  de	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  
Ede	  om	  de	  zwemgroep	  en	  de	  Longfonds-‐fitgroep	  betaalbaar	  te	  houden.	  
	  
Pilates:	  Liesbeth	  en	  Ingeborgh	  zijn	  afgelopen	  jaar	  gediplomeerd	  instructeur	  geworden	  en	  
daarom	  starten	  we	  begin	  2016	  met	  	  Pilates.	  Vrijdagochtend	  van	  10.30	  tot	  11.30	  in	  Ede.	  Bij	  
genoeg	  aanmeldingen	  volgt	  er	  een	  avondgroep.	  Meldt	  u	  vast	  aan	  bij	  Miranda.	  	  
	  
Samenwerking	  Walking	  Football	  Lijf	  &	  Leven	  en	  Sportservice	  Ede	  
Speciaal	  voor	  de	  wat	  oudere	  heren….Op	  zaterdagochtend	  23	  januari	  organiseren	  we	  een	  open	  
ochtend	  bij	  het	  sportterrein	  Blauw-‐Geel	  aan	  de	  Peppelensteeg.	  U	  kunt	  daar	  kennis	  maken	  met	  
Walking	  Football,	  en	  kunt	  u	  uw	  evenwicht,	  kracht	  en	  uithoudingsvermogen	  testen.	  Kortom:	  
heerlijk	  je	  geliefde	  spel	  spelen	  maar	  dan	  wel	  op	  een	  rustig	  niveau.	  Neem	  je	  buurman	  ook	  eens	  
mee!	  	  
	  
Alle	  informatie	  kunt	  ook	  terug	  vinden	  op	  onze	  website:	  www.lijfenleven.com.	  
	  
Tenslotte	  wensen	  wij	  u	  hele	  leuke	  en	  gezellige	  feestdagen	  en	  alvast	  een	  goed	  en	  gezond	  2016!	  
	  
	  
Team	  Lijf	  &	  Leven	  
Liesbeth	  van	  den	  Broek,	  Iris	  Kollau,	  Ingeborgh	  Rigter,	  Brenda	  Schiettekatte,	  	  
Timon	  Schuurman,	  Manon	  de	  Langen,	  Lex	  Broens,	  Milan	  Noordhoek,	  Linda	  Kardos	  (yoga),	  Miranda	  Bekker	  
(administratie)	  en	  Ellen	  Toet.	  


