
	   	   	   	   	   NIEUWSBRIEF,	  september	  2014	   	  
	  
	   	   	   	  
Beste	  patiënt	  /	  cliënt	  van	  Lijf	  &	  Leven,  
	  
De	  zomervakantie	  is	  alweer	  voorbij	  en	  iedereen	  heeft	  zijn	  eigen	  herinneringen	  aan	  de	  zomer	  2014	  
opgeslagen	  (nat!).	  Veel	  mensen	  zijn	  alweer	  vol	  energie	  begonnen	  aan	  de	  tweede	  helft	  van	  het	  
jaar.	  Niet	  iedereen,	  daarvan	  zijn	  we	  ons	  in	  de	  gezondheidszorg	  bewust.	  En	  de	  donkere	  wolken	  die	  
op	  de	  langdurige	  zorg	  lijken	  af	  te	  komen,	  die	  zien	  wij	  ook.	  We	  hopen	  u	  toch	  iets	  te	  kunnen	  
meegeven	  van	  ons	  optimisme	  voor	  de	  komende	  tijd	  .	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  bestaat	  1	  jaar!	  	  
Afgelopen	  dinsdag	  2	  September	  bestond	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  precies	  1	  jaar.	  De	  vestiging	  in	  Vianen	  
heeft	  een	  goede	  start	  gemaakt	  op	  weg	  naar	  een	  stabiele	  praktijk.	  We	  zijn	  in	  dit	  jaar	  al	  flink	  
uitgebreid	  in	  aanbod	  van	  therapieën/behandelingen.	  De	  praktijk	  krijgt	  steeds	  meer	  bekendheid	  
binnen	  Vianen	  en	  omstreken,	  dit	  geeft	  ons	  veel	  energie	  om	  verder	  te	  bouwen	  aan	  de	  praktijk.	  	  	  
	  
Derde	  vestiging	  Lijf	  &	  Leven	  Veenendaal	  
In	  mei	  2014	  heeft	  Lijf	  &	  Leven	  een	  derde	  vestiging	  geopend	  aan	  de	  Prins	  Bernhardlaan	  103	  in	  
Veenendaal.	  De	  laatste	  jaren	  kwamen	  er	  steeds	  meer	  patiënten	  uit	  Veenendaal	  naar	  Ede,	  zodat	  dit	  
een	  logische	  stap	  was.	  Nicole	  Thien	  is	  de	  praktijkmanager	  van	  deze	  vestiging	  en	  Iris,	  Daisy,	  Ellen	  en	  
Brenda	  werken	  er	  parttime.	  Wilt	  u	  meer	  weten?	  Kijk	  dan	  op	  onze	  website:	  www.lijfenleven.com	  
	  
Nieuws	  over	  de	  fysio-‐	  en	  oefentherapeuten	  
• Jaap	  (Oefentherapeut)	  heeft	  zijn	  cursus	  chronische	  pijn	  succesvol	  afgerond	  en	  is	  bezig	  met	  het	  

opzetten	  van	  het	  netwerk	  “chronische	  pijn”	  in	  regio	  Utrecht	  
• Nicole	  Thien	  is	  ons	  nieuwe	  gezicht	  in	  Vianen.	  Haar	  specialisatie	  is	  fysiotherapie	  bij	  

longaandoeningen	  maar	  ze	  heeft	  daarnaast	  diverse	  cursussen	  gevolgd	  zoals	  
schouderrevalidatie	  en	  medical	  taping.	  	  

• We	  merken	  dat	  de	  opnametijd	  in	  de	  ziekenhuizen	  korter	  wordt	  en	  dat	  we	  in	  de	  praktijk	  	  
complexere	  trauma’s	  te	  behandelen	  krijgen.	  Om	  ook	  hier	  de	  beste	  behandeling	  te	  geven	  gaat	  
Brenda	  in	  september	  naar	  de	  cursus	  ‘Traumatologie	  en	  fractuurbehandeling’.	  	  

• Jan	  gaat	  in	  oktober	  beginnen	  met	  de	  cursus	  “fysiotherapie	  bij	  schouderklachten”	  in	  Leiden.	  	  
• In	  deze	  cursus	  worden	  de	  nieuwe	  inzichten	  op	  het	  gebied	  van	  diagnostiek	  en	  behandeling	  van	  

schouderklachten	  behandeld.	  Een	  mooie	  combi	  met	  medical	  taping	  en	  dry	  needling.	  
• Jaap	  heeft	  de	  cursus	  “werkplek	  onderzoek”	  afgerond	  en	  is	  nu	  gecertificeerd	  om	  werk	  te	  

beoordelen	  op	  verantwoorde	  werkhouding,	  licht,	  geluid	  etc..	  (zie	  nieuwe	  ontwikkelingen)	  
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Nieuwe	  ontwikkelingen	  binnen	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  
	  
Het	  Netwerk	  Chronische	  Pijn	  	  
Jaap	  is	  bezig	  met	  het	  uitrollen	  van	  een	  regionaal	  netwerk	  binnen	  het	  landelijk	  netwerk	  van	  
Oefentherapeuten	  Cesar|Mensendieck.	  Dit	  netwerk	  introduceert	  een	  effectieve	  behandelwijze,	  
die	  samen	  met	  de	  revalidatieartsen	  ontwikkeld	  is	  voor	  mensen	  met	  chronische	  pijn.	  
Uitgangspunten	  bij	  de	  behandeling:	  

1. Inzicht	  in	  omgang	  met	  klachten	  (ziekteperceptie,	  copingstijl	  en	  pijneducatie)	  
2. Waardevolle	  doelen	  stellen	  (motivational	  interviewing)	  
3. Lichaamsbewustzijn	  	  
4. Balans	  in	  bewegen	  (Graded	  Activity)	  

Het	  Netwerk	  Chronische	  Pijn	  werkt	  samen	  met	  verwijzers	  zoals	  revalidatieartsen,	  reumatologen,	  
revalidatiecentra,	  pijnpoli’s	  en	  andere	  professionals	  in	  de	  1e	  lijn.	  
Voor	  meer	  informatie:	  www.netwerkchronischepijn.nl	  
	  
Werkplekonderzoek	  (van	  industrie	  tot	  kantoor)	  
Het	  werkplekonderzoek	  is	  bedoeld	  om	  gezondheidsklachten	  te	  voorkomen	  of	  te	  verhelpen.	  Op	  
basis	  van	  het	  integrale	  werkplekonderzoek	  ontvangt	  u	  een	  gericht	  advies	  voor	  het	  optimaliseren	  
van	  uw	  werksituatie.	  Daarmee	  kunnen	  uw	  klachten	  en	  het	  verzuim	  teruggedrongen	  worden	  en	  
levert	  dit	  direct	  een	  positieve	  bijdrage	  aan	  de	  productiviteit	  en	  tevredenheid.	  In	  het	  onderzoek	  
wordt	  gekeken	  naar	  de	  fysieke	  belasting,	  werkplekinrichting	  en	  omgevingsfactoren.	  
Wilt	  u	  meer	  informatie	  over	  het	  werkplekonderzoek	  (ook	  voor	  werkgevers),	  neemt	  dan	  contact	  op	  
met	  Jaap	  
	  
Onderzoek	  e-‐Exercise	  Artrose	  knie/heup	  	  in	  samenwerking	  met	  Nivel	  en	  Tilburg	  University	  
Het	  NIVEL	  en	  Tilburg	  University	  doen	  onderzoek	  naar	  het	  optimaliseren	  van	  de	  fysiotherapie	  voor	  
patiënten	  met	  artrose.	  Jan	  neemt	  deel	  aan	  dit	  onderzoek.	  	  Wetenschappelijke	  onderbouwing	  en	  
kosteneffectiviteit	  worden	  steeds	  belangrijker	  binnen	  de	  fysiotherapie.	  Door	  deelname	  aan	  het	  
onderzoek	  leveren	  de	  patiënt	  en	  fysiotherapeut	  een	  bijdrage	  aan	  het	  optimaliseren	  van	  de	  
fysiotherapeutische	  behandeling	  van	  artrose.	  
	  
Een	  groep	  van	  150	  patiënten	  door	  heel	  Nederland	  wordt	  deels	  behandeld	  via	  e-‐Exercise	  (online	  
ondersteuning	  via	  internet)	  en	  een	  groep	  van	  150	  patiënten	  krijgt	  gewoon	  ‘normale’	  fysiotherapie.	  	  
Aan	  de	  patiënt	  wordt	  per	  e-‐mail	  gevraagd	  een	  online	  vragenlijst	  in	  te	  vullen:	  aan	  het	  begin,	  na	  3	  
maanden	  en	  na	  12	  maanden.	  Ook	  wordt	  gevraagd	  naar	  de	  kosten	  zij	  maken	  met	  hun	  artrose.	  	  
Heeft	  u	  artrose	  klachten,	  bent	  u	  boven	  de	  50	  jaar	  en	  staat	  u	  niet	  op	  de	  wachtlijst	  voor	  een	  
gewricht	  vervangende	  operatie	  en	  wilt	  u	  deelnemen	  aan	  dit	  onderzoek?	  Meldt	  u	  dan	  aan!	  	  
Jan	  zal	  met	  u	  een	  intake	  gesprek	  plannen	  en	  beoordelen	  of	  u	  voor	  deelname	  in	  aanmerking	  komt.	  	  
	  
Samenwerking	  met	  Ziekenhuis	  Gelderse	  Vallei	  (ZGV):	  ‘nieuwe	  heup,	  nieuwe	  knie’	  
Jan,	  Nicole	  en	  Brenda	  doen	  namens	  Lijf	  &	  Leven,	  en	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  de	  maatschap	  
Orthopedie	  van	  het	  Gelderse	  Vallei	  Ziekenhuis	  (GVZ)	  mee	  aan	  de	  invoering	  van	  de	  ketenrichtlijn	  
‘Total	  Hip	  Prothese’	  en	  ‘Total	  Knee	  Prothese’.	  Dit	  project	  komt	  voort	  uit	  het	  ‘Better	  In	  Better	  Out’	  
project.	  	  Doel	  is	  een	  efficiëntere	  zorg,	  en	  goed	  lichamelijk	  herstel	  door	  een	  benadering	  gericht	  op	  
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het	  dagelijks	  functioneren.	  Tijdens	  de	  revalidatie	  bieden	  wij	  handvatten	  om	  de	  eigen	  regie	  en	  
zelfredzaamheid	  terug	  te	  winnen.	  Bij	  belemmeringen	  in	  het	  herstel	  overleggen	  wij	  met	  de	  
behandelend	  orthopeed.	  
In	  Vianen	  maken	  wij	  gebruik	  van	  de	  kennis	  die	  we	  in	  Ede	  hebben	  opgedaan,	  dit	  geeft	  ons	  een	  
meerwaarde	  in	  het	  goed	  behandelen	  van	  TKP/THP.	  Hopelijk	  bereikt	  dit	  project	  ook	  regio	  Utrecht.	  
	  
Looptraining	  bij	  Claudicatio	  Intermittens	  /vaatlijden	  	  
Gesuperviseerde	  Looptraining	  is	  een	  van	  de	  beste	  behandelmethodes	  bij	  vaatlijden	  in	  het	  been.	  
Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  is	  aangesloten	  bij	  ClaudicatioNet	  en	  voldoet	  aan	  specifieke	  opleidings-‐	  en	  
registratie-‐eisen.	  Ellen	  is	  specialist	  op	  dit	  gebied	  binnen	  praktijk	  Vianen.	  
Kijk	  ook	  eens	  op	  de	  website	  www.claudicationet.nl	  
	  
Thuiszorgtherapie	  	  
Veel	  mensen	  willen,	  met	  het	  ouder	  worden,	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  hun	  eigen	  huis	  blijven	  wonen.	  Ze	  
willen	  daarbij	  zo	  onafhankelijk	  en	  zelfstandig	  mogelijk	  blijven.	  	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  de	  
zelfredzaamheid	  zo	  veel	  mogelijk	  behouden	  blijft	  en	  dat	  er	  een	  veilige	  woonsituatie	  is.	  
Thuiszorgtherapie	  kan	  hier	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  leveren.	  Thuiszorgtherapie	  wordt	  gegeven	  
door	  fysio-‐	  of	  oefentherapeuten	  die	  hiervoor	  een	  aanvullende	  opleiding	  hebben	  gevolgd.	  Deze	  
thuiszorgtherapeuten	  hebben	  als	  doel	  om	  	  vaker,	  sneller	  en	  beter	  betrokken	  te	  worden	  bij	  de	  zorg	  
voor	  thuiswonende	  ouderen,	  chronisch	  zieken	  en	  terminale	  patiënten.	  Op	  deze	  manier	  kan	  de	  
thuiszorgtherapeut	  helpen	  bij	  het	  handhaven	  van	  de	  thuissituatie,	  waarbij	  een	  zo	  hoog	  mogelijke	  
kwaliteit	  van	  leven	  wordt	  nagestreefd.	  Om	  als	  thuiszorgtherapeut	  zo	  effectief	  mogelijk	  te	  zijn	  
wordt	  vaak	  in	  teamverband	  samen	  gewerkt	  	  met	  andere	  zorgverleners,	  zoals	  de	  medewerkers	  van	  
de	  thuiszorg,	  ergotherapeut,	  huisarts,	  maatschappelijke	  werk,	  etc.	  	  
Ellen	  is	  geregistreerd	  thuiszorgtherapeut.	  Kijk	  op	  www.thuiszorgtherapie.nl	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  gaat	  voor	  predicaat	  "TopZorg	  Fysiotherapie"	  en	  "Achmea-‐Pluspraktijk"	  
In	  mei	  2015	  gaat	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  op	  voor	  dit	  predicaat,	  dit	  gaat	  middels	  een	  audit	  vanuit	  HCA	  
(HealthCareAuditing).	  Hierin	  wordt	  de	  praktijk	  beoordeelt	  op	  verschillende	  vlakken	  zoals	  
volledigheid	  patiëntendossiers,	  aantal	  specialisaties,	  aanbod	  van	  therapieën	  etc.	  
Indien	  we	  de	  audit	  positief	  afsluiten	  betekent	  dit	  dat	  we	  voldoen	  we	  aan	  de	  hoogste	  eisen	  op	  het	  
gebied	  van	  kwaliteit	  van	  zorg,	  service	  en	  informatie	  voor	  de	  patiënt.	  Menzis	  en	  Achmea	  stellen	  
deze	  eisen	  om	  de	  kans	  op	  een	  goed	  verloop	  van	  de	  behandeling	  en	  herstel	  zo	  groot	  mogelijk	  te	  
maken.	  De	  eisen	  zijn	  onder	  meer	  gebaseerd	  op	  de	  officiële	  richtlijnen	  van	  de	  Koninklijk	  Nederlands	  
Genootschap	  voor	  Fysiotherapie,	  en	  op	  wensen	  van	  patiëntenverenigingen.	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  
streeft	  naar	  deze	  kwaliteit.	  
	  
Uitgelicht...	  
	  
• Na	  alle	  leuke	  reacties	  zal	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  weer	  adverteren	  in	  de	  nieuwe	  Stadsglossy	  van	  

Vianen,	  de	  2e	  editie	  komt	  naar	  verwachting	  ergens	  begin	  december	  2014	  uit.	  
	  
• Met	  Dex,	  de	  zoon	  van	  Jan	  gaat	  het	  erg	  goed.	  Een	  vrolijk,	  actief	  en	  ondernemend	  mannetje	  van	  

al	  weer	  8	  maanden	  
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• Zaterdag	  27	  september	  is	  het	  burendag	  in	  de	  Monnikenhof,	  dit	  gezellige	  evenement	  wordt	  
georganiseerd	  op	  het	  terrein	  van	  “de	  Hoeksteen”.	  Lijf	  &	  Leven	  is	  hier	  aanwezig	  voor	  al	  uw	  
vragen	  over	  het	  lichaam,	  fysio-‐	  en	  oefentherapie.	  	  

	  
• We	  hebben	  een	  leuke	  dag	  gehad	  op	  het	  open	  tennistoernooi	  van	  LTV	  Vianen,	  ondanks	  het	  

matige	  weer.	  Volgend	  jaar	  gaan	  we	  zeker	  weer	  sponsoren	  ondanks	  dat	  Jan	  er	  al	  in	  2	  rondjes	  uit	  
lag…	  

	  
	  	  
Nogmaals	  	  aandacht	  voor	  vergoedingen	  fysiotherapie	  door	  de	  zorgverzekeraar	  
Aan	  iedereen	  die	  verwezen	  is	  voor	  fysiotherapie	  of	  denkt	  dat	  fysiotherapie	  hem	  of	  haar	  	  kan	  
helpen:	  bel	  ons	  of	  kom	  gewoon	  naar	  ons	  toe.	  Met	  het	  BSN	  nummer	  kunnen	  wij	  direct	  zien	  welke	  
polis	  u	  heeft	  en	  welke	  vergoeding	  u	  krijgt	  via	  de	  zorgverzekeraar.	  
	  
We	  hopen	  op	  uw	  actieve	  inzet!	  
	  
	  
Team	  Lijf	  &	  Leven	  
Brenda	  Schiettekatte	  	  	  -‐	  	  	  Nicole	  Thien	  	  	  -‐	  	  	  Jaap	  Hoogendoorn	  	  	  -‐	  	  	  Ellen	  Toet	  	  	  -‐	  Jan	  Dubbers.	  
	  

Zie	  voor	  meer	  informatie	  onze	  website:	  lijfenleven.com	  
 


