
     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 . 
 
Derde vestiging Lijf en Leven Veenendaal 
In mei 2014 heeft Lijf & Leven een derde vestiging geopend aan de Prins Bernhardlaan 103 in 
Veenendaal. Omdat er de laatste jaren steeds meer patiënten uit Veenendaal naar Ede kwamen, was 
dit een logische stap. Nicole Thien is daar praktijkmanager en Iris, Daisy, Ellen en Brenda werken er 
parttime. Natuurlijk is de visie van Lijf & Leven ook hier herkenbaar. Kom gerust eens langs want we 
zijn  trots op het eindresultaat. 
 
In Vianen gaat het ook goed. We zijn inmiddels betrokken bij Buurtzorg, netwerk chronische pijn, en 
het COPD netwerk Utrecht. De praktijk groeit en de buurt leert ons kennen. 
 
Nieuws over de fysiotherapeuten 

 Na de zwangerschapswaarneming voor Iris heeft Agnes ons weer verlaten. Iris is weer begonnen 
en met haar zoon Tycho gaat alles prima! Iris start in november de opleiding adem- en 
ontspanningstherapie. 

 Daisy heeft in augustus de cursus Pilates gedaan en begint in oktober in Ede en Veenendaal met 
aparte uren. Daisy richt zich vooral op  sportklachten en draait met Timon het inloopspreekuur 
op maandagavond.   

 Nicole Thien is ons nieuwe gezicht in Veenendaal en Vianen. Zij is de praktijkmanager van 
Veenendaal. Nicole Thien is in 2009 afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht en is altijd 
werkzaam geweest in een eerstelijns fysiotherapiepraktijk. Haar specialisatie is COPD maar heeft 
daarnaast diverse cursussen gevolgd zoals schouderrevalidatie en medical taping. 

 Iska Oude Vrielink is ook een nieuw gezicht. Zij is arbeidsfysiotherapeut en heeft gewerkt in een 
reïntegratiebedrijf. Vanaf september start ze met de Masteropleiding Psychosomatiek. 

 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’.  

 Onze stagiare Anne van Elleswijk is vorige periode geslaagd en kan nu aan de slag als fysio. We 
wensen haar veel succes! Dit semester geen nieuwe stagiair, in 2015 weer! 
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Onze nieuwe mogelijkheden bij Fit! 
 
Yoga 
Vanaf 1 september is Linda Kardos onze nieuwe yogadocente. Linda geeft ook yogalessen in 
Wageningen en Bennekom en is grondlegger van de ‘Soul Swing’. Bij Lijf & Leven start zij met Hatha-
yoga waarbij het accent ligt op ‘ademhaling- losmaken-concentratie’ en ontspanningsoefeningen, om 
van daaruit te komen tot lichaamshoudingen. De oefeningen verlopen langzaam en volgen elkaar met 
aandacht  op. We proberen binnenkort ook een Urban yogales te organiseren: lekker in de 
buitenlucht! 
Linda geeft yoga in Ede op maandagavond van 20.00 tot 21.00 uur en in Veenendaal op 
woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Kom voor een gratis proefles en meld je aan! 
Het lidmaatschap voor yoga kost  €  32,- per maand ( 1 x per week les). 
 
Cursus Natuurlijk bewust bewegen: Mobilizing Awareness® 

In deze cursus leert u door pijnvrije oefeningen een oorspronkelijke natuurlijke manier van bewegen 
en daardoor uw spanningspatroon te doorbreken. Hierdoor leert u zich te ontspannen en beter in uw 
vel te zitten. Door de oefeningen beweegt en gebruikt u uw lichaam op de juiste manier waardoor 
stress en pijnklachten afnemen. U volgt deze cursus in een groep van maximaal zes personen op de 
maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur, of de vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.30. U krijgt les van 
Ingeborgh Rigter. Ingeborgh is onze psychosomatisch fysiotherapeut en mobilizing awareness 
practitioner. De cursus kost € 60,- voor 6 x één uur. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie? 
Vraag naar de folder cursus natuurlijk bewust bewegen!  
 
Perfect Pilates 
Vanaf maandag 6 oktober starten in Ede en Veenendaal de lessen Perfect Pilates. U krijgt les van 
Daisy Cevat die de opleiding tot instructeur heeft gevolgd. Het centrum van kracht het zogenaamde 
‘Powerhouse’ dat bestaat uit de buik-, bil- en rugspieren en binnenkant dijbeen, is de basis voor elke 
oefening. Het resulteert in een krachtiger en soepeler lichaam, een goede houding en een beter 
bewustzijn van je lijf. Pilates is er voor iedereen, jong of oud, sporter of niet, die zijn of haar houding 
wil verbeteren en zich fitter wil voelen. Daarnaast is Pilates een ideaal alternatief als je niet kunt 
deelnemen aan conventionele trainingen vanwege  bijvoorbeeld hoge bloeddruk, rugklachten, 
obesitas, enz. De lessen in Ede zijn op maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur, en in Veenendaal op 
maandagavond van 19.30 tot 20.30. Het lidmaatschap voor pilates kost  €  32,- per maand ( 1 x per 
week les). 
 
Uitgelicht……. 
 
Inloopspreekuur Fysiotherapie maandagavond van 18.00 tot 19.00 uur (Timon en Daisy) 
Iedereen kan langskomen voor dit inloopspreekuur. In een kort gesprek van 10-15 minuten kijken we 
naar de ernst van de klacht en eventueel de mogelijkheden van uw verzekering. Deze service is 
vrijblijvend en er zijn geen kosten aan verbonden! Bel voor een afspraak, dan is er gegarandeerd tijd 
voor u! 
Heeft u interesse of vragen over het inloopspreekuur, kijk op onze site of bel 0318-642509.  
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Voorkomen is beter dan genezen: voorlichting over de rug en rugklachten 
In november zullen Liesbeth en Brenda een voorlichtingsavond organiseren over de rug en mogelijk 
voorkomende klachten. Hoe zit uw rug in elkaar? Wat kunt u zelf doen om rugklachten te 
verminderen dan wel te voorkomen? Wat is het belang van training bij rugklachten en hierbij de Do’s 
en de Don’ts. Heeft u regelmatig rugklachten? Dan wordt het tijd om aan een sterke rug te werken. 
Volg dan de cursus ‘Sterk aan het werk’. De precieze datum van de voorlichting volgt. Wilt u meer 
informatie of wilt u zich al aanmelden dan kan dit bij Miranda. 
 
Onderzoek e-Exercise Artrose  in samenwerking met Nivel en Tilburg University 
Het NIVEL en Tilburg University doen onderzoek naar het optimaliseren van de fysiotherapie voor 
patiënten met artrose. Iris en Brenda nemen 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 (het 
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! Iris en Brenda zullen 
met u een intake gesprek plannen en beoordelen of u voor deelname in aanmerking komt.  
 
Runningtherapie 
De Runningtherapie wordt gegeven sinds februari. Ondanks de wisselende weersomstandigheden 
wordt er wekelijks met veel plezier gelopen. Wilt u fitter worden of kampt u met milde 
depressieklachten, een burn-out , of heeft u moeite naar buiten te gaan door angst of andere 
klachten? Vraag naar deze therapievorm. In oktober start er weer een nieuwe groep. 
 
Samenwerking met Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV): ‘nieuwe heup, nieuwe knie’ 
Iris 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 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.  
 
Looptraining bij Claudicatio Intermittens /vaatlijden  
Gesuperviseerde Looptraining is een van de beste behandelmethodes bij vaatlijden in het been. Lijf & 
Leven is aangesloten bij ClaudicatioNet en voldoet aan specifieke opleidings- en registratie-eisen. In 
de regio Ede werken wij samen met de  vaatchirurgen van ZH Gelderse Vallei. Kijk ook eens op de 
website www.claudicationet.nl. 
 
Obesitasprogramma ‘Evenwicht in je gewicht’  
Bij het obesitasprogramma besteden we naast fysiek bewegen veel aandacht aan ontspanning, 
acceptatie en motivatie. De erkenning in de zorgketen door de zorgverzekeraars is nog niet 
gerealiseerd en ook het netwerk Obesitas komt nog niet echt van de grond. Toch blijven we ons 
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inzetten voor een gezonde leefstijl voor mensen met obesitas, ook rondom bariatrische chirurgie 
(maagbypass of -verkleining). 
 
Beweegprogramma Diabetes 
Vanaf september kunnen Diabetes patiënten die bij Menzis verzekerd zijn ook  met een kleine 
aanvullende verzekering dit programma volgen. U heeft maar 6 zittingen nodig voor een halfjaar 
begeleiding naar een betere conditie, een gezonde leefstijl, een lagere bloedsuikerwaarde en meer 
kennis over uw aandoening. Gewoon doen dus! 
 
Hartfalen 
Vanaf juni hebben we een oefengroep voor mensen met hartfalen. Deze groep is vooral gericht op 
het handhaven van een actieve leefstijl en de deelnemers helpen elkaar te motiveren om door te 
gaan met trainen. Daarnaast zijn natuurlijk de leefregels, het trouw innemen van medicatie en 
dagelijkse metingen van belang. Begeleiding is er ook vanuit de poli hartfalen van ZH GV. 
 
Hydrotherapie: oefengroep  Lijf & Leven in het zwembad ‘De Peppel’  
Hydrotherapie is bedoeld voor mensen die klachten hebben met bewegen op ‘het droge’ zoals 
reuma, fibromyalgie, spierziekten, MS, Parkinson, chronische pijn of mensen die een operatie hebben 
ondergaan aan grote gewrichten of de wervelkolom. Bij Astma en COPD geeft het bewegen in water 
extra circulatie. 
Het doel is het verminderen van pijn, het verbeteren van kracht, beweeglijkheid en conditie. Elke 
week een uurtje is natuurlijk een prima aanvulling op het voldoende bewegen in het dagelijks leven 
en een gezonde leefstijl. 
Iedereen die wil meedoen krijgt eerst een intake. U krijgt een vraaggesprek, een aantal vragenlijsten 
en eventueel een fysiotherapeutisch onderzoek. Deze groep is een activiteit via Lijf & Leven Fit! 
Alleen in uitzonderingsgevallen vergoeden zorgverzekeraars deze therapie en dan slechts voor een 
bepaalde tijd na een operatie. Sommige zorgverzekeraars geven wel een deel van de kosten terug. U 
kunt na aanmelden gratis een keertje komen proefzwemmen. 
 
Stagiair ROC A12 
Op donderdag en vrijdag  ziet u komend jaar naast Miranda een nieuw gezicht: Alyssa van Beek loopt 
stage als secretarieel medewerkster.  
 
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 
Liesbeth van den Broek   -   Daisy Cevat                                       -   Iris Kollau         -   Ingeborgh Rigter 
Brenda Schiettekatte       -   Timon Schuurman                           -   Nicole Thien    -   Iska Oude Vrielink 
Linda Kardos (yoga)          -   Miranda Bekker (administratie)   -   Ellen Toet 

 
Zie voor meer informatie onze website: lijfenleven.com 


