
‘Lijf	  &	  Leven	  Veenendaal….	  
vanaf	  19	  mei	  geopend!’	  

Op	  19	  mei	  jl.	  hebben	  wij	  onze	  deuren	  geopend.	  Mogelijk	  kent	  u	  ons	  al,	  want	  Lijf	  &	  
Leven	  Veenendaal	  is	  een	  dependance	  van	  Lijf	  &	  Leven	  Ede	  en	  is	  daarmee	  ook	  

aangemerkt	  als	  een	  Plus	  (Achmea)	  en	  Topzorg	  (Menzis)	  praktijk.	  Naast	  algemene	  
fysiotherapie	  en	  manuele	  therapie	  biedt	  ons	  team	  onder	  andere	  gespecialiseerde	  
fysiotherapie	  gericht	  op	  COPD,	  hart-‐,	  vaat-‐,	  en	  longproblemen,	  oncologische	  

aandoeningen,	  oedeem	  en	  psychosomatische	  klachten.	  

Ons	  team	  bestaat	  uit	  vijf	  (gespecialiseerde)	  
fysiotherapeuten	  waardoor	  wij	  u	  deze	  zorg	  

kunnen	  aanbieden.	  
	  

Onze	  naam	  –	  Lijf	  &	  Leven	  –	  is	  onze	  visie:	  
klachten	  van	  ons	  lijf	  komen	  vaak	  voort	  uit	  

onze	  manier	  van	  leven.	  Omgekeerd	  
beïnvloeden	  lichamelijke	  klachten	  ons	  leven.	  

Vanuit	  die	  visie	  krijgt	  iedereen	  een	  
behandeling	  op	  maat.	  Ook	  bieden	  wij	  

medisch	  begeleid	  sporten	  &	  Titness	  in	  kleine	  
groepen	  aan.	  	  

	  
Heeft	  u	  een	  fysiotherapeut	  nodig	  voor	  een	  
acute	  klacht,	  of	  heeft	  u	  een	  chronische	  

aandoening	  en	  wilt	  u	  hierbij	  begeleiding?	  
	  	  

Wij	  brengen	  en	  houden	  u	  in	  beweging!	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Lijf	  &	  Leven	  	  Veenendaal	  
Fysiotherapie	  en	  	  
medisch	  fitness.	  
	  
Prins	  Bernhardlaan	  103	  	  
3905	  JA	  	  Veenendaal	  
	  
Telefoon:	  0318	  –	  769236	  
	  
Email:	  
info.veenendaal@lijfenleven.com	  
	  
OpeningsHjden:	  
Maandag	  tm	  vrijdag	  van	  	  
08.00	  –	  18.00.	  
Op	  maandag	  en	  woensdag	  
geopend	  tot	  21.00	  uur.	  
	  
Alle	  informaHe	  vindt	  u	  ook	  op:	  
www.lijfenleven.com	  

Speciaal	  voor	  mensen	  die	  niet	  naar	  een	  sportschool	  
kunnen	  of	  willen,	  of	  zich	  daar	  niet	  helemaal	  thuis	  voelen,	  biedt	  Lijf	  &	  Leven	  de	  mogelijkheid	  
van	  medische	  Titness.	  Onder	  deskundige	  begeleiding	  van	  een	  fysiotherapeut	  kunt	  u	  in	  kleine	  
besloten	  en	  vaste	  groepen	  werken	  aan	  uw	  herstel,	  en/of	  	  bewegen	  voor	  een	  betere	  conditie	  en	  
gezondheid.	  

Advies?	  Vraag	  ons	  
vrijblijvend	  advies	  	  
over	  bewegen,	  of	  
over	  uw	  klachten.	  
Bel	  of	  mail	  ons!	  


