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Het is even wat stil geweest in de berichtgeving rondom de praktijk. Toch is er wel veel 
gebeurd in het afgelopen jaar. Een update…… 

 
De fysiotherapeuten: 
 
Susan Wijnhoven is in augustus 2010 bij ons komen werken. We hebben afscheid genomen 
van Hester vd Wal die dichterbij huis is gaan werken toen haar tweede kindje op komst was. 
Bijna tegelijk is Miranda Bekker gestart als nieuwe administratief medewerkster.  
Ingeborgh, Liesbeth, Iris en Ellen zijn de “oude bekende” gezichten van de praktijk.  
Al deze gezichten en hun opleidingen kunt u terugvinden op onze nieuwe site 
www.lijfenleven.com die vanaf dit voorjaar de lucht in is gegaan. Met een nieuwe frisse look 
en zoals u bovenaan al hebt kunnen zien; ook een nieuw logo! Door de golvende lijntjes straalt 
dit meer dynamiek uit en dat is op en top onze praktijk: dynamisch! 
 
Liesbeth is momenteel in verwachting van haar eerste kindje en zal vanaf eind augustus met 
verlof gaan. Een nieuwe collega, Elske van Diepen, is gevonden om haar te vervangen tijdens 
haar verlof en wellicht ook te blijven na die tijd. Elske is geschoold in haptonomie, het dry-
needling en brengt de pilatestraining terug in onze praktijk. Ze werkte voorheen in Zeist. 
 
Nieuwe ontwikkelingen in de fysiotherapie: 
 
Medical Taping Concept: Een methode om met tapen de spieren te ondersteunen zonder de 
functie te beperken. Het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Liesbeth heeft in het 
voorjaar van 2011 de opleiding afgerond, Elske beheerst deze techniek ook en Iris gaat dit 
doen in september. We zien veel mooie resultaten.  
Rug Revalidatie Systeem: Krachttraining om een instabiele zwakke rug te versterken zodat 
herhaling van rugklachten kan worden voorkomen. Samen met het aanleren van de juiste 
tiltechnieken de methode om je werkbelasting weer aan te kunnen!  
Looptraining bij Claudicatio Intermittens: We hebben ons als praktijk geschoold en zijn 
aangesloten bij het landelijke ClaudicatioNet. Etalagebenen of perifeer arterieel vaatlijden heet 
de aandoening waar het hier om gaat. Begeleide looptraining is een erkende en bewezen 
behandeling. Lees er meer over in de folder of op de site. 
Leefstijlverandering: Iets waar we in deze praktijk elke dag mee bezig zijn. Susan, Liesbeth 
en Ellen hebben een scholing Motivational Interviewing gedaan om de juiste keuzes (meer 
bewegen, stoppen met roken, afvallen) te helpen maken maar vooral ook om het juiste gedrag 
vol te houden! 



Mobilizing Awareness®, dit is als het ware het resetten van onze manier van bewegen. Veel 
problemen, waarvoor men de fysiotherapeut bezoekt, vinden hun oorsprong in de 
bewegingsketen die verstoord is. Die verstoring kan recentelijk opgetreden zijn, maar kan ook 
al jaren bestaan zonder dat we er iets van gemerkt hebben. Mobilizing Awareness kenmerkt 
zich door een probleemaanpak die gericht is op het herstellen van de verstoorde 
bewegingsketen en houding. Ingeborgh past deze manier van behandelen toe bij patiënten die 
nauwelijks meer kunnen bewegen, maar je kan het ook gebruiken bij het begeleiden van 
topsporters. De waarde van het menselijk bewegen kan alleen goed begrepen worden als we 
naar het `hele systeem’ kijken. Het is de kwaliteit van de communicatie tussen hersenen, 
ruggenmerg, spieren en gewrichten die de wijze van bewegen en het bewegingsgedrag bepaalt. 
In deze benadering staat niet de beïnvloeding van een aandoening, maar van iemands 
individuele gezondheid centraal. Een specialisatie van Ingeborgh Rigter. 
 
(Te)Rug in Actie! 
Dit najaar start voor de 7e keer “(Te)Rug in Actie!” de groepstherapie voor mensen met 
chronische pijnklachten. Soms bestaan er al langere tijd pijnklachten en is er al een heel 
medisch circuit doorlopen, maar blijft de pijn bestaan. Of komt de pijn telkens weer terug. De 
artsen zijn `uitbehandeld`. Hoe dan verder?  Op de bank blijven zitten? Voor deze groep is de 
cursus ontwikkeld die bestaat uit 16 sessies van 1 ½ uur. Elke sessie bestaat uit een uur fysieke 
training en een half uur les of groepsgesprek. Het is soms zwaar maar de moeite waard volgens 
onze deelnemers tot nu toe. Voor meer informatie: vraag naar Ingeborgh Rigter of stuur een 
mail via onze site. 
 
Kwaliteit van fysiotherapeutische zorg bij Lijf & Leven: 
 
Dit jaar hebben we het heel druk gehad met het zichtbaar maken van onze kwaliteit. 
De HKZ-certificering (zoiets als keurmerk ISO) willen we dit jaar gaan halen. Ook de 
vrijwillige Plus-audit (keuring) van Menzis voor Plus-praktijk hebben we in juni gedaan. 
Daarnaast liep er een landelijk kwaliteitsplan van ZieZo (zichtbare zorg) samen met onze 
beroepsvereniging. Hiervoor werd dit jaar voor het eerst informatie over onze dossiers 
automatisch uitgelezen, ook in de maand juni.  
We hebben het hier razend druk mee gehad, vooral omdat de softwareprogramma’s allemaal 
maar net op tijd klaar waren. 
En helaas… de Plus-audit van Menzis hebben we net niet gehaald. Gelukkig maar op één 
onderdeel van de hele lijst (behandeldoel juist formuleren in de verslaglegging) en daar gaan 
we ons nu op verbeteren. In december volgt een her-audit op dit onderdeel. 
Het ketennetwerk COPD functioneert inmiddels goed. De COPD zorg in de Gelderse Vallei 
wordt door de samenwerking steeds beter en completer.  
De Beweegkuur loopt ook dit jaar door. We doen dit samen met de huisartsen R. Hendrikse en 
I. Reidsma en hun POH’er Anke de Blois. Kijk Op www.beweegkuur.nl. 
In september vindt er een eerste bijeenkomst plaats van een nieuw samenwerkingsverband op 
het gebied van oncologie. Iris zal daar voor onze praktijk aan deelnemen, zij is immers in 
opleiding voor oncologie fysiotherapeut.  
 
 
 
 
Alle specialisatie en groepsprogramma’s op een rij: 
 

o Algemene fysiotherapie 
o Psychosomatische fysiotherapie 
o Oedeemtherapie/ Oncologie fysiotherapie 



o Longrevalidatie 
o Hydrotherapie (in zwembad De Peppel) 
o Beweeg (zorg) programma’s voor 

- COPD 
- Claudicatio Intermittens 
- Chronische pijn (teRug in Actie) 
- FLITS! (Fit Leven en Integreren door Training en Sport, voorheen 

migrantenprotocol) 
 
Voor alle programma’s en fysiotherapiezittingen geldt dat mensen goed aanvullend 
verzekerd moeten zijn. We kunnen dat meteen voor iemand uitzoeken als hij of zij zich 
aanmeldt.  
 

Lijf & Leven Fit! biedt inmiddels heel wat verschillende beweegactiviteiten aan. Naast de 
medische fitness (bijna alle dagen), de yoga (vrijdagmiddag door Rinie Thijssen) ook de 
aangepaste zwemgroep (maandagmorgen). Alle activiteiten hier zijn voor eigen rekening van 
de deelnemers maar inmiddels geven veel zorgverzekeraars een toelage en werken we samen 
met het Astma Fonds zodat we ook subsidie kunnen krijgen van o.a. de gemeente Ede.  
 
 
We hopen dat we komend jaar weer samen met jullie de fysiotherapeutische zorg optimaal  
kunnen houden, hebben jullie vragen of opmerkingen: we horen het graag! 
 
Met vriendelijke groeten, 
namens Liesbeth vd Broek,  Iris Kollau, Ingeborgh Rigter,  
Susan Wijnhoven, Rinie Thijssen, Miranda Bekker, Elske van Diepen, 
 
Ellen Toet 
 
 
Bijgaande informatie: 
We sturen wat bij u passende folders mee. Wilt u alle folders? Kijk dan op de website www.lijfenleven.com bij 
FAQ: praktijkfolders. Neem met ons contact op indien u meer wilt weten over een programma/ mogelijkheden 


