
 
           

 
 
 
 
 

NIEUWSBRIEF!         Nr 1, 2009 
     
Voor de eerste maal een nieuwsbrief  om iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal 
in en rond de praktijk speelt. 
 
Nieuwe gezichten: 
 
Iris Kollau werkt alweer vanaf december  bij ons als fysiotherapeut. Zij heeft als specialisaties 
oedeemtherapie en COPD/ Astma . Zij wil zich in toekomst ook meer gaan richten op de 
oncologische fysiotherapie. Ze neemt nu ook waar voor Hester. Want vanaf 8 januari is Hester 
vd Wal met zwangerschapsverlof, ze verwacht haar 1e kindje einde februari (spannend dus!). 
De voorspellingen zijn divers en wie o wie gaat de taart winnen?! 
Ariėnne Brouwer is de nieuwe praktijkassistente. Zij werkt op ma-, di-, do-, en vrijdagochtend 
van 9.00 tot 12.30 uur. Zij regelt alles rondom Lijf & Leven Fit!, neemt de telefoon op, maakt 
afspraken en beantwoordt vragen. Bel bij voorkeur dus ’s ochtends naar de praktijk. 
Rinie Thijssen werkt vanaf oktober bij ons als yoga-docente op de vrijdagmiddag. Niet veel 
mensen zien haar (lekker rustig met haar groepje in de grote zaal) maar ze hoort erbij! 
 
Recente Cursussen: 
 
Hester en Liesbeth hebben de cursus KrachtRevalidatieSysteem en RugRevalidatieSysteem 
gevolgd. Er volgt nog een Aėrobe (uithouding) training. Iris heeft de grote cursus Astma en 
COPD gevolgd. Ingeborgh heeft zich aan een paar dagen Mindfulness (ontspanningstechniek) 
overgegeven. Ellen heeft Beweegprogramma Coronaire (hart) Aandoeningen en Diabetes 
gevolgd in 2008. Natuurlijk staat voor het hele team in het voorjaar weer de reanimatietraining 
met AED op het schema.  
Ellen is ook docent bij de cursus Astma en COPD en vraagt elk jaar een paar keer om 
vrijwilligers (longpatiënten) om mee te gaan naar een praktijklesdag. Iedere keer weer is dit 
geen probleem en doen jullie enthousiast mee. Hierbij nog eens hartelijk dank en we zijn trots 
dat jullie zo sterk kunnen verwoorden en uitstralen waar het allemaal om gaat. Complimenten! 
 
Tevredenheidsonderzoek: 
 
In  november en december hebben veel patiënten meegedaan aan dit onderzoek door de 
enquête in te vullen. Ariėnne heeft alle gegevens ingevoerd in de landelijke database met de 
volgende resultaten (rapportcijfers): 

o De behandeling: 8,5 
o De klachtenbehandeling : 9,3 
o De bejegening: 8,7 
o De praktijkvoering: 7,9 
o De accommodatie: 8,0 
o De dienstverlening algemeen: 8,4 

Mooie cijfers natuurlijk, ook vergeleken met de landelijke cijfers mogen we erg tevreden zijn,  maar 
de enquête is ook bedoeld om van te leren en te zien waar we kunnen verbeteren.  
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Die verbeterpunten zijn er ook! U was minder tevreden over: het vaak gestoord worden door de 
telefoon ( wij ook en daarom is Ariėnne er nu!), het  parkeren ( u kunt uw auto ook kwijt op de 
parkeerplaats achter het Apostolisch Genootschap of bij SOMA-terrein, wij als medewerkers 
zetten onze auto daar ook om ruimte te houden), de wachttijd (Ellen…!!), de 
informatievoorziening (iedereen een praktijkfolder geven, duidelijkere website, betere 
oefenschema’s en deze nieuwsbrief). 
Het is leuk en nuttig om een beeld te krijgen van onze praktijk gezien door uw ogen en we 
gaan de enquête ook zeker elk jaar inzetten.  
 
Electronisch Patiënten Dossier: 
 
Het zal nog een hele tijd duren voor alle landelijke plannen uitgevoerd zijn maar ook wij 
moeten ons voorbereiden op een nog digitaler tijdperk. We hebben lang de papieren dossiers 
naast het administratieprogramma op de computer gebruikt maar vanaf dit jaar gaan we 
helemaal digitaal! Dat vroeg in januari nogal wat extra werk en soms moeten we nog wat 
wennen maar de voordelen zien we ook. Meer structuur, betere meetmomenten en het 
makkelijker kunnen overnemen van een behandeling bij ziekte of vakantie collega. We moeten 
ook wel want vanaf 2010 werken we als fysiotherapeuten met “kwaliteitsindicatoren” om de 
zorg transparant te maken. Net zoiets als de lijstjes van “beste ziekenhuizen” in de Elsevier 
dus. Dit is niet alleen een eis van de zorgverzekeraars maar ook van onze eigen beroepsgroep. 
Ach ja, de tijd zal leren of we met z’n allen op de goede weg zijn. We hopen hier in ieder geval 
de menselijke maat als leidraad te kunnen houden, goede zorg maar ook vanuit ons hart! 
 
Speciale programma’s en mogelijkheden Fit!: 
 
Al onze programma’s even op een rij: 

 Revalidatie COPD (matig tot ernstig), verwijzing van longarts   
 Beweegprogramma Astma en mild COPD, verwijzing van huisarts   
 Onderhoudsprogramma ernstig COPD  
 (te) Rug in Actie, chronische pijn, groepstherapie 
 Migrantenprotocol, chronische klachten, groepstherapie 

De groep Hydrotherapie is vanaf januari gestart, prettige oefeningen voor mensen met een 
chronische aandoening of beperking onder begeleiding van Liesbeth of Ellen.  
We hopen in 2009 te beginnen met Beweegprogramma Hartaandoeningen en Diabetes. 
 
Lijf & Leven Fit! biedt inmiddels heel wat verschillende beweegactiviteiten aan. Naast het 
medisch fitness (bijna alle dagen), de yoga (vrijdagmiddag) nu ook de aangepaste zwemgroep 
(maandagmorgen) . Alle activiteiten hierin 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 een stukje subsidie kunnen krijgen. Wilt u aan iets meedoen? Vraag het aan uw 
behandelend therapeut of bel Ariėnne. 
 
Verzekeringen: 
Door alle verschillende verzekeraars en verschillende pakketten is het voor ons niet mogelijk 
van iedereen te weten hoeveel er vergoed wordt. Kijk dus goed in uw polisvoorwaarden en 
neem contact op met uw zorgverzekeraar als zaken niet duidelijk zijn. Over niet vergoede 
behandelingen krijgt u een rekening. 
 
Mist u zaken? Meldt het aan Ellen voor de volgende nieuwsbrief! 
Namens Liesbeth vd Broek, Ariėnne Brouwer, Iris Kollau, Ingeborgh Rigter, Hester vd Wal, 
Ellen Toet 
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