
	   	   	   	   	   NIEUWSBRIEF,	  februari	  2014	   	  
	  
	  
	   	   	   	  
Beste	  patiënt/cliënt	  van	  Lijf	  &	  Leven,	  
	  
	  
	  
Graag	  sturen	  wij	  u	  weer	  onze	  nieuwsbrief	  over	  een	  paar	  recente	  gebeurtenissen	  en	  natuurlijk	  
over	  de	  nieuwe	  plannen	  voor	  het	  komende	  jaar!	  	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  is	  opnieuw	  Topzorg-‐	  en	  Pluspraktijk!	  
Eind	  december	  2013	  is	  Lijf	  &	  Leven	  Ede	  opnieuw	  succesvol	  geauditeerd	  en	  is	  voor	  2014/2015	  
dus	  opnieuw	  Topzorg-‐	  en	  Pluspraktijk.	  Dat	  betekent	  dat	  alle	  inspanningen	  om	  goede	  èn	  
transparante	  kwaliteit	  te	  leveren	  succesvol	  zijn	  geweest.	  
	  
Tweede	  vestiging	  Lijf	  en	  Leven	  Vianen	  
In	  september	  is	  Lijf	  &	  Leven	  een	  tweede	  vestiging	  in	  Vianen	  gestart.	  Een	  mooie	  uitdaging	  om	  
onze	  visie	  op	  de	  fysiotherapeutische	  zorg	  ook	  hier	  waar	  te	  maken.	  Jan	  Dubbers	  is	  daar	  de	  
praktijkmanager,	  terwijl	  Ellen	  en	  Brenda	  er	  ook	  een	  aantal	  dagdelen	  werken.	  Per	  1	  maart	  komt	  
Oefentherapeut	  Cesar	  Jaap	  Hoogendoorn	  het	  team	  in	  Vianen	  versterken.	  
	  	  
Nieuws	  over	  de	  fysiotherapeuten	  

• Susan	  Wijnhoven	  is	  per	  31	  december	  bij	  ons	  vertrokken.	  	  
• Agnes	  Damming	  en	  Daisy	  Cevat	  zijn	  onlangs	  bij	  ons	  gestart.	  Agnes	  is	  al	  langer	  werkzaam	  

als	  (long)fysiotherapeut	  in	  Apeldoorn	  en	  neemt	  waar	  voor	  Iris	  Kollau	  
(zwangerschapsverlof).	  Iris’	  zoontje	  Tycho	  is	  inmiddels	  op	  20	  december	  geboren,	  ze	  
komt	  7	  maart	  weer	  terug.	  

• Daisy	  is	  afgelopen	  jaar	  afgestudeerd	  en	  wil	  graag	  sportfysiotherapie	  gaan	  doen.	  Ze	  
begint	  goed:	  in	  februari	  doet	  ze	  de	  cursus	  Medical	  Taping.	  

• Timon	  Schuurman	  gaat	  in	  september	  2014	  beginnen	  met	  de	  Masteropleiding	  Manuele	  
Therapie;	  een	  hele	  uitdaging!	  	  

• Liesbeth	  van	  den	  Broek	  is	  inmiddels	  klaar	  met	  de	  opleiding	  neurorevalidatie.	  
• Ellen	  heeft	  in	  december	  de	  vervolgcurus	  Motivational	  Interviewing	  gedaan.	  Het	  

motiveren	  van	  mensen	  om	  hun	  leefstijl	  te	  veranderen	  is	  wellicht	  een	  van	  de	  moeilijkste	  
taken	  in	  de	  gezondheidszorg.	  

• Stagaire:	  	  Anne	  van	  Elleswijk	  is	  4e	  jaars	  student	  fysiotherapie	  en	  is	  van	  februari	  t/m	  
begin	  juli	  bij	  ons	  in	  de	  praktijk	  het	  vak	  aan	  het	  leren!	  
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Onze	  nieuwe	  plannen,	  activiteiten	  en	  mogelijkheden	  voor	  2014!	  
	  
	  
ThuiszorgTherapie	  
Ingeborgh	  en	  Ellen	  hebben	  zich	  na	  hun	  opleiding	  tot	  thuiszorgfysiotherapeut	  	  
(www.thuiszorgtherapeut.nl)	  aangesloten	  bij	  Buurtzorgteam	  Ede-‐Zuid	  en	  Ede-‐West.	  Een	  
Buurtzorg+-‐team	  bestaat	  uit	  de	  thuiszorgmedewerkers,	  een	  ergotherapeut	  en	  een	  speciaal	  
opgeleide	  fysiotherapeut.	  De	  samenwerking	  biedt	  zorg	  op	  maat	  waarbij	  de	  hulpverleners	  elkaar	  	  
aanvullen.	  Patiënten	  kunnen	  zich	  direct	  aanmelden	  en	  het	  Buurtzorg+-‐team	  mag	  zelf	  een	  
indicatiestelling	  doen:	  makkelijk,	  kleinschalig	  en	  goede	  zorg	  op	  maat	  in	  de	  buurt.	  Kijk	  op	  
http://edezuid.buurtzorg.net/	  of	  op	  www.buurtzorgnederland.com.	  
	  
	  
Nieuw!	  	  Inloopspreekuur	  Fysiotherapie	  maandagavond	  van	  20.00	  tot	  21.00	  uur	  (Timon)	  
Vanaf	  17	  februari	  kan	  iedereen	  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!	  	  
Heeft	  u	  interesse	  of	  vragen	  over	  het	  inloopspreekuur,	  kijk	  op	  onze	  site	  of	  bel	  0318-‐642509.	  	  
	  
	  
Een	  aantal	  speciale	  behandelmogelijkheden	  uitgelicht…..	  
	  
XCo-‐training	  (Timon	  en	  Brenda;	  Xco-‐intructors)	  
De	  XCo	  is	  een	  met	  grit	  gevulde	  buis	  die	  we	  veel	  toepassen	  in	  de	  revalidatie	  na	  spier-‐	  en	  
gewrichtsklachten.	  De	  XCo	  kan	  een	  goede	  aanvulling	  zijn	  op	  de	  gewone	  training.	  Als	  u	  meer	  
over	  de	  XCo	  en	  de	  toepassingsmogelijkheden	  wilt	  weten	  dan	  kunt	  u	  dat	  navragen	  bij	  Timon	  of	  
Brenda.	  
	  
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.	  	  Het	  doel	  is	  een	  efficiënte	  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.	  	  
	  
Walk	  Fit/	  Runningtherapie	  (Brenda)	  
In	  februari	  starten	  wij	  weer	  met	  de	  Runningtherapie/Walk	  Fit.	  Runningtherapie	  heeft	  een	  duur	  
van	  12	  weken;	  tweemaal	  per	  week	  één	  uur.	  Wij	  meten	  de	  conditie	  aan	  het	  begin	  en	  evalueren	  
tussentijds.	  Samen	  bewegen	  met	  anderen	  (twee	  tot	  vier	  personen)	  is	  gezelliger	  en	  stimuleert.	  
Runningtherapie	  richt	  zich	  niet	  op	  prestatie,	  maar	  op	  plezierig	  en	  ontspannen	  bewegen.	  Het	  
tempo	  varieert	  van	  stevig	  wandelen	  tot	  hardlopen.	  ‘Bewegen	  brengt	  van	  alles	  in	  beweging’	  en	  
leidt	  tot	  een	  rustiger	  en	  voldaan	  	  gevoel,	  een	  betere	  slaap	  en	  goede	  conditie.	  Vooral	  voor	  
mensen	  met	  depressieve	  klachten	  en/of	  (een)	  burn-‐out	  is	  dat	  belangrijk.	  
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Rugscholing	  ‘Sterk	  aan	  het	  werk’	  
Sinds	  mei	  2013	  biedt	  	  Lijf	  &	  Leven	  het	  rugprogramma	  ‘Sterk	  aan	  het	  werk’.	  Dit	  programma	  is	  
bedoeld	  voor	  die	  patiënten	  die	  met	  regelmaat,	  meer	  dan	  één	  keer	  per	  jaar	  door	  hun	  rug	  gaan	  
of	  continu	  sluimerende	  rugklachten	  hebben.	  	  
	  
Medical	  Taping	  Concept	  
Met	  tape	  ondersteunen	  we	  de	  spieren	  zonder	  de	  functie	  te	  beperken.	  Het	  lichaamseigen	  
herstelproces	  wordt	  geactiveerd.	  Liesbeth,	  Daisy	  en	  Iris	  passen	  deze	  behandeling	  toe.	  	  
	  
Looptraining	  bij	  Claudicatio	  Intermittens	  /vaatlijden	  (Ellen	  Toet)	  
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.	  Afgelopen	  najaar	  is	  de	  scholing:	  ‘Begeleiden	  bij	  stoppen	  met	  roken’	  gevolgd.	  
	  
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	  komt	  er	  aan	  en	  
we	  zijn	  inmiddels	  aangesloten	  bij	  regionetwerk	  Obesitas	  Gelderse	  Vallei.	  
	  
Moblizing	  Awareness	  (Ingeborgh)	  
Veel	  fysiotherapeutische	  klachten	  zijn	  een	  gevolg	  van	  een	  verstoorde	  bewegingsketen.	  Die	  
verstoring	  kan	  recent	  zijn,	  maar	  ook	  al	  jaren	  bestaan	  zonder	  dat	  iemand	  er	  iets	  van	  heeft	  
gemerkt.	  Mobilizing	  Awareness	  is	  gericht	  op	  herstel	  van	  die	  verstoorde	  bewegingsketen	  en	  
houding.	  	  
	  
Stagiair	  ROC	  A12:	  
Op	  maandag	  en	  dinsdag	  	  ziet	  u	  tot	  de	  zomervakantie	  naast	  Miranda	  een	  nieuw	  gezicht:	  Lisa	  
Merlijn	  loopt	  stage	  als	  secretarieel	  medewerkster.	  	  
	  
Tot	  slot	  vragen	  wij	  uw	  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.	  Wij	  zoeken	  dan	  samen	  met	  u	  uit	  wat	  wel	  en	  niet	  
kan	  qua	  vergoedingen.	  Met	  het	  BSN	  nummer	  kunnen	  wij	  direct	  zien	  welke	  polis	  u	  heeft.	  Vaak	  
valt	  het	  mee,	  soms	  ook	  niet.	  In	  november	  2013	  heeft	  Agnes	  Wolbert,	  kamerlid	  en	  
woordvoerder	  ‘zorg’	  van	  de	  PvdA,	  op	  onze	  uitnodiging	  een	  werkbezoek	  gebracht	  aan	  de	  
praktijk.	  Met	  haar	  hebben	  we	  de	  financiële	  situatie	  rondom	  fysiotherapie	  besproken	  met	  als	  
doel	  de	  eerstelijnszorg	  toegankelijk	  te	  houden,	  en	  niet	  verder	  te	  beperken.	  Inmiddels	  is	  er	  in	  de	  
media	  en	  de	  Tweede	  Kamer	  veel	  meer	  aandacht	  voor	  de	  macht	  verzekeraars	  geweest.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
Team	  Lijf	  &	  Leven	  
Liesbeth	  van	  den	  Broek,	  	  Iris	  Kollau,	  Ingeborgh	  Rigter,	  Brenda	  Schiettekatte,	  	  
Timon	  Schuurman,	  Agnes	  Damming,	  Daisy	  Cevat,	  Rinie	  Thijssen	  (yoga),	  Miranda	  Bekker	  
(administratie)	  en	  Ellen	  Toet.	  
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Bijlage	  nieuwsbrief	  Lijf	  &	  Leven	  2014:	  
	  
Alle	  specialisatie	  en	  groepsprogramma’s	  op	  een	  rij:	  
	  

• Algemene	  fysiotherapie	  
• Psychosomatische	  fysiotherapie	  
• Oedeemtherapie/	  Oncologie	  fysiotherapie	  
• Longrevalidatie	  
• Manuele	  therapie	  
• Neurorevalidatie	  
• Hydrotherapie	  (in	  zwembad	  De	  Peppel)	  
• Beweeg	  (zorg)	  programma’s	  voor	  

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

migrantenprotocol)	  
o Rugscholing	  (Sterk	  aan	  het	  Werk)	  
o Running	  Therapy	  
o Obesitas	  (Evenwicht	  in	  je	  Gewicht)	  
o KANS	  (	  klachten	  van	  arm,	  nek	  en	  schouder)	  

	  
Voor	  alle	  programma’s	  en	  fysiotherapiezittingen	  geldt	  dat	  er	  een	  goede	  goede	  (aanvullende)	  
verzekering	  moet	  zijn.	  We	  kunnen	  dat	  meteen	  voor	  iemand	  uitzoeken	  bij	  aanmelding	  via	  het	  
BSN-‐nummer.	  	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  Fit!	  	  
Lijf	  &	  Leven	  Fit!	  biedt	  inmiddels	  heel	  veel	  verschillende	  beweegactiviteiten	  aan.	  Naast	  de	  
medische	  fitness	  (maandag-‐	  en	  vrijdagochtend	  en	  drie	  avonden),	  de	  yogagroep	  (vrijdagmiddag)	  
ook	  de	  aangepaste	  zwemgroep	  (maandagmorgen)	  en	  de	  cursus	  Natuurlijk	  Bewegen.	  Alle	  
activiteiten	  vanuit	  Fit!	  zijn	  voor	  eigen	  rekening	  van	  de	  deelnemers.	  Omdat	  we	  voor	  een	  aantal	  
groepen	  subsidie	  krijgen	  van	  de	  gemeente	  Ede,	  blijven	  de	  kosten	  beperkt.	  
	  
Bijgaand	  treft	  u	  een	  aantal	  relevante	  folders.	  Wilt	  u	  alle	  folders?	  Kijk	  dan	  op	  de	  website	  
www.lijfenleven.com	  bij	  FAQ/praktijkfolders.	  Als	  u	  meer	  wilt	  weten	  over	  onze	  programma’s	  en	  
mogelijkheden,	  verzoeken	  wij	  u	  contact	  op	  te	  nemen.	  Uiteraard	  kunt	  u	  ook	  op	  onze	  website	  
vragen	  stellen	  en	  kunnen	  patiënten	  zich	  	  aanmelden.	  	  	  
	  
Wist	  u	  dat	  wij	  indien	  nodig	  onderling	  doorverwijzen	  binnen	  ons	  Safysionetwerk?	  Zo	  staan	  we	  
garant	  voor	  een	  behandeling	  door	  een	  goed	  opgeleide,	  CKR-‐geregistreerde	  fysiotherapeut.	  
(http://www.safysio.nl).	  
	  
Wij	  werken	  o.a.	  samen	  met	  de	  diëtisten	  van	  Voeding	  in	  de	  Praktijk,	  de	  SPEL-‐	  psychologen	  Ede,	  
Cesartherapeut	  Ellen	  vd	  Plas,	  Buurtzorg+	  Ede-‐Zuid	  en	  Ede-‐West	  en	  ergotherapiepraktijk	  	  
Ergodus.	  


