
 

           
 

 

 

 

 

 

NIEUWSBRIEF!         Januari 2010 

     
Beste artsen, verwijzers, collega’s, 

 

Ook dit jaar weer een nieuwsbrief om iedereen op de hoogte te houden van wat er allemaal in 

en rond onze praktijk speelt. 

 

De fysiotherapeuten: 

 

Afgelopen jaar is Iris Kollau ons team komen versterken. Iris heeft de CKR geregistreerde 

specialisatie Oedeemtherapie en begint deze maand met de opleiding tot oncologisch 

fysiotherapeut. Zo kunnen we de patiënten nog beter begeleiden en behandelen in een moeilijk 

ziekteproces. Hester vd Wal is inmiddels vanaf september 2009 weer aan het werk na een tijdje 

afwezigheid na de geboorte van haar dochtertje. Ingeborgh Rigter heeft haar uren uitgebreid en 

werkt sinds september 4 dagen per week. Liesbeth vd Broek heeft de transformatie van het 

Migrantenprotocol naar het FLITS!-programma aangepakt en begint komend jaar aan het 

zorgprogramma Diabetes. Ellen Toet heeft de opleiding Fysiotherapie na Hart- en 

Longtransplantatie gedaan. U merkt het al, we zijn weer druk geweest.  

 

Verder nieuws: 

 

Sinds afgelopen jaar hebben we een telefoniste/praktijkassistente, Ariënne Brouwer, wat veel 

rust geeft tijdens het behandelen. We hebben een aantal keren een korte stagiair gehad voor een 

master-opleiding, en dat is goed bevallen. Vanaf juni komt er dan ook voor 3 maanden een 

stagiair; Wietske van Scherrenburg. Een uitdaging voor beide kanten! En ja, in februari bestaat 

de praktijk alweer 5 jaar! We gaan dit met het team vieren met een etentje en zullen later in het 

jaar nog meer van ons laten horen. Vanaf februari begint Kim van Leeuwen, diëtiste van 

Voeding in de Praktijk, met spreekuren in onze praktijk. Dit om de drempel voor patiënten te 

verlagen en onze samenwerking (nu bij Flits!, revalidatie COPD en Diabetesprogramma) 

verder uit te breiden. 

 

Erkenning voor streven naar kwaliteit en multidisciplinaire samenwerking: 

 

Afgelopen najaar hebben we meegedaan met een audit van Menzis op het gebied van kwaliteit 

en serviceverlening. Vorig jaar hadden we hierop vooruitlopend een patiënten- tevredenheids- 

onderzoek uitgevoerd en een kwaliteitsjaarplan geschreven. Jullie hebben dit in onze vorige 

nieuwsbrief kunnen lezen. De daaruit voortkomende aanbevelingen tot verbetering zijn 

doorgevoerd en nu was het dus best spannend. En ja, we zijn uitgekomen in de groep van Beste 

Praktijken waar we erg trots op zijn! Afgelopen jaar zijn we gestart met het oprichten van een 

netwerk COPD voor fysiotherapeuten uit de regio en met dit netwerk zijn we deelnemer in het 

ketenproject COPD van het ROH. Inmiddels zijn er al plannen om een dergelijk netwerk ook 

op te richten voor de Diabetes type II. Maar we beginnen nu eerst met de pilot van de 
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Beweegkuur, samen met de huisartsen Ronald Hendrikse en Ineke Reidsma en hun POH’er 

Anke. 

 

Alle specialisatie en groepsprogramma’s op een rij: 

 

o Algemene fysiotherapie 

o Psychosomatische fysiotherapie 

o Oedeemtherapie 

o Longrevalidatie 

o Hydrotherapie (in zwembad De Peppel) 

o Beweeg (zorg) programma’s voor 

- COPD 

- Diabetes Mellitus type II 

- Coronaire aandoeningen 

- Chronische pijn (teRug in Actie) 

- FLITS! (Fit Leven en Integreren door Training en Sport, voorheen 

migrantenprotocol) 

Voor de groepsprogramma’s geldt dat mensen goed aanvullend verzekerd moeten zijn. 

We kunnen dat meteen voor iemand uitzoeken als hij of zij zich meldt. Bij Menzis 

hebben we al vanaf pakket 2 een volledige vergoeding voor alle programma’s 

gecontracteerd. 

 

Lijf & Leven Fit! biedt inmiddels heel wat verschillende beweegactiviteiten aan. Naast de 

medische 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 subsidie kunnen krijgen van o.a. de gemeente Ede.  

 

Het samenwerkingsverband SaFysio: 

 

Voor veel verwijzers en patiënten is het heel moeilijk om de goede fysiotherapeut of het goede 

programma te kiezen bij een bepaalde aandoening. Het aanbod is nogal ondoorzichtig en daar 

doen wij onszelf ook geen goed mee. Daarom hebben we dit jaar met 6 praktijken SaFysio 

opgericht (Samenwerkende Fysiotherapeuten Ede e.o.). Doel is transparantie over het aanbod, 

versterken van elkaar door verwijzen naar elkaar en specialisatie met een hoge 

kwaliteitsgarantie. Meer info vinden jullie op www.safysio.nl. We hopen dat meer collega’s 

zich zullen aansluiten.  

 

We hopen dat we komend jaar weer samen met jullie de zorg voor de patiënt optimaal  kunnen 

houden, hebben jullie vragen of opmerkingen: we horen het graag! 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens Liesbeth vd Broek,  Iris Kollau, Ingeborgh Rigter,  

Hester v.d.Wal,  Ariënne Brouwer en Rinie Thijssen, 

 

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 


