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Beste	  lezers,	  
	  

Zoals	  gebruikelijk	  onze	  nieuwsbrief	  begin	  januari	  om	  samen	  met	  ons	  even	  terug	  te	  kijken	  naar	  
het	  oude	  jaar	  en	  vooruit	  te	  blikken	  naar	  het	  nieuwe…..	  
	  
Topzorg	  Fysiotherapie	  
Sinds	  1	  januari	  jl.	  heeft	  onze	  praktijk	  het	  predicaat	  "TopZorg	  Fysiotherapie"	  want	  op	  28	  
december	  zijn	  wij	  positief	  geauditeerd	  voor	  zorgverzekeraar	  Menzis	  en	  Agis/Achmea	  door	  
een	  extern	  bureau.	  Hiermee	  laten	  we	  zien	  dat	  we	  voldoen	  aan	  de	  hoogste	  eisen	  op	  het	  
gebied	  van	  kwaliteit	  van	  zorg,	  service	  en	  informatie	  voor	  de	  patiënt.	  Maximaal	  transparante	  
zorg,	  kwalitatief	  doelmatig,	  een	  hoog	  patiënt-‐tevredenheidscijfer	  en	  het	  gebruik	  van	  
meetinstrumenten	  en	  voortgangsrapportages	  zijn	  een	  aantal	  voorwaarden.	  	  Ook	  de	  
bereikbaarheid,	  de	  openingstijden	  en	  de	  wachttijd	  wordt	  meegewogen	  in	  het	  oordeel.	  
Kortom:	  we	  zijn	  er	  erg	  trots	  op	  dit	  resultaat.	  
	  
Avondpraktijk	  
De	  praktijk	  is	  vanaf	  heden	  drie	  avonden	  per	  week	  geopend:	  maandag-‐,	  dinsdag-‐	  en	  
donderdagavond	  tot	  21.00	  uur.	  De	  Fit!-‐activiteiten	  breiden	  namelijk	  nog	  steeds	  uit	  en	  de	  
behoefte	  aan	  fysiotherapeutische	  behandeling	  in	  de	  avonduren	  neemt	  ook	  nog	  steeds	  toe.	  	  
	  
De	  fysiotherapeuten	  
Iris	  doet	  haar	  laatste	  jaar	  van	  de	  opleiding	  tot	  oncologisch	  fysiotherapeut.	  Ingeborgh	  doet	  dit	  
jaar	  haar	  laatste	  deel	  van	  de	  Mobilizing	  Awareness®opleiding.	  Ellen	  gaat	  in	  maart	  de	  
opleiding	  Hartfalen	  in	  de	  1e	  lijn	  volgen.	  De	  Hart-‐Vaat-‐Long	  fysiotherapeut	  is	  landelijk	  op	  weg	  
naar	  een	  geregistreerd	  specialisme.	  Liesbeth	  is	  op	  2	  oktober	  bevallen	  van	  haar	  eerste	  kindje:	  
Luuk.	  Een	  prachtkereltje!	  Inmiddels	  is	  ze	  weer	  voor	  3	  dagen	  per	  week	  aan	  het	  werk.	  	  
Elske	  van	  Diepen	  is	  toch	  niet	  bij	  ons	  gebleven	  maar	  met	  de	  liefde	  naar	  het	  verre	  Noorden	  
verhuisd…..Jammer	  voor	  ons	  maar	  de	  reistijd	  werd	  te	  lang.	  
	  
Nieuwe	  collega	  
Vanaf	  1	  januari	  hebben	  we	  er	  echter	  weer	  een	  nieuwe	  vaste	  collega	  bij:	  Brenda	  Schiettekatte.	  
Brenda	  is	  CKR-‐geregistreerd	  manueel	  therapeut	  en	  werkte	  hiervoor	  in	  Rhenen	  en	  Elst.	  Zij	  
woont	  in	  Ede	  en	  is	  helemaal	  enthousiast	  om	  met	  haar	  specialisatie	  onze	  praktijk	  verder	  uit	  te	  
bouwen.	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
Iets	  meer	  over	  enkele	  van	  onze	  fysiotherapeutische	  behandelmogelijkheden	  
Medical	  Taping	  Concept:	  Een	  methode	  om	  met	  tapen	  de	  spieren	  te	  ondersteunen	  zonder	  de	  
functie	  te	  beperken.	  Het	  lichaamseigen	  herstelproces	  wordt	  geactiveerd.	  Liesbeth,	  Susan	  en	  
Iris	  hebben	  deze	  cursus	  afgerond.	  
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!	  Door	  Liesbeth.	  
Looptraining	  bij	  Claudicatio	  Intermittens:	  	  Er	  volgen	  al	  een	  aantal	  patiënten	  de	  
gesuperviseerde	  looptraining	  bij	  Ellen.	  Mensen	  kunnen	  zowel	  via	  de	  vaatchirurg	  als	  via	  de	  
huisarts	  	  verwezen	  worden.	  We	  zien	  verbazend	  goede	  resultaten.	  Zie	  www.claudicationet.nl.	  
Leefstijlverandering:	  Dit	  	  blijft	  voor	  veel	  mensen	  met	  een	  chronische	  aandoening	  de	  
belangrijkste	  uitdaging.	  Zoals	  u	  misschien	  zelf	  weet	  is	  dit	  ook	  een	  van	  de	  moeilijkste	  
behandeldoelen.	  Ellen	  doet	  mee	  met	  een	  landelijke	  proef	  met	  de	  Move-‐monitor	  waarbij	  het	  
beweeggedrag	  van	  mensen	  drie	  dagen	  aaneen	  gemeten	  wordt	  met	  een	  monitor	  om	  hun	  
middel.	  U	  krijgt	  hier	  meer	  van	  te	  horen	  zodra	  er	  resultaten	  binnen	  zijn.	  	  
Moblizing	  Awareness®:	  Veel	  problemen,	  waarvoor	  men	  de	  fysiotherapeut	  bezoekt,	  vinden	  
hun	  oorsprong	  in	  de	  bewegingsketen	  die	  verstoord	  is.	  Mobilizing	  Awareness	  is	  een	  
probleemaanpak	  gericht	  op	  het	  herstellen	  van	  die	  verstoorde	  bewegingsketen	  en	  houding.	  
Ingeborgh	  past	  deze	  manier	  van	  behandelen	  toe	  bij	  patiënten.	  De	  beïnvloeding	  van	  iemands	  
individuele	  totale	  gezondheid	  staat	  centraal.	  	  
	  
(Te)Rug	  in	  Actie!	  
Dit	  voorjaar	  start	  voor	  de	  8e	  keer	  “(Te)Rug	  in	  Actie!”	  de	  groepstherapie	  voor	  mensen	  met	  
chronische	  pijnklachten.	  	  Kent	  u	  mensen	  die	  “uitbehandeld”	  zijn	  en	  door	  hun	  pijnklachten	  tot	  
niets	  meer	  komen,	  stuur	  ze	  door!	  Alle	  deelnemers	  tot	  nu	  toe	  geven	  aan	  anders	  om	  te	  gaan	  
met	  hun	  pijn	  en	  weer	  meer	  te	  kunnen.	  
	  
Verminderde	  vergoedingen	  fysiotherapie?	  
Er	  is	  veel	  verwarring	  ontstaan	  over	  het	  wel	  of	  niet	  vergoed	  krijgen	  van	  fysiotherapie.	  
Dit	  jaar	  moet	  er	  weer	  meer	  fysiotherapie	  uit	  de	  aanvullende	  pakketten	  worden	  vergoed.	  Zo	  
zijn	  bijvoorbeeld	  de	  behandelingen	  bij	  aandoeningen	  zoals	  reuma,	  M.	  Bechterew	  en	  
wervelfractuur	  bij	  osteoporose	  uit	  de	  Basisverzekering	  gehaald.	  Ook	  voor	  aandoeningen	  die	  
nog	  wel	  op	  de	  “lijst	  Borst”	  staan	  moeten	  de	  eerste	  20	  behandelingen	  uit	  de	  aanvullende	  
verzekering	  worden	  vergoed.	  Voor	  de	  lijst	  zie	  de	  website:	  
(http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Zorgsoorten/ParamedischeZorg/Declareren/Dia
gnosecode.htm)	  	  
Let	  op!	  Als	  patiënten	  met	  deze	  aandoeningen	  al	  een	  chronische	  indicatie	  hadden	  in	  2011	  
nemen	  zij	  die	  mee	  naar	  2012.	  Hadden	  zij	  een	  machtiging	  voor	  een	  niet-‐limitatieve	  vergoeding	  
voor	  de	  per	  	  2012	  geschrapte	  indicaties	  (rood	  aangegeven)	  dan	  vervalt	  deze	  wel.	  Doordat	  er	  
zoveel	  verschillende	  polissen	  met	  allerlei	  verschillende	  vergoedingen	  mogelijk	  zijn	  is	  ons	  
advies	  aan	  iedereen	  die	  fysiotherapie	  nodig	  heeft	  om	  samen	  met	  ons	  voor	  het	  eerste	  consult	  
uit	  te	  laten	  zoeken	  wat	  kan	  en	  wat	  niet.	  Dit	  kan	  telefonisch!	  Graag	  in	  de	  ochtenduren	  als	  
Miranda	  op	  kantoor	  is.	  

	  
	  
	  



Alle	  specialisatie	  en	  groepsprogramma’s	  
	  

o Algemene	  fysiotherapie	  
o Psychosomatische	  fysiotherapie	  
o Oedeemtherapie/	  Oncologie	  fysiotherapie	  
o Longrevalidatie	  
o Manuele	  therapie	  
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	  verschillende	  beweegactiviteiten	  aan.	  Naast	  de	  medische	  
fitness	  (maandag-‐	  en	  vrijdagochtend	  om	  09.00	  uur	  en	  drie	  avonden	  van	  19.00	  tot	  21.00	  uur),	  
de	  yoga	  (vrijdagmiddag	  van	  14.00	  tot	  15.00	  uur)	  ook	  de	  aangepaste	  zwemgroep	  
(maandagmorgen	  10.45-‐11.45	  uur).	  Alle	  Fit!-‐activiteiten	  zijn	  voor	  eigen	  rekening	  van	  de	  
deelnemers	  maar	  we	  krijgen	  voor	  een	  aantal	  groepen	  subsidie	  van	  de	  gemeente	  Ede	  vanuit	  
de	  gehandicaptensport,	  waardoor	  de	  kosten	  beperkt	  kunnen	  blijven.	  

	  
	  

We	  doen	  ons	  uiterste	  best	  om	  ook	  komend	  jaar	  de	  fysiotherapeutische	  zorg	  optimaal	  voor	  u	  
te	  houden.	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
namens	  Liesbeth	  vd	  Broek,	  Iris	  Kollau,	  Ingeborgh	  Rigter,	  Brenda	  Schiettekatte,	  	  
Susan	  Wijnhoven,	  Rinie	  Thijssen	  (yoga)	  en	  Miranda	  Bekker	  (administratie).	  
	  
	  
Ellen	  Toet	  

	  
	  
Wilt	  u	  folders	  van	  onze	  praktijk?	  Kijk	  dan	  op	  de	  website	  www.lijfenleven.com	  bij	  FAQ:	  
praktijkfolders.	  Neem	  contact	  op	  indien	  u	  meer	  wilt	  weten	  over	  een	  programma/	  
mogelijkheden.	  
	  
Wist	  u	  dat	  u	  zich	  via	  onze	  website	  ook	  kunt	  aanmelden	  of	  vragen	  kunt	  stellen?	  	  
	  
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).	  


