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     NIEUWSBRIEF, Juni 2013 
 
 
    
Beste patiënt/ cliënt van Lijf & Leven, 
 

 
Dit jaar onze nieuwsbrief begin juni, een jaar na de opening van de nieuwe praktijk.  
 
 
Topzorg- en Pluspraktijk 
Sinds 2012  heeft onze praktijk deze twee titels. Het halen van zo’n audit is natuurlijk mooi 
maar het verbeteren van kwaliteit is het uiteindelijke doel. Daarom zijn we ook afgelopen jaar 
druk bezig geweest met onze verslaglegging, met het ontwikkelen en invoeren van protocollen 
en speciale programma’s, en meten we de patiënttevredenheid continu. Vragenlijsten en 
scorelijsten worden online, veilig, ingevuld en dat is makkelijk voor zowel u als voor ons. 
Komend jaar gaan we verder met het meten op resultaat. 
 
Avondpraktijk: 
De praktijk is 3 avonden per week geopend, maandag-, dinsdag- en donderdagavond tot 21.00 
uur. Voor veel mensen is het fijn dat ze na werktijd kunnen komen. 
 
Nieuws over de fysiotherapeuten: 
Brenda Schiettekatte is vanaf januari 2012 bij ons als Master manuele therapie, en heeft recent 
de opleiding runningtherapie gedaan en neemt deel aan het netwerk Orthopedie i.s.m. 
ziekenhuis Gelderse Vallei.  
Timon Schuurman werkt vanaf augustus 2012 bij Lijf & Leven als eerste mannelijke collega! 
Hij heeft de opleiding longfysiotherapeut inmiddels afgerond.  
Iris Kollau heeft de opleiding tot oncologisch fysiotherapeut afgerond en neemt deel aan 
oncologienetwerk Muon.  
Ingeborgh Rigter, psychosomatische fysiotherapeut heeft de Mobilizing Awareness®opleiding 
afgerond. Een therapie met als doel de bewegingsvrijheid van het lichaam terug te krijgen via 
bewust en natuurlijk bewegen. Deze totaal therapie is gebaseerd op het werk van Matthias 
Alexander, Moshe Feldenkrais en Thomas Hanna. Na de zomer start zij de cursus “Natuurlijk 
Bewegen”. 
Liesbeth van de Broek is in februari  bevallen van haar tweede kindje Sofie en is inmiddels 
weer aan het werk. Zij gaat komend jaar haar kennis over Niet Aangeboren Hersenletsel 
vergroten in een opleiding neurologie. 
Susan Wijnhoven is dit jaar gestart met de opleiding tot orthopedisch fysiotherapeut, aan de 
Nederlandse Academie voor Orthopedische geneeskunde. Inmiddels heeft zij het onderdeel 
‘wervelkolom’ afgerond en start na de zomer met de ‘schouder en arm’.  
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Ellen Toet heeft de opleiding Hartfalen in de 1e lijn en Claudicatio gevolgd. Zij is nu Hart-Vaat 
en Longtherapeut. 

 
 
Buurtzorg+: 
Vanaf juli vorig jaar is onze praktijk onderdeel van het Buurtzorg+-team Ede Zuid. Buurtzorg 
levert thuiszorg vanuit een kleinschalig team. Een Buurtzorg+-team bestaat uit de 
thuiszorgmedewerkers, een ergotherapeut en een speciaal opgeleide fysiotherapeut. Ingeborgh 
en Ellen ronden deze opleiding als thuiszorgfysiotherapeut in juni af. De samenwerking zorgt 
voor zorg op maat waarbij de hulpverleners elkaar aanvullen en er geen sprake meer is van 
versnipperde zorg. U kunt zich direct aanmelden voor deze zorg, het Buurtzorgteam mag zelf 
een indicatiestelling doen. Makkelijk, kleinschalig en goede zorg op maat. 
 
 
Speciale fysiotherapeutische behandelmogelijkheden: 
 
Rugscholing “Sterk aan het werk” 
Sinds mei draait bij Lijf en Leven het rugprogramma “Sterk aan het werk”. Het programma 
richt zich specifiek op de rug en de hulpvraag van de cliënt. De hulpvraag kan zeer divers zijn: 
“zonder klachten kunnen winkelen 2 uur lang” tot “werken in de zorg en tillen zonder 
pijnklachten van de rug” Het programma beslaat 3 maanden waarbij 2 keer in de week 1 uur 
getraind worden en daarnaast oefeningen thuis gedaan worden. In deze 3 maanden wordt 
geleerd wat goed tillen is; krachtuithoudingsvermogen van de rug-, bil- en buikspieren wordt 
getraind met dumbells en de halterstang. De trainingsopbouw is op persoonlijke belastbaarheid 
met een toenemende mate van complexiteit van de oefeningen. Vervolg? Thuis oefenen is een 
optie, op de sportschool bodypumpen of voortzetten van de training bij Lijf en Leven Fit. 
Uiteindelijk zal na 12 maanden een eindevaluatie plaatsvinden. Dit programma is bedoeld voor 
die mensen die met regelmaat, meer dan 1 keer per jaar door hun rug gaan of sluimerende 
klachten hebben. 
 
Medical Taping Concept: De methode om met tapen de spieren te ondersteunen zonder de 
functie te beperken. Het lichaamseigen herstelproces wordt geactiveerd. Liesbeth, Susan en Iris 
passen deze behandeling toe binnen de fysiotherapie. 
 
Looptraining bij Claudicatio Intermittens: Er zijn inmiddels meer dan 20 patiënten die bij 
ons de gesuperviseerde looptraining volgen of hebben gevolgd. We zien zeer goede resultaten 
die meegenomen worden in het landelijk onderzoek naar deze interventie. Ellen is aangesloten 
bij ClaudicatioNet wat inhoudt dat zij aan specifieke opleidingseisen moet voldoen. 
 
We hebben twee programma’s ontwikkeld die we komende tijd gaan toepassen; 
Running therapy (Brenda is erkend running therapeut) voor mensen met depressieklachten en 
een obesitasprogramma : “Evenwicht in je gewicht” waarin we naast fysiek bewegen ook 
aandacht besteden aan ontspanning,  acceptatie en motivatie. 
 
Moblizing Awareness®: 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. In 
deze benadering staat niet de beïnvloeding van een aandoening, maar van iemands individuele 
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gezondheid centraal. Na de zomer starten wij de cursus Natuurlijk Bewegen, in 4 x een uur 
leert u de basisbewegingen. Dit valt onder onze Fit!-activiteiten. 
 
 
 
(Te)Rug in Actie!: Dit najaar start voor de 9e keer “(Te)Rug in Actie!” de groepstherapie 
voor mensen met chronische pijnklachten.  Bent u “uitbehandeld” en door uw pijnklachten 
tot niets meer in staat. Kom! Alle deelnemers tot nu toe geven aan anders om te gaan met hun 
pijn en weer door te kunnen. Dit programma is gericht op het weer in beweging komen en 
blijven, bij chronische pijnklachten. 
 
 
 
Verminderde vergoedingen fysiotherapie? 
Afgelopen jaar is er veel onduidelijkheid geweest over het wel of niet vergoed krijgen van de 
fysiotherapie.  Doordat er zoveel verschillende polissen met allerlei verschillende 
vergoedingen mogelijk zijn is ons advies om gewoon te komen en samen met ons bij of voor 
het eerste consult uit te laten zoeken wat kan en wat niet. Met uw BSN nummer kunnen wij 
direct zien welke polis en vergoeding u heeft. Vaak valt het mee, soms ook niet. Het 
onderwerp vergoedingen kreeg speciale aandacht bij EenVandaag op 16 mei waarin Ellen 
samen met een patient hierover werd geïnterviewd. We hopen dat de laagdrempelige 
eerstelijnszorg niet verder wordt beperkt. 
 
 
 
 
Alle specialisatie en groepsprogramma’s op een rij: 
 

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

migrantenprotocol) 
- Rugscholing (Sterk aan het Werk) 
- Running Therapy (bij milde depressies) 
- Obesitas (Evenwicht in je Gewicht) 

 
Voor alle programma’s en fysiotherapiezittingen geldt dat mensen goed aanvullend 
verzekerd moeten zijn. We kunnen dat direct voor u uitzoeken als u zich aanmeldt, 
telefonisch of  via de website (www.lijfenleven.com) met uw BSN-nummer.  
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Lijf & Leven Fit!  
Lijf & Leven Fit! biedt inmiddels heel wat verschillende beweegactiviteiten aan. Naast de 
medische fitness (maandag- en vrijdagochtend en 3 avonden), de yogagroep (vrijdagmiddag) 
ook de aangepaste zwemgroep (maandagmorgen). Na de zomer start de cursus Natuurlijk 
Bewegen. Alle activiteiten vanuit Fit! 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 hopen dat we komend jaar weer samen met u/jullie de beweging erin kunnen houden! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Liesbeth van de Broek,  Iris Kollau, Ingeborgh Rigter, Brenda Schiettekatte,  
Timon Schuurman, Susan Wijnhoven, Rinie Thijssen (yoga) en Miranda Bekker 
(administratie) en Ellen Toet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijgaande informatie: 
Kijk op de website www.lijfenleven.com bij FAQ voor alle praktijkfolders. Neem met ons 
contact op indien u meer wilt weten over een programma/ mogelijkheden. 
Wist u dat u via onze website ook patiënten kunt aanmelden of vragen kunt stellen?  
Wist u dat we actief zijn op Facebook?  
 
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+  en ergotherapiepraktijk  Ergodus. 
 


