De naam "Lijf & Leven" is gekozen uit
de ervaring dat klachten van ons lijf
vaak voortkomen uit onze manier van
leven.
Omgekeerd kunnen ook lichamelijke
klachten ons leven flink beïnvloeden.
Wij willen samen met u werken aan uw
gezondheid en herstel.

Lijf & Leven fit en fysiotherapie
Adres:
Telefoon:
Fax:
Website:
E-mail:

Praktijkfolder

Klaphekweg 40
6713 HN Ede
0318-642509
0318-642073
www.lijfenleven.com
info@lijfenleven.com

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 18.00 uur, maandag-, dinsdag- en
donderdagavond tot 21.00 uur.
Inloopspreekuur maandag van 18.00 tot
19.00 zonder kosten, bel voor reservering.
Voor (nieuwe) afspraken of vragen
verzoeken wij u vriendelijk te bellen tussen
9.00 en 12.30 uur. Miranda, onze
administratief medewerkster is dan
aanwezig.
Lijf & Leven is ook gevestigd in Veenendaal
en Vianen, zie onze website.

Klaphekweg 40
6713 HN Ede

facebook.com/lijfenleven
twitter.com/lijfenleven

Telefoon: 0318-642509
www.lijfenleven.com

Wij bieden:








Fysiotherapie algemeen
Psychosomatische fysiotherapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie/ oncologische
fysiotherapie
Longrevalidatie multidisciplinair
Ontspanningstherapie en
ademhalingstherapie
Beweegprogramma’s:
COPD/Astma, Claudicatio
Intermittens, Obesitas en
Hartklachten.

In deze praktijk werken we zeker niet alleen
behandelend maar ook coachend; we rekenen
op de zelfwerkzaamheid en de eigen
verantwoordelijkheid van de patiënt voor zijn
of haar gezondheid.
Ellen Toet

Ingeborgh Rigter-Meinema

Liesbeth vd Broek








Groepstherapieën: (te)Rug in actie
(bij chronische pijn), FLITS (Fit
Leven en Integreren door Training
en Sport), KANS, Rug-Revalidatietraining en Running therapie
ThuisZorgTherapie
(www.thuiszorgtherapie.nl)

Hydrotherapie (in zwembad De
Peppel)

De praktijk heeft
naast individuele
behandelruimten
ook twee ruime
oefenzalen.
Parkeren kunt u op
het parkeerterrein
achter het gebouw.

Iris Kollau

Brenda Schiettekatte

Wij zijn aangesloten bij het KNGF
(Koninklijk Nederlands Genootschap voor
Fysiotherapie) en ingeschreven bij het CKR
(Centraal Kwaliteits Register Fysiotherapie).
Onze praktijk is onderdeel van Buurtzorg+
team Ede-Zuid en Ede-West en aangesloten
bij ClaudicatioNet.

Timon Schuurman

Eigen kosten: Medisch fitness,
Yoga en Pilates (Lijf & Leven Fit!)

De praktijk heeft een behandelcontract met
alle grote zorgverzekeraars.
We zijn Topzorg praktijk voor Menzis en
Pluspraktijk voor Achmea.

Manon de Langen

Naast onze interne klachtenregeling zijn wij
ook aangesloten bij Klachtenregeling KNGF.

