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Beste	  patiënt	  /	  cliënt	  van	  Lijf	  &	  Leven,  
	  
We	  kijken	  terug	  op	  een	  mooi	  jaar	  waarin	  veel	  is	  gerealiseerd.	  Ook	  in	  2015	  gaan	  we	  ons	  weer	  
maximaal	  inzetten.	  Door	  onze	  samenwerking	  als	  team	  maar	  ook	  door	  de	  samenwerking	  met	  ander	  
zorgverleners	  gaan	  we	  voor	  de	  beste	  behandeling	  voor	  u.	  We	  gaan	  verder	  met	  het	  ontwikkelen	  
van	  onze	  behandelmethoden,	  onze	  kennis	  en	  de	  praktijk.	  En	  wij	  hopen	  dat	  we	  u	  weer	  van	  dienst	  
kunnen	  zijn	  indien	  nodig.	  
	  
Nieuw	  personeel	  en	  uitbreiding	  doelgroepen	  voor	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  
	  
Vanwege	  de	  stijgende	  lijn	  in	  de	  praktijk	  die	  we	  hebben	  kunnen	  voortzetten	  door	  heel	  2014	  is	  er	  
goed	  nieuws.	  Op	  2	  februari	  hebben	  we	  twee	  nieuwe	  vaste	  werknemers,	  Huub	  en	  Agnita,	  in	  de	  
vestiging	  Vianen	  verwelkomd!	  	  
Huub	  Claassen,	  manueeltherapeut	  i.o.,	  neemt	  op	  termijn	  het	  manuele	  stokje	  over	  van	  Brenda.	  Hij	  
is	  afgestudeerd	  in	  2010	  aan	  de	  Hogeschool	  Utrecht	  als	  Fysiotherapeut.	  In	  mei	  2015	  rondt	  hij	  zijn	  
opleiding	  tot	  Manueel	  Therapeut	  af.	  	  Huub	  heeft	  diverse	  cursussen	  gevolgd	  zoals	  Leefstijl	  en	  
Gedragsverandering,	  Personal	  trainer,	  Orthopedische	  revalidatie,	  Easy(medical)	  Taping	  &	  
Functional	  Movement	  Screen.	  Zijn	  specialisaties	  zijn	  het	  behandelen	  van	  (chronische)	  klachten	  aan	  
de	  wervelkolom	  en	  klachten	  van	  het	  kaak-‐halsgebied.	  	  Zelf	  doet	  hij	  aan	  hardlopen,	  zwemmen	  en	  
windsurfen.	  Huub	  is	  werkzaam	  op	  maandag,	  dinsdag	  en	  donderdag.	  
	  
Agnita	  Vernooij,	  kinderoefentherapeut,	  is	  tegelijk	  met	  Huub	  begonnen	  bij	  Lijf	  &	  Leven.	  Agnita	  is	  in	  
2008	  afgestudeerd	  als	  oefentherapeut	  Cesar	  aan	  de	  Hogeschool	  Utrecht.	  Sindsdien	  heeft	  zij	  als	  
vrijgevestigd	  Oefentherapeut	  gewerkt	  in	  Vianen.	  Naast	  de	  algemene	  oefentherapie	  Cesar	  heeft	  zij	  
zich	  gespecialiseerd	  als	  kinderoefentherapeut.	  Hiermee	  richt	  zij	  zich	  op	  	  het	  onderzoek	  en	  de	  
behandeling	  van	  kinderen	  met	  een	  bewegingsprobleem	  en/of	  motorische	  
ontwikkelingsachterstand.	  Agnita	  werkt	  niet	  alleen	  in	  de	  praktijk	  maar	  ook	  veel	  op	  de	  basisscholen	  
van	  Vianen	  en	  Lexmond.	  Zij	  is	  werkzaam	  op	  dinsdag,	  woensdag	  en	  vrijdag.	  
	  
	  
Bij	  verwelkomen,	  hoort	  (in	  dit	  geval)	  ook	  afscheid	  nemen.	  
Vanwege	  het	  groeien	  van	  onze	  vestiging	  in	  Veenendaal	  zal	  Nicole	  Thien	  zich	  volledig	  op	  die	  locatie	  	  
gaan	  inzetten.	  Vanuit	  Vianen	  willen	  wij	  Nicole	  bedanken	  voor	  haar	  inzet	  in	  Vianen!	  	  
Ook	  Brenda	  zal	  zich	  op	  termijn	  meer	  gaan	  focussen	  op	  de	  vestigingen	  Ede	  en	  Veenendaal.	  	  Zodra	  
Huub	  zijn	  specialisatie	  Manuele	  Therapie	  heeft	  afgerond	  zal	  hij	  deze	  taak	  in	  Vianen	  overnemen.	  



	  
	  

 2	  

	  
	  
	  
	  
Nieuws	  over	  de	  fysio-‐	  en	  oefentherapeuten	  
• Jan	  heeft	  in	  december	  de	  cursus	  “fysiotherapie	  bij	  schouderklachten”	  met	  succes	  afgerond.	  
• Agnita	  is	  kinderoefentherapeut,	  een	  zeer	  mooie	  aanvulling	  op	  de	  al	  bestaande	  doelgroepen.	  
• Ellen	  (Hart-‐Vaat-‐Longtherapeut)	  is	  aangesloten	  bij	  het	  COPD	  netwerk	  Utrecht	  en	  maakt	  deel	  

uit	  van	  het	  bestuur.	  Steeds	  meer	  Astma/COPD	  patiënten	  en	  longartsen	  weten	  haar	  inmiddels	  	  
te	  vinden.	  	  
	  

Nieuwe	  ontwikkelingen	  binnen	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  
	  
Verbouwing	  van	  de	  trainingszaal	  
Half	  februari	  hebben	  we	  de	  trainingszaal	  verbouwd.	  Er	  is	  	  meer	  vrije	  ruimte	  gecreëerd	  voor	  
bijvoorbeeld	  sprong-‐	  en	  balansoefeningen	  en	  ook	  voor	  de	  medisch	  fitness	  groepen.	  Door	  de	  mooie	  
glazen	  pui	  blijft	  het	  binnen	  licht	  en	  oogt	  het	  mooi	  ruimtelijk.	  
De	  verbouwing	  is	  inmiddels	  bijna	  klaar.	  We	  zorgen	  dat	  er	  zo	  weinig	  mogelijk	  overlast	  is	  voor	  u.	  
	  
Inloopspreekuur	  in	  sportcentrum	  Helsdingen	  
Vanaf	  het	  nieuwe	  jaar	  is	  er	  iedere	  donderdagavond	  een	  inloopspreekuur	  in	  het	  sportcentrum.	  Het	  
spreekuur	  is	  georganiseerd	  door	  vijf	  fysiotherapiepraktijken	  in	  Vianen.	  De	  praktijken	  faciliteren	  het	  
sportcentrum	  door	  op	  donderdagavond	  een	  fysiotherapeut	  beschikbaar	  te	  stellen	  tussen	  19.30	  en	  
20.30	  uur.	  	  
Loopt	  u	  met	  vragen	  over	  een	  blessure	  of	  wilt	  u	  iets	  weten	  over	  het	  bewegingsapparaat?	  In	  10	  
minuten	  beslist	  de	  therapeut	  samen	  met	  u	  wat	  de	  beste	  oplossing	  is	  voor	  uw	  klachten	  of	  vragen.	  	  
Wij	  zullen	  als	  Lijf	  &	  Leven	  in	  ieder	  geval	  aanwezig	  zijn	  op	  29	  januari,	  5	  maart	  en	  9	  april.	  	  
	  
Sport-‐	  en	  ontspanningsmassage	  
Tegenwoordig	  leven	  we	  gezonder	  en	  sport	  speelt	  hierin	  een	  grote	  rol.	  Zowel	  op	  topniveau	  als	  op	  recreatief	  
niveau,	  voor	  mannen	  en	  vrouwen,	  van	  jong	  tot	  oud.	  Sportmassage	  is	  een	  goede	  aanvulling	  op	  sporten	  en	  
bewegen.	  Het	  kan	  zowel	  stimulerend	  als	  ontspannend	  werken	  en	  is	  dé	  manier	  om	  voor	  en	  na	  een	  
inspanning	  het	  herstel	  van	  de	  spieren	  te	  bevorderen.	  
Bent	  u	  op	  zoek	  naar	  sport-‐	  en	  ontspanningsmassage	  in	  Vianen	  en	  benieuwd	  naar	  wat	  deze	  massage	  is	  en	  
hoe	  het	  voelt?	  U	  bent	  van	  harte	  welkom	  en	  kunt	  daarvoor	  contact	  met	  ons	  opnemen.	  	  

Looptraining	  bij	  Claudicatio	  Intermittens	  /vaatlijden	  	  
Gesuperviseerde	  Looptraining	  is	  een	  van	  de	  beste	  behandelmethodes	  bij	  vaatlijden	  in	  het	  been.	  
Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  is	  aangesloten	  bij	  ClaudicatioNet	  en	  voldoet	  aan	  specifieke	  opleidings-‐	  en	  
registratie-‐eisen.	  Ellen	  is	  specialist	  op	  dit	  gebied	  binnen	  praktijk	  Vianen.	  
Kijk	  ook	  eens	  op	  de	  website	  www.claudicationet.nl	  
	  
Thuiszorgtherapie	  	  
• Veel	  mensen	  willen,	  met	  het	  ouder	  worden,	  zo	  lang	  mogelijk	  in	  hun	  eigen	  huis	  blijven	  wonen.	  

Ze	  willen	  daarbij	  zo	  onafhankelijk	  en	  zelfstandig	  mogelijk	  blijven.	  	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  dat	  
de	  zelfredzaamheid	  zo	  veel	  mogelijk	  behouden	  blijft	  en	  dat	  er	  een	  veilige	  woonsituatie	  is.	  
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Thuiszorgtherapie	  kan	  hier	  een	  belangrijke	  bijdrage	  aan	  leveren.	  Thuiszorgtherapie	  wordt	  
gegeven	  door	  fysio-‐	  of	  oefentherapeuten	  die	  hiervoor	  een	  aanvullende	  opleiding	  hebben	  
gevolgd.	  Deze	  thuiszorgtherapeuten	  hebben	  als	  doel	  om	  	  vaker,	  sneller	  en	  beter	  betrokken	  te	  
worden	  bij	  de	  zorg	  voor	  thuiswonende	  ouderen,	  chronisch	  zieken	  en	  terminale	  patiënten.	  Op	  
deze	  manier	  kan	  de	  thuiszorgtherapeut	  helpen	  bij	  het	  handhaven	  van	  de	  thuissituatie,	  waarbij	  
een	  zo	  hoog	  mogelijke	  kwaliteit	  van	  leven	  wordt	  nagestreefd.	  Om	  als	  thuiszorgtherapeut	  zo	  
effectief	  mogelijk	  te	  zijn	  wordt	  vaak	  in	  teamverband	  samen	  gewerkt	  	  met	  andere	  
zorgverleners,	  zoals	  de	  medewerkers	  van	  de	  thuiszorg,	  ergotherapeut,	  huisarts,	  
maatschappelijke	  werk,	  etc.	  	  De	  samenwerking	  met	  Buurtzorg	  Vianen-‐Lexmond	  en	  de	  
ergotherapeut	  (voor	  huisaanpassingen	  en	  hulpmiddelen)	  bij	  deze	  zgn.	  kwetsbare	  ouderen	  
verloopt	  steeds	  beter.	  Ook	  is	  er	  inmiddels	  contact	  gelegd	  met	  het	  Sociale	  Wijkteam	  Vianen	  
Ellen	  is	  geregistreerd	  thuiszorgtherapeut.	  Kijk	  op	  www.thuiszorgtherapie.nl.	  

	  
	  
Uitgelicht...	  
	  
• Wij	  zijn	  heel	  blij	  met	  de	  nieuwe	  stadglossy,	  hij	  is	  weer	  erg	  mooi	  geworden	  en	  wordt	  erg	  goed	  

gelezen	  in	  Vianen.	  
	  
• Jaap	  heeft	  een	  nieuw	  huis	  gekocht,	  er	  moet	  nog	  wel	  flink	  aan	  worden	  geklust,	  succes	  Jaap!	  

	  
• In	  alle	  vestigingen	  hebben	  we	  op	  2	  februari	  het	  10-‐jarig	  bestaan	  van	  Lijf	  	  &	  Leven	  Ede	  gevierd.	  

Het	  blijft	  niet	  bij	  deze	  dag	  alleen,	  er	  wordt	  dit	  jaar	  nog	  vaker	  bij	  stilgestaan.	  Een	  open	  dag,	  een	  
fietstocht	  in	  Ede	  en	  een	  symposium	  voor	  collega’s	  en	  verwijzers.	  

	  
• Locatie	  Veenendaal	  is	  op	  23	  januari	  geauditeerd	  en	  wederom	  aangemerkt	  als	  	  Plus-‐	  en	  

Topzorgpraktijk.	  Een	  mooi	  resultaat	  van	  het	  hele	  team!	  Ook	  in	  Vianen	  zijn	  we	  druk	  bezig	  deze	  
status	  te	  bereiken,	  echter	  doordat	  vanaf	  2015	  de	  oefentherapeuten	  ook	  mee	  gaan	  in	  dit	  
proces	  hebben	  we	  de	  streefdatum	  wat	  naar	  achter	  verplaatst.	  

	  	  
	  
Nogmaals	  	  aandacht	  voor	  vergoedingen	  fysiotherapie/	  oefentherapie	  door	  de	  zorgverzekeraar	  
Aan	  iedereen	  die	  verwezen	  is	  voor	  fysiotherapie/	  oefentherapie	  of	  denkt	  dat	  deze	  therapievormen	  
hem	  of	  haar	  	  kunnen	  helpen:	  bel	  ons	  of	  kom	  gewoon	  naar	  ons	  toe.	  Met	  het	  BSN	  nummer	  kunnen	  
wij	  direct	  zien	  welke	  polis	  u	  heeft	  en	  welke	  vergoeding	  u	  krijgt	  via	  de	  zorgverzekeraar.	  
	  
We	  hopen	  op	  uw	  actieve	  inzet!	  
	  
	  
Team	  Lijf	  &	  Leven	  
Agnita	  Vernooij	  	  	  -‐	  	  	  Huub	  Claassen	  	  	  -‐	  	  	  Brenda	  Schiettekatte	  	  	  -‐	  	  	  Nicole	  Thien	  	  	  -‐	  	  	  Jaap	  Hoogendoorn	  	  	  -‐	  	  	  Ellen	  
Toet	  	  	  -‐	  Jan	  Dubbers.	  
	  

Zie	  voor	  meer	  informatie	  onze	  website:	  lijfenleven.com	  


