
	   	   	   	   	   NIEUWSBRIEF,	  maart	  2015	   	  
	  
	  
Beste	  patiënt/cliënt	  van	  Lijf	  &	  Leven,	  
	  
Graag	  informeren	  wij	  u	  over	  recente	  gebeurtenissen	  en	  over	  onze	  nieuwe	  plannen!	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  is	  opnieuw	  Topzorg-‐	  en	  Pluspraktijk	  
Lijf	  &	  Leven	  Veenendaal	  is	  in	  januari	  succesvol	  beoordeeld	  op	  het	  predicaat	  Plus-‐	  en	  
TopZorgpraktijk	  van	  Achmea	  en	  Menzis.	  Deze	  audit	  heeft	  ons	  ook	  nu	  weer	  nieuwe	  ideeën	  
opgeleverd	  om	  de	  kwaliteit	  te	  verbeteren	  en	  de	  aandacht	  voor	  u	  als	  patiënt	  te	  verbeteren.	  
	  
10-‐jarig	  jubileum	  
Op	  2	  februari	  2005	  is	  Ellen	  in	  Ede	  gestart	  met	  Lijf	  &	  Leven.	  Precies	  10	  jaar	  later	  is	  Ellen	  verrast	  
met	  slingers,	  taart	  en	  bloemen.	  Voor	  de	  patiënten	  was	  er	  de	  hele	  week	  koffie	  met	  cake.	  Het	  
hele	  jaar	  organiseert	  de	  praktijk	  activiteiten:	  op	  18	  april	  is	  er	  in	  Ede	  een	  inloopochtend	  met	  
workshops	  en	  op	  17	  juni	  is	  er	  de	  (inmiddels	  bekende)	  fietstocht.	  Met	  een	  (ex)patiëntengroep	  
lopen	  we	  de	  avondvierdaagse	  (5km)	  op	  19	  -‐	  22	  mei.	  Opgeven	  kan	  nu	  al!	  Verder	  hebben	  we	  in	  
november	  een	  activiteit	  in	  het	  kader	  van	  de	  Week	  van	  de	  Chronisch	  Zieken.	  Op	  de	  website,	  
Twitter	  en	  Facebook	  kunt	  u	  meer	  over	  deze	  acties	  lezen.	  
	  
Nieuws	  over	  de	  fysiotherapeuten	  
• Iris	  Kollau	  is	  in	  oktober	  2014	  begonnen	  met	  de	  3-‐	  jarige	  opleiding	  Adem-‐en	  

Ontspanningstherapie,	  en	  heeft	  zij	  in	  2014	  de	  Masterclass	  Oncologie	  bij	  Ouderen	  gedaan.	  
• Timon	  Schuurman	  volgt	  de	  Masteropleiding	  Manuele	  Therapie;	  de	  eerste	  tentamens	  zijn	  

gehaald!	  
• Iska	  Oude	  Vrielink	  studeert	  voor	  de	  Masteropleiding	  Psychosomatische	  Fysiotherapie	  en	  ook	  

zij	  heeft	  de	  eerste	  tentamens	  afgerond.	  Iska	  werkt	  ook	  in	  Veenendaal	  en	  gaat	  daar	  de	  
patiënten	  met	  psychosomatische	  klachten	  behandelen.	  

• Nicole	  Thien	  (Veenendaal)	  heeft	  de	  cursus	  Total	  Hip-‐,	  Total	  Knee-‐	  nabehandeling	  gevolgd	  bij	  
werkgroep	  orthopedie	  ZH	  De	  Gelderse	  Vallei.	  

• Ingeborgh	  Rigter	  volgt	  dit	  jaar	  de	  opleiding	  Mindfulness.	  
• Liesbeth	  van	  den	  Broek	  doet	  naast	  neurorevalidatie	  (CVA)	  ook	  rugrevalidatie	  en	  heeft	  in	  

2014	  een	  scholing	  gedaan	  in	  Core	  Stability-‐training.	  Zij	  is	  recent	  gestart	  met	  specifieke	  
opleiding	  voor	  training	  van	  kinderen.	  

• Brenda	  (manueel	  therapeut)	  heeft	  haar	  opleidingen	  DryNeedling,	  Traumatologie	  en	  
Fractuurbehandeling	  afgerond.	  Afgelopen	  jaar	  heeft	  zij	  in	  samenwerking	  met	  ZH	  De	  Gelderse	  
Vallei	  de	  Total	  Hip,	  Total	  Knee	  en	  Voorste	  Kruisband	  nabehandelingen	  geoptimaliseerd	  in	  de	  
orthopedieprojectgroep.	  	  
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• Milan	  Noordhoek	  is	  4e	  jaars	  student	  fysiotherapie	  en	  loopt	  van	  tot	  en	  met	  juni	  stage	  in	  onze	  
praktijk.	  	  

• Daisy	  Cevat	  gaat	  ons	  helaas	  verlaten	  want	  zij	  heeft	  een	  nieuwe	  uitdaging	  gevonden	  buiten	  
de	  fysiotherapie	  als	  WMO-‐consulente.	  Uiteraard	  wensen	  wij	  haar	  succes	  met	  haar	  nieuwe	  
baan!	  Inmiddels	  is	  een	  opvolger	  gevonden:	  Alexandra	  van	  den	  Berg.	  

	  
Onze	  plannen	  en	  activiteiten	  voor	  2015	  
	  
Dry	  Needling	  op	  locaties	  Ede	  en	  Veenendaal	  
Dry	  Needling	  is	  een	  innovatieve	  behandelmethode	  uit	  Canada.	  Door	  het	  	  aanprikken	  van	  een	  
zeer	  plaatselijke	  verharde	  en	  pijnlijke	  plek	  in	  de	  spier	  (zogenaamde	  triggerpoints)	  ontspant	  deze	  
spier	  langdurig.	  Dry	  Needling	  is	  geen	  acupunctuur	  en	  ook	  geen	  ‘energie	  behandeling’.	  De	  (zeer	  
dunne)	  naald	  blijft	  dus	  ook	  niet	  zitten	  in	  het	  lichaam.	  Dry	  Needling	  is	  een	  onderdeel	  van	  de	  
fysiotherapiebehandeling	  en	  we	  passen	  het	  alleen	  toe	  met	  toestemming	  van	  de	  patiënt.	  De	  
zorgverzekeraar	  vergoedt	  deze	  behandeling	  onder	  fysiotherapie.	  
	  
Voorlichtingsavonden	  “Sterk	  aan	  het	  werk”	  op	  locaties	  Ede	  en	  Veenendaal	  
In	  april	  kunt	  u	  weer	  deelnemen	  aan	  de	  gratis	  interactieve	  voorlichtingsavond	  “Sterk	  aan	  het	  
werk”.	  Brenda	  en	  Liesbeth	  organiseren	  deze	  avond.	  U	  krijgt	  inzicht	  in	  de	  anatomie	  van	  uw	  rug,	  
het	  ontstaan	  van	  rugklachten,	  en	  het	  voornaamste:	  wat	  kunt	  u	  er	  zelf	  aan	  doen	  om	  klachten	  te	  
verminderen	  of	  te	  voorkomen.	  Al	  u	  een	  voorlichting	  wilt	  volgen	  kunt	  u	  zich	  aanmelden	  via	  
mail/website	  of	  telefoon.	  Hierna	  kunt	  u	  besluiten	  mee	  te	  doen	  met	  het	  programma	  
RugRevalidatieTraining	  dat	  is	  bedoeld	  voor	  patiënten	  die	  met	  regelmaat	  door	  hun	  rug	  gaan	  of	  
continu	  sluimerende	  rugklachten	  hebben.	  	  
	  
ThuiszorgTherapie	  
Het	  gaat	  goed	  met	  de	  samenwerking	  tussen	  Lijf	  &	  Leven	  en	  Buurtzorg+.	  	  Ingeborgh	  en	  Ellen	  zijn	  
als	  	  thuiszorgfysiotherapeuten	  (www.thuiszorgtherapeut.nl)	  aangesloten	  bij	  de	  Buurtzorgteams	  
Ede-‐Zuid	  en	  Ede-‐West.	  Zo’n	  team	  bestaat	  uit	  de	  thuiszorgmedewerkers,	  een	  ergotherapeut	  en	  
een	  speciaal	  opgeleide	  fysiotherapeut	  en	  biedt	  zorg	  op	  maat.	  U	  kunt	  zich	  direct	  aanmelden,	  en	  
het	  Buurtzorg+-‐team	  mag	  daarna	  zelf	  een	  indicatiestelling	  doen:	  makkelijk,	  kleinschalig	  en	  
goede	  zorg	  op	  maat	  in	  uw	  eigen	  buurt.	  Kijk	  op	  www.edezuid.buurtzorg.net,	  
www.edewest.buurtzorg.net	  of	  www.buurtzorgnederland.com.	  In	  Veenendaal	  kunt	  u	  natuurlijk	  
ook	  een	  beroep	  doen	  op	  de	  thuiszorgfysiotherapeut	  (Ellen)	  waarna	  wij	  contact	  leggen	  met	  uw	  
thuiszorgmedewerker.	  
	  
Inloopspreekuur	  maandagavond	  van	  18.00	  tot	  19.00	  uur	  (Timon,	  locatie	  Ede)	  
Iedereen	  kan	  vrijblijvend	  langskomen	  bij	  dit	  (kosteloze)	  inloopspreekuur.	  In	  een	  kort	  gesprek	  
van	  10-‐15	  minuten	  kijken	  we	  naar	  de	  ernst	  van	  de	  klacht,	  de	  te	  volgen	  stappen	  en	  eventueel	  de	  
mogelijkheden	  van	  uw	  verzekering.	  U	  kan	  direct	  binnen	  lopen	  of	  zich	  aanmelden	  via	  
mail/website	  of	  telefoon.	  
	  
Ademtherapie	  en	  ontspanningstherapie	  op	  locaties	  Ede	  en	  Veenendaal	  
Ademtherapie	  helpt	  u	  met	  het	  herstellen	  van	  een	  natuurlijke	  en	  ontspannen	  adembeweging.	  
Ontspanningstherapie	  maakt	  u	  bewust	  van,	  en	  leert	  u	  uw	  lichamelijke	  en	  mentale	  
gespannenheid	  te	  hanteren.	  Deze	  technieken	  bieden	  u	  dus	  meer	  controle	  over	  de	  eigen	  
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spanning,	  via	  aandacht,	  houding,	  beweging	  en	  ademhaling.	  Ook	  ontdekt	  u	  of	  een	  probleem	  
samenhangt	  met	  een	  verhoogde	  spanning,	  en	  hoe	  u	  dit	  	  zelf	  kan	  verminderen.	  Ingeborgh,	  Iska,	  
Ellen	  en	  Iris	  zijn	  hiertoe	  opgeleid	  en	  kunnen	  u	  hierover	  nader	  informeren.	  
	  
Oncologie	  bij	  ouderen	  op	  locaties	  Ede	  en	  Veenendaal	  
Bij	  het	  behandelen	  van	  ouderen	  met	  kanker	  is	  het	  belangrijk	  om	  op	  de	  juiste	  wijze	  te	  werken	  
aan	  het	  functieherstel	  en	  -‐behoud	  van	  de	  conditie.	  Daarbij	  is	  het	  noodzakelijk	  om	  het	  
gezondheidsprobleem	  te	  meten	  en	  te	  analyseren	  en	  daarmee	  inzicht	  te	  krijgen	  in	  de	  
kwetsbaarheid.	  Ook	  vergt	  het	  opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  trainingsprogramma	  voor	  
ouderen	  met	  kanker	  specifieke	  kennis	  en	  vaardigheden.	  Iris	  is	  geregistreerd	  
oncologiefysiotherapeut	  en	  heeft	  afgelopen	  jaar	  hiervoor	  de	  opleiding	  gevolgd.	  	  
	  
Walk	  Fit/Runningtherapie	  op	  locaties	  Ede	  en	  Veenendaal	  
Bij	  mensen	  met	  milde	  depressieve	  klachten,	  of	  een	  burn-‐out	  werken	  wij	  met	  de	  Walk	  
Fit/Runningtherapie	  om	  de	  psychische	  conditie	  te	  verbeteren.	  Het	  lopen	  bouwen	  we	  geleidelijk	  
en	  gevarieerd	  uit	  tot	  een	  rustige	  en	  ontspannen	  duurloop	  van	  een	  half	  uur.	  Niet	  de	  prestatie,	  
maar	  plezierig	  en	  ontspannen	  bewegen	  staat	  voorop.	  De	  Runningtherapie	  duurt	  12	  weken.	  
Kortom:	  ‘Bewegen	  brengt	  van	  alles	  in	  beweging’	  en	  leidt	  tot	  een	  rustiger	  en	  voldaan	  gevoel,	  
een	  betere	  slaap	  en	  goede	  conditie.	  Wilt	  u	  meer	  informatie?	  Vraag	  dan	  naar	  Brenda.	  
	  
Looptraining	  bij	  Claudicatio	  Intermittens	  /vaatlijden	  op	  locaties	  Ede	  en	  Veenendaal	  
Ellen	  is	  aangesloten	  bij	  ClaudicatioNet	  en	  voldoet	  aan	  alle	  specifieke	  opleidings-‐	  en	  registratie-‐
eisen.	  In	  de	  regio	  werken	  wij	  samen	  met	  de	  	  vaatchirurgen	  van	  ZH	  Gelderse	  Vallei.	  Ook	  heeft	  
Ellen	  de	  cursus	  ‘Begeleiden	  bij	  stoppen	  met	  roken’	  gevolgd.	  Goed	  nieuws:	  sommige	  
zorgverzekeraars	  gaan	  al	  over	  op	  directe	  vergoeding	  van	  de	  looptraining	  vanuit	  de	  
basisverzekering.	  Zie	  www.claudicationet.nl	  
	  
COPD-‐Telezorg	  programma	  verlengd!	  
Ook	  in	  2015	  kunnen	  patiënten	  met	  mild	  COPD	  meedoen	  aan	  het	  programma	  COPD-‐Telezorg.	  	  
Een	  combinatie	  van	  6	  maanden	  training	  in	  de	  praktijk,	  E-‐health	  via	  Mijn	  COPD	  Coach	  en	  het	  
bijhouden	  van	  je	  eigen	  beweeggedrag	  met	  een	  MyWellnessKey.	  Dit	  onderzoeksproject	  doen	  wij	  
samen	  met	  Menzis	  en	  is	  bedoeld	  om	  leefstijl	  en	  bewegen	  bij	  deze	  aandoening	  te	  verbeteren.	  U	  
komt	  in	  aanmerking	  als	  u	  verzekerd	  bent	  bij	  Menzis	  met	  minstens	  6	  zittingen	  in	  het	  aanvullend	  
pakket.	  Bel	  of	  mail	  ons	  voor	  meer	  informatie!	  	  
	  
Obesitasprogramma	  ‘Evenwicht	  in	  je	  gewicht’	  	  
Bij	  het	  obesitasprogramma	  besteden	  we	  naast	  fysiek	  bewegen	  veel	  aandacht	  aan	  ontspanning,	  
acceptatie	  en	  motivatie.	  De	  erkenning	  in	  de	  zorgketen	  door	  de	  zorgverzekeraars	  volgt	  hopelijk	  
snel	  nu	  we	  wederom	  de	  audit	  hebben	  gehaald.	  Ook	  is	  Lijf	  &	  Leven	  druk	  met	  het	  zoeken	  naar	  
een	  betere	  vergoeding.	  We	  zijn	  aangesloten	  bij	  regionetwerk	  Obesitas	  Gelderse	  Vallei.	  
	  
Vernieuwde	  website	  Lijfenleven.com	  en	  de	  AfsprakenApp	  
Onze	  website	  is	  geheel	  vernieuwd.	  Het	  onderscheid	  tussen	  locaties	  is	  duidelijker	  zodat	  u	  
makkelijker	  doorklikt.	  Ook	  komt	  uw	  vraag	  of	  	  aanmelding	  direct	  terecht	  bij	  de	  juiste	  locatie.	  Ook	  
is	  het	  nieuws	  rondom	  de	  praktijklocaties	  duidelijker	  te	  volgen.	  	  
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Sinds	  december	  2014	  maken	  wij	  gebruik	  van	  de	  AfsprakenApp.	  Bij	  het	  gebruiken	  van	  deze	  App	  
krijgt	  u	  een	  dag	  van	  tevoren	  en	  een	  uur	  van	  tevoren	  een	  herinnering	  op	  welke	  tijd	  u	  een	  
afspraak	  heeft.	  Ook	  heeft	  u	  altijd	  een	  overzicht	  van	  uw	  afspraken	  bij	  de	  hand	  en	  kunt	  u	  ons	  
makkelijk	  met	  doorklikken	  telefonisch	  bereiken.	  Zijn	  er	  rondom	  het	  gebruik	  opmerkingen	  en/of	  
tips,	  laat	  u	  het	  ons	  weten?	  	  
	  
Stagiair	  ROC	  A12	  
Op	  maandag	  en	  dinsdag	  	  ziet	  u	  tot	  de	  zomervakantie	  in	  Ede	  naast	  Miranda	  (praktijkassistente)	  
weer	  een	  nieuw	  gezicht:	  Paula	  Schutte.	  Zij	  loopt	  stage	  als	  administratief	  medewerkster.	  	  
	  
Vergoedingen	  fysiotherapie	  door	  de	  zorgverzekeraar:	  wel,	  niet,	  hoeveel?	  
Twijfelt	  u	  over	  de	  vergoeding	  fysiotherapie	  door	  uw	  zorgverzekeraar?	  Bel	  ons	  of	  kom	  gewoon	  
even	  bij	  ons	  langs.	  Met	  uw	  BSN	  nummer	  zoeken	  dan	  samen	  met	  u	  uit	  wat	  uw	  zorgverzekeraar	  
wel	  of	  niet	  vergoedt.	  Vaak	  blijkt	  de	  vergoeding	  mee	  te	  vallen!	  	  Omdat	  wij	  Pluspraktijk	  zijn	  telt	  
de	  screening	  (het	  intakegesprek	  als	  u	  komt	  zonder	  verwijzing)	  bij	  Achmea-‐verzekerden	  niet	  als	  
extra	  zitting.	  Dat	  scheelt	  als	  u	  een	  beperkt	  pakket	  heeft!	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  Fit!	  	  
Lijf	  &	  Leven	  Fit!	  biedt	  inmiddels	  heel	  veel	  verschillende	  beweegactiviteiten	  aan:	  medische	  
fitness	  (maandag-‐	  en	  vrijdagochtend	  en	  drie	  avonden),	  yogagroepen	  (maandagavond-‐Ede	  en	  
woensdagavond-‐Veenendaal)	  	  en	  de	  aangepaste	  zwemgroep	  (maandagmorgen	  Ede).	  Alle	  
activiteiten	  vanuit	  Fit!	  zijn	  voor	  eigen	  rekening.	  Omdat	  we	  voor	  een	  aantal	  groepen	  subsidie	  
krijgen	  van	  de	  gemeente	  Ede,	  blijven	  de	  kosten	  beperkt.	  
	  
Wist	  u	  dat	  wij	  indien	  nodig	  onderling	  doorverwijzen	  binnen	  ons	  collegiale	  netwerk?	  Zo	  staan	  we	  
garant	  voor	  een	  behandeling	  door	  een	  goed	  opgeleide,	  CKR-‐geregistreerde	  fysiotherapeut.	  	  
	  
Ook	  werken	  we	  o.a.	  samen	  met	  de	  diëtisten	  van	  Voeding	  in	  de	  Praktijk,	  de	  SPEL-‐	  psychologen	  
Ede	  en	  Cesartherapeut	  Ellen	  vd	  Plas	  en	  de	  longverpleegkundigen	  ZH	  Gelderse	  Vallei	  en	  
ergotherapiepraktijk	  Ergodus.	  
	  
Nadere	  en	  uitgebreidere	  informatie	  kunt	  vinden	  op:	  www.lijfenleven.com	  
	  
Met	  vriendelijke	  groeten,	  
	  
Team	  Lijf	  &	  Leven	  
Liesbeth	  van	  den	  Broek,	  Iris	  Kollau,	  Iska	  Oude	  Vrielink,	  Ingeborgh	  Rigter,	  Brenda	  Schiettekatte,	  	  
Timon	  Schuurman,	  Nicole	  Thien,	  Linda	  Kardos,	  Miranda	  Bekker	  en	  Ellen	  Toet.	  


