
     NIEUWSBRIEF, januari 2020 
 
    
Beste patiënt/cliënt van Lijf & Leven, 
 
Een nieuw jaar en dus een nieuwe nieuwsbrief over Lijf & Leven Ede en Veenendaal!  
Graag geven wij een update over de praktijken, de medewerkers en nieuwe ontwikkelingen in 2020. 
 
Stages 
Roos-Anna Tukker heeft haar stage en studie goed afgesloten en is vanuit de zomerwaarneming 
onze nieuwe vaste collega in Ede. Welkom! Roos-Anna heeft de certificaten voor Perfect Pilates en 
Medical taping gehaald en doet de Pilatestraining op dinsdagavond in Ede. Haar interesses liggen 
verder bij de geriatrie, psychosomatiek en kinderfysiotherapie. 
 
Marieke Kuijper, student fysiotherapie van THIM, heeft stage gelopen in Ede van sept 2019 tot jan 
2020. Het praktijkexamen heeft ze inmiddels behaald.   
 
Geboortes 
Dennis Rood is op 15 oktober vader geworden van een zoon Jake. Jake is te vroeg geboren en 
moest dus nog 4 weekjes in het ziekenhuis doorbrengen. Maar nu gaat alles goed, ook met moeder 
Bernadet. De traditionele geboortetaart voor de beste voorspeller van geboortedatum, tijd en gewicht 
is ook weer uitgereikt!  
 
Geriatriefysiotherapie 
Milan Noordhoek (Ede) is sinds augustus 2019 Master Geriatriefysiotherapie, en daardoor specialist 
in lichamelijke klachten door veroudering. Zijn afstudeeronderzoek heeft het beweeggedrag in kaart 
gebracht van ouderen na ontslag uit het ziekenhuis in de thuissituatie. Klik op 
https://youtu.be/WRBzz3xTGAs voor een filmpje over geriatriefysiotherapie. In september was hij 
hoofdgast in het programma “Van Passie Naar Droombaan” op RTL 4 . Deze aflevering stond in het 
teken van ouderenzorg en kunst. Milan gaat zich concentreren op het optimaliseren van de 
ouderenzorg bij Lijf & Leven. Samenwerking tussen Buurtzorg, ziekenhuis GV, regionale netwerken 
en huisartsen zijn hiervoor de basis. 
 
Neurorevalidatie 
Mathilde Straatman (Veenendaal) heeft de cursus neurorevalidatie aan de ITON 
https://stichtingiton.nl/over-iton/ afgerond. Mathilde behandelt patiënten in Veenendaal en Vianen met 
neurologische klachten zoals een CVA of NAH. Zowel in Veenendaal als in Vianen werkt zij aan een 
netwerk op het gebied van neurologie met andere zorgverleners. Doel is om revalidatie ook thuis 
plaats te laten vinden en/of te vervolgen. Verder gaat zij twee colleges geven in samenwerking met 
Stichting Veens Welzijn. Die colleges behandelen de anatomie en werking van de hersens, en de 
gevolgen als dit niet meer goed gaat. Na de colleges volgt een voorstelling over veranderd gedrag bij 
neurologisch letsel, genaamd ‘Ingewikkeld’. 
https://mailchi.mp/53e3cc786e16/mantelzorgnieuws?e=3422020db3 
 
Begeleiding bij ‘Stoppen met Roken’ via ClaudicatioNet 
Lex Broens en Ellen Toet zijn beiden opgeleid tot docent “rookstopcoaching”. Met een team van 10 
docenten geven zij vanuit ClaudicatioNet (https://claudicationet.nl/nl) training aan collega-
fysiotherapeuten die gericht is op coaching van cliënten bij een rookstop.  
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Uiteraard begeleiden wij zelf ook bij het stoppen met roken want dat is moeilijk. Daarbij kan Lijf & 
Leven goede ondersteuning verlenen. Samen met cliënten stellen we een plan op dat de 
slagingskans van stoppen vergroot. Geïnteresseerd? Neem dan contact op voor meer informatie of 
bespreek het met uw behandelend fysiotherapeut. Samen werken we naar een rookvrije toekomst! 
 
Nieuwe collega Psychosomatiek in Ede 
Ingeborgh Rigter is vorig jaar juni gestopt bij Lijf & Leven om een nieuwe stap te maken bij een 
pijnrevalidatiecentrum. We hebben tijdens ons jaarlijks uitje afscheid van haar genomen. Het was 
lastig om een goede vervanger voor haar te vinden maar inmiddels zijn we erin geslaagd! Onze 
nieuwe collega is Herman Eppink. Hij is gespecialiseerd in de psychosomatiek met diverse 
opleidingen gericht op stressreductie en ontspanning. Daarbij heeft hij ook een specialisatie in 
biofeedback https://www.youtube.com/watch?v=9EpnFdcIkeM. Herman heeft vele jaren ervaring en 
werkt ook nog in een praktijk in Utrecht. Wij zijn blij dat we deze belangrijke specialisatie weer kunnen 
leveren! 
 
Spier- en gewrichtsklachten 
Brenda den Besten, Dennis Rood en Timon Schuurman zijn onze specialisten voor spier- en 
gewrichtsklachten. Zij hebben aanvullende opleidingen gevolgd voor orthopedische klachten. Lijf en 
Leven heeft daardoor oa. een kracht- en revalidatietraject voor de rug. Ook zijn wij aangesloten bij de 
werkgroepen Artrose, Total Knee/Total Hip, Voorste Kruisbandletsel en het Schoudernetwerk. 
Hierdoor sluiten wij aan bij de regionale afspraken (o.a. met orthopeden ZH Gelderse Vallei) voor 
behandeling voor en/of na een knie- of heupoperatie. Manuele therapie, Dry Needling, Medical Taping 
en oefentherapie op maat zetten zij ook in voor de vermindering van klachten en pijn. Ook Mathilde 
Straatman heeft de scholing artrose en totale knie/heup gedaan. 
 
Verkeerde houding- en/of beweeggedrag 
Dit is het terrein van onze oefentherapeut Cesar: Fleur Kraaijenhagen. Nek-, schouder- of 
hoofdpijnklachten kunnen ontstaan door een onjuist houdingspatroon. Door bewustwording, tips en 
oefeningen zullen de klachten afnemen. Fleur volgt tevens de master Psychosomatiek aan de 
Hogeschool Utrecht. Zij is op donderdagen werkzaam in Veenendaal.  
 
Samen met “Veens” (welzijn Veenendaal) en haar collega Mathilde Straatman heeft zij de zgn. 
“ontspan-avonden” georganiseerd voor mantelzorgers. Naast het zorgen voor een dierbare is het heel 
belangrijk ook af en toe een moment voor jezelf te plannen. Maar dat is vaak lastig. Daarvoor hebben 
wij de groepsactiviteit OntspanFIT ontwikkeld: 30 min. matig intensief bewegen en 30 min. 
bewustwording- en ontspanningsoefeningen. Met daarna ruimte voor een kopje koffie/thee om bij te 
praten en elkaar te steunen. Bent u een mantelzorger die dit 2x per maand goed zou kunnen 
gebruiken? Meldt u zich dan aan via 0318-642509 of via de website voor de OntspanFit lessen 
Veenendaal. 
 
Hydrotherapie/oefentherapie in zwembad  
Hydrotherapie is voor mensen die klachten hebben met bewegen op “het droge” zoals reuma, 
fibromyalgie, spierziekten, MS, Parkinson, chronische pijn of verminderde belasting. Voor hen is 
bewegen en ontspannen met de opwaartse kracht van water goed om de conditie te verbeteren. Al 
enkele jaren geven Dennis Rood en Timon Schuurman hydrotherapie in het recreatiebad van ‘De 
Peppel’ in Ede. De watertemperatuur is 31ºC en voelt aangenaam warm aan. Voor meer informatie of 
aanmelden kunt u contact opnemen met ons. Gratis een keertje komen proefzwemmen is mogelijk!  
 
EPD en patiënten volgsystemen 
Brenda den Besten heeft zich het afgelopen jaar intensief gericht op het inrichten van ons nieuwe 
elektronisch patiëntendossier. Mogelijk heeft u dat gemerkt via de makkelijk in te vullen (beveiligde) 
vragenlijsten. Dit jaar staan het zelf inzien van uw dossier en verdere administratieve op het 
programma.  
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TENS behandeling bij chronische pijnklachten 
TENS staat voor Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie. Hierbij vermindert pijn met zwakke 
elektrische stroompjes en dit werkt als volgt: 
•    Het verstoort de zenuwgeleiding die maakt dat u pijn voelt; 
•    Het stimuleert de afgifte van pijnstillende stoffen door het lichaam; 
•    Het heeft een spierontspannende werking. 
Het is belangrijk dat u weet dat TENS niet de oorzaak van de pijn kan wegnemen, maar wel de pijn 
kan verminderen.  

TENS-therapie gaat goed samen met andere therapieën, zoals pijnmedicatie. Tijdens het eerste 
bezoek krijgt u uitleg over het gebruik van TENS en krijgt u tijdelijk een TENS-apparaat mee. Hiermee  
kunt u onder begeleiding een aantal weken uitproberen of TENS effect heeft. Na afloop van die 
periode bespreken we samen de resultaten. Als de pijnklachten verminderen kan er een TENS-
apparaat aangevraagd worden bij uw zorgverzekeraar. Vaak vergoedt deze het apparaat met een 
verwijzing van een arts. Vraag naar Ellen Toet of Iris Kollau. 

 
Medisch Fitness 
Lijf & Leven biedt Medisch Fitness aan waarbij wij samen met u een programma opstellen dat aansluit 
op uw doelen en wensen. Na verloop van tijd evalueren wij uw voortgang. De fysiotherapeut blijft u 
altijd actief volgen en corrigeert en optimaliseert uw oefeningen en de belasting. Ook thuis kunt u 
actief oefenen met Physitrack. Dit online programma levert aanvullende oefentherapie met filmpjes en 
oefenreminder en wordt ingesteld door uw fysiotherapeut. Voor de groepslessen Medisch Fitness, 
Pilates, Yoga en de Zwemgroep verwijzen wij u naar de website https://www.lijfenleven.com/wp-
content/uploads/Roosters-Ede-Veen.pdf. 
 
Naast Medisch Fitness biedt Lijf & Leven ook de rugscholing “Sterk aan het werk” aan. Deze is 
bestemd voor iedereen met hardnekkige of recidiverende rugklachten. Bel ons voor meer informatie, 
of kijk op de site. 
 
In je rug geschoten? Zweepslag? Sportblessure opgelopen in het weekend? Ga naar het 
inloopspreekuur 
Elke maandag is er inloopspreekuur in Veenendaal van 17:00-18:00 uur en in Ede van 18:00-19:00 
uur. In een kort gesprek van 10-15 minuten kijken we naar de ernst van de klacht en eventueel de 
mogelijkheden van uw verzekering. Ook ontvangt u een advies op maat voor het vervolgtraject. Dat 
kan zijn een doorverwijzing naar de huisarts, een behandeltraject bij de fysiotherapeut of alleen een 
advies met eventueel oefeningen. Er zijn geen kosten aan het inloopspreekuur verbonden. Heeft u 
interesse of vragen over het inloopspreekuur? Neem dan telefonisch contact met ons op: 0318-
642509. 
 
Kijk voor meer info op onze website, of bel ons 0318-642509. 
 
We zien uit naar een actief jaar met veel beweging! En uiteraard organiseren wij ook dit jaar weer 
onze fietstochten met aansluitend een gezellig hapje eten. Voor Ede vindt deze plaats op 
woensdagmiddag 15 mei 2020. De datum van de fietstocht in Veenendaal volgt nog. Houdt onze 
website en social media in de gaten voor updates! 
 
 
Team Lijf & Leven: 
Liesbeth van den Broek, Iris Kollau, Brenda den Besten, Timon Schuurman, Lex Broens, Milan Noordhoek, Dennis 
Rood, Mathilde Straatman, Robin Mullens,  Fleur Kraaijenhagen, Roos-Anna Tukker, Herman Eppink en Ellen Toet. 
Linda Kardos (yoga), Miranda Bekker en Miranda van der Meulen (administratie). 
 


