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Beste	  patiënt	  /	  cliënt	  van	  Lijf	  &	  Leven,  
	  
Inmiddels	  is	  het	  al	  weer	  vroeg	  donker	  buiten	  en	  staat	  het	  nieuwe	  jaar	  weer	  voor	  de	  deur.	  Daarom	  	  
willen	  wij	  u	  graag	  informeren	  over	  een	  paar	  belangrijke	  gebeurtenissen	  van	  het	  afgelopen	  jaar,	  
maar	  vooral	  informeren	  over	  de	  plannen	  voor	  het	  nieuwe	  	  jaar!	  	  
	  
Nieuws	  over	  de	  fysio-‐	  en	  oefentherapeuten	  
	  
• Inmiddels	  hebben	  Huub	  Claassen	  (manueeltherapeut)	  en	  Agnita	  Vernooij	  

(kinderoefentherapeut)	  hun	  draai	  aardig	  gevonden	  binnen	  bij	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen.	  	  
• Inmiddels	  is	  Huub	  sinds	  deze	  zomer	  afgestudeerd	  als	  manueeltherapeut	  en	  wordt	  hij	  voor	  de	  

eerste	  keer	  vader	  van	  een	  zoontje!	  	  
• Agnita	  bevallen	  van	  haar	  tweede	  kindje:	  Marijn.	  Marijn	  maakt	  het	  heel	  erg	  goed!	  Agnita	  is	  

inmiddels	  weer	  volledig	  aan	  het	  werk	  zijn.	  Ook	  willen	  we	  	  Marian	  Werner	  bedanken	  voor	  het	  
waarnemen	  tijdens	  Agnita’s	  zwangerschapsverlof.	  

• Jan	  is	  sinds	  7	  september	  weer	  officieel	  Vianees,	  zoals	  dat	  zo	  mooi	  heet.	  Hij	  heeft	  een	  huis	  
gekocht	  net	  buiten	  het	  oude	  centrum	  van	  Vianen.	  Het	  is	  een	  verbouwhuis	  en	  dus	  moet	  hij	  flink	  
aan	  de	  bak.	  

• Jolanda	  Smit,	  de	  sportmasseuse	  is	  erg	  druk	  op	  de	  dinsdagavond	  en	  we	  zijn	  aan	  het	  kijken	  om	  
wellicht	  een	  extra	  avond	  te	  gaan	  bieden.	  	  

	  
Nieuwe	  ontwikkelingen	  binnen	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  
	  
Samenwerking	  met	  Podotherapeuten	  RondOm.	  
Vanaf	  1	  november	  is	  Podotherapie	  RondOm	  bij	  ons	  in	  het	  pand	  aan	  de	  Ursulinenhof	  ingetrokken.	  
Dat	  betekent	  dat	  wij	  op	  het	  gebied	  van	  zorg	  nauw	  met	  RondOm	  samenwerken	  en	  dus	  ook	  
podotherapie	  kunnen	  aanbieden	  in	  onze	  praktijk.	  	  
	  
Maar	  wat	  is	  een	  podotherapeut??	  	  
Een	  podotherapeut	  is	  een	  zorgverlener	  die	  u	  helpt	  bij	  klachten	  die	  een	  oorzaak	  hebben	  in	  uw	  
voeten	  of	  enkels.	  Door	  onderzoek,	  het	  stellen	  van	  de	  juiste	  vragen	  en	  het	  inzetten	  van	  geavanceerd	  
analyseapparatuur	  probeert	  hij	  de	  oorzaak	  van	  een	  klacht	  te	  vinden.	  Klachten	  in	  uw	  voeten	  kunnen	  
ook	  leiden	  tot	  klachten	  in	  uw	  knieën,	  heupen,	  bekken,	  rug	  en	  zelfs	  uw	  nek	  en	  schouders.	  	  Andersom	  
kunnen	  overgewicht,	  een	  incorrecte	  belasting	  tijdens	  het	  sporten,	  verkeerd	  schoeisel,	  suikerziekte,	  
reuma	  (bijv.	  artrose)	  of	  simpelweg	  ‘ouder	  worden’	  tot	  voetklachten	  leiden.	  
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De	  podotherapeut	  heeft	  een	  aantal	  behandelmethoden	  om	  de	  oorzaak	  van	  een	  klacht	  weg	  te	  
nemen.	  	  
	  
Lijf	  &	  Leven	  en	  RondOm	  vinden	  dat	  zij	  elkaar	  kunnen	  versterken	  in	  het	  behandelen	  van	  uw	  klachten.	  
Door	  deze	  letterlijke	  stap	  van	  samenwerking	  wordt	  ons	  aanbod	  completer	  en	  specialistischer.	  Ook	  
sluit	  de	  podotherapie	  aan	  op	  onze	  kennis	  en	  kunde	  op	  gebied	  van	  diabetes	  en	  vaatlijden.	  Iedere	  
vrijdag	  is	  Podotherapie	  RondOm	  aanwezig	  in	  onze	  praktijk.	  Voor	  vragen	  of	  een	  afspraak	  kunt	  u	  
contact	  opnemen	  met	  Podotherapie	  RondOm:	  088-‐1180500,	  of	  u	  belt	  naar	  onze	  praktijk.	  	  
	  
Hardlooptechniek	  
Jan	  heeft	  in	  december	  de	  cursus	  ‘blessurepreventieve	  hardlooptechniek’	  gevolgd.	  Hierdoor	  kan	  hij	  
hardlopers,	  beginnend	  of	  gevorderd,	  helpen	  om	  een	  betere	  loop	  techniek	  aan	  te	  leren.	  Dit	  gebeurt	  
door	  middel	  van	  een	  video	  analyse	  waarbij	  de	  patiënt	  te	  zien	  krijgt	  wat	  er	  goed	  gaat	  en	  wat	  er	  nog	  
verbeterd	  kan	  worden	  zodat	  er	  efficiënter	  gelopen	  kan	  worden.	  Hardlopen	  is	  de	  basis	  van	  heel	  veel	  
sporten	  zoals;	  hockey	  of	  voetbal.	  Ook	  voor	  deze	  sporten	  is	  het	  dus	  van	  belang	  dat	  er	  technisch	  goed	  
gelopen	  word.	  De	  instructies	  kunnen	  gegeven	  worden	  om	  blessures	  te	  voorkomen	  maar	  ook	  tijdens	  
een	  blessure	  om	  de	  klachten	  te	  verminderen.	  Als	  u	  informatie	  wilt	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  
de	  praktijk	  en	  vragen	  naar	  Jan	  Dubbers.	  
	  
Medisch	  fitness	  
Wij	  zijn	  gespecialiseerd	  in	  het	  begeleiden	  van	  mensen	  met	  een	  verminderde	  belastbaarheid	  van	  hun	  
lichaam,	  van	  chronisch	  zieken	  en	  van	  ouderen.	  We	  leveren	  maatwerk	  en	  stellen	  een	  	  programma	  op	  
dat	  precies	  op	  uw	  capaciteiten	  en	  belastbaarheid	  is	  afgestemd.	  U	  heeft	  misschien	  al	  vaak	  op	  eigen	  
gelegenheid	  en	  alleen	  proberen	  te	  sporten.	  Maar	  telkens	  lukt	  het	  niet	  of	  heeft	  u	  weer	  een	  terugval.	  
Of	  het	  lukt	  gewoon	  niet	  om	  zelf	  de	  motivatie	  vast	  te	  houden.	  Medisch	  fitness	  leent	  zich	  dus	  voor	  
veel	  verschillende	  redenen/	  aandoeningen.	  De	  groepjes	  bestaan	  uit	  maximaal	  vijf	  personen.	  We	  
delen	  de	  groepen	  in	  op	  belastbaarheidsniveau	  en	  we	  zijn	  flexibel	  met	  bijvoorbeeld	  inhalen	  van	  een	  
les.	  Ons	  motto:	  “er	  moet	  (hard)	  getraind	  worden	  maar	  er	  mag	  ook	  gelachen	  worden.”	  	  
	  

Groepsles	  Oefentherapie	  
Naast	  de	  medisch	  fitness	  worden	  er	  ook	  groepslessen	  gegeven	  door	  een	  Oefentherapeut	  Cesar.	  In	  
de	  wekelijkse	  lessen	  	  van	  1	  uur	  wordt	  aandacht	  besteed	  aan	  mobiliteit,	  stabiliteit,	  evenwicht,	  
spierkracht	  en	  ontspanning	  (ademhaling).	  Het	  verschil	  met	  medisch	  fitness	  is	  dat	  de	  oefeningen	  
zonder	  fitness	  apparatuur	  wordt	  uitgevoerd.	  De	  oefeningen	  worden	  op	  de	  mat,	  staand	  en	  zittend	  
uitgevoerd.	  Er	  wordt	  wel	  gebruik	  gemaakt	  van	  losse	  materialen	  zoals	  gewichtjes,	  balanskussens	  en	  
elastiek.	  Daarnaast	  komen	  dagelijkse	  houdingen	  en	  bewegingen	  zoals	  zitten,	  staan,	  lopen	  en	  
bukken/tillen	  aan	  bod.	  De	  groepen	  zijn	  niet	  groter	  dan	  5	  personen.	  
Ons	  motto	  daarbij:	  “Bewust	  bewegen	  beweegt	  beter!”	  
	  
Arbeidsgerelateerde	  klachten	  
Wanneer	  u	  klachten	  ervaart	  die	  door	  uw	  werk	  worden	  veroorzaakt	  dan	  wel	  in	  stand	  worden	  
gehouden,	  biedt	  Lijf	  &	  Leven	  u	  de	  mogelijkheid	  om	  een	  werplekonderzoek	  te	  laten	  uitvoeren.	  
Daarbij	  ontvangt	  men	  een	  gericht	  advies	  en	  training	  voor	  het	  optimaliseren	  van	  de	  werksituatie.	  Het	  
is	  hierdoor	  mogelijk	  de	  klachten	  en	  het	  verzuim	  terug	  te	  dringen	  en	  het	  levert	  direct	  een	  positieve	  
bijdrage	  aan	  uw	  productiviteit	  en	  tevredenheid	  met	  het	  werk.	  In	  het	  onderzoek	  wordt	  gekeken	  naar	  
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de	  fysieke	  belasting,	  de	  werkplekinrichting	  en	  de	  omgevingsfactoren.	  Hierdoor	  is	  het	  mogelijk	  om	  
klachten	  vroegtijdig	  te	  voorkomen	  en	  te	  verhelpen.	  Als	  u	  meer	  informatie	  wilt	  over	  het	  
werkplekonderzoek,	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  Jaap	  Hoogendoorn	  
	  
Kinderoefentherapie	  
Sinds	  februari	  werkt	  Agnita	  bij	  ons	  als	  kinderoefentherapeut,	  maar	  wat	  doet	  een	  
kinderoefentherapeut	  precies?	  
	  
Een	  kinderoefentherapeut	  behandelt	  kinderen	  met	  motorische	  problemen	  wanneer	  deze	  een	  
negatieve	  invloed	  hebben	  op	  het	  dagelijks	  functioneren	  van	  het	  kind.	  Hierbij	  kan	  gedacht	  worden	  
aan:	  niet	  goed	  meekomen	  tijdens	  de	  gymles,	  het	  buitenspelen	  maar	  ook	  aan	  moeite	  met	  kleuren	  en	  
schrijven.	  De	  kinderoefentherapeut	  sluit	  tijdens	  de	  behandeling	  aan	  bij	  de	  activiteiten	  waar	  het	  kind	  
moeite	  mee	  heeft.	  Spel	  en	  plezier	  in	  bewegen	  staan	  tijdens	  een	  kinderoefentherapeutische	  
behandeling	  op	  de	  voorgrond!	  
	  
Kloppen	  de	  volgende	  stellingen	  over	  u	  kind?	  
Hij	  valt	  zo	  veel	  	   	   Het	  schrijven	  is	  slordig	  
Ze	  is	  angstig	   	   	   Het	  evenwicht	  kost	  moeite	  
Leren	  zwemmen	  lukt	  niet	   Knippen	  is	  moeilijk	  
	  	  
Als	  u	  op	  één	  of	  meer	  stellingen	  ja	  hebt	  geantwoord,	  dan	  zou	  er	  een	  bewegingsprobleem	  kunnen	  
zijn.	  Als	  u	  (of	  een	  leerkracht	  of	  begeleider)	  dit	  vermoedt	  dan	  kunt	  vrijblijvend	  advies	  aan	  ons	  vragen.	  
Ook	  kunt	  u	  uw	  kind	  direct	  aanmelden	  voor	  een	  intake	  en	  motorisch	  onderzoek.	  Na	  de	  intake	  
bepaalt	  de	  oefentherapeut	  het	  behandeldoel	  en	  het	  behandelplan.	  Ook	  krijgt	  u	  tips	  en	  adviezen	  
mee	  voor	  thuis,	  op	  school	  en/of	  voor	  bij	  het	  sporten.	  	  
	  
Vergoedingen	  fysiotherapie	  door	  de	  zorgverzekeraar:	  wel..,	  niet..,	  hoeveel..?	  	  
Aan	  iedereen	  die	  verwezen	  is	  voor	  fysiotherapie,	  of	  denkt	  dat	  fysiotherapie	  hem	  of	  haar	  	  kan	  
helpen:	  bel	  ons	  of	  kom	  naar	  ons	  toe.	  Wij	  zoeken	  dan	  samen	  met	  u	  uit	  wat	  wel	  en	  niet	  kan	  qua	  
vergoedingen.	  Met	  het	  BSN	  nummer	  kunnen	  wij	  direct	  zien	  welke	  polis	  u	  heeft.	  Vaak	  valt	  het	  mee	  
wat	  mogelijk	  is.	  
	  
Verder	  wijzen	  wij	  u	  nog	  op	  de	  mogelijke	  aanvullende	  verzekering	  fysiotherapie:	  Overstappen?	  
Uitbreiden?	  Of	  zit	  ik	  goed?	  Check	  welke	  zorgverzekering	  voor	  u	  voldoende	  dekking	  geeft	  op	  
www.defysiotherapeut.com.	  
	  
Namens	  ons	  team	  wensen	  wij	  u	  hele	  leuke	  en	  gezellige	  feestdagen	  en	  alvast	  een	  heel	  goed	  en	  
gezond	  2016!	  	  
	  
Team	  Lijf	  &	  Leven	  Vianen	  
Agnita	  Vernooij	  	  	  -‐	  	  	  Huub	  Claassen	  	  	  -‐	  	  	  Jaap	  Hoogendoorn	  	  	  -‐	  	  	  Ellen	  Toet	  	  	  -‐	  	  	  	  Jan	  Dubbers.	  
	  

	  
Zie	  voor	  meer	  informatie	  onze	  website:	  lijfenleven.com	  


