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Geachte lezer,

We zijn al goed onderweg in 2018. De eerste vakantie is weer geweest. Hopelijk heeft iedereen kunnen
genieten. Sommige collega's zijn al op wintersport geweest en sommige gaan nog. In deze nieuwsbrief de
volgende onderwerpen; verantwoord afvallen, screening lage rugklachten, SA4-zorg Leusden, privacy,
buiten spelen, claudicatio intermittens, aankondiging valscreening en samenwerking met de spel-o-theek
en de Wandel Challenge Leusden. Veel leesplezier.

Verantwoord afvallen onder medische
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Met een klein groepje zijn we donderdag 1 maart begonnen met de cursus "verantwoord afvallen onder
Medisch begeleiding". De groep heeft er zin in. Jannet Dekker, diëtiste en Paul Koekoek, fysiotherapeut
zijn enthousiast en zullen de komende 12 weken begeleiding geven. Op dit moment trainen we nog
binnen, maar de tijd komt er aan dat we weer lekker buiten gaan trainen. Wilt u meer informatie of een
keer vrijblijvend mee komen trainen? Dat kan ! U kunt u via de website aanmelden of hier onder via de
knop afspraak maken. Vermeld u dan de tekst "buiten trainen".

Maak afspraak

Lage rugklachten?
Doe mee aan onze gratis screening lage
rugklachten!
Hebt u regelmatig last van lage rugklachten, bijvoorbeeld na een dagje in de tuin werken, slenteren door
de stad of een lange werkdag achter uw computer? Kom dan naar onze gratis screening lage rugklachten.
Advies op maat
De screening wordt verzorgd door een fysiotherapeut en manueel therapeut. We bespreken uw klachten
en bekijken of u bij ons op de juiste plek bent voor behandeling. De manueel therapeut zal uw
wervelkolom specifiek onderzoeken. Door beide disciplines te combineren, kunnen we een nauwkeurige
inschatting maken waar uw rugklachten vandaan komen. Op basis van deze screening krijgt u een
persoonlijk advies over het behandelen van uw klachten.
Waar
Fysio de Tolgaarde, Tolplaats 11 Leusden
Wanneer
Screening lage rug: donderdag 22 maart tussen 10:00 en 12:00, donderdag 22 maart tussen 15:00 en
16:30.

https://mailchi.mp/2cee3123cbf9/nieuwsbrief-fysio-tolgaarde-maart-2018?e=[UNIQID]

2/7

14-3-2018

Subscribe

Nieuwsbrief Fysio Tolgaarde maart 2018😎

Past Issues

Aanmelden
Ga naar www.fysio-tolgaarde.nl/actie

RSS

Sa4 Zorg Leusden
Sa4 Zorg biedt specialistische zorg aan voor mensen met psychische en somatische klachten. In onze
behandeling leveren we maatwerk, in een persoonlijk omgeving met meerdere zorgprofessionals in een
multidisciplinair team. We werken onder ander met: een hoofdbehandelaar(psychiater), psycholoog,
psychomotorisch therapeut en fysiotherapeut. Ook andere disciplines zoals diëtetiek en maatschappelijk
werk kunnen ingezet worden.
Intake en Verwijzing
Voor de intake en behandeling bij Sa4 Zorg Leusden heeft de cliënt een verwijzing van de huisarts
nodig(Verwijsformulier tweedelijns specialistische gezondheidszorg). Zodra wij deze ingevulde verwijzing
van u ontvangen kunnen we de eerste afspraken inplannen en starten met de intake fase. Deze fase
bestaat uit een gesprek met de psycholoog, fysiotherapeut en de hoofdbehandelaar. Ook vragen we u om
een aantal vragenlijsten in te vullen. Op basis van de intake geven we een advies over het te volgen
traject.
lees verder

Privacy aanpassing Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt
dezelfde privacywetgeving in de hele EU. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet
meer.
Nu doen wij in de praktijk al veel aan privacybescherming, maar er gaan wellicht toch wat zaken
veranderen. Van de meeste verandering zult u niets merken. Wij hebben een overeenkomst met onze
leverancier van ons Elektronisch Patiënten Dossier(EPD), hierin zijn vele zaken omtrent privacy en
veiligheid vastgelegd. Daarnaast zijn wij binnen onze praktijk bezig met het opstellen van een
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Mocht u meer informatie willen hebben over AVG dan is deze site handig.

RSS

Buiten spelen en bewegen; de lente komt
er weer aan!
Buitenspelen is een van de belangrijkste vormen van bewegen en van groot belang voor de ontwikkeling
van een kind. Uit een recent verschenen publicatie van het factsheet “ontwikkeling
buiten spelen bij kinderen in Nederland” blijkt dat het buiten spelen steeds meer onder
druk staat. Het percentage kinderen dat minstens 5 dagen per week buitenspeelt is in
de periode 2006-2014 met 4 procent afgenomen.
Door ervaringen op te doen met het hele lijf worden de zintuigen geprikkeld. Deze
zorgen voor informatie in het jonge brein waardoor kinderen in beweging komen.
Hierdoor ontwikkelen zij houdings- en bewegingsgevoel. Kinderen leren een stabiele
houding aan te nemen en kunnen motorische vaardigheden ontwikkelen. Als we stabiel
en ontspannen een houding aan kunnen nemen vergroot dit niet alleen onze
lichamelijke balans maar heeft dit ook invloed op onze emotionele stabiliteit.
Door bewegen komt adrenaline vrij hetgeen een positieve invloed blijkt te hebben op het cognitieve
presteren en de alertheid van kinderen. Tevens stimuleert buitenspelen het samen spelen en dus de
sociale ontwikkeling van kinderen. Alle reden dus om met uw kinderen naar buiten te gaan, te spelen,
bewegen, ontdekken en ervaren!

Maak Afspraak

Claudicatio Intermittens Netwerk
Claudicatio Intermittens(etalagebenen) is een aandoening van de bloedvaten in de benen waardoor de
loopafstand door pijn ernstig beperkt kan worden. Zit de aandoening alleen in de benen. Nee, het mogelijk
zit in het gehele lichaam met mogelijk ernstige aandoening(oa. herseninfarct, hartinfarct) tot gevolg.
NICE is een instituut dat onderzoek doet naar de gezondheidszorg. Het is een internationaal erkend
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instituut. NICE heeft een internationale richtlijn uitgebracht, waarin looptraining als eerste keus
behandeling bij etagebenen wordt aanbevolen voor ALLE patiënten met etalagebenen. Deze richtlijn
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adviseert zelfs dat iemand pas in aanmerking komt voor een dotter wanneer looptraining onvoldoende
effect heeft. Bovendien blijkt uit recent onderzoek dat de resultaten van gesuperviseerde looptherapie en
dotteren vergelijkbaar zijn.
Bovendien brengt gesuperviseerde looptherapie nog meer voordelen met zich mee, dan alleen maar het
verbeteren van de loopafstand. Ook de conditie verbetert en de kwaliteit van leven. De bloeddruk zal
dalen, evenals het cholesterolgehalte en in het geval van suikerziekte zal deze beter te reguleren zijn,
waardoor mensen met minder (of soms zelf zonder) medicatie uitkomen. Dit alles zorgt voor minder
complicaties op lange termijn.
En belangrijk om te beseffen is dat, waar dotteren alleen maar effect heeft op het gedotterde bloedvat,
gesuperviseerde looptherapie effect heeft op alle bloedvaten in het lichaam. Daarnaast brengt dotteren
ook nog risico’s op complicaties met zich mee. Dit in tegenstelling tot gesuperviseerde looptraining.
Tot slot zorgt gesuperviseerde looptraining voor een verbeterende longfunctie en een verbeterde
pompfunctie van het hart. Dit zal een patiënt merken doordat zijn conditie vooruit gaat. Een patiënt zal
daardoor minder snel vermoeid zijn bij inspanning. Koppel dit bijvoorbeeld aan dagelijkse activiteiten: u
kunt zonder problemen boodschappen doen, stoeien met kleinkinderen ed.
Waar bij een dotter kans is op complicaties, blijkt uit onderzoek dat gesuperviseerde looptherapie volledig
veilig is. Nóg een reden om te starten met gesuperviseerde looptherapie. Complicaties van operaties
moeten niet onderschat worden: er zijn patiënten die als gevolg van een dotter hun been verliezen!
De ClaudicatioNet therapeut is opgeleid en gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met
etalagebenen. Daarnaast is de ClaudicatioNet therapeut aangesloten bij een landelijk netwerk, waardoor
hij/zij op de hoogte is van de meest recente informatie en ontwikkelingen rondom etalagebenen.
Bovendien volgt de ClaudicatioNet therapeut diverse opleidingen over etalagebenen en heeft nauw
contact met verwijzers zoals de vaatchirurg of uw huisarts.
Kortom: Gesuperviseerde looptherapie voor etalagebenen is veilig, beide benen worden behandeld en
looptherapie verbetert ook nog de conditie en algehele fitheid. Bovendien heeft de looptherapie effect op
alle bloedvaten en de gespecialiseerde ClaudicatioNet therapeut heeft aandacht voor leefstijlfactoren. Tot
slot verbetert de algehele kwaliteit van leven.
Klik hier en hier voor een voorlichtingsfilmpjes. Of kijk op onze website.

Aankondiging Valscreening donderdag 19
april 2018
Donderdag 19 april is er een valscreening dag.
Eén op de drie thuiswonenden van 65 jaar en ouder valt minstens één keer per jaar. Een dergelijke val
kan nare gevolgen hebben. Het is dan ook belangrijk om een val te voorkomen. De valscreening bestaat
uit een 45 minuten durend onderzoek waarin de risicofactoren voor vallen in kaart worden gebracht. Dit
gebeurd door ergotherapeut, Irma Tijmensen en geriatriefysiotherapeut i.o. Anouk de Haan.
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Vier keer per jaar vindt de valscreening plaats in samenwerking met Huisartsenpraktijk Tolgaarde,
ErgoTijm en Fysio de Tolgaarde.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Anouk de Haan: - 033 494 7963 anouk@fysio-tolgaarde.nl

Samenwerking met Spel-o-theek Leusden
Sinds vorig jaar zijn wij lid van de Spel-o-theek Leusden. Hier kunnen wij spellen en speelgoed lenen.
Hiervan maken wij dankbaar gebruiken bij de behandeling van kinderen. Sommige materialen zijn ook te
gebruiken bij de behandeling van volwassen.
Wilt u zelf ook iets lenen? Met een abonnement of strippenkaart kun je het hele jaar lenen. Voor meer
informatie over de spel-o-theek, zie www.speelotheek-leusden.nl.

Wandel Challenge Leusden

Samen met andere mensen die ook meer willen bewegen gaat u 1x per week op donderdagvond
wandelen. Ook zorgverleners wandelen mee. En elke dag gaat u zelf een stuk wandelen. Op 6 oktober
sluiten we af met een gezamenlijk slotevenement in Leusden.
Wanneer? 6 weken voor en 6 weken na de zomervakantie
Voor wie? iedereen die meer wil bewegen en zijn of haar fysieke of mentale gezondheid wil verbeteren
Deelname is gratis
Eerste wandeling Donderdag 7 juni, 19.00 uur, startplek TOP Schammer
Meer informatie: Donderdag 24 mei, 1.00 uur, cafe Maxima van Antares Leusden, Maximaplein 7,
Leusden
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Facebook
Bent u ook actief op Facebook? Bekijk een keer onze facebookpagina
www.facebook.com/fysiodetolgaarde
We houden u op deze “sociale” manier op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg in het
algemeen en fysiotherapie in het bijzonder. We waarderen een "vind ik leuk".
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