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Nieuwsbrief Fysio de Tolgaarde juni 2018 Lees Online | Doorsturen

Geachte lezer, 
 
 
Voor u ligt de tweede Nieuwsbrief Fysio de Tolgaarde van 2018. In deze brief informatie over de
Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG), cursus en opleiding die door ons gevolgd zijn, een
stuk over kinderfysiotherapie. De Wandel Challenge Leusden is inmiddels van start gegaan. Iedereen die
meedoet veel wandelplezier. Wellicht komt u ons nog tegen. Wij wandelen namelijk soms ook mee. Wij
ontmoeten u graag op deze wandelingen. Laatst is Paul met een aantal mensen(en honden) gaan
wandelen in de Soesterduinen. Ons plan is deze activiteitt op regelmatig basis aan te bieden. Het is
gratis, we lopen een uur tot anderhalf uur in een rustig tempo. Mocht u een keer willen meewandelen(met
of zonder hond), u kunt zich vrijblijvend opgeven door een mail te sturen o.v.v. wandeling met hond. 

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. Deze nieuwe Europese wet is gericht op het bewuster omgaan met de privacy en
persoonsgegevens van klanten en medewerkers.  
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Wij hebben een overeenkomst met onze leverancier van ons Elektronisch Patiënten Dossier(EPD), hierin
zijn vele zaken omtrent privacy en veiligheid al vastgelegd. Verder hebben we onze privacy policy over
hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens (klik hier) op onze website geplaatst. Het is voor ons
ondoenlijk om iedereen persoonlijk in te lichten. Wij hebben er daarom voor gekozen om u in te lichten via
onze nieuwsbrief en via onze website. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in
algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de volgende
contactgegevens 033-4947963 of info@fysio-tolgaarde.nl.

Kinderfysiotherapie
Pijn is niet leuk. Waarom bestaat pijn dan ? Pijn heeft een nuttige functie omdat het ons in het dagelijks
leven beschermt. Pijn waarschuwt ons dat er iets mis is en zorgt dat we niet langer doorgaan zoals we
deden. Naast deze nuttige pijn , die een functie heeft, bestaat er ook chronische pijn. Als er een
lichamelijke oorzaak voor pijn is kan deze behandeld worden. Wordt er echter geen lichamelijke oorzaak
gevonden dan spreekt men van chronische pijn zonder lichamelijke oorzaak. 1 op de 5 volwassenen lijdt
aan deze vorm van chronische pijn en bij kinderen is dat 10 tot 15%. Pijn hebben kost veel energie
waardoor mensen / kinderen moe zijn, futloos en minder functioneren. 
Om deze pijn te behandelen is het belangrijk dat er breder gekeken wordt dan naar alleen de lichamelijke
klachten. Bij fysio de Tolgaarde wordt via Sa-4-Zorg hulp geboden aan volwassenen met complexere
problematiek. Binnen de kinderfysiotherapie is dit ook mogelijk doordat er niet alleen naar de motorische
component van gedrag gekeken wordt maar tevens naar de sensorische, cognitieve en sociaal-
emotionele gedragscomponenten. Daarbij spelen de biologische aspecten en omgevingsfactoren een rol.
Deze factoren worden zowel binnen Sa-4-Zorg en de kinderfysiotherapie meegenomen. 

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

Maak afspraak
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Cursus hartrevalidatie 
 
Jan Hendrik Vos heeft de afgelopen weken de cursus hartrevalidatie met goed gevolg afgelegd.
Aandachtspunten zijn bij deze doelgroep de volgende onderdelen, leefstijl, omgaan met angst voor
bewegen, opbouw fysieke activiteit, omgevingsfactoren(partner, werk etc.) Mocht u meer informatie willen
over deze doelgroep en wat we kunnen aanbieden voor u, dan kunt u contact opnemen met Jan Hendrik
via janhendrik@fysio-tolgaarde.nl 

Fysiotherapie voor de ouder wordende
mens 
 
Anouk de Haan is bijna klaar met de HBO master opleiding Fysiotherapie in de Geriatrie. De laatste
loodjes en dan verwachten we dat ze eind juni geslaagd is.  
Na drie jaar studeren en kennis vergaren kan ze nog beter complexe zorg leveren bij de oudere populatie.
Te denken valt aan mensen met een nieuwe heup, maar ook reuma. Of een vrouw met artrose, maar ook
diabetes of ander co-morbiditeiten. Voor meer informatie over deze therapievorm kijk op onze website.

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 
 

Maak Afspraak
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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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