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Nieuwsbrief december 2016/ Januari 2017 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het jaar waarin Pijnzorg Actief 
opgericht is en er mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Mooi om terug te 
kijken op alles wat er is bereikt in de afgelopen periode… 
 

***Moderne visie op pijnbehandeling*** 
Het pijnspreekuur bij Pijnzorg Actief biedt een mogelijkheid tot het verkrijgen van 
informatie over de pijn, de behandeling en tot het krijgen van ondersteuning in de 
verwerking/ omgaan met de pijn. Pijnzorg Actief heeft specifieke aandacht voor uw 
huidige of verwachte zorgvraag ten aanzien van uw lichamelijke/ functionele 
beperkingen en sociale problemen ontstaan door pijnklachten. 
Het doel van de behandeling is de kwaliteit van uw leven te verbeteren. 
Pijnzorg Actief is gevestigd in Buchten. Pijnzorg Actief biedt professionele 
begeleiding bij chronische pijn. Bel: 06-57236323 of kijk op 
http://www.pijnzorgactief.nl 
 

***Mooie flyers en visitekaartjes*** 
 

  
  

***Vergoedingen*** 
Vanuit de verplichte basisverzekering heeft u recht op vergoeding, afhankelijk van 
het type polis die u heeft. 
Doorgaans wordt een vergoedingspercentage van 75 procent gehanteerd voor 
naturapolissen!   
Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen: 
* Pijnzorg Actief is in het bezit van de KIWA-Keurmerkpas ZZP'ers in de Zorg. 
Hiermee voldoet Pijnzorg Actief aan de beroeps- en ondernemerseisen en verleent 
kwalitatief goede zorg. Voor cliënten is het keurmerk een belangrijk hulpmiddel om 
een goede en veilige keuze te maken uit het aanbod van zorgverleners. 
* Lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN. 
Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop! 
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Voor meer informatie omtrent vergoedingen bij Pijnzorg Actief bel: 06-57236323 of 
mail naar: cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl 
http://www.pijnzorgactief.nl/kosten 
 

***Congres*** 
Pijnzorg Actief is aanwezig geweest op het tweedaagse congres dat de Nederlandse 
Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) organiseerde in 1931 Congrescentrum 
Brabanthallen. 
Zorgverleners in Nederland en Vlaanderen die betrokken zijn bij pijnpatiënten 
kwamen samen om informatie uit te wisselen en in discussie te gaan over de meest 
efficiënte en effectieve behandelmethodes voor de diverse pijnsyndromen. 
Pijngeneeskunde, een praktijk waarmee mensen met chronische pijn te maken 
kunnen krijgen. 
 

***Klachtenportaal Zorg*** 
Pijnzorg Actief is verplicht om u de mogelijkheid te bieden een klacht in te 
dienen over geleverde zorg, dit komt voort uit de Wkkgz (Wet kwaliteit, 
klachten en geschillen zorg). De klachtenregeling is ondergebracht bij 
Klachtenportaal Zorg.  
Ik ben blij u te kunnen melden dat de geschilleninstantie van Klachtenportaal Zorg nu 
officieel is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS). Per 01 januari 2017 beschikt Pijnzorg Actief dus voor de Wkkgz over een 
klachtenregeling, een klachtenfunctionaris én een erkende geschilleninstantie. Een 
geruststellende gedachte zo vlak voor het begin van het nieuwe jaar.  
 
Graag wens ik iedereen een fijne jaarwisseling  
met veel liefde, geluk en gezondheid in het nieuwe jaar! 
Met vriendelijke groet, Cindy Mastenbroek 
 

  
 
Eind maart/ begin april 2017 zal de nieuwe nieuwsbrief van Pijnzorg Actief 
verschijnen!  


