Nieuwsbrief december 2017
Deze nieuwsbrief bevat veel informatie, met name over de innovatieve
activiteiten van Pijnzorg Actief. Er zijn veel ontwikkelingen geweest afgelopen
kwartaal. Dit waren vooral veel mooie ontwikkelingen op het gebied van
professionaliteit.
Door samenwerking met verschillende soorten zorgaanbieders ontstaat een
zorg waarbinnen de cliënt op het juiste moment de meest passende zorg krijgt.
De verbreding van specialistische kennis draagt tevens bij aan vernieuwing en
kwaliteit van zorg, waardoor cliënten met chronische pijn effectiever kunnen
worden behandeld.
Leest u snel verder…

***Cliëntbeoordelingen Pijnzorg Actief***
Pijnzorg Actief is in het bezit van het keurmerk ZZP-'ers 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 hulpverleners.
De cliëntervaringsenquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de ervaring en de
beleving die cliënten hebben met de door Pijnzorg Actief geleverde zorg. Dat inzicht
stelt Pijnzorg Actief in staat prestaties af te stemmen op de (impliciet in de enquête
aangegeven) behoeften van cliënten. We proberen zoveel mogelijk vast te houden
aan sterke eigenschappen en probeeren de minder sterke verder te ontwikkelen.
Cliënten beoordelen de behandelmethode van
Pijnzorg Actief gemiddeld met een 8.7! Classificaties
waar Pijnzorg Actief hoog op scoort zijn: afspraken,
bereikbaarheid en professionaliteit. Daarnaast worden
de competenties klantgerichtheid, integriteit,
communicatie en organisatie hoog gewaardeerd! Iets
waar wij niet alleen trots op zijn, maar wat ons sterkt
en nog verder enthousiasmeert meer cliënten te
kunnen helpen.
Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij Pijnzorg
Actief voorop!
U kunt contact met Pijnzorg Actief opnemen via
06-57236323 of cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl
http://www.pijnzorgactief.nl/contact
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*** Wat is Hot & Happening?***
Bij de behandeling van chronische pijn vindt er continu wisselwerking plaats tussen
patiënt, mantelzorger en zorgverlener(s). Om tot een goede behandeling te kunnen
komen is het voor alle drie van belang dat pijn verkend, maar zeker ook (h)erkend
wordt. Een proces waarop vele factoren van invloed kunnen zijn.
Cliënten met neuropathische pijn zie ik dikwijls. Deze vorm van pijn is niet eenvoudig
te behandelen, vaak omdat ik cliënten pas in een later stadium van de klacht zie.
Mensen hebben vaak al veel geprobeerd om van de pijn af te komen. Er speelt altijd
de vraag: hoe kan ik beter voorspellen welke zorg de meest optimale is?
Pijnzorg Actief is regelmatig aanwezig op symposia om meer kennis op te doen ten
aanzien van voorspellers en praktisch handelen met als focus neuropatische pijn,
met mooie praktijkvoorbeelden en interessante interacties met vakgenoten.
Vaak met inspirerende zorgprofessionals die door het uitdragen van hun kennis een
verbetering van de kwaliteit van de behandeling van pijn realiseren.
***Belangrijke informatie ten aanzien van vergoedingen***
De zorg bij Pijnzorg Actief wordt door zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk
vergoed vanuit de basisverzekering. De zorg valt niet onder het eigen risico.
Bij zorgverzekeraars dient u wel gegevens door te geven van Pijnzorg Actief indien u
vragen heeft over vergoedingen.
Deze gegevens kunt u vinden via: http://www.pijnzorgactief.nl/kosten Ook in uw
polisvoorwaarden vindt u informatie over vergoedingen bij niet-gecontracteerde
zorgaanbieders.

•
•
•

vergoeding 75 tot zelfs 100%
gaat niet af van uw eigen risico
geen aanvullende verzekering nodig

Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via http://www.pijnzorgactief.nl/contact of
bel 06-57236323, er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
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*** Van richtlijn naar multidisciplinaire implementatie***
Iedereen is het erover eens dat de behandeling van (chronische) pijn een
multidisciplinaire aanpak vergt. Het adequaat gebruik van de verschillende
behandelopties, inclusief zelfmanagementtechnieken, vergt expertise.

Pijnzorg Actief is
aanwezig geweest op
het congres van de
Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie op
de zeer inspirerende en
culturele locatie C-mine
in Genk.

Graag wens ik iedereen een fijne jaarwisseling met veel liefde, geluk en
gezondheid in het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groet
Cindy Mastenbroek

U kunt contact met Pijnzorg Actief
opnemen via
06-57236323 of
cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl
http://www.pijnzorgactief.nl/contact
Eind maart-begin april 2018 zal de
nieuwe nieuwsbrief van Pijnzorg
Actief verschijnen!
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