
	

Copyright	2018	Pijnzorg	Actief	

 
Nieuwsbrief december 2018 
 
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Het jaar waarin mooie 
ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. Mooi om terug te kijken op alles wat 
er is bereikt in de afgelopen periode… 
 
Ook dit jaar van Pijnzorg Actief was weer succesvol. Gelukkig weten nieuwe cliënten me 
steeds te vinden. Ze komen deels van steeds verder weg. Verder waren er naast mijn 
verwijzers vanuit re-integratie en letselschade dit jaar ook toenemend huisartsen, die mij 
vanwege mijn expertise, bij sommige cliënten speciaal aanbevelen. Daarnaast blijven ook 
eerder geholpen cliënten me goed herinneren. Verder vind ik het erg interessant mij bezig te 
houden met diverse netwerken op het gebied van chronische pijn, waardoor mijn 
deskundigheid zich steeds meer uit kan breiden.  
En ook in 2019 staat kwaliteit en persoonlijke aanpak bij Pijnzorg Actief voorop! Meer dan 
genoeg drukte dus.  
 
Verder concentreer ik mij ook in 2019 weer volop op het behalen van de meest goede, snelle 
en duurzame resultaten bij iedere cliënt die mij bezoekt. Proost! Op 2019, ik heb er zin in! 
 
 

 
 
 

***Vergoedingen*** 
 

• Zorgverzekeraars vergoeden 75% tot zelfs 100% vanuit de verplichte 
basisverzekering (afhankelijk van uw polisvoorwaarden) 

• Behandelingen van Pijnzorg Actief gaan niet af van uw eigen risico 
  U heeft geen aanvullende verzekering nodig 
 
Op alle geleverde diensten zijn de algemene voorwaarden van Pijnzorg Actief van 
toepassing. 
 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen via 06-57236323 
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Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen: 
• Ik ben BIG-geregistreerd HBO-verpleegkundige, HBO pijnconsulent en ACT-

therapeut. 
• Pijnzorg Actief is in het bezit van het KIWA-certificaat ZZP'ers in de Zorg.  
• Lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&VN. 

 
Voor meer informatie omtrent vergoedingen bel: 06-57236323 of mail naar: 
cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl 
https://www.pijnzorgactief.nl/vergoedingen 
 
 

***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 officieel is 
erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  Pijnzorg Actief 
beschikt voor de Wkkgz over een klachtenregeling, een klachtenfunctionaris én een erkende 
geschilleninstantie.  
 

   
 
 
U kunt contact met Pijnzorg Actief opnemen via 
06-57236323 of cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl  
http://www.pijnzorgactief.nl/contact 
 
Eind maart/ begin april 2019 zal de nieuwe nieuwsbrief van Pijnzorg Actief 
verschijnen!  
 
 
Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief, stuur dan een e-mail aan cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl 

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


