Nieuwsbrief september/oktober 2016
***Registratie KIWA: keurmerkpas***
Alweer een mooie ontwikkeling...
Pijnzorg Actief is in het bezit van de KIWA-Keurmerkpas 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 zorgverleners. Het is een verplicht
keurmerk voor individuele contractering via Zorgverzekeraars.
Kwaliteit en persoonlijke aanpak staan bij Pijnzorg Actief voorop!
***Vergoedingen***
Verzekeraars dienen zich te houden aan uitspraken van de rechter over minimale
vergoedingen. Zo mag een lagere vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg geen
obstakel zijn om niet naar een bepaalde zorgaanbieder te gaan. Doorgaans wordt
daarom een vergoedingspercentage van 75 procent gehanteerd voor naturapolissen.
Vanuit de verplichte basisverzekering heeft u recht op de volgende vergoeding,
afhankelijk van het type polis die u heeft:
• Bij een naturapolis ligt de vergoeding op ongeveer 75 procent. Er is dan
sprake van een eigen bijdrage van 25 procent.
• Bij budgetpolissen kan de vergoeding 50-70 procent zijn.
• Restitutiepolissen vergoeden ten minste 100 procent van het gemiddeld
gecontracteerde tarief*. Dat is meestal (maar niet altijd) de volledige rekening.
*Pijnzorg Actief hanteert een uurprijs van €65,-. Dit ligt onder het gemiddeld
gecontracteerde tarief vastgesteld door de zorgverzekeraars. U komt dus niet voor
verrassingen te staan.
Sommige zorgverzekeraars hanteren een eigen risico. Vraag dit even na bij uw
zorgverzekeraar.
Vaak is binnen 4 à 5 consulten van een uur al positief resultaat merkbaar.
U betaalt eerst aan Pijnzorg Actief. Daarna declareert u de rekening bij uw
zorgverzekering.
Pijnzorg Actief werkt volgens vastgestelde kwaliteitseisen:
• Pijnzorg Actief is in het bezit van de KIWA-Keurmerkpas ZZP'ers in de Zorg.
• Lid van de beroepsvereniging en kwaliteitsregister V&V.
In het kader van vaardigheden/ competentieontwikkeling, preventie van
ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, reïntegratietrajecten, loopbaanontwikkeling en
loopbaanbegeleiding zijn werkgevers steeds vaker bereid om de kosten van
begeleidingstrajecten, Acceptance and Commitment Therapy en coaching voor hun
werknemers (deels) te vergoeden hetgeen zich snel terug verdient in de vorm van
beter functioneren, vitaliteit en ook een vergrote loyaliteit. Ziekteverzuim is erg duur!

Copyright 2016 Mastenbroek, C

Informeer naar mogelijkheden bij uw leidinggevende of personeelszaken van het
bedrijf waar u werkt en wijs hen op de mogelijkheden van het aanbod van Pijnzorg
Actief.
***Praktijkruimte Pijnzorg Actief***
De praktijkruimte van Pijnzorg Actief is gevestigd in het pand van Health & Sports,
paramedisch centrum in Buchten.
Dit centrum onderscheidt zich door multidisciplinaire samenwerking, individuele
aandacht, hoogwaardige kwaliteit en korte lijnen tussen de verschillende disciplines.
Neem voor meer informatie eens een kijkje op: http://www.healthandsports.nl

***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.
In zorgrelaties kan onvrede ontstaan tot zelfs een klacht. Dit kan bijvoorbeeld
betrekking hebben op de wijze van zorgverlening, de bejegening en het nakomen
van gemaakte afspraken.
De basis van de klachtenbehandeling is dat we samen beoordelen wat er nodig is
om de situatie te verbeteren en te komen tot een oplossing.
De Wkkgz is van kracht per 01-01-2016. Om de veranderingen door te voeren is
2016 een overgangsjaar. Vanaf 01-01-2017 zal de uitvoering van de
klachtenregeling volledig volgens de eisen van de Wkkgz zijn.
***Pijnmanagement***
Naast fysiologische zijn er ook emotionele en cognitieve factoren die invloed hebben
op de pijnbeleving. Ik kan me bijna niet meer voorstellen dat je deze factoren buiten
beschouwing laat.
Het is tijd voor een persoonlijke en professionele reflectie hierin. Educatie van de
cliënt is van belang. Maar ook het belang van de oefeningen en het resultaat wat je
met die oefeningen kunt bereiken.
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In mijn educatie gaan we verder dan alleen het medische aspect. Dan pas kunnen
we pijn managen. Educatie inzetten als interventie lijkt me een goed plan! Meer
weten over Pijnzorg Actief? Kijk op: http://pijnzorgactief.nl of bel: 06-57236323

***Multidisciplinaire zorg***
Bij management van chronische pijn is het van belang om multidisciplinair te werken.
Overleg met andere specialismen is van wezenlijk belang.
Chronische pijn vereist een multidisciplinaire aanpak en effectieve werkwijze waarbij
verschillende specialisten zijn betrokken zoals een psycholoog en/of fysiotherapeut.
Aangezien de complexe chronische pijnpatiënt vaak tevens kwetsbaarheden of
negatieve ervaringen heeft op het gebied van psyche en persoonlijkheid worden
veiligheid en vertrouwen binnen de behandelrelatie als basisprincipe gehanteerd.
Indien nodig zal ik doorverwijzen naar specialistische hulpverlening.

***Pijnzorg Actief aanwezig op de beweegmarkt op zaterdag 15 oktober in
Aldenhof/ Born!***

Zorgcentrum Aldenhof
organiseert samen met het
wijkplatform
HondsbroekAldenhof en de
Stichting Ecsplore deze
inspirerende en gezellige
beweegmarkt.
De relatie tussen pijn en
bewegen is een hele duidelijke
en voor cliënten een helaas
soms actuele.
Echter bewegen kan
pijnklachten juist ook
verminderen of wegnemen.
Graag tot ziens op de beweegen informatiemarkt van 14.00
uur - 16.00 uur. Komt u ook?
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