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Nieuwsbrief september 2019 
 
Met deze nieuwsbrief wil ik u in kennis stellen van de innovatieve activiteiten 
van Pijnzorg Actief. Er waren veel ontwikkelingen afgelopen kwartaal. Dit 
waren vooral veel mooie ontwikkelingen op het gebied van professionaliteit, 
alwaar Pijnzorg Actief zeker voor staat! Een andere mooie ontwikkeling de 
nieuwe website. Wat ben ik daar ongelooflijk trots op. Leest u verder welke 
nieuwe mogelijkheden de website biedt. 
 

***Pijnbehandelingen op het werk*** 
 
Pijnzorg Actief biedt de mogelijkheid op het werk te behandelen. Op deze manier neemt een 
behandeling zo min mogelijk tijd in beslag voor een werkgever. 
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. 
Neem voor meer informatie contact met ons op. 
 

***Nieuwe website *** 
 
Pijnzorg Actief heeft een nieuwe website! Geheel vernieuwd, fris, overzichtelijk en eigentijds. Met 
informatie over Pijnzorg Actief en oplossingen om pijnklachten te verminderen. 
Met de nieuwe website hopen wij u beter te kunnen informeren over de activiteiten van Pijnzorg 
Actief en willen we u graag op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes.  
Nu ook met subscribe mogelijkheid! Meld u aan voor een berichtje, wanneer er een nieuwe 
nieuwsbrief of andere algemene berichten geplaatst worden!  
https://www.pijnzorgactief.nl/algemeen/vernieuwde-website-nu-ook-met-subscribe-mogelijkheid/ 
 

***Ontwikkelingen pijnbehandeling uitgewisseld op pijncongres Valencia*** 
 

Ontwikkelingen op het gebied van pijnbehandeling werden tijdens het EFIC pijncongres 
besproken. EFIC Pain in Europe is het grootste wetenschappelijke congres over pijn in 2019. Het 
brengt de meest erkende experts op het gebied van pijnbehandeling samen om kennis, ideeën 
en de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied uit te wisselen. Cindy Mastenbroek was aanwezig bij 
dit pijncongres in Valencia om nieuwe competenties en vaardigheden op te doen. 
 
Keynote speaker professor Lorimer Moseley gaf een inspirerende presentatie over pijneducatie. 
Goede pijneducatie geven is complex! Met name hoe je de boodschap overbrengt, vraagt nog 
veel onderzoek. Goede pijneducatie is een belangrijke voorwaarde om te kunnen profiteren van 
een biopsychosociale behandeling en het vermindert zorgconsumptie. 
 
Patiënten kunnen verbazingwekkende vermindering van de pijn ervaren door simpelweg te 
begrijpen hoe pijn daadwerkelijk werkt en hoe hun lichaam en hersenen kunnen worden 
veranderd, zegt fysiotherapeut en pijn wetenschapper professor Lorimer Moseley. 
 
Professor Rob Smeets had in de workshop ‘patient encounters and compliance with treatment 
recommendations’ aandacht voor verwachtingen en voorkeuren van patiënt en naasten, kennis 
en kunde van de gezondheidszorgprofessional. De workshop werd afgesloten met een overzicht 
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van pijnmechanismen en de behandeling van voorkeur. Hij gaf een mooi overzicht over wat voor 
wie werkt. 
 
Fysieke training in combinatie met Acceptance en Commitment Therapie is een meerwaarde bij 
de behandeling van psychosociale problematiek bij chronische pijn. Deze combinatie van 
behandelingen wordt sinds 2016 met succes toegepast bij Pijnzorg Actief 
https://www.pijnzorgactief.nl/act/. Het is voldoende onderbouwd als een meerwaarde voor 
chronische pijnpatiënten. Het verbeterd zelfverzekerdheid, depressieve gevoelens, verminderd 
catastroferen en verhoogd activiteitenniveau. 
 
Nieuwe ontwikkelingen: 
Het koppelen van hersenstimulatie aan kunstmatige intelligentie zou een wereld van nieuwe 
mogelijkheden kunnen openen bij de behandeling van pijn, verslavingen en vele andere 
aandoeningen, zegt hersenchirurg Dirk de Ridder. Dit zijn mooie ontwikkelingen voor de 
pijnbehandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

***Wetenschappelijke bijeenkomst PAIN Valencia *** 
 
De Pain Alliance in Nederland – PA!N – organiseerde tijdens het EFIC pijncongres in Valencia 
een wetenschappelijke bijeenkomst. 
Deze wetenschappelijke bijeenkomst ging over de kwaliteit van de pijnzorg in Nederland. 
Besproken werd hoe het onderwijs voor alle disciplines in de zorg nog meer verbeterd kan 
worden. Uitdagingen waar we voor staan: pijnonderwijs te laten aansluiten op de ontwikkelingen 
rond interdisciplinaire pijnbehandeling. Daarbij moeten de verschillende zorgverleners intensiever 
met elkaar leren samenwerken, elkaars taal verstaan en elkaars expertise leren kennen.  
EFIC pijncongres in Valencia heeft een prachtige, inspirerende en inzichtelijke ervaring nagelaten 
voor de pijnbehandeling.  
 

*** Keurmerk ZZP-er Zorg wederom behaald*** 
 
Keurmerk ZZP’er Zorg is wederom toegekend aan Pijnzorg Actief. De norm s aangepast op 
basis van de laatste wet- en regelgeving: de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen zorg. 
De bewijsstukken behandelingsovereenkomst, meldingsplicht incidenten, professioneel 
werken, periodiek reflecteren, vervangingsplan en zorgdossier dienen goedgekeurd zijn 
voor 1 december 2019 door Kiwa. Keurmerk ZZP-er Zorg nieuwe norm is nu al behaald 
door Pijnzorg Actief! 
Zzp’ers die al deelnemer zijn, krijgen tot uiterlijk 1 december de tijd om te voldoen aan alle eisen 
die in de norm vermeld staan. Dit betekent ook dat er vanaf 1 december 2019 nog maar één 
Keurmerk bestaat: Keurmerk ZZP’er Zorg. 
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Onder de WKKGZ is Pijnzorg Actief verplicht patiëntendossiers bij te houden. Ook resultaten van 
pijnbehandelingen/zorgverlening te registreren.  
Het dossier van Pijnzorg Actief is door een auditor van Kiwa onderzocht en beoordeeld op 
compleetheid, actualiteit en conformiteit met de norm. 
Op basis van de uitkomst van dit onderzoek voldoet het dossier aan de gestelde norm.  
Daardoor is het certificaat van Mijn Keurmerk aan Pijnzorg Actief toegekend. Tevens is de 
geldigheid van het certificaat en Keurmerkpas verlengd tot aan de volgende auditperiode. 
 
Mijn Keurmerk is onderdeel van Kiwa. Het is een nationaal en internationaal opererend 
kwaliteitszorgbedrijf. Het bedrijf is voortdurend bezig om processen, producten, medewerkers en 
organisaties te verbeteren. Het opereert op allerlei markten en binnen vele sectoren. Met 
betrekking tot Mijn Keurmerk heeft Kiwa ook zeer veel kennis en ervaring in huis op het gebied 
van zorg en welzijn. Dit is het gebied waarop Keurmerk ZZP’er Zorg is toegekend aan Pijnzorg 
Actief. 
Kiwa is een onafhankelijke organisatie die hooggekwalificeerde certificering verzorgt. Kiwa 
creëert vertrouwen in een organisatie, producten, diensten, processen, managementsystemen en 
medewerkers. Dit doen ze door de kwaliteit van alles wat Pijnzorg Actief doet zichtbaar en 
meetbaar te maken. Zo helpt Kiwa de kwaliteit van pijnzorg te verbeteren. 
 

Patiënten beoordelen de behandelmethode van Pijnzorg Actief gemiddeld met een 8.8 ! 
 
Classificaties waar Pijnzorg Actief hoog op scoort zijn: afspraken, bereikbaarheid en 
professionaliteit. Daarnaast worden de competenties klantgerichtheid, sensitiviteit, integriteit, 
communicatie, organisatie, samenwerken en vakbekwaamheid hoog gewaardeerd! Iets waar we 
bij Pijnzorg Actief niet alleen trots op zijn, maar wat ons sterkt en nog verder enthousiasmeert 
meer patiënten te kunnen helpen. Uiteraard zijn we ontzettend trots dat het Keurmerk ZZP-er 
Zorg wederom is toegekend. Kwaliteit en persoonlijke aandacht staan bij Pijnzorg Actief voorop!  
 

***Pijnzorg Actief GROEP*** 
 
Pijnzorg Actief heeft een groep aangemaakt voor mensen met chronische pijn. 
Het doel van de groep is in een veilige omgeving met anderen te praten over pijn en de gevolgen 
die het heeft. Men kan er geïnspireerd worden en een luisterend oor vinden. Men kan er vragen 
stellen, met anderen meedenken en informatie en kennis delen. 
Dit is een groep waar iedereen met pijn, door welke oorzaak of hoe ernstig dan ook, terecht kan 
om te steunen of gesteund te worden. 
https://www.facebook.com/groups/379016933020988/?ref=share 
 
 

  

U kunt contact met Pijnzorg Actief 
opnemen via 
06-57236323 of 
cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl  
https://www.pijnzorgactief.nl/contact 
 
 
Eind december 2019 zal de nieuwe 
nieuwsbrief van Pijnzorg Actief 
verschijnen!  
 


