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Nieuwsbrief december 2020 
 
Met deze laatste nieuwsbrief van 2020 hopen we u te informeren over de activiteiten 
van Pijnzorg Actief, willen we u graag op de hoogte houden van de laatste nieuwtjes 
en informatie over nieuwe samenwerkingsverbanden. Veel plezier bij het lezen van 
deze nieuwsbrief! 
 

*** Ontwikkelen kwaliteitsstandaard chronische pijnrevalidatie. Kennisinstituut van 
Medisch Specialisten*** 
 
Vanuit V&VN (pijn)-verpleegkundigen is Cindy Mastenbroek gemandateerd als 
inhoudsdeskundige. 
 
De richtlijn is bedoeld voor patiënten en alle zorgverleners die direct of indirect met de zorg 
rondom patiënten met chronische pijn te maken hebben. Dat zijn onder andere: 
revalidatieartsen, neurologen, orthopedisch chirurgen, reumatologen, anesthesisten, 
traumatologen, specialisten ouderengeneeskunde, psychiaters, neurochirurgen, 
fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk 
werkers, POH-GGZ, huisartsen, bedrijfsartsen, physician assistants, verpleegkundigen 
(reuma, pijn), UWV- artsen en artsen betrokken bij andere dan werkgerelateerde claims 
(bijvoorbeeld letselschade). 
 

***Nieuwe samenwerking*** 
 
Ook dit jaar mogen we weer terugkijken op een succesvol jaar met Pijnzorg Actief. Steeds 
meer mensen weten ons te vinden, waarbij de diversiteit aan zorgvraag toeneemt. Naast 
samenwerkigsverbanden vanuit re-integratie, die ons vanwege onze expertise, bij sommige 
patiënten speciaal aanbevelen.  
 
De nieuwe samenwerkingspartners: 
 
Career & Kids 
Wij geloven dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te genieten van zijn werk en 
zijn leven, ook in de spitsuurfase van het leven. Career & Kids adviseert organisaties op het 
gebied van work life balance EN begeleidt en coacht vrouwen, en ook steeds meer mannen, 
zodat zij met veel plezier en zo weinig mogelijk stress, werk en gezin kunnen combineren.  
 
Dit zorgt voor een hogere werkmotivatie, en een hogere werk- en levenstevredenheid. Work 
Life Choices in plaats van Work Life Balance. Wij ondersteunen bij het maken van die 
keuzes. Career & Kids werkt door heel Nederland met ervaren adviseurs. We leveren 
kwaliteit en scoorden een 8,1 bij het recente onderzoek van Blik op Werk en is gecertificeerd 
volgens het Blik Op Werk Keurmerk sinds 2008 (zie www.blikopwerk.nl). We zijn lid van de 
branche vereniging OVAL.  
 
Career & Kids heeft licenties voor diverse professionele instrumenten zoals de 
WorkLifeIndicator, de SWING Questionnaire (Prof. Sabine Geurts e.a., Behavioural Science 
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Institute, Radboud Universiteit Nijmegen) , OPQ persoonlijkheidstest van SHL, de FIT test 
van LDC en de Work Ability Index. 
 
 

   
 
 
Career & Live 
ONE LIFE, JUST LIVE IT! Wij geloven dat ieder mens de mogelijkheid moet hebben om te 
genieten van zijn werk en zijn leven (in alle levensfases)! Wilt u uw medewerkers constant 
laten balanceren tussen werk & privé of wilt u hen laten genieten van hun werk & leven? 
Career & Live adviseert organisaties & coacht mensen op het gebied van work life balance. 
Dit zorgt voor een hogere werkmotivatie, een hogere werk- en levenstevredenheid.  
 
Gaat het om Work Life Balance of om Work Life Choices? Wij zijn ervan overtuigd dat het 
belangrijk is om Work Life Choices te maken in plaats van constant zoeken naar Work Life 
Balance. Wij ondersteunen bij het maken van die belangrijke keuzes voor de BV Werk, de 
BV Prive en de BV IK. Je hebt altijd een KEUZE hoe je je leven inricht, in elke periode of je 
nu 20, 30-, 40, 50 of 60 bent. En dat geeft toch een heleboel energie, niet MOETEN maar 
KIEZEN.  
 
Career & Live werkt door heel Nederland met ruim ervaren experts. Career & Live is 
gecertificeerd volgens het Blik Op Werk Keurmerk, heeft licenties voor diverse professionele 
instrumenten zoals de OPQ persoonlijkheidstest van SHL, de FIT test van LDC en de Work 
Ability Index. En is lid van de branche organisatie Oval.  
Career & Live is onderdeel van Career & Kids BV. 
 

 
 
 
 
Re-turn is dé verzuim- en re-integratiebegeleider bij kanker. Ons team van re-
integratieconsultants en experts weet alles over werk en kanker en helpt bij het vinden van 
balans tussen werk, privé en herstel. Werknemers met kanker en hun leidinggevenden 
kunnen bij ons terecht, naast verzekerde zelfstandigen en mensen met een Ziektewet-
uitkering. Re-turn is er voor iedereen die met werk en kanker te maken heeft en biedt 
perspectief op een nieuw werkzaam bestaan. 
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We vinden het erg interessant ons bezig te houden met diverse netwerken, waardoor onze 
deskundigheid zich steeds meer uit kan breiden. Trots zijn we op dit fantastische beroep! 
 
Ook in 2021 staat kwaliteit en persoonlijke aanpak bij Pijnzorg Actief voorop met goede, 
snelle en duurzame resultaten! Kortom: op naar een succesvol 2021 met mooie uitdagingen 
en het opdoen van nieuwe kennis middels het tweede jaar van de studie Integrative 
Medicine/ preventie- en leefstijlcoaching.  
 
 
Pijnzorg Actief heeft zich steeds meer gespecialiseerd op het gebied van re-
integratiebegeleiding.  
 
Bedrijven die geïnteresseerd zijn kunnen contact opnemen door te mailen 
met cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl of telefoneren via 06-57236323 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
U kunt contact met Pijnzorg Actief 
opnemen via 
06-57236323 of 
cindy.mastenbroek@pijnzorgactief.nl  
https://www.pijnzorgactief.nl/contact 
 
 
Eind maart 2021 zal de nieuwe 
nieuwsbrief van Pijnzorg Actief 
verschijnen!  
 


