Nieuwsbrief september 2020
Deze nieuwsbrief bevat informatie over de ontwikkelingen van afgelopen
kwartaal. Dit waren vooral veel mooie ontwikkelingen op het gebied van
professionaliteit, alwaar Pijnzorg Actief zeker voor staat!

***Pijnzorg Actief en preventie- en leefstijlcoaching***
Zoals velen reeds weten is preventie- en leefstijlcoaching geïmplementeerd in de behandeling
van Pijnzorg Actief; voor mensen met chronische pijnklachten.
Er is veel vraag naar preventie- en leefstijlcoaching, doordat er regelmatig berichtgevingen zijn
op dit gebied door Pijnzorg Actief. Behehandelprotocollen hiervoor zijn echter nog in
ontwikkeling. Er worden uiteraard wel interventies toegepast op gebied van leefstijl bij de
behandeling van chronische pijn als onderdeel van het totale programma met educatie en
zelfmanagement/ exposure technieken op basis van het biopsychosociaal model. Acceptance en
Commitment therapie vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van dit concept. Tevens wordt
er ondersteuning geboden bij re-integratietrajecten en letselschade, met als doel minder
beperkingen in werk en sociale leven.
De preventie- en leefstijlcoaching wordt verder vorm gegeven, zodat er binnenkort behandelingen
kunnen worden aangeboden op het gebied van preventie- en leefstijlcoaching bij speciale
doelgroepen en leefstijlgerelateerde aandoeningen. We houden u hierover op de hoogte!
De zorg omvat coördinatie, signalering, preventie, instructie en het versterken van de eigen regie
en zelfredzaamheid in het patiëntsysteem.
https://www.pijnzorgactief.nl/algemeen/pijnzorg-en-leefstijl/

***Kwaliteitsstandaard chronische pijnrevalidatie***
In de vorige nieuwsbrief werd al duidelijk dat Cindy vanuit beroepsvereninging V&VN (pijn-)
verpleegkundigen is betrokken bij de ontwikkeling van kwaliteitsstandaard chronische
pijnrevalidatie via het Kennisinstituut van Medisch Specialisten.
De kwaliteitsstandaard 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).
Vanuit V&VN (pijn)-verpleegkundigen is Cindy participerend als inhoudsdeskundige voor de
klankbordgroep.
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***Keurmerk***
Alweer nieuwe, mooie ontwikkelingen! Superblij met dit behaalde resultaat!
Pijnzorg Actief is geaudit door Kiwa.
Pijnzorg Actief is door Kiwa onderzocht en beoordeeld op conformiteit met de norm en de
resultaten van cliëntervaringsenquêtes. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek blijkt dat
Pijnzorg Actief voldoet aan de gestelde norm.
Bij Pijnzorg Actief maakt men een vrije keuze voor deze zorg, men is geen nummer in een
systeem, maar zelf-kiezend en regie voerend!

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 december 2020 zal de nieuwe
nieuwsbrief van Pijnzorg Actief
verschijnen!
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