Nieuwsbrief maart 2020
Deze nieuwsbrief bevat vooral veel informatie, daar er veel ontwikkelingen zijn
geweest afgelopen kwartaal. Dit waren vooral veel mooie ontwikkelingen op
het gebied van professionaliteit, alwaar Pijnzorg Actief zeker voor staat!
Door samenwerking met verschillende soorten zorgaanbieders ontstaat een zorg waarbinnen de
cliënt op het juiste moment de meest passende zorg krijgt. De verbreding van specialistische
kennis draagt tevens bij aan vernieuwing en kwaliteit van zorg, waardoor cliënten met chronische
pijn effectiever kunnen worden behandeld.

***Pijnzorg en leefstijl***
Als verpleegkundige gezondheid (in plaats van ziekte) aanpakken in Nederland…dan pas zijn we
goed bezig! Mensen zouden eerst een natuurlijke behandeling moeten krijgen en pas daarna
eventueel medicijnen! Wie durft? Wetenschappelijk gezien zijn veel natuurlijke behandelingen
ook nog eens beter, vaker en onafhankelijker onderzocht dus daar hoeft men niet bang voor te
zijn! Lees meer: https://www.pijnzorgactief.nl/algemeen/pijnzorg-en-leefstijl/

Pijnzorg: Focus op preventie en educatie
*** AVG***
Openheid en transparantie over dit onderwerp is essentieel. Hierdoor hebben wij ons Privacy
Statement aangepast naar de eisen van de nieuwe wetgeving.
Werkzaamheden worden goed bekeken, de risico’s worden geïnventariseerd en hierop
gehandeld zodat de privacy van cliënten gewaarborgd blijft. Door deze nieuwe regels krijgt u
meer inzicht en controle over uw persoonlijke gegevens.
Pijnzorg Actief gaat vanzelfsprekend zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.
https://www.pijnzorgactief.nl/privacybeleid/

*** Nieuwe samenwerking***
Supertrots zijn we op de nieuwe samenwerking met Career & Kids!
Als zelfstandig professional actief werkprivémanagement voert Cindy coachingprojecten uit op
het gebied van re-integratie en stimuleert eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten.
https://www.careerandkids.nl

*** Onze professionele dienstverlening tijdens corona crisis***
Pijnzorg Actief stelt zich tot doel om een goede bereikbaarheid te garanderen. De dienstverlening
bij Pijnzorg Actief gaat door. Er vinden geen ‘face to face’ afspraken plaats. Gesprekken vinden
plaats via e-coaching met behulp van online meetings. We begeleiden patiënten met interessante
assessments en e-learnings. Inzet hiervan gaat op basis van welke zorg op dat moment gewenst
is. https://www.pijnzorgactief.nl/algemeen/onze-professionele-dienstverlening-tijdens-coronacrisis/
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Keep up the good spirit!
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 juni 2020 zal de nieuwe
nieuwsbrief van Pijnzorg Actief
verschijnen!
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