Samenwerken
voor verbeteren,
transparantie en
kwaliteit van de
pijnzorg.

Eén op de vijf volwassenen in
Nederland lijdt aan chronische pijn.
Dat zijn ruim 2,2, miljoen mensen.
Kosten per jaar 20 miljard.

De maatschappelijke rol van
patiëntenorganisaties wordt
steeds belangrijker.
Met een overheid die zich
steeds meer concentreert op haar
kerntaken en burgers die meer voor
zichzelf en de samenleving moeten
zorgen, zijn patiëntenorganisaties
organisatoren van zorginitiatieven.

Goed nieuws voor
patiëntenorganisaties waarbij
pijn dé, of één van de symptomen
van de ziekte is:
HET SAMENWERKINGSVERBAND
PIJNPATIËNTEN NAAR één STEM,
het patiëntenperspectief voor
betere pijnzorg.

Veel patiënten ervaren langdurig
erge pijn, bezoeken veel
behandelaars en 20 procent
heeft ook last van depressie.
20%

De behandeling van chronische
pijn schiet tekort en verbetering
van die zorg is inmiddels een
hot item bij behandelaars en
pijnpatiënten(organisaties).
Het streven is dat patiënten op de
juiste tijd, bij de juiste behandelaar
voor de juiste behandeling komen.

Het samenwerkingsverband is een
platform voor kennisuitwisseling
en ontmoetingen. Veertien
patiëntenorganisaties zijn bij het
Samenwerkingsverband door middel
van een lidmaatschap aangesloten.
Deze leden zijn op allerlei terreinen
actief en willen samen verbetering
van de pijnzorg in Nederland vanuit
patiënten perspectief.
Samenwerkingsverband

pijnpatientennaar1stem.nl

Waarom lid worden?
Het Samenwerkingsverband
Pijnpatiënten naar één stem
komt op voor de belangen van
alle mensen met chronische pijn.
Dit doen we door één stem te laten
horen in overleg met zorgaanbieders,
de (farmaceutische) industrie,
verzekeraars, de politiek en
overheden.
Zeggenschap en beleidsvorming
Je praat met je organisatie mee
over het beleid en actuele
ontwikkelingen. Je denkt mee over
wat het Samenwerkingsverband
voor jouw achterban kan betekenen
en op welke gebieden jullie willen
samenwerken.
De verenigingsstructuur met
een Algemene Leden Vergadering,
commissies en klankbordgroep
voorziet hierin.
Wat nog meer?
Je organisatie wordt betrokken bij
het Samenwerkingsverband met
wetenschappelijk onderzoek.
Samen met de Pijnalliantie in
Nederland (PA!N) gaan we in
gesprek met Kamerleden om
meer aandacht te krijgen voor
pijn en chronische pijn.

Versterk je organisatie
en de pijnzorg.
Word lid!

De leden van jouw
patiëntenorganisatie kunnen
deelnemen aan de door het
Samenwerkingsverband
ontwikkelde cursus ‘Sterk met pijn’.
Je organisatie wordt betrokken bij het
uitwerken van het implementatieplan
Zorgstandaard Chronische Pijn.
Zichtbaarheid voor jouw
organisatie op de website,
publicaties en sociale media
van het Samenwerkingsverband.
Informatie over hoe je meer
kunt bereiken voor je achterban:
www.pijnpatientennaar1stem.nl
Samenwerkingsverband
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