
Laat letsel geen beletsel zijn!



Een ongeval
Elke dag komt het wel ergens voor dat het leven van mensen in luttele seconden 

door een ongeval volledig op zijn kop wordt gezet. Een verkeers- of bedrijfsongeval 

kan een ingrijpende levensgebeurtenis zijn. In een flits wordt alles anders.  

Een ongeval ontstaat door een samenloop van omstandigheden en komt altijd 

onverwacht. Ieder mens reageert op zijn of haar eigen manier op een dergelijke 

situatie. De één wordt boos en begint te schelden en een ander barst in tranen uit. 

Sommige mensen zijn in staat adequaat te handelen, anderen staren wezenloos 

voor zich uit. 



Het wordt nooit meer zoals het was
De impact van het ongeval dringt daarna 
pas langzaam door. De realiteit van de 
gevolgen kan hard aankomen. Soms moeten 
toekomstplannen worden bijgesteld. 
Zekerheden blijken geen zekerheden meer te 
zijn.
Meestal worden mensen zich hier pas na een 
tijdje van bewust. Belangrijke zaken kunnen 
ineens veel minder belangrijk worden. De 
wijze waarop mensen omgaan met de fysieke 
en psychische gevolgen van een ongeval is 
bepalend voor hun verdere leven en dat van 
hun naasten.

Wie zijn wij
Wij zijn psychologen die begin 2012 een 
maatschap hebben opgericht met als doel 
het begeleiden van mensen die na een 
ongeval kampen met psychische klachten 
en problemen. Na onze studie Arbeid 
en Organisatiepsychologie hebben we 
een postdoctorale opleiding gevolgd tot 
registerpsycholoog NIP/Arbeid en Gezondheid. 
Om letselschadecliënten zo goed mogelijk te 
kunnen begeleiden, hebben we ons verder 
gespecialiseerd in thema’s als ‘angst en 
trauma’, ‘medisch onverklaarde (chronische) 
pijnklachten’ en ‘rouw en verlies’. Door 
voortdurende bijscholing blijven we op de 
hoogte van actuele ontwikkelingen in ons 
vakgebied. 

Onze missie
Onze missie is het herstellen van de 
zelfredzaamheid van onze cliënten, wij willen 
hen stimuleren weer aan het werk te gaan of, 
indien dit niet (meer) mogelijk is, helpen een 
zinvolle dagbesteding te vinden. Daarnaast 
streven wij ernaar de emotionele schade van 
het ongeval zoveel mogelijk te beperken. 

Onze visie
Wij werken vanuit de visie dat zinvol bezig zijn 
bijdraagt aan vermindering van de klachten. 
Werk is daarbij vaak een belangrijke factor, 
mits dit is afgestemd op de belastbaarheid van 
de mensen. Werken betekent meer dan geld 
verdienen. Werken biedt structuur, een sociaal 
netwerk en zingeving. Uit wetenschappelijk 
onderzoek blijkt dat thuis gaan zitten wachten 
tot de klachten zijn verdwenen, niet leidt tot 
een sneller herstel. In tegendeel, niets doen 
maakt dat er veel tijd en ruimte is om op de 
klachten gericht te zijn. Regelmatig zien we 
dat de klachten dan zelfs toenemen.

Wat doen wij
Wij bieden begeleiding aan alle betrokkenen 
van een verkeers- of bedrijfsongeval. Dus zowel 
degene die het ongeval is overkomen als de 
veroorzaker ervan. Maar ook mensen die te 
maken hebben met psychische klachten na 
een medische fout kunnen bij ons terecht voor 
begeleiding. 



Onze begeleiding is onder andere gericht op 
het acceptatieproces, op het leren omgaan 
met pijnklachten en op het hervinden van 
kwaliteit van leven. Indien van toepassing 
ondersteunen wij de cliënt ook bij de 
terugkeer naar werk.

Onze werkwijze
We starten altijd met een intakegesprek. 
Tijdens dit gesprek wordt de hulpvraag 
van de cliënt geformuleerd. Doelstellingen 
van de cliënt worden besproken en we 
onderzoeken of er een basis is voor een goede 
samenwerking. Motivatie van de cliënt om te 
werken aan het eigen herstel vinden wij een 
belangrijk aspect. Motivatie kan ook ontstaan 
tijdens het intakegesprek, omdat er dan pas 
ruimte komt voor toekomstperspectief. 

Op basis van de informatie uit het 
intakegesprek maken we een voorstel voor 
een begeleidingstraject. Dit voorstel wordt 
samen met een o!erte naar de opdrachtgever 
verstuurd. Na toestemming van de 
opdrachtgever wordt het traject gestart. 
Na afronding van het traject wordt een 
rapportage voor de opdrachtgever geschreven. 
Na drie en na zes maanden nemen we nog 
een keer telefonisch contact op met de cliënt 
om na te gaan of het e!ect van het traject nog 
steeds positief is. 

Wanneer verwijzen wij door
Soms speelt er meer en vallen de klachten/
problemen van de cliënt niet binnen onze 
expertise. Het gaat dan om een meervoudig 
trauma, verslavingsproblematiek of een 
psychiatrisch verleden. Dan verwijzen wij door 
naar passende hulpverlening.

Waar staan wij voor
Wij staan voor een professionele, 
oplossingsgerichte en praktische aanpak. We 
werken graag samen met andere disciplines 
vanuit de overtuiging dat een gezamenlijke 
aanpak leidt tot een beter resultaat. We 
leveren maatwerk en zijn creatief in het 
bedenken van oplossingen die bijdragen aan 
herstel. 

Wie zijn onze opdrachtgevers
Veelal worden wij ingezet door verzekeraars, 
schadebehandelaars, belangenbehartigers en 
re-integratiebedrijven. Maar ook betrokkenen 
van een ongeval weten ons steeds vaker te 
vinden. 

www.deletselschadepsychologen.nl



Wat zijn de rechten van de cliënt
Wij zijn aangesloten bij het Nederlands 
Instituut van Psychologen (NIP) en houden 
ons aan de beroepscode van het NIP. Dat 
betekent dat wij geheimhoudingsplicht 
hebben en dat er geen inhoudelijke 
informatie over de cliënt aan derden wordt 
verstrekt zonder schriftelijke toestemming 
van de cliënt. Daarom ontvangt de cliënt 
als eerste de rapportage en pas nadat deze 
schriftelijk heeft laten weten akkoord te zijn 
met doorzending naar vooraf benoemde 
personen, versturen wij de rapportage. 
Indien de cliënt niet akkoord gaat met 
doorzending, kan hij/zij zich beroepen op 
het blokkeringsrecht. De rapportage wordt 
dan niet doorgestuurd en wij melden de 
opdrachtgever dat de cliënt gebruik wil 
maken van het blokkeringsrecht. Inhoudelijk 
verstrekken we dan verder geen informatie. 

Wat is onze meerwaarde
• Praktisch, creatief en oplossingsgericht
• Specialistische kennis
• Maatwerk
• Laagdrempelig
• Huisbezoek
• Korte lijnen
• Heldere communicatie
• Achtergrond in het bedrijfsleven
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