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12. Herstelcoaching bij  
niet-objectiveerbare klachten
Mr. F.TH. PeTers LL.M en e.A. vAn den Berg-BAkker

veel letsels na een ongeval zijn ‘niet-objectiveerbaar’. In die gevallen is medisch niet hard te maken dat er iets 
aan de hand is. een whiplash is hiervan het bekendste voorbeeld. slachtoffers met niet-objectiveerbaar letsel 
voelen zich nogal eens miskend. Zij willen dat hun letsel wordt erkend, vervallen soms in een slachtofferrol 
en kunnen dan in een neerwaartse spiraal terechtkomen. een herstelcoach, zo is onze ervaring, kan zo’n 
slachtoffer helpen uit de put te komen. er zijn echter ook valkuilen en mogelijke obstakels.

H erstelcoaching in de letselschadebranche bestaat sinds 
2009. Toch is nog niet iedere letselschadeprofessional 

bekend met deze expertise. Daarom willen wij in dit arti-
kel de herstelcoach nogmaals onder de aandacht brengen. 
In het artikel gaan we in op de werkzaamheden van her-
stelcoaches, de afspraken die daarbij worden gemaakt, de 
behaalde resultaten en enkele mogelijke kritiekpunten. We 
beginnen met een casus. De beschreven omstandigheden 
daarin zijn aan de werkelijkheid ontleend, de persoonlijke 
gegevens zijn fictief.

Van het paard gevallen
Jolande Berkenhouwer (27) uit Bovenkarspel is een 
alleenstaande moeder en werkt freelance als fotografe. In 
2012 valt ze van haar paard en houdt daar rugklachten 
aan over. Bovendien heeft ze dagelijks hoofdpijn en slaapt 
ze slecht. Ze wordt behandeld door een orthopeed en een 
fysiotherapeut, maar met weinig resultaat. Omdat haar 
situatie na twee jaar nog niet is verbeterd, besluit de aan-
sprakelijkheidsverzekeraar nadat de aansprakelijkheid is 
erkend een herstelcoach in te zetten en geeft Het Exper-
tisebureau daar opdracht toe. Namens Het Expertisebu-
reau brengt Ellen een bezoek aan Jolande en vraagt haar 
aan te geven wat zij nodig denkt te hebben om te kunnen 
herstellen. Op basis van gesprekken met haar orthopeed 
en fysiotherapeut is Jolande tot de conclusie gekomen dat 
zij drie maanden rust nodig heeft. Zij geeft echter in dat 
eerste gesprek meteen aan dat dit toch niet zal gaan lukken, 
omdat zij dat als alleenstaande moeder niet voor elkaar 
krijgt. Ellen vraagt dan door: hoe zien die drie maanden 
rust er precies uit en, belangrijker nog, wat zal ze daar na 
een, twee en drie maanden mee bereiken? Volgens Jolande 
zal ze dan in ieder geval beter kunnen slapen, zal haar 
hoofdpijn afnemen en uiteindelijk haar rugpijn minder 
worden. Op grond van deze eerste bespreking stellen Ellen 
en Jolande in een tweede gesprek een dagprogramma voor 

de beoogde rustperiode op en formuleren zij de verwachte 
resultaten daarvan. Vervolgens schrijft Ellen een plan van 
aanpak, waarin ze omschrijft hoe de rustperiode wordt 
ingevuld, welke stappen van Jolande worden verwacht, 
welke tussentijdse mijlpalen er zijn, wat de einddoelstelling 
is en wat de kosten van het traject zullen zijn.1 Dit plan van 
aanpak wordt door de verzekeraar beoordeeld en na korte 
tijd krijgt Ellen bericht dat zij een en ander in werking 
kan zetten. Al na de eerste maand geeft Jolande aan dat ze 
herstelt zoals ze zelf had verwacht en na de tweede maand 
spreekt ze met Ellen af dat ze haar werkzaamheden als 
fotografe weer gaat opbouwen. Op dit moment wijst alles 
erop dat na drie maanden de zaak kan worden geregeld en 
het dossier kan worden gesloten.

resultaatafspraak

In deze casus komen verschillende punten naar voren die 
illustratief zijn, en zelfs noodzakelijk, voor het welslagen 
van herstelcoaching. Het eerste is dat het slachtoffer zelf de 
beoogde therapie of aanpak heeft gekozen (drie maanden 
rust) en ook het verwachte resultaat daarvan (beter slapen 
en minder hoofd- en rugpijn) duidelijk voor ogen heeft. 
Het is de betrokkene zelf die formuleert wat het verwachte 
resultaat zal zijn, als ware het een resultaatafspraak. Het 
is in onze aanpak niet aan de herstelcoach om oplossingen 
aan te dragen. Hooguit kan de herstelcoach verschillende 
mogelijkheden benoemen, waaruit de betrokkene dan kan 
kiezen. Vervolgens moet de betrokkene die keuze motiveren, 
door aan te geven welk resultaat mag worden verwacht. 

1 Van belang is hierbij dat de herstelcoach alleen kosten opneemt die specifiek 
met het hersteltraject hebben te maken. Kosten die met schadecomponen-
ten hebben te maken, zoals huishoudelijke hulp en verlies arbeidsvermogen, 
worden door de belangenbehartiger in de schadestaat opgenomen en 
buiten het gezichtsveld van de herstelcoach met de verzekeraar besproken.
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De resultaatafspraak met het slachtoffer is wat ons 
betreft een nieuw inzicht in de 

 letselschadebehandeling.

Naar onze mening worden in de letselschadebranche 
slachtoffers te vaak maatregelen opgedrongen die zij zelf 
niet zien zitten of gewoon niet leuk vinden. Zij volgen dan 
een therapie tegen beter weten in, omdat het moet. Het 
is onze ervaring dat het resultaat van zo’n opgedrongen 
behandeling vaak niet geweldig is. Anders is dat als die 
behandeling het idee van de betrokkene zelf is. In de zaken 
waarin wij een herstelcoach hebben ingezet, zien we dat de 
motivatie om er iets van te maken, dan groot is. En omdat 
de betrokkene zelf moet aangeven welke resultaten mogen 
worden verwacht, zo hebben we ondervonden, ervaart 
hij het niet als vrijblijvend, maar eerder als een morele 
verplichting om het gewenste resultaat ook te behalen. Als 
de betrokkene de herstelcoach ervan weet te overtuigen dat 
de aanpak resultaat zal hebben, overtuigt hij ook zichzelf 
daarvan. De herstelcoach geeft bij elk traject wel aan wat 
de consequenties zijn als die resultaten uitblijven. Dan 
zal worden overwogen om de aanpak die is ingezet, te 
veranderen of te staken. Mogelijk moet dan zelfs helemaal 
met de herstelcoaching worden gestopt.

nieuw inzicht

Dat met het slachtoffer een resultaatafspraak wordt 
gemaakt, is wat ons betreft een nieuw inzicht in de let-
selschadebehandeling. Herstelcoaching is in de ogen van 
velen een ‘softe’ benadering, waarbij te gemakkelijk aan 
ongefundeerde wensen van slachtoffers tegemoet wordt 
gekomen. Schadebehandelaren bij verzekeraars vragen ons 
dan bijvoorbeeld wat we doen als een slachtoffer lessen in 
parachutespringen wil hebben. De vraag daarachter is dan: 
waarom moeten wij die lessen gaan betalen? De herstelcoach 
staat echter waardevrij tegenover zo’n verzoek. Wel vraagt 
hij na zo’n verzoek meteen waar die lessen de betrokkene 
zullen gaan brengen, dus welk resultaat de betrokkene daar 
zelf van verwacht. En als de betrokkene denkt dat het hem 
bij het herstel gaat helpen, herstelt hij meestal ook, zo is 
onze ervaring. 
In feite staat deze benadering haaks op de huidige praktijk 
in de letselschadebehandeling. Wij kennen dossiers 
waarin meer dan één interventie is gedaan en waarvoor 
investeringen nodig zijn geweest die vele malen groter zijn 
dan bij herstelcoaching, waarbij vervolgens gewoon werd 
afgewacht wat eruit zou komen. Bij herstelcoaching wordt 
aan de betrokkene van tevoren gevraagd de tussentijdse 
resultaten en het eindresultaat van de interventie te 
voorspellen. Het traject gaat alleen van start als er volledig 
commitment van het slachtoffer is en het slachtoffer ook 
zelf in de haalbaarheid van het einddoel gelooft. Het is 
de taak van de herstelcoach het commitment van het 
slachtoffer goed in te schatten en om de beoogde resultaten 
zo SMART2 mogelijk te formuleren. Ook is het absoluut 
noodzakelijk om voordat het traject is begonnen, te 
beoordelen of een slachtoffer voor een herstelcoachtraject 
geschikt is, waarover later meer. Het is onze ervaring dat 

2 SMART wil zeggen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijd-
gebonden.

als de herstelcoach zijn werk goed heeft gedaan, het maar 
zelden voorkomt dat het door het slachtoffer verwachte 
resultaat niet of niet volledig optreedt.

Plan van aanpak 

Van belang in de hiervoor beschreven casus is vervolgens 
het plan van aanpak. In feite is dit niet het plan van aanpak 
van de herstelcoach, maar van het slachtoffer zelf. Wel 
geeft de herstelcoach erin aan welke kosten met de aanpak 
zijn gemoeid. Dit plan van aanpak wordt eerst aan het 
slachtoffer voorgelegd en in voorkomende gevallen aan 
diens belangenbehartiger en daarna aan de verzekeraar. 

Aan de verzekeraar wordt eigenlijk het vertrouwen 
gevraagd in de uitkomsten die door het slachtoffer zelf zijn 
aangegeven. Die uitkomsten zijn immers op niets anders 
gebaseerd dan op de verwachtingen van het slachtoffer zelf. 
Ook dit is duidelijk afwijkend van de traditionele praktijk 
in de letselschadebehandeling, waarin we gewend zijn 
om elke stap te baseren op ‘harde feiten’, zoals medische 
informatie, arbeidsdeskundige rapporten, belastbaarheid-
profielen enzovoort. De verzekeraar wordt gevraagd te 
durven investeren in de verwachtingen van het slachtoffer. 
Daar kan de verzekeraar vervolgens positief of negatief 
op antwoorden. Is die reactie positief, dan krijgt de 
herstelcoach een akkoord op het plan van aanpak.

verschillen met andere professionals

Juist deze laatste taak van de herstelcoach, de oordeel- 
en waardevrije benadering van het herstel van het 
slachtoffer, maakt dat er duidelijke verschillen zijn met 
andere professionals in de letselschadebehandeling. 
Nogal eens horen we belangenbehartigers zeggen dat zij 
zelf herstelcoach zijn, maar volgens ons is dat niet zo. 
Hetzelfde geldt voor schade-experts. De rol van belangen-
behartigers en schade-experts is in onze ogen duidelijk een 
andere dan de rol van herstelcoaches. Belangenbehartigers 
en schade-experts hebben een meer specifieke opdracht 
meegekregen (het regelen van de schade), waarbij zij het 
belang van hun opdrachtgever goed in het oog dienen 
te houden. Opdrachtgevers, of dat nu verzekeraars of 
de betrokkenen zelf zijn, geven dan in feite de regie uit 
handen en verwachten een meer sturende rol van de door 
hen ingeschakelde letselschadeprofessional. Bij herstelcoa-
ching ligt die regie bij de betrokkene zelf. De herstelcoach 
heeft juist geen sturende rol, maar is veel meer procesbe-
geleider. Juist die positie maakt het voor de herstelcoach 
ook mogelijk om de door het slachtoffer aangedragen 
oplossingen waardevrij te beschouwen. Daarnaast verschilt 
de herstelcoach eveneens aanzienlijk van de casemanager. 
De casemanager regelt concrete zaken op materieel 

HERSTELCOACHING
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gebied, zoals een aanpassing van de woning, een traplift, 
voorzieningen op het gebied van mobiliteit enzovoort. Dit 
zijn praktische zaken die onder de schaderegeling vallen. In 
het algemeen kunnen we stellen dat een casemanager goede 
diensten kan leveren aan slachtoffers met een duidelijk, 
waarneembaar letsel, terwijl de herstelcoach naar onze 
mening vooral van nut kan zijn voor slachtoffers met een 
niet-objectiveerbaar letsel.

voor wie

Dit brengt ons bij de vraag voor wie de herstelcoach heel 
goed kan worden ingezet, ofwel waarom dat volgens ons 
vooral bij niet-objectiveerbare letsels het geval is. In de 
eerste plaats is het voor deze mensen moeilijk om in het 
reguliere medische circuit erkenning voor hun klachten 

te krijgen en is het aantal medische herstelbehandelingen 
beperkt. Verder is het onze ervaring dat het vaak gaat om 
mensen die al dan niet als gevolg van het ongeval weinig 
zelfredzaam zijn (geworden) en niet (langer) in staat zijn 
om oplossingen voor hun eigen problemen te bedenken. 
Vaak zijn het mensen met een duidelijk slachtoffergedrag. 
Hun is iets overkomen wat zij als traumatisch ervaren, 
terwijl anderen dat wellicht helemaal niet als traumatisch 
zouden hebben ervaren. Ze blijven in dat trauma steken en 
zijn niet in staat om hun leven te herpakken. Ze missen de 
energie om hun interne motor weer te laten lopen. 
Daar komt bij dat de klachten die zij hebben, die niet 
medisch objectiveerbaar en dus niet concreet aanwijsbaar 
zijn, door de mensen in hun omgeving niet altijd serieus 
worden genomen. Zij zoeken daarom naar erkenning van 
hun klachten, om vervolgens van daaruit aan hun herstel 
te kunnen werken. Dit nu is precies waar het werk van 
de herstelcoach op is gebaseerd. De herstelcoach neemt 
immers het bestaan van de klachten zonder meer aan. 
Zonder de inzet van een herstelcoach is naar onze mening 
de kans groot dat dergelijke zaken met een niet-objecti-
veerbaar letsel zich jarenlang gaan voortslepen. Wat dat 
betreft is het zaak niet te lang te wachten met de inzet van 
een herstelcoach. In langlopende zaken hebben mensen 
al een hele voorgeschiedenis en hebben ze soms slechte 
ervaringen opgedaan. Het is onze ervaring dat ze dan ook 
wantrouwend tegenover de herstelcoach staan en geen 
boodschap aan diens goede bedoelingen hebben. 
Pas als er een daadwerkelijk commitment van het slachtoffer 
is, is de inzet van een herstelcoach kansrijk. Wanneer iets het 
slachtoffer tegenhoudt en de afspraken met de herstelcoach 
slechts halfslachtig worden nagekomen, is het beter er niet 
aan te beginnen. Daarom is het noodzakelijk streng te zijn 
bij de selectie aan de poort. Het is onze ervaring dat in 
ongeveer een op de drie zaken na het intakegesprek blijkt 
dat de inzet van een herstelcoach waarschijnlijk niet zinvol 
zal zijn. Bedenk in dit verband dat de herstelcoach geen 

wonderman of -vrouw is. De herstelcoach benadert een 
letselschadezaak op een positieve manier. Die instelling 
kan alleen succesvol zijn als ook de betrokkene positief 
tegenover (de uitkomsten van) het herstelcoachtraject staat.

kennis is een valkuil

Is na de selectie aan de poort een herstelcoachtraject 
eenmaal gestart, dan is het voor het welslagen ervan 
gewenst om de herstelcoach zonder kennis van de let-
selschadezaak de betrokkene te laten bezoeken. De 
herstelcoach gaat immers op basis van zijn competenties 
aan de slag, niet op basis van zijn kennis. De kennis zit 
bij het slachtoffer, niet bij de herstelcoach. De kennis die 
de herstelcoach meeneemt, kan in de weg staan om on-
bevooroordeeld te werk te gaan. Kennis kan dan een 
valkuil zijn in plaats van een meerwaarde. Ook kan kennis 
vooraf voor de herstelcoach een belemmering zijn om 
zich op hetzelfde niveau als het slachtoffer te plaatsen. 
Het gaat erom dat het slachtoffer in het eerste gesprek 
met de herstelcoach zijn verhaal kan doen, zonder dat de 
herstelcoach bijvoorbeeld meteen gaat interpreteren welke 
fysieke of psychische tekortkomingen wel of niet door 
het ongeval zijn veroorzaakt. De herstelcoach vindt dat 
allemaal niet belangrijk en heeft daar geen oordeel over. 
Ook deze insteek staat haaks op de traditionele letselscha-
depraktijk. De branche is gewend om op kennis te bouwen, 
en op zekerheden, vooral op medisch gebied. Bij een niet-
objectiveerbaar letsel is er geen medische oorzaak voor de 
klachten aan te wijzen en we doen daarom een beroep op 
verzekeraars om in zaken waarin het om niet-objectiveer-
baar letsel gaat, die zekerheden los te laten. Wie daartoe 
in staat is, heeft naar ons idee aan het einde van de rit een 
grotere kans op een positieve afronding van het dossier, 
waarbij alle partijen een goed gevoel bij het verloop van het 
letselschadeproces hebben, dan in de traditionele aanpak.

Op afstand, maar niet formeel

De herstelcoach stelt zich als een professional op, die niet 
te persoonlijk wordt. Hij bewaart een zekere afstand, die 
echter niet als formeel wordt ervaren. Het slachtoffer heeft 
wel alle ruimte om persoonlijk te zijn en verwacht soms 
van de herstelcoach eenzelfde opstelling. Het slachtoffer 
geeft bijvoorbeeld aan dat er een klik met de herstelcoach 
is en vraagt dan ook naar diens meningen en oordelen. 
De herstelcoach moet die vragen zo veel mogelijk bij het 
slachtoffer terugleggen en ervoor zorgen te allen tijde 
kritisch te kunnen blijven, bijvoorbeeld inzake het nakomen 
van afspraken. Toch moet de herstelcoach in de loop van 
het traject een zekere verbinding met het slachtoffer aan 
kunnen gaan, niet door vriendschappelijke gevoelens te 
uiten, maar wel door te laten merken oprecht betrokken 
te zijn en persoonlijke aandacht te hebben. Juist als die 
verbinding er is en er een basis van wederzijds vertrouwen 
is, kan de herstelcoach effectief kritisch zijn. Oprechte 
betrokkenheid kan bijvoorbeeld aan de dag worden 
gelegd door frequent, bijvoorbeeld wekelijks, telefonisch te 

Kennis kan een valkuil zijn in plaats van een  
meerwaarde.
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informeren hoe het met het slachtoffer gaat. Dan is het ook 
mogelijk een zekere vaart in het traject te behouden, zodat 
de betrokkene niet gemakkelijk in lethargie zal vervallen. 
Hetzelfde kan worden bereikt door tussentijdse evaluaties 
van de voortgang. Het moet natuurlijk worden voorkomen 
dat pas aan het einde van een herstelcoachtraject blijkt dat 
er onvoldoende resultaat is bereikt.

kritiekpunten

Wij zijn op basis van onze ervaringen met herstelcoaching 
enthousiast over het concept, maar zijn ons er terdege van 
bewust dat er kritiek mogelijk is. Hierna behandelen we 
een aantal mogelijke kritiekpunten.

Weer een expert?
Het is een risico dat in sommige zaken erg veel experts 
op het toneel verschijnen: een belangenbehartiger, een 
schade-expert, een arbeidsdeskundige, twee medisch 
adviseurs en dan ook nog een herstelcoach. Dit lijkt ons 
inderdaad wat veel. Wij pleiten ervoor het aantal experts 
zo beperkt mogelijk te houden, door daar een duidelijke 
keuze in te maken. Bij niet-objectiveerbare letsels kan wat 
ons betreft de medisch adviseur een minder prominente 
rol krijgen of hoeft deze zelfs helemaal geen rol te spelen. 
Medisch adviseurs kunnen immers weinig meer dan 
constateren dat er klachten zijn, omdat niet-objectiveer-
bare letsels medisch gezien niet aantoonbaar zijn. Naar 
onze mening zijn veel medisch adviezen op dit gebied 
voorspelbaar en kunnen vraagtekens worden gezet bij de 
bruikbaarheid van deze adviezen bij de afwikkeling van 
de schade. Indien er mogelijk sprake is van pre-existente 
klachten zijn deze medisch adviezen naar onze mening 
vaak contraproductief. Het is immers onze ervaring 
dat veel slachtoffers zich dan in hun klachtenpatroon 
vastbijten en het gemis aan erkenning van hun klachten 
als een hinderpaal voor het herstelproces gaan zien. Ook 
kunnen er vraagtekens worden geplaatst bij de benoeming 
van zowel een arbeidsdeskundige als een herstelcoach. 
Daar waar een arbeidsdeskundige altijd op terugkeer in 
het arbeidsproces is gericht, is de focus van de herstelcoach 
breder. In een herstelcoachtraject is er aandacht voor alle 
facetten die op het herstelproces van invloed kunnen zijn. 
Een arbeidsdeskundig traject is geslaagd als er sprake is 
van een terugkeer in het arbeidsproces. Een herstelcoacht-
raject is geslaagd als de betrokkene weer zelfredzaam is en 
zijn leven weer waardevol vindt. Mogelijk kan per dossier 
voor de methode worden gekozen die het best bij het 
slachtoffer past.

Geen medisch adviseurs?
Wij merken dat het idee om in zaken met niet-objectiveerba-
re klachten geen medisch adviseurs te benoemen, in de let-
selschadebranche heel moeilijk ligt. Men is bang om fouten 
te maken en legt dan bij voorbaat allerlei ‘what if’-scenario’s 
op tafel. Bij whiplashschades speelt bijvoorbeeld vaak de 
angst dat er sprake kan zijn van een nekhernia of een ander 
medisch objectiveerbaar letsel. De belangenbehartiger kan 

echter meestal zelf uit de opgevraagde medische informatie 
opmaken of daar sprake van is of niet. Indien dit niet het 
geval is, hoeft er naar onze mening niet per se een medisch 
adviseur te worden ingeschakeld.

Dat doe ik zelf al
In dit artikel is al eerder opgemerkt dat veel schade-experts 
en belangenbehartigers vinden dat zij zelf de rol van 
herstelcoach vervullen. Ongetwijfeld zijn er letselscha-
deprofessionals die ook een goede herstelcoach zouden 
kunnen zijn, maar hun rol in het proces is een andere dan 
die van de herstelcoach. Wij menen dat de herstelcoach juist 
zo effectief is, omdat hij zich niet met de schaderegeling 
inlaat. We denken daarnaast dat veel letselschadeprofessio-
nals herstelcoaching vooral als een empathische benadering 
van het slachtoffer zien en dat veel professionals zichzelf 
ook empathisch vinden. De kernwaarde van herstelcoa-
ching ligt echter volgens ons niet in het empathische, maar 
in het feit dat geen vraagtekens bij het zelfinzicht van 
het slachtoffer worden gesteld. Wie empathisch de lessen 
in parachutespringen opzij schuift, handelt niet als een 
herstelcoach!

Dat gaat niet werken
Wat gebeurt er, wordt ons vaak gevraagd, als je van 
tevoren al weet dat de aanpak die het slachtoffer kiest, 
niet gaat werken? Ons antwoord is dan heel eenduidig: 
wie overtuigd is van het succes van herstelcoaching, weet 
dat elke methode werkt. Is het slachtoffer overtuigd van de 
gekozen aanpak, dan werkt die.

Geen certificering
Op dit moment zijn het vooral loopbaanadviseurs, 
trainers, re-integratiecoaches en arbeidsdeskundigen die 
als herstelcoach werkzaam zijn. De herstelcoach is geen 
gecertificeerd beroep, er bestaat ook geen opleiding voor 
en dus kan iedereen zich herstelcoach noemen. Daardoor 
heeft de opdrachtgever geen garantie ten aanzien van de 

kwaliteit van de dienstverlening. Dit is naar onze mening 
een kritiekpunt dat hout snijdt, maar het is vooral pas een 
punt als herstelcoaching in de praktijk aanslaat. Dan immers 
zullen zich partijen in de markt melden die nauwelijks 
beseffen wat herstelcoaching nu precies inhoudt. Mogelijk 
ontstaat dan een situatie waarin de inhoud en kwaliteit van 
herstelcoaching per aanbieder verschilt. Wij zijn overigens 
in gesprek met een opleider om na te gaan of er een gecerti-
ficeerde opleiding herstelcoaching kan worden gestart.

De herstelcoach pampert
Veel letselschadeprofessionals blijven steken bij de vraag 
wat er moet gebeuren als het slachtoffer lessen in para-
chutespringen wil hebben. Omdat deze professionals van 
oordeel zijn dat dat niet gaat werken, kwalificeren ze zo’n 

Om oordeelvrij en waardevrij te opereren, staat de 
herstelcoach buiten de schadeafhandeling.

HERSTELCOACHING
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interventie als ‘pamperen’. Ze beseffen echter niet dat die 
lessen in parachutespringen alleen doorgang vinden nadat 
het slachtoffer redelijk gedetailleerd heeft aangegeven 
waarom die lessen hem of haar in het herstel gaan helpen 
en tot welk resultaat die lessen gaan leiden.

Pilot

Momenteel voeren verzekeraar Aegon en Het Expertise-
bureau een pilot uit op het gebied van herstelcoaching. 
Voor het welslagen van het concept herstelcoaching zijn 
we aangewezen op de medewerking van verzekeraars. We 
vragen verzekeraars immers er vertrouwen in te hebben 
dat het zelfinzicht van slachtoffers kan leiden tot een goed 
resultaat in termen van herstel. Dat is een totaal andere 

benadering dan de traditionele letselschadebehandeling, 
waarin we normaal gesproken geen beslissing nemen zonder 
dat de medisch adviseur er iets van heeft gevonden. In de 
pilot met Aegon is afgesproken dat schadebehandelaars 
gedurende een halfjaar herstelcoaches mogen inschakelen. 
Na afloop van dat halfjaar worden de resultaten van deze 
aanpak geëvalueerd. We hopen uiteraard dat de pilot een 
succes wordt. Overigens krijgen we inmiddels ook van 
andere verzekeraars en ook van belangenbehartigers zaken 
aangeboden met het verzoek daar een herstelcoach voor te 
leveren. Het besef groeit in de markt dat herstelcoaching 
een succesvol concept kan zijn.

slot

Herstelcoaching is een nieuw concept. De mensen die ermee 
werken, moeten erin geloven. Wij zijn er vast van overtuigd 

dat slachtoffers met niet-objectiveerbare klachten, die voor 
herstelcoaching openstaan en ervoor in aanmerking komen, 
van een geluk bij een ongeluk mogen spreken. Gezien de 
grote hoeveelheid letselschadezaken in Nederland en de 
relatieve onbekendheid van het concept herstelcoaching, is 
immers de kans dat een slachtoffer ervoor in aanmerking 
komt, nog erg klein. Wij zijn er inmiddels van overtuigd 
dat een herstelcoachtraject een heel goede aanvulling is op 
de bestaande vormen van interventie bij niet-objectiveer-
bare klachten.

Aanbevelingen voor de praktijk van de herstel-
coach 

•	 Vertrouw erop dat een slachtoffer zelf het best weet 
welke aanpak voor zijn herstel nodig is.

•	 Laat het slachtoffer uitleggen op welke wijze die aan-
pak aan het herstel bijdraagt. Zet die resultaatafspraak 
op papier.

•	 Maak samen met het slachtoffer een plan van aanpak 
en laat dit accorderen door het slachtoffer, eventueel 
diens belangenbehartiger en daarna door de opdracht-
gever (doorgaans de verzekeraar).

•	 Houd wekelijks contact met het slachtoffer over de 
voortgang en evalueer de resultaten tussentijds.

De aanpak moet niet worden voorgeschreven, maar 
door de betrokkene zelf worden aangedragen.
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