
  

 

Herstelcaching in de praktijk 

Inleiding 

Herstelgerichte dienstverlening staat volop in de belangstelling. Toch is niet voor 

iedereen duidelijk waar de toegevoegde waarde van elke professional op dat gebied ligt. 

Daarom schets ik in het kort wat herstelcoaching is en wat de rol van de herstelcoach 

zou kunnen zijn in letselschadezaken. 

 

Herstelgerichte dienstverlening 

Er zijn 5 vormen van herstel: 

- Fysiek herstel  

Medisch of paramedisch van aard, hieronder verstaat men extra scans, second 

opinion, multidisciplinair traject etc. 

- Praktisch herstel 

praktische hulp, bouwtechnische aanpassingen of hulp aangaande (het 

aanvragen van) voorzieningen (administratieve hulp, hondenuitlaatservice, 

WMO-aanvragen, traplift, verbouwingen etc.) 

- Psychologisch herstel 

Mentaal herstel (behandeling/ therapie door psycholoog of psychiater) 

- Emotioneel herstel 

Omgaan met verlies en onrecht, rouwverwerking 

- Sociaal herstel 

Positie betrokkene herstellen in maatschappij en gezin 

In de praktijk worden de verschillende vormen van herstel nog wel eens door elkaar 

gehaald. Dat kan leiden tot verwarring en ook tot verkeerde verwachtingen. Het is dus 

zaak om van tevoren goed duidelijk te hebben welke vorm van herstelgerichte 

dienstverlening nu moet worden ingezet. 

 

De herstelcoach 

De herstelcoach houdt zich in principe alleen bezig met emotioneel en sociaal herstel. 

Uitgangspunt is de leer van Carl Rogers (de oplossing van een trauma ligt bij 

betrokkene zelf). De herstelcoach is een hulppersoon die betrokkene door het stellen 

van de juiste vragen helpt om weer zelfredzaam te worden en het leven weer waardevol 

te vinden.  

 

5 uitgangspunten 

De ‘gouden regels’ van elk herstelcoachtraject zijn: 

1. De oplossing komt van de getraumatiseerde zelf 

De herstelcoach stuurt niet en doet in principe ook geen voorzetten voor 

mogelijke oplossingen. Door het stellen van de juiste vragen aan betrokkene 

wordt deze zelf aan het werk gezet om in beweging te komen en een oplossing 

te bedenken. 

2. Geen oordeel over de oplossing 

Veel professionals zijn geneigd om hun eigen belevingswereld als uitgangspunt 

te nemen en zich op basis daarvan een oordeel te vormen. In een  

herstelcoachtraject wordt de visie van de betrokkene altijd gevolgd. Wel moet 

altijd duidelijk worden welke baten betrokkene verwacht 

3. Mensen komen in beweging als ze dingen doen die ze leuk vinden / waar ze 

energie van krijgen 

4. Het belang van herstelcoaching ligt vooral bij de niet-materiële vragen. 
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Herstelcoaching draait om herstel van kwaliteit van leven. In een 

herstelcoachtraject staan vragen centraal die niet kunnen worden beantwoord 

met het geven van een schadevergoeding 

5. Een herstelcoachtraject is niet vrijblijvend 

Betrokkene bepaalt zelf de koers van het herstel, welke koers dat ook is. Van 

betrokkene wordt vervolgens wel commitment verwacht ten aanzien van die zelf 

gekozen koers. Er rust geen resultaatsverplichting op betrokkene, maar wel een 

inspanningsverplichting 

 

Wanneer wel een herstelcoach inschakelen? 

- Als herstel op niet-materieel gebied de primaire behoefte van betrokkene is 

- Als betrokkene het ongeval als traumatisch heeft ervaren 

- Als betrokkene veel ongelukkiger is na het ongeval dan daarvoor 

- Als hulp nodig is bij de rouwverwerking van nabestaanden 

- Als betrokkene na het ongeval niet meer dezelfde rollen kan vervullen in 

maatschappelijk- of gezinsverband. 

 

En wanneer niet? 

- Als er sprake is van een psychische ziekte 

- Als er vooral behoefte is aan fysiek, praktisch of psychologisch herstel 

- Als een betrokkene vooral is geïnteresseerd in de hoogte van de 

schadevergoeding 

- Als de problemen vooral werkgerelateerd zijn 

 

Tot slot 

Juist omdat een herstelcoachtraject draait om zaken die moeilijk op geld waardeerbaar 

zijn, hebben juristen soms moeite om dit te plaatsen in een juridisch kader. Immers, 

vallen die zaken dan nog wel onder het begrip schade? Ook het feit dat beweging wordt 

gecreëerd door mensen te stimuleren activiteiten te ontplooien die ze leuk vinden en 

waar ze energie van krijgen, leidt in dat kader tot juridische vragen. Zo werd door een 

verzekeraar een cursus puppytraining vergoed. In hoeverre staat die oplossing dan nog 

in verband met de achteropaanrijding van 1 jaar eerder? En vallen de kosten voor de 

puppytraining onder de schade of de herstelkosten?  

Er is nog geen jurisprudentie op dit vlak, dus op dit moment worden al deze vragen op 

dossierniveau beantwoord.  

 

Herstelcoaching is geen tovermiddel. Een betrokkene moet er zelf van overtuigd zijn of 

raken dat een herstelcoachtraject gaat leiden tot verbetering van de situatie. Mijn 

ervaring is dat herstelcoachtrajecten vooral succesvol zijn als ze in een vroeg stadium 

van de schade worden opgestart. Verzekeraars willen in de regel wachten tot de 

medische informatie compleet is. Juist bij whiplashschades en zware letselschades kan 

dat (te) lang duren. Om inzet van een herstelcoach naar voren te halen, kan een 

carrouselintake mogelijk nuttig zijn. 
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