
Inleiding

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners die zicht willen krijgen op de 
bijzonderheden voor hulp bij cliënten met zowel hersentrauma’s als psycho-
somatische of aanverwante psychiatrische problematiek. De inhoud richt 
zich tot hulpverleners die proberen om te gaan met de pijn en het trauma van 
deze cliënten. In die zin biedt het een overzicht van complexe problematiek 
die men kan ervaren. Het laat een integratie zien tussen neuropsychologi-
sche en psychologische benaderingen en kan transformerend werken voor 
de hulpverlener.

Het boek probeert de lezer te stimuleren om na te denken over stagnaties, 
voortgang en beloop van diagnostiek en behandeling en wil ertoe bijdra-
gen dat de geschetste problematiek van de cliënt in de dagelijkse praktijk 
intensiever kan worden onderzocht. Op basis van een multidisciplinair over-
leg (MDO) kan een duidelijke visie ontwikkeld worden voor diagnostiek 
en hulpverlening. Het wil de hulpverlener kritischer laten kijken naar de 
persoonlijke ontwikkeling en de groei; dit kan het zelfbewustzijn en zelfver-
trouwen vergroten. Je krijgt meer zicht op oorzaak-gevolgrelaties, waardoor 
het in kaart brengen van co-morbiditeit wellicht gemakkelijker kan verlopen, 
wat efficiënt handelen ten goede komt.

Deze publicatie omvat zeven hoofdstukken en een nawoord. Hoofdstuk 1 
en 2 leggen achtereenvolgens de nadruk op de diagnostiek, en het herkennen 
en erkennen van ervaringen en meegemaakte gebeurtenissen van cliënten. 
Hoofdstuk 3 en 4 richten zich op de aspecten die van belang zijn in de 
behandeling en het kiezen van de juiste therapie die aansluit bij de ervaren 
problemen. Hoofdstuk 5 accentueert de communicatie als onderdeel van de 
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behandeling en Hoofdstuk 6 en 7 bespreken de therapeutische zelfzorg en 
de ethiek van het handelen.

In het boek staat het woord ‘hulpverlening’ voor de behandeling en het 
verzorgen van psychotherapie. Het gebruik van de woorden ‘therapeut’, 
‘behandelaar’ en ‘hulpverlener’ heeft in de context dezelfde betekenis. Het 
boek is geschreven in de hij-vorm, maar geldt uiteraard ook voor iedere 
andere geldende gendervorm. Ten slotte spreken we in dit boek over ‘cliënten’.
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