
TEL : 0498 / 52 53 21 

EMAIL  : veerle.devriendt@skynet.be 

WEB : www.veerledevriendtconsulting.be 

ANSPACHLAAN 17 bus 48 

1000 BRUSSEL 

Hoe gaan we te werk? 

 

Via het GSM nummer 0498/52 53 21 is 

Veerle Devriendt Consulting                     

24 uur op 24,  7 dagen op 7  bereikbaar.  

Na de oproep wordt in samenspraak 

met de organisatie / betrokkene(n) een 

afspraak vastgelegd voor een eerste 

opvanggesprek. 

 

De opvang en begeleiding gebeurt    

volgens wetenschappelijk                       

onderbouwde methodes.  

 

De trainingen worden op maat gemaakt 

van de organisatie door middel van 

voorafgaande gesprekken. 

 

 

 

 

TRAUMABEGELEIDING 



Het aanbod rond traumabegeleiding 

omvat onder meer het volgende: 

 

 Psychologische opvang, debriefing en              

begeleiding  van werknemers na  een           

schokkende gebeurtenis of traumatische       

ervaring door middel van individuele en/of 

groepsgesprekken. 

 Vervolggesprekken en nazorg, individueel of in 

groep van de betrokken medewerkers. 

 Sensibilisering van medewerkers; hoe ze       

zichzelf of andere collega's het best kunnen  

helpen na een traumatische ervaring. 

 Telefonische ondersteuning van medewerkers. 

 

 

Voor leidinggevenden en andere sleutelfiguren in de 

organisatie: 

 

 Telefonisch  advies omtrent de aanpak van de 

zorg voor de medewerkers.  

 Opleiding rond de opvang en de nazorg bij een 

traumatisch incident in de organisatie. 

 Advies en coaching met betrekking tot de     

reïntegratie van werknemers na traumatische 

gebeurtenissen. 

 Begeleiding bij het opstellen van procedures en 

beleid rond opvang na schokkende                    

gebeurtenissen. 

 Ondersteuning bij het brengen van slecht 

nieuws aan familieleden na een ernstig/dodelijk 

ongeval. 

 

 

 

Incidenten als agressie, bedreiging, 

(gewapende) overval, ongevallen, inbraak, 

brand, zelfmoord of plots overlijden van een 

collega,… het zijn traumatische ervaringen, 

die wanneer ze niet goed worden verwerkt, tot 

een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS) 

kunnen leiden.  

Deze stress-stoornis kan leiden tot het  

disfunctioneren van de medewerker en in het  

ergste geval tot langdurig ziekteverzuim.  

Ongeveer 10% van de slachtoffers worstelt 

langdurig met de verwerking van een trauma.  

Als de traumatische ervaring op een goede 

manier opgevangen kan worden, blijft in de 

meeste gevallen de stress-stoornis  

achterwege. Een deskundige begeleiding door 

een professional kan hierbij cruciaal zijn.  

Andere… 

 

 Vormingen rond rouw. 

 Vormingen rond burnout. 

 Advies en coaching met betrekking tot 
werknemers met een psychische       
problematiek. 

 

Wie zijn wij? 

 

Het team bestaat uit 3 erkende psychologen 

gespecialiseerd in traumabegeleiding:  

 

Van links naar rechts: 

Ingrid Verleyen, Veerle Devriendt, Ria Neirynck 


