
 
I BIJZONDERE VOORWAARDEN TRAUMAOPVANG 

 
Definities 
Artikel 1  
Algemene voorwaarden artikel 1 van de Nationale Hulp Brief onverkort van toepassing. 

 
 
Overdracht 
Artikel 2 
2.1 NHB en TON 
De Nationale Hulp Brief heeft de beoordeling en de behandeling van de via contractspartij aan te melden gevallen voor 
het onderdeel traumaopvang overgedragen aan Trauma Opvang Nederland (TON). 
2.2 Algemene voorwaarden NHB  
De algemene voorwaarden van de Nationale Hulp Brief (NHB) maken onderdeel uit van deze voorwaarden en zijn 
onverkort van toepassing.  
 
Aanspraak op traumaopvang 
Artikel 3 
Het certificaat NHB geeft de rechthebbende aanspraak op traumaopvang zoals in deze voorwaarden omschreven, als 
zich tijdens de geldigheidsduur van dit certificaat een traumatische gebeurtenis voordoet die voor de rechthebbende zelf 
een psychisch probleem doet ontstaan.  
 
Wie is rechthebbende 
Artikel 4  
4.1 Contractspartij 
De contractspartij als zodanig vermeld op het certificaat van de Nationale Hulp Brief.  
4.2 Werknemer  
Indien vermeldt op certificaat als rechthebbende, de werknemer die op grond van een arbeidsovereenkomst ex artikel 7: 
610 van het burgerlijk wetboek of ambtelijke aanstelling voor contractspartij werkzaam is alsmede de vrijwilliger die voor 
contractspartij werkzaamheden verricht, voor de in artikel 5 omschreven gebeurtenissen. 
 
Waar hebt u recht op? 
Artikel 5 
5.1 Opvang na traumatische gebeurtenis 
Traumaopvang wordt aan contractspartij en rechthebbende verleend nadat een traumatische gebeurtenis is voorgevallen. 
5.2. Hulp aan slachtoffers 
De opvang bestaat uit het verlenen van psychosociale hulp aan slachtoffers van een traumatische gebeurtenis door 
hulpverleners van Trauma Opvang Nederland (TON). 
5.3. Werkwijze 
Trauma Opvang Nederland spant zich in om binnen twee uur na melding van de schokkende gebeurtenis aanwezig te zijn 
op de locatie waar de schokkende gebeurtenis heeft plaats gehad om ter plaatse een eerste lijns hulp (individueel of 
groepsgewijs) te bieden aan de bij de traumatische gebeurtenis betrokken personen zoals genoemd in het certificaat 
NHB.   
5.4. Kwaliteit 
TON zal de traumaopvang naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren 
en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.  
   
5.5 Inschakelen derden 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de TON het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden.  
5.6. Noodzakelijke gegevens  
Rechthebbende draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de TON aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 
de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, 
tijdig aan de TON worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
TON zijn verstrekt, heeft de TON het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. 
5.7. Ruimte en materialen 
Contractspartij zal zorg dragen voor de beschikbaarheid van voor de geboden hulpverlening geschikte ruimten en 
materialen. 
5.8. Vrijstelling werkzaamheden 
Contractspartij zal TON steeds in de gelegenheid stellen de in het certificaat NHB aangewezen personen, zo die in dienst 
van contractspartij zijn, gedurende en voor de tijd van de hulpverlening/ opvang, vrij te stellen van werkzaamheden.  
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Kosten traumaopvang die worden vergoed  
Artikel 6 
Algemene voorwaarden artikel 6 van de Nationale Hulp Brief onverkort van toepassing. 
 
Melden van de zaak  
Artikel 7 
Algemene voorwaarden artikel 7 van de Nationale Hulp Brief onverkort van toepassing. 
 
Uitsluitingen 
Artikel 8 
Algemene voorwaarden artikel 8 van de Nationale Hulp Brief onverkort van toepassing. 
 
Toepassingsgebied 
Artikel 9 
Algemene voorwaarden artikel 9 van de Nationale Hulp Brief onverkort van toepassing. 
 
Geheimhouding 
Artikel 10 
10.1 Geheimhouding 
Trauma Opvang Nederland is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle vertrouwelijke informatie en gegevens 
van rechthebbende, voor zover de openbaring van die informatie en gegevens niet bij overheidswege kan worden 
gevorderd. 
10.2 Privacypolicy 
Trauma Opvang Nederland hanteert een strikte privacypolicy. Een document waarin TON haar actuele privacypolicy heeft 
vastgelegd wordt op eerste verzoek van belanghebbende toegezonden.   
 
Toepassing Administratieve Bepalingen 

Artikel 11 
De Administratieve Bepalingen van de Nationale Hulp Brief zijn onverkort van toepassing op deze voorwaarden. 
 

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 


