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Soort boek/Ziekte/Stijl:   

We maken in ons werk veel mee. Zorgverleners, dienstverleners en hulpverleners 

worden in hun vak regelmatig geconfronteerd met pijnlijke, verdrietige, schokkende of 

belastende gebeurtenissen. 'Ze horen erbij'. Maar kunnen wel effect hebben op je 

psychisch welbevinden. Vooral als gebeurtenissen zich stapelen. Het kan simpelweg 'te 

veel' worden. Dit boek beschrijft in heldere taal wat een gebeurtenis met je kan doen, 

hoe 'opvang en nazorg' georganiseerd kan worden en hoe het -in de kern- uiteindelijk op 

één belangrijk element uitkomt: 'zorg en aandacht voor elkaar'. Brandweer? Politie? 

Ambulancemedewerker? Of verpleegkundige of verzorgende? Je hebt recht op goede 

nazorg bij al het belastende wat je vak je kan opleveren. Goede zorg voor 'jezelf en je 

collegae' stelt je in staat je vak te blijven uitoefenen. 
 

Over de auteur:  

Hans van Klink heeft al zijn hele leven 'van zich af geschreven'. Over zijn werk bij de 

brandweer. Over zijn werk als verpleegkundige. En over belangrijke gebeurtenissen in 

zijn leven. Ineens lijkt het allemaal bij elkaar te komen. Dit boek móet geschreven 

worden. Hans, (62) woont en werkt in Haarlem; is getrouwd met Ellen en heeft drie 

uitwonende kinderen. Vanaf zijn zestiende is hij in de sector 'zorg en welzijn' werkzaam; 

en combineert hij dit met een loopbaan bij de brandweer én met een eigen 

hulpverleningspraktijk. 'De Klap' is het zevende boek van Hans. Eerder schreef hij 

'Lopend vuur' (over de brandweer) en 'Te Gek' (over psychiatrie) en schreef hij enkele 

verhalenbundels (waaronder ‘U haalt de veertig niet’). Over 'De Klap' zegt hij: Dit is mijn 

belangrijkste boek. Iedereen die, voor zijn vak, zorgt voor anderen, verdient het om 

goede opvang en nazorg (en wanneer dat nodig is behandeling) te krijgen als de 

gebeurtenissen binnen je werk daartoe aanleiding geven. 

 

Inzien: 
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