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Beste Rouw- en verliesbegeleider, 
 
 
Nabestaanden op de website van het ‘Landelijk Steunpunt Rouw’ (LSR) willen weten bij 
wie ze voor begeleiding terecht kunnen. Om die reden heeft het LSR een verwijsbestand 
opgebouwd met de volgende categorisering: 
 

Code 1:  Rouwzorger (het verdriet is voor u in het algemeen redelijk   
 te dragen) 
 
Code 2:  Rouw- en verliesbegeleider (het verdriet is voor u moeilijk   
 te dragen)  
 
Code 3:  Gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider (het verdriet is   
 zwaarder dan u kunt dragen)  

 
Om de categorisering meer onder de aandacht te brengen, bieden wij diegenen die zijn 
opgenomen in het verwijsbestand de gelegenheid gebruik te maken van een digitaal 
schildje (zie bijlage). Het digitale schildje is een bevestiging van deskundigheid en kan 
worden geplaatst op uw website. Bij het doorklikken van het schildje komt de bezoeker 
op een ‘landingspagina’ van het LSR (zie bijlage) waarop de verschillende 
kwaliteitsaanduidingen worden toegelicht.  
 
Implementatie op uw website 
U kunt het schildje zelf op uw website plaatsen. Dat doet u als volgt: 

- Plaats het gewenste (zie bijlage) schildje op uw Homepage 

- Laat het schildje linken naar de volgende url: 
http://www.landelijksteunpuntrouw.nl/deskundigheid 

 
Als u niet op de hoogte bent met het CMS van uw website, dan kunt u hulp vragen aan uw 
eigen of de LSR-webmaster. In die laatste situatie stuurt u een mailtje naar 
fvangarderen@landelijksteunpuntrouw.nl met als onderwerp: Digitaal schildje LSR. Onze 
webmaster zal de implementatie kosteloos voor u uitvoeren. Vermeld wel in het mailtje 
uw naam, mailadres en telefoonnummer zodat hij snel contact met u kan opnemen.  
 
Het plaatsen van een digitaal schildje op uw website ondersteunt uw deskundigheid. De 
nabestaande ziet direct dat u bij een groter en professioneel geheel aangesloten bent.   
 
Wij hopen dat u het digitale schildje plaatst op uw website. Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u ons per mail kjrodenburg@landelijksteunpuntrouw.nl of per telefoon  
033–4616886 bereiken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Klaas-Jan Rodenburg 
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