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Uitspraak van het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen. 

 
Het College van Toezicht van het Nederlands Instituut van Psychologen, hierna te noemen het 

College, heeft het volgende overwogen en beslist ten aanzien van de bij brief van 22 augustus 2017 

door mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te 

noemen verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-

register psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 22 augustus 2017; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 16 oktober 2017. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 13 

december 2017. Klaagster heeft op 12 december 2017 telefonisch aan het NIP te kennen gegeven dat 

zij wegens ziekte niet bij de zitting aanwezig zou kunnen zijn. Klaagster heeft vervolgens in een 

telefoongesprek met de secretaris ingestemd met het feit dat de zitting op de voorgenomen datum zou 

doorgaan. Verweerster was wel bij de zitting aanwezig.  

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden 

uitgegaan. 

 

a. Verweerster is sinds december 2016 werkzaam als gz-psycholoog in haar eigen praktijk te 

Rotterdam. In het jaar 2017 had zij als zorgaanbieder geen contracten afgesloten met 

zorgverzekeraars. 

b. Op 28 april 2017 hebben klaagster en verweerster een telefonisch intakegesprek gevoerd. 

Verweerster heeft klaagster daarbij uitleg gegeven over de kosten die met een behandeling 

zijn gemoeid en haar verwezen naar de op haar site aanwezige rekenhulp om die kosten te 

berekenen. Op diezelfde dag heeft verweerster een bevestigings-mail naar klaagster gezonden, 

waarin zij onder meer schrijft: “Als je de kosten voor de gesprekken bij je verzekeraar wilt 

declareren, neem dan naar ons eerste gesprek de verwijsbrief van de huisarts mee. In de 

bijlage vind je meer informatie over de kosten binnen de Generalistische Basis GGZ.” De 

bijlage bevat een door verweerster opgesteld overzicht van de “kosten voor psychologische 

hulp” voor de verschillende behandeltrajecten binnen de Generalistische Basis GGZ (Kort, 

Middel en Intensief). Dit overzicht wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. 

c. Klaagster en verweerster hebben vervolgens met elkaar gemaild over het eigen risico van 

klaagster. 

d. Op 16 mei heeft het intakegesprek tussen klaagster en verweerster plaatsgevonden. 

e. Verweerster heeft de door haar tijdens dit gesprek geïnventariseerde klachten van klaagster 

verwerkt in een intakebrief voor de verwijzer van klaagster. 

f. Op 31 mei 2017 heeft verweerster in een tweede gesprek de intakebrief met klaagster 

besproken en aan klaagster de diagnose en het behandelplan uitgelegd. 

g. Op 3 juni 2017 heeft verweerster aan klaagster een factuur gezonden voor een bedrag van in 

totaal € 472,65 met als omschrijving BGGZ product Kort.  

h. Vervolgens hebben partijen met elkaar gemaild over de door klaagster bij de verzekering te 

declareren kosten van de behandeling door verweerster. 

i. Op 21 juni 2017 heeft het derde gesprek tussen partijen plaatsgevonden. Klaagster heeft daar 

de ontvangen factuur ter sprake gebracht en aangegeven zich misleid te voelen nu zij van 
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verweerster niet had begrepen dat zij de kosten voor de behandeling eerst in zijn geheel moet 

voorschieten voordat zij deze kan indienen bij haar zorgverzekeraar. Verweerster heeft naar 

aanleiding hiervan aangeboden dat zij bereid is akkoord te gaan met een betaling door 

klaagster van 1/3e van de kosten vooraf en 2/3e achteraf (na vergoeding door de verzekeraar). 

Partijen zijn niet tot een oplossing gekomen. 

j. Vervolgens heeft email-contact tussen partijen plaatsgevonden. 

k. Op 10 juli 2017 hebben klaagster en verweerster elkaar telefonisch gesproken. Toen is  

wederom overlegd om uit de problemen te raken. Dit is niet gelukt. Er is besloten de 

behandeling niet voort te zetten. 

l. Op 25 juli 2017 heeft verweerster in verband met het afsluiten van het traject nogmaals de 

factuur ten bedrage van € 472,65 aan klaagster gestuurd. 

m. Partijen hebben vervolgens mailcontact gehad waarbij klaagster in een bijlage bij een mail van 

10 augustus 2017 een klachtbrief tegen verweerster heeft gevoegd. 

n. Op 21 augustus 2017 heeft een telefonisch gesprek tussen klaagster en verweerster 

plaatsgevonden naar aanleiding van de klacht.  

o. Op 19 september 2017 heeft verweerster de onderhavige bij het College op 28 augustus 2017 

binnengekomen klacht ontvangen. 

p. Op 3 oktober 2017 heeft een laatste telefonisch contact tussen partijen plaatsgevonden. Dit 

heeft niet tot een oplossing geleid. 

q. Verweerster heeft naar aanleiding van de klacht het onder 1.b genoemde overzicht “kosten 

voor psychologische hulp” aangepast en een zin daaraan toegevoegd luidende als volgt: 

“Dit betekent dat je de facturen eerst zelf betaalt en pas na afloop van de behandeling bij je 

zorgverzekeraar kunt indienen.” 
 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 
 

Klaagster heeft gevraagd om een uitspraak door het College over de helderheid van de door 

verweerster verstrekte uitleg over de wijze van betaling van de therapie. Die uitleg wordt gegeven in 

het overzicht “kosten voor psychologische hulp”. Klaagster stelt hiertoe dat het voorschieten van de 

bedragen een wissel trekt op de financiële positie van de cliënt. De door verweerster gekozen 

constructie leidt tot voorfinanciering. Dat wordt op deze wijze op het bordje van cliënten gelegd. Dit is 

volgens klaagster niet juist. Deze wetenschap dient voorafgaand aan het traject bij cliënten bekend te 

zijn. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft aangevoerd dat zij naar aanleiding van de 

klacht direct haar informatie aan cliënten heeft aangepast. Voor zover van belang voor de beoordeling 

van de klacht zal in het onderstaande nader op het verweer worden ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 
 

V.1. Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

In artikel 62 en 63 van de Beroepscode 2015 staat – voor zover hier van belang - het volgende 

vermeld: 

“Voorafgaande aan en tijdens de duur van de professionele relatie verstrekken psychologen zodanige 

informatie aan de cliënt, dat deze vrijelijk in staat is welingelicht in te stemmen met het aangaan en 

voortzetten van de professionele relatie.” 

“De informatie bij het aangaan en voortzetten van de professionele relatie wordt bij voorkeur 

schriftelijk gegeven, waar nodig mondeling toegelicht en in het dossier vastgelegd. De informatie 

bevat voor zover van toepassing: 

 (…) 

 (…) 
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 De financiële en andere voorwaarden waaronder psychologen hun opdracht aanvaarden, 

voor zover deze informatie voor betrokkenen van belang is voor het verlenen van hun 

toestemming en medewerking aan de uitvoering van de opdracht 

 (…) 

 
V.2. Het College is van oordeel dat de tekst van het overzicht “kosten voor psychologische hulp” dat 

verweerster op 28 april 2017 aan klaagster heeft gezonden weliswaar niet geheel duidelijk was voor 

wat betreft het precieze moment waarop klaagster aan verweerster zou moeten betalen, maar deze 

onduidelijkheid is niet zodanig ernstig dat geoordeeld moet worden dat verweerster voormelde 

artikelen niet zou hebben nageleefd. Allereerst blijkt uit de tekst bij het overzicht dat cliënten een 

factuur kunnen verwachten na drie gesprekken bij het Product Kort. Vervolgens staat er vermeld dat 

aan het eind van het traject een gespecificeerde factuur wordt opgesteld die cliënten naar hun 

verzekeraar kunnen sturen. De verzekeraar vergoedt dan – nog steeds volgens de tekst van het 

overzicht - conform de polisvoorwaarden (een deel van) de kosten. Uit de tekst blijkt dus bij precieze 

lezing dat een cliënt eerst een factuur ontvangt van de psycholoog en vervolgens aan het einde van het 

traject een vergoeding zal kunnen declareren en ontvangen van de verzekeraar.  

Daarbij komt dat verweerster, toen klaagster met haar bezwaren tegen de gang van zaken kwam, direct 

heeft aangeboden om een uitzondering voor haar te maken betreffende het moment van (een deel van) 

de betaling. Ook heeft zij naar aanleiding van de klacht direct de tekst in het overzicht aangepast door 

toevoeging van de onder 1.q. geciteerde zin en heeft zij de tekst op haar website aangepast. 

Het College is van oordeel dat verweerster hiermee heeft laten zien als professional over een  goede 

leerhouding te beschikken. 

Nu ook overigens niet is gebleken dat verweerster tuchtrechtelijk onjuist heeft gehandeld wordt de 

klacht ongegrond verklaard. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld. 

 

Aldus gewezen op 13 december 2017 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

mr. E.A.M. Driessen, secretaris, 

mr. drs. M.J. Ariëns, 

dr. J.P.C. Jaspers  

drs. J.R. Mulder, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

C.M. Berkhout. 

 
 

 


