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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 7 juni 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, in deze procedure bijgestaan door mr. drs. C. van der Kolk-Heinsbroek, advocaat. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift d.d. 7 juni 2017; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 9 juli 2017; 

- de brieven d.d. 26 juli 2017 van de secretaris van het College aan partijen. Daarin schrijft de 

secretaris dat, nu verweerster een beroep heeft gedaan op artikel 2.1.7 van het Reglement voor het 

Toezicht, aangezien zij stelt dat door klaagster een gelijkluidende klacht tegen haar is ingediend 

bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, eerst zal worden beoordeeld of de klacht 

door het College zal worden behandeld. 
 

De hierboven bedoelde beoordeling heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting 

van het College van 20 september 2017. 

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken kan van het volgende worden uitgegaan. 

 

II 1. Klaagsters tante is opgenomen in het verpleeghuis X, hierna te noemen het verpleeghuis. 

 

II 2. Klaagster is gedurende een half jaar mentor geweest van haar tante. Inmiddels is er een nieuwe 

mentor benoemd. 

 

II 3. Verweerster is als gezondheidszorgpsycholoog werkzaam bij het verpleeghuis. 

 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerster in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Klaagster verwijt verweerster dat zij ondanks herhaalde verzoeken daartoe heeft geweigerd 

haar naam aan klaagster bekend te maken. 

 

2. Volgens klaagster heeft verweerster haar tante het recht op een second opinion ontnomen. 

 

3. Klaagster stelt dat verweerster haar tante op 3 maart 2016 bewust overstuur heeft gemaakt 

door haar tante mee te nemen voor een gesprek en niet toe te staan dat klaagster meeging. 

 

4. Voorts verwijt klaagster verweerster onder meer dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan 

machtsmisbruik, gebrek aan empathie en belangenverstrengeling. 
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IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft als meest verstrekkende verweer het College verzocht om de klacht niet in 

behandeling te nemen, aangezien klaagster een gelijkluidende klacht heeft ingediend bij het Regionaal 

Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (RTG). 

 

V De overwegingen van het College 

 

V1. Met ingang van 18 januari 2016 is het Reglement voor het Toezicht (RvT), dat de regels bevat 

voor de tuchtrechtprocedure bij het NIP, gewijzigd.  

In dit Reglement is toen een nieuw artikel 2.1.7 opgenomen luidende als volgt: 

 

1. Het College kan besluiten een klacht die door dezelfde klager(s) is ingediend bij een 

Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg niet te behandelen. 

2. Indien na de indiening van een klacht bij het College van Toezicht de klacht door dezelfde 

klager(s) tevens wordt ingediend bij een Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg kan 

het College van Toezicht respectievelijk het College van Beroep de behandeling staken. 

 

Achtergrond is dat het NIP zo veel mogelijk wil voorkomen dat een lid zich voor één en dezelfde 

klacht moet verantwoorden ten overstaan van twee tuchtcolleges. 

 

V2. Het College van Toezicht zal nu eerst beslissen of de klacht in behandeling wordt genomen nu 

verweerster stelt dat de klacht die klaagster op 8 juni 2017 bij het Regionaal Tuchtcollege voor de 

Gezondheidszorg heeft ingediend en die als bijlage bij het verweerschrift is overgelegd, gelijkluidend 

is aan de onderhavige klacht. 

 

V3. Het College heeft geconstateerd dat beide klachten hetzelfde zijn verwoord en bijna gelijktijdig bij 

beide tuchtcolleges zijn ingediend.  

 

V4. Gelet op de tekst van het geciteerde artikel 2.1.7 lid 1 van het RvT, de omstandigheden van het 

geval, en nu niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die tot een andere beslissing moeten 

leiden, komt het College tot het besluit de klacht niet in behandeling te nemen. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- neemt de klacht niet in behandeling. 

 

Aldus gewezen op 20 september 2017 

 

door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, 

drs. R. Beer, 

drs. I.A.M. Boonekamp, 

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

J.P. Fokker 

 

 


