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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 17 maart 2017 door 

de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te noemen 

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

kinder- en jeugdpsycholoog NIP, kinder- en jeugdpsycholoog specialist NIP en psycholoog NIP.  

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 17 maart 2017; 

- de brief d.d. 11 april 2017 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij hem vraagt of 

bijlage 10 bij de klacht uit 1 bladzijde bestaat, waarop klager telefonisch heeft geantwoord dat dit 

inderdaad het geval is; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 3 mei 2017; 

- de brief d.d. 9 juni 2017 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij meldt dat zijn 

mededeling dat hij zich ter zitting wil laten vergezellen door zijn partner, mevrouw C, in goede 

orde is ontvangen; 

- de brief d.d. 14 juni 2017 van verweerster, waarin zij toestemming vraagt om zich ter zitting te 

laten vergezellen door haar collega, mevrouw D, gezondheidszorgpsycholoog en tevens lid van 

verweersters intervisiegroep; 

- de brief d.d. 22 juni 2017 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij vraagt of hij 

akkoord gaat met de aanwezigheid ter zitting van mevrouw D; 

- de e-mail d.d. 11 juli 2017 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij zijn 

telefonische mededeling aan de secretaresse van het College dat hij instemt met de aanwezigheid 

van mevrouw D bevestigt, en waarin zij op zijn telefonische verzoek om middels een 

skypeverbinding aan de zitting deel te nemen, antwoordt dat dit niet mogelijk is; 

- de e-mail d.d. 7 september 2017 van klager, waarin hij onder meer meedeelt dat hij niet aanwezig 

zal zijn bij de zitting van 20 september 2017. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 20 

september 2017, waarbij verweerster aanwezig was. Zij werd vergezeld door haar collega mevrouw D 

voornoemd. 

Klager was met kennisgeving afwezig. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

 

II 1. Klager en mevrouw E, hierna te noemen moeder, zijn in 2009 gescheiden. Uit hun huwelijk zijn 

drie kinderen geboren, F, G en H. 

De kinderen wonen bij moeder. Klager woont in het buitenland. Beide ouders hebben het gezag over 

de kinderen. 

 

II 2. Klager en moeder hebben zich eind 2016 gewend tot verweerster, met het verzoek om 

gezinsgesprekken aan te gaan met henzelf en met hun drie kinderen, destijds 16, 12 en 10 jaar oud. 

 

II 3. Verweerster heeft met beide ouders een e-mailwisseling gevoerd over de doelen voor een 

gezinsgesprek. 
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II 4. In haar e-mail van 30 november 2016 aan klager heeft verweerster onder meer het volgende 

geschreven: 

“…uit uw mail blijkt dat er nog sprake is van menig onderliggend conflict tussen uw ex-vrouw en u, 

die naar mijn mening niet moeten worden opgelost in het bijzijn van de kinderen. 

………………………….. 

Een goede mediator of relatietherapeut (……) kan u beiden helpen om meer op één lijn te komen, 

waar de kinderen indirect ook zeker van zullen profiteren. Pas als dit min of meer gelukt is, zullen 

gezinsgesprekken kans van slagen hebben. Ik ben op het gebied van mediation en relaties echter niet 

opgeleid en wil u hiervoor dan ook doorverwijzen. 

…………………….. 

Wel zou ik nog, als u het daar mee eens bent, de afspraak met de kinderen komende week door kunnen 

laten gaan om van hen te horen wat zij nu precies zelf denken, voelen en willen. Deze afspraak staat al 

en ik zou hierover samen met hen het één en ander op papier kunnen zetten, wat ik u en hun moeder 

dan na afloop van het gesprek zou kunnen opsturen, zodat u beiden in ieder geval een meer objectieve 

indruk krijgt van hun denken en voelen en u zou deze informatie mee kunnen nemen naar een gesprek 

met een mediator of relatietherapeut.” 

Klager heeft hierop onder meer geantwoord: “Ja, kunt u alstublieft de afspraken met de kinderen door 

laten gaan.” 

Hierop heeft verweerster per e-mail aan klager van 4 december 2016 onder meer geantwoord: “Om 

misverstanden te voorkomen wil ik nog even verduidelijken dat ik tot dusver maar één afspraak met de 

drie kinderen samen heb staan, morgenmiddag. Zo nodig en desgewenst zou ik daar nog enkele 

afspraken op kunnen laten volgen. Mijn bedoeling is dat de kinderen dan zonder aanwezigheid van 

hun ouders hun verhaal kunnen doen. Ik zal daarbij geen gebruik maken van de door u toegestuurde 

diagnostische checklist, omdat het uiteindelijk niet gaat om de kinderen te diagnosticeren, maar om  

een indruk te krijgen van hoe zij zelf denken en voelen over de situatie. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Het in kaart brengen van eventuele problematiek van de ouders ligt niet op mijn weg. Ik ben immers 

kinder en jeugdpsychotherapeut. 

…………………………………………………………………..” 

 

II 5. Op 5 december 2016 heeft verweerster een gesprek gehad met de drie kinderen. Van dat gesprek 

heeft verweerster een verslag gemaakt gedateerd 5 december 2016, dat zij met toestemming van de 

kinderen op 20 december 2016 naar de ouders heeft gestuurd. Dit verslag is door klager als bijlage 10 

bij de klacht overgelegd. Verweerster heeft ter zitting bevestigd dat dit verslag inderdaad uit 1 pagina 

bestaat. 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Volgens klager heeft verweerster ondanks klagers nadrukkelijke verzoek daartoe, nagelaten 

om in het gesprek met de kinderen onderzoek te doen naar hun pathologie en heeft zij 

nagelaten hun specifieke vormen van pathologie te beoordelen en te documenteren. 

 

2. Klager stelt dat de rapportage van verweerster niet voldoet aan de daaraan volgens de 

Beroepscode te stellen eisen. 

Volgens klager heeft verweerster de artikelen 106, 18, 19, 25, 97, 41 en 56 van de 

Beroepscode 2015 overtreden. 
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IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, het 

volgende gesteld. 

 

IV 1. Volgens verweerster vond het contact met klager, moeder en de drie zoons enkel en alleen plaats 

in het kader van een uitgebreide en zorgvuldige ‘pré-intake’. 

Een (kosteloze) pré-intake gaat vooraf aan de intake en een eventuele diagnostische of 

psychotherapeutische fase en is bedoeld om in kaart te brengen of de hulpvraag waarmee een 

cliënt(systeem) zich tot een psychotherapeut wendt, een hulpvraag is waarop de betreffende 

psychotherapeut een deskundige beantwoording kan geven door middel van diagnostiek of een 

psychotherapeutische behandeling, zo stelt verweerster.   

 

IV 2. Omdat verweerster op basis van de pré-intake tot de conclusie kwam dat allereerst mediërende 

relatiegesprekken van belang waren, heeft zij klager en moeder naar haar zeggen doorverwezen naar 

een collega psychotherapeut, die in tegenstelling tot zijzelf wel over de juiste achtergrond en 

specialismen beschikt en met wie klager al contact had gelegd. 

Een intake, onderzoeks- en diagnostiekfase hebben dan ook niet plaatsgevonden, aldus verweerster. 

 

IV 3. Volgens verweerster heeft zij in overleg met de ouders besloten om ondanks de doorverwijzing 

de reeds geplande afspraak met de zoons op 5 december 2016 te laten doorgaan, met het doel om van 

hen te horen wat zij denken van de situatie. Van een onderzoek of rapportage is volgens verweerster 

absoluut geen sprake, zij heeft zich naar haar zeggen beperkt tot het maken van een samenvattend 

verslag van dit gesprek.   

 

IV 4. Verweerster is van mening dat de vraag van de ouders om gezinsgesprekken te voeren 

zorgvuldig is onderzocht, hetgeen heeft geresulteerd in doorverwijzing naar een deskundige collega, 

omdat zij tot de conclusie kwam dat het gezin met hun hulpvraag bij haar niet aan het juiste adres was, 

nu haar inschatting was dat relatieproblemen tussen de ouders in de eerste plaats voor onrust zorgden 

en zij geen relatietherapeut is. 

 

IV 5. Verweerster zegt verbaasd te zijn over het feit dat klager geen contact met haar heeft opgenomen 

om zijn kritiek te bepreken, temeer daar zij haar afwegingen steeds met hem heeft besproken en hij 

akkoord ging met de doorverwijzing naar haar collega. 

 

V De overwegingen van het College 
 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt.  

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Uit de stukken en verweersters verklaring ter zitting is gebleken dat klager en moeder zich tot 

verweerster hebben gewend met de bedoeling dat verweerster gezinsgesprekken met henzelf en hun 

drie kinderen zou aangaan. 

Verweerster heeft uiteengezet hoe zij op deze hulpvraag heeft gereageerd. Zo heeft zij eerst 

onderzocht of klager en moeder bij haar aan het goede adres waren en heeft zij, toen zij constateerde 

dat er nog sprake was van meerdere onderliggende conflicten tussen klager en moeder, in een e-

mailwisseling met beide ouders te kennen gegeven dat zij meer gebaat zouden zijn bij een mediator of 

een relatietherapeut en dat zij hen, aangezien zij zelf niet als zodanig is opgeleid, zou willen 

doorverwijzen. 
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Deze handelwijze van verweerster acht het College in lijn met het bepaalde in artikel 39 van de 

Beroepscode 2015, dat luidt: 

“Psychologen dienen een professionele relatie alleen aan te vangen of voort te zetten, als dit 

professioneel en ethisch verantwoord is.” 

Er is dus geen professionele relatie tot stand gekomen voor wat betreft het houden van 

gezinsgesprekken. 

Verweerster had ervoor kunnen kiezen om te volstaan met een doorverwijzing. Ter zitting heeft zij 

uitgelegd hoe zij ertoe is gekomen om toch aan te bieden een gesprek met de kinderen te voeren, 

namelijk omdat zij vond dat zij de kinderen niet ‘in de kou kon laten staan’. 

Naar het oordeel van het College mocht verweerster daartoe overgaan. Klager had haar ook nog 

gevraagd: “Ja, kunt u alstublieft de afspraken met de kinderen door laten gaan.” 

In haar e-mail aan klager van 4 december 2016 heeft verweerster klager erop gewezen dat het 

voorlopig om één afspraak zou gaan. 

Ook heeft verweerster in die e-mail geschreven: “Ik zal daarbij geen gebruik maken van de door u 

toegestuurde diagnostische checklist, omdat het uiteindelijk niet gaat om de kinderen te 

diagnosticeren, maar om een indruk te krijgen van hoe zij zelf denken en voelen over de situatie.” 

Klager wist dus, althans kon weten dat het doel van het gesprek niet was om de kinderen te 

diagnosticeren, maar om een indruk te krijgen hoe de kinderen over de situatie dachten. 

Het College is van oordeel dat verweerster gelet op het vorenstaande niet kan worden verweten dat zij 

in het gesprek met de kinderen heeft nagelaten onderzoek te doen naar hun pathologie en heeft 

nagelaten hun specifieke vormen van pathologie te beoordelen en te documenteren, zoals klager stelt. 

Verweerster diende zich te beperken tot een verkennend gesprek met de kinderen om na te gaan hoe 

zij over de situatie dachten, hetgeen verweerster ook als doel van het gesprek had omschreven. 

Voor een diagnostische sessie had verweerster, zoals zij ter zitting terecht heeft opgemerkt, 

toestemming moeten hebben van zowel klager en moeder, als van de oudste zoon, aangezien hij op het 

moment van het gesprek zestien jaar oud was. Die toestemming had zij niet. 

Het College komt tot de conclusie dat het eerste klachtonderdeel ongegrond is. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Anders dan verweerster heeft gesteld voldoet het verslag van 5 december 2016 aan de definitie van 

rapportage als vermeld in artikel 1.16 van de Beroepscode 2015: “Alle tot één of meer personen 

herleidbare bevindingen, beoordelingen of adviezen, die mondeling of schriftelijk worden 

uitgebracht.” 

Nu het echter gaat om een verslag van een oriënterend gesprek in het kader van een pré-intake, kan 

hier niet worden gesproken van een onderzoeksrapport, dat aan de eisen van artikel 97 van de 

Beroepscode 2015 moet voldoen. Een toetsing aan de aldaar vermelde criteria is in dit geval dan ook 

niet aan de orde. 

Het College heeft in het verslag geen onzorgvuldigheden kunnen constateren. 

Verweerster heeft naar het oordeel van het College zorgvuldig gehandeld door, voordat zij het verslag 

aan klager en moeder zond, daarvoor eerst toestemming aan de kinderen te vragen. 

Nu ook niet is gebleken dat verweerster heeft gehandeld in strijd met een van de overige door klager 

genoemde codeartikelen, dient ook het tweede klachtonderdeel ongegrond te worden verklaard. 

 

Gelet op de ongegrondverklaring van de klacht laat het College de verdere inhoud van klagers e-mail 

van 7 september 2017 buiten beschouwing.  
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht:  

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 

 

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 


