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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 18 december 2016 

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 de NIP-

registers psycholoog NIP en A&O psycholoog NIP, in deze procedure bijgestaan door mr. J.C.C. 

Leemans, medewerker van DAS Rechtsbijstand. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 18 december 2016; 

- de brief d.d. 23 februari 2017 van mr. Leemans, waarin hij uitstel vraagt voor het indienen van een 

verweerschrift. De reden van zijn verzoek is het feit dat verweersters collega, de heer C, tegen wie 

klaagster eveneens een klacht heeft ingediend, in verband met medische problemen drie maanden 

rust heeft voorgeschreven gekregen; 

- de reactie d.d. 3 maart 2017 van de secretaris van het College op dit verzoek;  

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 18 mei 2017; 

- de brief d.d. 6 juli 2017 van mr. Leemans, waarbij hij een verklaring van mevrouw D, een collega 

van verweerster, in het geding brengt. 

 

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

september 2017, waarbij klaagster en verweerster aanwezig waren. Klaagster werd vergezeld door 

haar echtgenoot, de heer E, verweerster werd bijgestaan door mr. Leemans. 

De klacht is gevoegd behandeld met de klachtzaak 16/50. Verweerder in die klachtzaak, de heer drs. 

C, was eveneens ter zitting aanwezig, bijgestaan door mr. Leemans voornoemd. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

 

II 1. Klaagster is op 11 augustus 2016 door haar huisarts verwezen naar de praktijk X, hierna te 

noemen de praktijk. 

 

II 2. Op 31 augustus 2016 vond een intakegesprek plaats tussen klaagster en mevrouw D, MSc, hierna 

te noemen D, als psycholoog verbonden aan de praktijk. 

 

II 3. Vervolgens heeft klaagster vier gesprekken gevoerd met verweersters collega, de heer C, hierna te 

noemen C, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog, en eveneens verbonden aan de praktijk. 

Deze gesprekken vonden plaats op 7 en 21 september en op 5 en 18 oktober 2016. 

Op 28 oktober 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen klaagster, haar echtgenoot, haar zoon en 

C. 

 

II 4. Op 2 november 2016 heeft klaagster een e-mail gezonden naar de praktijk, waarin zij verwijst 

naar een gesprek met haar zorgverzekeraar over de regels omtrent vergoeding van de gesprekken. 

 

II 5. Op 3 november 2016 heeft C naar aanleiding van deze e-mail telefonisch contact met klaagster 

opgenomen. 
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II 6. De afspraak voor een gesprek met C op 10 november 2016 is door de praktijk geannuleerd in 

verband met een ziekenhuisopname van C. 

 

II 7. Op 13 december 2016 hebben klaagster en haar echtgenoot een gesprek gehad met verweerster, 

als gezondheidszorgpsycholoog verbonden aan de praktijk. 

In de loop van dat gesprek heeft klaagster te kennen gegeven dat zij van verdere behandeling bij de 

praktijk afzag. 

 

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 in het gesprek op 13 december 2016 ‘als een boze 

schooljuffrouw’ tegenover haar en haar man zat. 

Volgens klaagster begon verweerster het gesprek met de mededeling dat er eerst nog een 

‘smetje’ moest worden besproken, te weten de problemen die waren gerezen tussen klaagster 

en de behandelend psycholoog, C. 

In dat gesprek beschuldigde verweerster haar ervan dat zij de praktijk te gronde had gericht, 

aldus klaagster. 

 

2. Klaagster stelt dat zij in het gesprek niet verder kwam met de behandeling, aangezien het 

gesprek zich toespitste op genoemde problemen, en dat zij om die reden heeft gemeld van 

verdere behandeling af te zien. 

Volgens klaagster is door de onprofessionele houding van verweerster en C haar vertrouwen 

in de beroepsgroep geschaad. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

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

volgende gesteld. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

IV 1. Volgens verweerster achtte zij het wenselijk om in het gesprek, dat op verzoek van klaagster zou 

plaatsvinden op 13 december 2016, eerst te trachten de vertrouwensband te herstellen, gelet op de door 

klaagster geuite forse beschuldigingen en diskwalificerende opmerkingen aan het adres van de 

praktijk. Het gesprek verliep echter anders dan gepland, omdat klaagster persisteerde bij haar eerder 

geuite verwijten, aldus verweerster. 

 

IV 2. Verweerster ontkent dat zij tegen klaagster zou hebben gezegd dat zij de praktijk te gronde 

richtte. Zij zegt de gang van zaken tijdens het gesprek te betreuren. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

IV 3. Verweerster zegt klaagsters ontevredenheid en boosheid te betreuren, maar stelt dat zij niet 

verantwoordelijk kan worden gehouden voor het wegvallen van klaagsters vertrouwen in de 

beroepsgroep. 

 

IV 4. Volgens verweerster treffen de door klaagster geuite verwijten geen doel. 

 

V De overwegingen van het College 
 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt.  

 



16/52 

 3 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Uit de stukken is gebleken dat het telefoongesprek tussen klaagster en C op 3 november 2016 niet 

plezierig is verlopen. Klaagster heeft in haar klaagschrift op bladzijde 2 geschreven: “Dit gesprek 

verloopt dus niet zo kalmerend…”. 

Verweerster heeft in haar verweerschrift gesteld dat in de contacten tussen klaagster en de 

praktijkadministratie nadat de afspraak met C was geannuleerd, sprake was van forse beschuldigingen 

en diskwalificerende opmerkingen over de praktijk van de kant van klaagster. 

Het College acht het gelet hierop begrijpelijk dat verweerster in het gesprek op 13 december 2016 

eerst hierover wilde spreken en wilde trachten de vertrouwensband te herstellen. 

Van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen van de kant van verweerster in deze is dan ook naar het 

oordeel van het College geen sprake. 

Ten aanzien van het verwijt dat verweerster zou hebben gezegd dat klaagster de praktijk te gronde had 

gericht staat het woord van klaagster (en haar echtgenoot, die het College op dit punt met haar 

vereenzelvigt) tegenover dat van verweerster, die heeft ontkend een dergelijke uitlating te hebben 

gedaan. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of de verweten gedraging heeft 

plaatsgevonden, omdat aan het woord van de één niet meer geloof kan worden gehecht dan aan het 

woord van de ander. In gevallen als deze is het vaste tuchtrechtspraak dat het verwijt van klager, in dit 

geval klaagster, niet gegrond kan worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het 

woord klaagster, minder geloof verdient dan dat van verweerster, doch op de omstandigheid dat voor 

het oordeel of een bepaalde verweten gedraging van de aangeklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar is, 

eerst moet worden vastgesteld welke feiten daaraan ten grondslag gelegd kunnen worden.  

Dit klachtonderdeel is ongegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Met verweerster is het College van oordeel dat door klaagster niet is aangetoond dat verweerster gelet 

op haar handelwijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor het door klaagster gestelde geschade 

vertrouwen in de beroepsgroep. 

Ook dit klachtonderdeel is ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is. 

 

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,  

dr. J.P.C. Jaspers,  

leden  

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

J.P. Fokker  


