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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 de heer drs. B, hierna te 

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

register 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 in verband met medische problemen 

van verweerder uitstel vraagt voor het indienen van een verweerschrift; 

- 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 C, MSc, een 

collega van verweerder, in het geding brengt. 

 

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

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

echtgenoot, de heer D, verweerder werd bijgestaan door mr. Leemans. 

De klacht is gevoegd behandeld met de klachtzaak 16/52. Verweerster in die klachtzaak, mevrouw drs. 

E, 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 Hoogeveen & 

Partners psychologen, hierna te noemen de praktijk. 

 

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

te noemen C, als psycholoog verbonden aan de praktijk. 

 

II 3. Vervolgens heeft klaagster vier gesprekken gevoerd met verweerder, 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 

verweerder. 

 

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 verweerder naar aanleiding van deze e-mail telefonisch contact met 

klaagster opgenomen. 

 

II 6. De afspraak voor een gesprek met verweerder op 10 november 2016 is door de praktijk 

geannuleerd in verband met een ziekenhuisopname van verweerder. 
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II 7. Op 13 december 2016 hebben klaagster en haar echtgenoot een gesprek gehad met mevrouw drs. 

E, 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 verweerder in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Volgens klaagster heeft verweerder haar herhaaldelijk meegedeeld dat haar 

ziektekostenverzekering haar consulten niet vergoedt. Zij acht het onethisch dat verweerder 

zich tijdens consulten heeft uitgelaten over de vraag of de behandeling al dan niet zou worden 

vergoed. 

 

2. Volgens klaagster heeft verweerder haar voorgesteld de aanvang van haar behandeling op 

papier door te schuiven naar januari 2017, in welk geval de behandeling in zijn geheel zou 

worden vergoed. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij haar heeft willen aanzetten tot het plegen van valsheid in 

geschrifte door haar een document te willen laten ondertekenen, waarin zij de behandeling, die 

al in augustus was gestart, doorschuift naar 2017. 

 

3. Klaagster stelt dat verweerder zich ten onrechte niet aan de ‘doorleverplicht’ heeft willen 

houden. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

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

volgende gesteld. 

 

IV 1. Verweerder verwijst naar de door hem als bijlage bij het verweerschrift overgelegde 

voorlichtingsfolder, die bij de intake aan cliënten van de praktijk, ook aan klaagster, wordt verstrekt en 

waarin onder meer de regels en voorwaarden van de zorgverzekeraars zijn opgenomen.  

 

IV 2. Volgens verweerder heeft hij in een telefoongesprek met klaagster op 1 november 2016 

voorgesteld om de behandeling op dat moment te beëindigen en, indien nodig, weer te starten in 2017. 

Dit had volgens verweerder niets te maken met een plafond met betrekking tot de te vergoeden kosten, 

maar vloeide voort uit de constatering van verweerder dat er op dat moment geen indicatie meer was 

voor verdere behandeling. Van het ‘situeren’ van de reeds in 2016 plaatsgevonden hebbende 

gesprekken naar 2017 was uiteraard geen sprake, aldus verweerder. 

 

IV 3. Op 3 november 2016 heeft klaagster, na een gesprek met haar zorgverzekeraar, te kennen 

gegeven dat zij toch vasthield aan voortzetting van de gesprekken, omdat zij recht zou hebben op tien 

gesprekken en er op dat moment zeven gesprekken waren geweest, aldus verweerder. Naar zijn zeggen 

heeft hij wederom voorgesteld de gesprekken eventueel in januari te hervatten, omdat er op dat 

moment daarvoor geen directe noodzaak was.  

Volgens verweerder hield klaagster vast aan haar wens om op 10 november 2016 een gesprek te 

hebben, maar moest verweerders collega deze afspraak op 9 november 2016 annuleren in verband met 

zijn ziekenhuisopname. 

Hiermee eindigde zijn betrokkenheid bij deze casus, zo stelt verweerder. 

 

IV 4. Het verwijt dat hij zijn ‘doorleverplicht’ niet zou zijn nagekomen acht verweerder niet terecht. 

Er was geen stoornis meer op basis van de DSM-V en de behandeling was afgerond, zodat er geen 

verplichting meer bestond om nog verdere gesprekken te voeren, ook al waren er toen zeven en nog 

geen tien gesprekken gevoerd, aldus verweerder. 
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V De overwegingen van het College 
 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt.  

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Ter zitting heeft verweerder verklaard zich niet meer te kunnen herinneren of hij in gesprekken met 

klaagster heeft gesteld dat er problemen waren met de zorgverzekeraar. 

Wat daarvan zij, het College acht het ter sprake brengen tijdens een sessie van de kwestie van de 

vergoeding door de zorgverzekeraar in lijn met de in artikel 63 van de Beroepscode 2015 opgenomen 

verplichting van de psycholoog om de cliënt bij het aangaan en voortzetten van de professionele 

relatie te informeren over onder meer de financiële voorwaarden waaronder hij de opdracht aanvaardt. 

Dit klachtonderdeel is ongegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Klaagsters stelling dat verweerder ‘haar heeft willen aanzetten tot het plegen van valsheid in 

geschrifte’ is door verweerder gemotiveerd weersproken. 

Klaagster heeft tegenover verweerders ontkenning haar stelling niet aannemelijk kunnen maken. 

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 van klager, in dit geval klaagster, minder geloof verdient dan dat van verweerder, 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 derhalve eveneens ongegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 3: 

 

Voor zover klaagster met ‘doorleverplicht’ heeft bedoeld te zeggen dat verweerder de behandeling na 

het laatste gesprek op 28 oktober 2016 niet had mogen beëindigen, overweegt het College het 

volgende. 

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat verweerder, hoewel hij op dat moment 

geen directe noodzaak zag voor voortzetting van de behandeling en er de voorkeur aan gaf de 

gesprekken eventueel in januari van het volgende jaar te hervatten, een afspraak voor een gesprek met 

klaagster heeft gemaakt voor 10 november 2016. Deze afspraak moest echter op 9 november 2016 

worden geannuleerd vanwege een ziekenhuisopname van verweerder. Indien verweerder niet in het 

ziekenhuis was terechtgekomen zou de afspraak op 10 november 2016 hebben plaatsgevonden. Het 

annuleren daarvan kan verweerder niet worden verweten. 

Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht in al haar onderdelen ongegrond is. 

 

VI De beslissing 
 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op  

 

door: 
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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  


