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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 19 december 2016 

door de heer A en mevrouw B, hierna te noemen klagers, ingediende klacht tegen mevrouw drs. C, 

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, supervisor 

kinder- en jeugdpsycholoog NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 19 december 2016; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 5 februari 2017; 

- de brief van verweerster dat zij zich zal laten vergezellen door mevrouw D, collega. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 14 juni 

2017, waarbij klagers en verweerster aanwezig waren. Verweerster werd vergezeld door haar collega 

mevrouw D voornoemd, registerpsycholoog NIP/gz-psycholoog.  

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

a. Klagers zijn partners. 

b. Klager (hierna ook wel vader) heeft samen met zijn ex-partner E (hierna moeder) een dochter 

F, geboren in 1999 (hierna te noemen de dochter). De dochter woonde afwisselend bij vader 

(50%) en bij moeder (50%). Er was sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag en co-ouderschap. 

c. In 2015 ging het in toenemende mate niet goed met de dochter. Er was sprake van alcohol-

misbruik en automutilatie. 

d. Op 14 januari 2016 is de dochter met medeweten van vader en moeder onder behandeling 

gekomen bij verweerster, gz-psycholoog. De dochter heeft toen gekozen voor privé-

gesprekken met verweerster. De behandeling heeft bestaan uit cognitieve gedragstherapie en 

uit traumabehandeling middels EMDR. 

e. Verweerster heeft gedurende de behandeling (in chronologische volgorde) een telefonisch 

contact gehad met moeder, een gesprek met moeder en dochter, een gesprek met alleen 

klagers, een gesprek met klagers in aanwezigheid van de dochter en een gesprek met moeder 

en dochter. 

f. Vanaf half maart 2016 is de dochter tijdens een forse toename van de psychische klachten 

uitsluitend bij moeder gaan wonen.  

g. Begin april 2016 heeft vader bij verweerster verzocht om een gesprek omdat hij informatie 

over de behandeling miste. Nadat een voorlopige afspraak daartoe was gemaakt, heeft 

verweerster op 14 april 2016 aan vader gesmst dat zijn dochter heeft aangegeven een gesprek 

tussen hen beiden het liefst uit te stellen. En voorts dat verweerster beroepsmatig aan die wens 

is gehouden gelet op de leeftijd van de dochter. Verweerster heeft vervolgens de afspraak met 

vader geannuleerd met de belofte contact met hem op te nemen zodra de dochter daar wel aan 

toe zou zijn. 

h. De dochter heeft op 31 mei 2016 aan verweerster aangegeven dat zij wel weer contact wilde 

met vader. Zij zou dit zelf regelen. Vervolgens is er op 2 juni 2016 een gesprek geweest tussen 

klagers, moeder en de dochter. Daarna hebben klagers de dochter tot oktober 2016 een paar 
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keer gezien. Daarbij werd volgens hen gesproken over koetjes en kalfjes. Klagers hadden toen 

het idee dat het wel goed ging met de dochter. 

i. Op 6 oktober 2016 is de therapie van de dochter met gunstig resultaat afgesloten. 

j. Op 26 oktober 2016 heeft klager met verweerster gemaild en wederom verzocht om een 

gesprek. Hij wilde duidelijkheid over wat er is gebeurd met de dochter, welke keuzes er zijn 

gemaakt in de behandeling en waarom er niet is gekozen hem bij de behandeling te betrekken. 

k. Verweerster heeft klager vervolgens met toestemming van de dochter uitgenodigd voor een 

gesprek met haar, moeder en de dochter op 18 november 2016.  

l. Omdat vader niet akkoord ging met de aanwezigheid van moeder bij dit gesprek heeft er op 18 

november 2016 met toestemming van de dochter een gesprek plaatsgevonden tussen 

verweerster, vader en zijn partner. Verweerster heeft zich in dit gesprek luisterend opgesteld. 

De sfeer tijdens dit gesprek was niet goed. Voorafgaand aan dit gesprek was er een apart 

gesprek tussen verweerster en de dochter waarin verweerster met de dochter heeft afgestemd 

welke informatie zij mocht delen met vader en zijn partner.  

m. Op 2 december 2016 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen verweerster, klagers en de 

dochter met als doel informatie te verstrekken over de behandeling en de gemaakte keuzes 

daarbij. Dit gesprek is niet in goede harmonie verlopen. 

n. Ten slotte heeft verweerster op die datum met de dochter teruggeblikt op het gesprek met 

vader en zijn partner. 

 

III Het standpunt van klagers en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen: 

1. Zij heeft vader buitengesloten bij de behandeling van de dochter; 

2. Zij heeft het informeren van vader overgelaten aan moeder zonder te checken hoe dit verliep; 

3. Toen de dochter aangaf weer open te staan voor contact met vader heeft verweerster hieraan 

ondanks haar belofte daartoe geen gevolg gegeven. 

Klagers stellen hiertoe dat door het handelen van verweerster verwijdering tussen vader en de dochter 

is opgetreden. Hierdoor is hem de vaderrol afgenomen in een belangrijke fase van het leven van de 

dochter. Verweerster toont volgens klagers een gebrek aan systemisch inzicht en blijft zich verschuilen 

achter de WBGO. Dit heeft er volgens klagers toe geleid dat meervormige en meervoudige schade is 

ontstaan. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Voor zover van belang voor de beoordeling van de 

klacht zal daarop in het onderstaande nader worden ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. Betreffende klachtonderdeel 1 (luidende dat vader door verweerster zou zijn buitengesloten bij de 

behandeling) overweegt het College als volgt.  

Toen de dochter onder behandeling kwam bij verweerster was zij zestien jaar oud. Ingevolge artikel 7 

van de Beroepscode komt de psycholoog de uit de Beroepscode voortvloeiende verplichtingen dan 

niet meer na jegens de wettelijk vertegenwoordiger(s) (dat wil hier zeggen de ouders) maar jegens de 

cliënt, tenzij deze niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter 

zake. Ook in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) wordt deze 

leeftijdsgrens gehanteerd. De dochter heeft vanaf het eerste contact met verweerster aangegeven dat zij 

niet wilde dat verweerster contact met vader (en aanvankelijk ook niet met moeder) onderhield. Dat de 

dochter het noodzakelijke inzicht miste om deze keuze te maken, is niet gebleken. Verweerster kon er 

naar het oordeel van het College dan ook voor kiezen deze wens van haar cliënte te respecteren. Het 

wezenlijke in het contact met de psycholoog is dat de psycholoog met de betrokkene een 

vertrouwensrelatie aangaat. Daarom zijn psychologen verplicht tot geheimhouding van hetgeen aan 

hen uit hoofde van de uitoefening van hun beroep ter kennis komt, voor zover deze gegevens van 
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vertrouwelijke aard zijn (artikel 71 Beroepscode). Aangezien er vanuit kan worden gegaan dat in de 

therapie zaken van vertrouwelijke aard zijn besproken, mag de psycholoog die niet met de ouders 

delen zonder toestemming van de cliënte. 

Bij dit oordeel heeft meegespeeld dat verweerster ter zitting te kennen heeft gegeven dat zij haar 

cliënte meerdere keren heeft voorgehouden dat er een moment zou komen waarop vader zou worden 

geïnformeerd maar dat cliënte vrij was zelf te bepalen wanneer dat moment daar was en welke 

gegevens er dan verstrekt zouden worden. Daarmee heeft verweerster tijdens de therapie tevens de 

belangen van vader gediend. Het College is dan ook van oordeel dat verweerster door op deze manier 

te werk te gaan zorgvuldig jegens vader heeft gehandeld. Klachtonderdeel 1 is niet gegrond. 

 

V.2. Wat betreft de klacht dat verweerster geen toezicht heeft gehouden op de informatieoverdracht 

van moeder aan vader (klachtonderdeel 2) overweegt het College het volgende. 

Verweerster heeft ter zitting verklaard dat haar cliënte in de behandeling in het algemeen 

wantrouwend was over informatie die naar de ouders zou gaan en dat verweerster dus slechts met 

toestemming van cliënte met de ouders kon communiceren. Aanvankelijk werd er dan ook aan beide 

ouders geen informatie verstrekt over de behandeling.  

Dit veranderde echter toen bij cliënte in maart 2016 sprake bleek van een crisis. Verweerster heeft 

cliënte gevraagd waardoor zij in die situatie geholpen zou zijn. Cliënte heeft toen gezegd dat zij een 

time out wilde en alleen bij moeder wilde gaan wonen. Naar aanleiding hiervan is één van de ouders 

(moeder) en de huisarts geïnformeerd. Cliënte heeft op dat moment de keuze gemaakt wie er 

geïnformeerd zou worden. Vader mocht van haar hierover niet worden geïnformeerd.  

Gelet op het feit dat sprake was van een wens van een in gezondheidsrechtelijke zin meerderjarige 

cliënte in een crisissituatie heeft verweerster juist gehandeld door deze wens te respecteren. 

Verweerster heeft onbestreden aangevoerd dat moeder toen aan verweerster heeft aangeboden dat 

moeder vader zou informeren. Nu verweerster geen signalen had opgevangen dat het niet goed ging in 

de communicatie tussen de ouders, mocht zij er op vertrouwen dat moeder dit ook daadwerkelijk zou 

doen. Klachtonderdeel 2 is dan ook niet gegrond. Van handelen in strijd met artikel 15 van de 

Beroepscode is niet gebleken. 

 

V.3. Wat betreft klachtonderdeel 3 geldt het volgende. Uit de stukken en hetgeen is besproken ter 

zitting is duidelijk geworden dat verweerster naar aanleiding van de mail van klager van 26 oktober 

2016 direct met cliënte heeft overlegd of zij aan een gesprek met haar vader toe was. Toen cliënte zei 

dat zij akkoord was, heeft verweerster meteen een gesprek georganiseerd tussen klagers, cliënte en 

moeder. Vader is echter niet akkoord gegaan met de aanwezigheid van moeder bij dit gesprek. Toen is 

er door verweerster op 18 november 2016 een gesprek georganiseerd, tussen verweerster en cliënte, 

waarin cliënte heeft aangegeven welke informatie gedeeld zou kunnen worden. Daarna was er een 

gesprek tussen verweerster en klagers waarin verweerster zich luisterend heeft opgesteld. Dit gesprek 

verliep niet goed.   

Op 2 december 2016 heeft uiteindelijk het gesprek plaatsgevonden tussen verweerster, klagers en de 

dochter. Ook dit gesprek is niet in goede harmonie verlopen. 

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is het College duidelijk geworden dat de situatie voor 

vader met betrekking tot zijn volwassen wordende dochter tijdelijk moeilijk en complex is geweest. 

Het voorgaande houdt echter in dat, anders dan klagers stellen, niet is gebleken dat verweerster geen 

voldoende voortvarend gevolg heeft gegeven aan haar belofte weer contact met vader te leggen. De 

vertraging die is ontstaan tussen 18 november en 2 december 2016 is niet aan verweerster toe te 

rekenen, maar aan klager, die nadere wensen kenbaar maakte ten aanzien van de personen die bij de 

gesprekken aanwezig mochten zijn. 

Klachtonderdeel 3 is dan ook ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht in al zijn onderdelen ongegrond is. 
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld. 

 

Aldus gewezen op 14 juni 2017 

 

door: 

 

mr. G. de Groot, voorzitter, 

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

dr. J.P.C. Jaspers, 

prof. dr. M.J.M. van Son, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

G. de Groot.  

 

 

 


