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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 9 november 2016 

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 het NIP-register 

psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift d.d. 9 november 2016; 

- het bij brief van 22 november 2016 op verzoek van het College overgelegde rapport; 

- het verweerschrift d.d. 11 december 2016; 

- de repliek met bijlage d.d. 15 januari 2017; 

- de dupliek d.d. 15 februari 2017. 

 

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

2017, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Klager werd vergezeld door mevrouw C. 

Verweerster werd vergezeld door mevrouw D, pedagogisch maatschappelijk werkster en bijgestaan 

door mr. Apperloo van DAS. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Klager (hierna ook vader genoemd) heeft samen met E (hierna moeder) een zoon F (hierna de 

zoon), geboren in 2009. 

b. Moeder heeft als enige het ouderlijk gezag over de zoon. 

c. Verweerster, gz-psycholoog, is sinds 2 à 3 jaar gevestigd als zelfstandige en heeft een praktijk  

“X” te Y. Verweerster werkte voordien in een instelling. 

d. In de zomer van 2016 heeft moeder aan klager gemeld te willen scheiden. Klager wilde dat de 

zoon zo min mogelijk last zou hebben van de scheiding van zijn ouders. Daartoe heeft hij 

contact gelegd met verweerster die hem via-via was aangeraden. 

e. Op 31 augustus 2016 hebben verweerster en D voornoemd een gesprek met beide ouders 

gezamenlijk gevoerd met als doel de zoon op juiste wijze te ondersteunen bij de scheiding. 

Verweerster heeft toen aan klager en moeder geadviseerd eerst de juridische gevolgen van de 

scheiding in kaart te brengen. Er werd een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk gesprek op 

4 oktober 2016 in aanwezigheid van de zoon waarin hij zou worden ingelicht over de 

scheiding.  

f. Op 12 september 2016 heeft verweerster met vader een individueel gesprek gevoerd over de 

ontstane situatie. 

g. Op 19 september 2016 heeft verweerster met moeder een individueel gesprek gevoerd. Voorts 

heeft zij moeder en oma mz gesproken op 28 september 2016. 

h. Daarnaast had verweerster individueel telefonisch contact met beide ouders. 

i. Op 3 oktober 2016 hebben klager en moeder de zoon zelf ingelicht over de op handen zijnde 

scheiding omdat zij dit zelf aan de zoon wilden laten weten. 

j. Bij brief van 3 oktober 2016 hebben verweerster en D op verzoek van moeder “een korte 

beschrijving van het traject en van de tot nu toe verkregen informatie” gegeven. Voor 

verweerster was daarbij duidelijk dat deze informatie gebruikt zou worden in een in het kader 

van de scheiding tussen de ouders te voeren kort geding.   
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In deze brief komt – voor zover hier van belang - de volgende passage voor: 

“Huidige beeldvorming: 

(…)  

Wij ervaren vader in de gesprekken als zeer wisselend en soms tegenstrijdig in zijn 

uitspraken, in zijn presentatie en in de posities die hij inneemt waardoor wij ernstige twijfel 

hebben aan de emotionele stabiliteit van vader op dit moment. Dit is begrijpelijk gezien zijn 

geschiedenis, zowel vanuit zijn jeugd als vanuit zijn volwassen leven. Gezien het belang dat 

vader lijkt te hechten aan zijn maatschappelijke en sociale positie, kan het niet anders dan  

dat de huidige situatie voor hem zeer teleurstellend is. Hij is, volgens eigen zeggen, 

gedwongen in deze levensfase opnieuw te moeten investeren in het uitbouwen en versterken 

van zijn eigen bedrijf.  Hij noemt zijn huidige financiële situatie zeer kwetsbaar. Zowel in zijn 

analyse van het ontstaan van de huidige maatschappelijke situatie als in zijn analyse van de 

ouderschaps- en relatieproblemen valt op dat hij weinig tot geen zelfreflectie laat zien ten 

aanzien van zijn eigen handelen en functioneren. Hij legt hij de oorzaak van wat hem is 

overkomen buiten zich zelf en bij anderen ook als dat niet realistisch lijkt. 

Ten aanzien van de ouderschaps- en relatieproblemen heeft hij in de gesprekken weinig 

zelfreflectie getoond. Zo geeft vader aan dat er opvoedkundig geen grote verschillen zijn 

tussen beide ouders maar verwijt hij even later in het gesprek dat moeder de verkeerde keuzes 

maakt ten aanzien van F. Hij is van mening dat moeder zich zo moet gaan gedragen dat hij 

zijn wantrouwen kan opgeven. Daarin ziet hij niet zijn eigen aandeel. Zo erkent hij dat zijn 

wantrouwen overal in door speelt en voor hem steeds voelbaar is, maar hij verwijt moeder 

dat zij niets heeft ondernomen om zijn onrust en zijn wantrouwen weg te nemen.  

Advies:  
(…) 

Wij achten het in het belang van F, gezien de ernstige twijfel op dit moment aan de 

emotionele stabiliteit van vader, de wijziging gezag uit te stellen, de hoofdverblijfplaats aan 

moeder toe te wijzen en een passende omgangsregeling met vader vast te stellen. 

(…)” 

k. Klager heeft op 4 oktober 2016 in de ochtend getelefoneerd met verweerster en daarbij het 

gesprek van 4 oktober 2016 ’s-middags afgezegd nu de zoon al eerder door zijn ouders zelf 

was geïnformeerd over de scheiding.  

l. Op 28 oktober 2016 heeft klager van zijn advocaat een afschrift van de hiervoor onder j. 

genoemde brief van 3 oktober 2016 gekregen via de advocaat van moeder.  

m. Bij brief van 5 november 2016 heeft de advocaat van klager verweerster gesommeerd om 

uiterlijk op 7 november de ouders mede te delen dat het rapport is ingetrokken en dat daar in 

rechte geen gebruik van mag worden gemaakt. 

n. Verweerster heeft hierop gereageerd dat zij een termijn van 5 werkdagen voor een dergelijk 

bericht redelijk acht. 

o. Op 9 november 2016 hebben verweerster en D een aangepast verslag, genaamd verslag deel 1, 

aan de ouders verzonden – voor zover hier van belang - luidende als volgt: 

“Verkregen informatie: 

Vader is van mening dat hij, naast zijn eigen werkzaamheden, de laatste jaren 

hoofdverantwoordelijk is geweest voor de opvoeding van F. Hij vond moeder, in de periode 

dat zij het grootste deel van de zorg op zich had genomen, een goede moeder voor F.  Over de 

laatste jaren is zijn oordeel dat zij onvoldoende beschikbaar is geweest voor F. In verband 

met haar werk was zij volgens vader te vaak afwezig en heeft ze de zorg voor hem te vaak aan 

oma overgelaten. Moeder kan zich niet in deze beschrijving vinden omdat zij een goede 

balans heeft gevonden in de combinatie werk en ouderschap.  

Advies: 
(…) 

Wij achten het in het belang van F, gezien de huidige meningsverschillen en conflicten tussen 

hen beiden, de wijziging gezag uit te stellen, de hoofdverblijfplaats aan moeder toe te wijzen 

en een passende omgangsregeling met vader vast te stellen.  

(…) 
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Het wantrouwen van vader naar moeder toe ten aanzien van haar moederrol zien wij dan ook 

als een ernstige bedreiging voor een gezonde ontwikkeling van hun kind, gezien de dreiging 

van loyaliteitsproblemen en conflicten. 

(…)” 

p. Op 10 november 2016 heeft verweerster aan klager en zijn advocaat per e-mail medegedeeld 

dat het eerdere verslag van 3 oktober 2016 is ingetrokken. 

q. Op 21 november 2016 heeft een kort geding betreffende de omgangsregeling tussen de ouders 

plaatsgevonden. Op 7 december 2016 was er een zaak bij de jeugdrechter. De zoon is 

vervolgens onder toezicht gesteld (ots). In beide rechtszaken is het verslag van verweerster 

van 9 november 2016 overgelegd.  

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

gehandeld omdat zij een rapport heeft opgesteld dat gegevens bevat uit een vertrouwelijk gesprek 

tussen klager en verweerster. Daarnaast bevat het rapport onjuiste passages afkomstig uit 

mededelingen van moeder aan verweerster over klager die niet bij klager gecheckt zijn. 

Door deze handelwijze heeft verweerster de kant van moeder gekozen. Het tweede – na kritiek van 

klager - aangepaste rapport (genaamd verslag deel 1) bevat volgens klager nog steeds onjuiste 

gegevens en een te ver voerend advies. (Gegevens uit) beide rapporten zijn vervolgens ten onrechte in 

de rechtszaken tussen de ouders gebruikt waardoor die voor klager nadelig hebben uitgepakt, aldus 

nog steeds klager. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft aangevoerd dat het kind haar klant was. Volgens verweerster kan alleen het 

aangepaste rapport van 9 november 2016 in deze procedure ter discussie staan omdat het eerste 

rapport al door haar is ingetrokken. Verweerster heeft verklaard dat zij de rapportages op routine heeft 

opgesteld en dat dit niet had gemoeten. Zij heeft aangevoerd dat zij in de toekomst waardenvrij wil 

gaan rapporteren en dat zij op dit vlak bijscholing zal gaan volgen. Verweerster meent dat haar rapport 

niet leidend is geweest in de tussen de ouders gevoerde rechtszaken.  

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. De brieven van verweerster en D van 3 oktober en 9 november 2016 zijn rapportages in de zin 

van artikel 1.16 van de Beroepscode nu deze brieven tot één of meer personen herleidbare 

bevindingen, beoordelingen of adviezen bevatten die schriftelijk zijn uitgebracht. 

 

V.2. Het College is, anders dan verweerster, van oordeel dat thans, gelet op de klacht, beide 

rapportages ter beoordeling voorliggen. Dat het eerste rapport door verweerster is "ingetrokken", 

maakt niet dat een klacht over dit rapport tuchtrechtelijk niet meer kan worden beoordeeld. Het is 

immers een door verweerster uitgebracht rapport met uitspraken over onder meer klager. Daarbij komt 

dat klager onweersproken heeft aangevoerd dat ook gegevens afkomstig uit dit rapport een rol hebben 

gespeeld in het eerste kort geding tussen de ouders.  

 

V.3. In artikel 1.3 van de Beroepscode wordt de professionele relatie gedefinieerd als de relatie die de 

psycholoog aangaat met een of meer personen, gericht op behandeling, begeleiding, advisering of 

psychologisch onderzoek. Uit deze definitie volgt dat in een geval als dit de hulpvraag de reikwijdte 

van de professionele relatie bepaalt. 

Deze definitie leidt er dus – anders dan verweerster heeft aangevoerd - niet toe dat in het algemeen 

uitsluitend het kind cliënt is in haar praktijk nu zij alleen als zorgaanbieder Jeugd GGZ bij een aantal 

gemeentes is ingeschreven. Ook het feit dat de gemeente Z een beschikking heeft afgegeven op naam 

van de zoon maakt niet dat de ouders van de zoon niet (tevens) cliënt zouden kunnen zijn van 

verweerster. 
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Gelet op de feitelijke gang van zaken moet worden aangenomen dat de ouders (tevens) cliënt van 

verweerster waren, nu deze zich tot haar hebben gewend in het kader van hun scheiding en haar advies 

daarbij wilden over ondersteuning van de zoon. Verweerster heeft met beide ouders gezamenlijk en 

met beide ouders individueel gesprekken gevoerd. Verweerster was daarnaast in het kader van de 

hulpvraag van plan op een later moment ook met de zoon te spreken. Het College is van oordeel dat 

verweerster hierdoor een professionele relatie is aangegaan en heeft onderhouden met een 

cliëntsysteem, zijnde een aantal personen in hun onderling functioneren (artikel 1.5 van de 

Beroepscode). 

Het College acht het onzorgvuldig dat verweerster kennelijk bij het begin van de professionele relatie 

met onder andere klager niet in kaart heeft gebracht wie haar cliënten precies waren en wat 

dientengevolge haar verplichtingen waren jegens deze personen op het gebied van inzagerecht, 

privacy en het delen van informatie. Dergelijke verplichtingen volgen onder meer uit de artikelen 79 

en 95 van de Beroepscode. 

 

V.4. Verweerster heeft door de brief van 3 oktober 2016 op te stellen waarin gegevens zijn verwerkt 

afkomstig uit het individuele gesprek met klager van 12 september 2016 in strijd gehandeld met artikel 

71 van de Beroepscode. In dit artikel staat dat psychologen in het directe contact met de betrokkene(n) 

een vertrouwensrelatie aangaan. Zij zijn daarom verplicht tot geheimhouding van hetgeen aan hen uit 

hoofde van de uitoefening van hun beroep ter kennis komt voor zover die gegevens van vertrouwelijke 

aard zijn. Ook het professionele oordeel van de psycholoog over de betrokkene valt hieronder.  

Verweerster had voor het verstrekken van gegevens over klager waarvan zij wist dat die aan derden 

zouden worden gestuurd blijkens artikel 89 van de Beroepscode gerichte toestemming moeten vragen.  

Dat wil zeggen dat zij klager in de gelegenheid had dienen te stellen de rapportage vooraf in te zien. 

Verweerster heeft dit bij beide rapportages nagelaten. Dat klager een ouder was zonder gezag doet hier 

niet aan af. Klager was zelf cliënt van verweerster en had dus de volledige in de Beroepscode aan hem 

als zodanig toegekende rechten. 

De klacht is in zoverre gegrond.  

 

V.5. Verweerster heeft voorts gehandeld in strijd met artikel 41 van de code. In dat artikel staat 

vermeld dat psychologen er voor zorgen dat zij in hun beroepsmatig handelen onafhankelijk en 

objectief kunnen optreden. Verweerster heeft hieraan niet voldaan door in te gaan op een verzoek van 

alleen moeder om een rapportage op te stellen terwijl zij wist dat er sprake was van een juridische 

procedure tussen de ouders. Daarbij komt dat verweerster de rapportage alleen aan moeder en niet aan 

klager heeft verstuurd. Hierdoor kon het gebeuren dat klager de rapportage die voor een deel op hem 

betrekking had pas op 28 oktober 2016 onder ogen kreeg via zijn advocaat. Ook in de herziene 

rapportage van 9 november 2016 staat nog vermeld dat vader wantrouwend is naar moeder toe, 

hetgeen verweerster ziet als een ernstige dreiging voor een gezonde ontwikkeling van de zoon. Door 

deze informatie te vermelden in een rapportage wederom zonder klager om gerichte toestemming te 

vragen, heeft verweerster bij klager de objectief gerechtvaardigde schijn gewekt zich aan de zijde van 

moeder te bevinden en niet onafhankelijk en objectief op te treden.  

 

V.6. Ten slotte heeft verweerster zich begeven buiten de grenzen van het domein van de 

psychologiebeoefening door in beide rapportages vergaande adviezen te geven over uitstel van de 

wijziging van het gezag, de hoofdverblijfplaats van de zoon aan moeder toe te wijzen en een passende 

omgangsregeling met vader vast te stellen (artikel 104 van de code). Dergelijke beslissingen zijn niet 

aan de psycholoog maar aan de rechter en er is geen aanleiding om te veronderstellen dat aan 

verweerster was verzocht de rechter over deze kwesties te adviseren. 
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Het College komt tot de slotsom dat de klacht in zijn geheel gegrond is. 

Het College acht de maatregel van berisping passend. Bij de keuze van deze maatregel speelt een rol, 

naast de aard en inhoud van de gegrond bevonden klachtonderdelen, dat verweerster, ondanks dat zij 

reeds jaren praktiseert als psycholoog, geen inzicht heeft getoond in de privacygevoeligheid van de 

informatie die haar is toevertrouwd en in de vereisten die het werken met een cliëntsysteem stelt. Ook 

heeft zij in de stukken en ter zitting onvoldoende laten zien dat zij in staat is kritisch te reflecteren op 

haar beroepsmatig handelen met betrekking tot deze materie en de persoonlijke waarden en motieven 

die daarbij een rol spelen (artikel 98 van de Beroepscode). 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- berispt verweerster. 

 

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.  

 

 

 


