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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 20 juli 2016 door de 

heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen mevrouw dr. 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 kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift d.d. 20 juli 2016; 

- de brief d.d. 26 juli 2016 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij hem om nadere 

informatie vraagt; 

- het aanvullend klaagschrift met bijlagen d.d. 17 augustus 2017; 

- het verweerschrift d.d. 25 oktober 2016; 

- de brief van klager d.d. 26 januari 2017, waarin hij vraagt de mondelinge behandeling, die was 

bepaald op 8 februari 2017, vanwege een ziekenhuisopname uit te stellen; 

- de brief van klager d.d. 7 mei 2017, waarin hij meedeelt dat hij gelet op zijn gezondheidstoestand 

nog niet in staat is de mondelinge behandeling, die was verplaatst naar 14 juni 2017, bij te wonen, 

en waarin hij ingaat op het verweerschrift. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden op 14 juni 2017, waarbij verweerster 

aanwezig was. 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 is arbeidsdeskundige. In die hoedanigheid is hij in contact gekomen met mevrouw X, 

hierna te noemen X.  

Op enig moment, omstreeks het jaar 2011, is een intieme relatie ontstaan tussen klager en X. Deze 

relatie is door klager begin 2012 verbroken. 

 

II 2. X is in 2009 in behandeling gekomen bij het Behandelcentrum. 

Verweerster, destijds werkzaam bij het Behandelcentrum, was vanaf januari 2011 haar 

hoofdbehandelaar. De behandeling bij verweerster heeft geduurd tot maart 2014. 

 

II 3. Verweerster heeft op 10 oktober 2012 een verklaring opgesteld en aan klagers werkgever 

gezonden. Daarin staat onder meer: “In mijn ogen heeft mevr. X ernstige schade opgelopen in de 

afgelopen jaren door het misbruik van de AD zowel emotioneel als fysiek. Zij is momenteel volkomen 

uitgeput, emotioneel zeer labiel en niet in staat om nu verder te gaan met haar arbeids 

integratieproces. Eigenlijk zou zij nu moeten starten met solliciteren, dat heeft zij zelfs eenmaal 

gedaan maar zij [is; toevoeging C.v.T.] zo onzeker over zichzelf dat dat haar thans niet goed zal 

lukken. Eerst moet zij deze nieuwe traumatisering verwerken. Daarbij is haar huis nu nog onveiliger 

geworden, terwijl zij zich tegelijkertijd isoleert en niet [of; toevoeging C.v.T.] nauwelijks meer buiten 

durft te komen. Mogelijk zou zij, als zij de spankracht eenmaal weer heeft, eerst moeten gaan 

verhuizen, of tenminste veel werk moeten verrichten in de therapie om haar huis weer veilig te krijgen. 

Ook zal het haar grote moeite kosten om het vertrouwen (dat toch al minimaal was) te herstellen in 
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mensen en de wereld. Het meeste neemt zij zichzelf kwalijk dat dit heeft kunnen gebeuren en dat zij 

niet eerder in staat was dit te stoppen. 

Tenslotte wil ik benadrukken dat noch ikzelf, noch mevrouw C, psychiater en collega van mij, ooit 

hebben getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de verklaring van mevrouw X. Zij is een persoon die 

eerder zeer terughoudend en vermijdend is in haar informatie en nooit tijdens de behandeling 

‘verhalen’ is gaan vertellen over vermeende gebeurtenissen. Dit hele proces van vertellen en de 

realisatie van wat er is gebeurd is zoals gezegd een zeer zware emotionele belasting voor haar.” 

 

II 4. Op 28 februari 2013 heeft verweerster als getuige een verklaring afgelegd bij de zedenpolitie. 

Van deze verklaring is een proces-verbaal opgemaakt.  

Daarin staat onder meer:  

“Deze man AD heeft ongelofelijk veel informatie uit haar weten te krijgen. Hij gaat proberen haar 

straks op allerlei wijze te besmeuren denk ik, over wat ik gehoord heb.” 

“AD heeft haar op het einde van zijn huisbezoeken in haar slaapkamer laten zijn, om de trauma’s van 

het bed te verwerken met haar.” 

“Hij heeft toen op het bed seksuele handelingen met haar gedaan in haar slaapkamer en haar in een 

dekbed heeft gerold. Hij rolde haar met kracht helemaal vast ook met haar hoofd. Zij had de 

doodsangst dat hij haar zou laten stikken X dacht toen te stikken en is gaan trappen, heeft zich los 

kunnen trappen uit dat ding waar ze in gerold was. Die man is toen vertrokken. 

Mijn gevoel was, toen ik dit hoorde, dat de man toen een impuls had dat hij zijn zelfbeheersing 

verloor.” 

“Hij dreigde haar bij herhaling het laatste jaar dat zij niets mocht vertellen over de huisbezoeken en 

de traumaverwerking omdat de psychiater in ons centrum is bevriend met een verzekeringsarts van het 

M.” 

“Al die voorstellen zijn van die man uitgegaan daar ben ik van overtuigd.” 

 

II 5. Op 6 januari 2014 heeft verweerster samen met mevrouw C, psychiater, een aanvullende 

verklaring over de situatie van X geschreven. Daarin staat onder meer: 

 

“De hele periode na het melden van het misbruik door de heer A. is extreem zwaar geweest en nog 

steeds en de toestand van mevrouw X is verslechterd ten opzichte van ruim een jaar geleden. 

Mevrouw X was en is nog steeds somber en affectlabiel en kon/kan nauwelijks functioneren. In haar 

huis in Y was zij ook zeer angstig en had zij zeer veel last van steeds weer terugkerende herbelevingen 

van het misbruik van A Daarbij kreeg zij steeds meer last van herinneringen die nog belastender zijn 

dan datgene wat ze reeds had verteld. Zij heeft deze herinneringen (aan een uiterst gewelddadige 

verkrachting door A. op 18-1-2012) niet eerder kunnen en durven vertellen.”  

 

II 6. Klager is door zijn werkgever ontslagen wegens dringende redenen, te weten het seksueel contact 

met X. 

 

II 7. Klager is strafrechtelijk vervolgd na aangifte van verkrachting. Deze aangifte is gedaan door zijn 

werkgever. X is als getuige gehoord.  

 

II 8. Klager is door de rechtbank veroordeeld bij vonnis van 13 november 2014.  

 

II 9. Verweerster heeft op 17 december 2014 een verklaring opgesteld met als titel ‘Opmerkingen naar 

aanleiding van het oordeel van de rechtbank, 17-12-2014’. Daarin stelt zij onder meer: 

 

“Ad 1. Ten aanzien van het feit dat de rechtbank heeft geoordeeld dat er geen sprake zou zijn geweest 

van dwang, terwijl de verdachte heeft toegegeven dat hij wist dat wanneer hij haar in een herbeleving 

bracht zij zich niet meer zou kunnen verweren, zelfs niet meer aanspreekbaar zou zijn en hij dus kon 

doen wat hij wilde met haar. 
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1. De verdachte heeft menig keer zowel op kantoor (en dat is al helemaal onderbelicht in het 

vonnis) als tijdens de huisbezoeken dwang gebruikt op de volgende manier. Hij heeft cliënte 

zo stevig vastgepakt en vastgehouden dat zij niet kon loskomen. Dit deed hij bij haar thuis op 

de plek waar zij eerder was verkracht. Hij wist dat zij door haar te dwingen juist op die plek te 

blijven in een herbeleving zou gaan van wat er eerder is gebeurd en dan zich niet meer zou 

kunnen verzeten. Zij heeft hiertegen letterlijk gevochten voorafgaand aan de verlamming 

omdat het bijzonder angstig is om gedwongen op een dergelijke plek te moeten zijn en jezelf 

kwijt te raken in een herbeleving. 

 

Wanneer je iemand eenmaal in een herbeleving hebt gekregen/is geraakt (en daarbij heeft de 

verdachte wel degelijk zijn fysieke kracht gebruikt om haar te dwingen op die plek te blijven 

en het zover te laten komen) is er geen contact meer, de persoon is als het ware verlamd, kan 

niet meer handelen, spreken en is niet meer georiënteerd in het heden (zoals cliënte zegt ‘dat 

ze zichzelf kwijt raakte en het ook is kwijtgeraakt’ en de verdachte dat ook heeft bevestigd). 

…………………………………………………………………………………………………..” 

 

II 10. Verweerster heeft een getuigenverklaring bij het hof afgelegd. In het arrest van het hof van 4 juli 

2016 staat onder meer: 

“Het hof overweegt op grond van het vorengaande dat de verklaringen van de therapeut van 

aangeefster, mevrouw B, [verweerster, toevoeging C.v.T.] omtrent de betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid van de verklaringen van aangeefster niet zonder meer in een juridische context 

gebruikt kunnen worden, gelet op de therapeutische behandelrelatie tussen aangeefster en B.   

Het hof overweegt voorts op grond van de rapportages van D en E door het hof benoemde 

deskundigen, toevoeging C.v.T.] dat uiterst behoedzaam moet worden omgegaan met de verklaringen 

van aangeefster.” 

“Het hof stelt vast dat, voor zover aangeefster heeft verklaard dat verdachte haar heeft gedwongen om 

bepaalde seksuele handelingen te ondergaan, deze verklaring niet door enig ander objectief 

bewijsmateriaal wordt ondersteund. Het hof is niet bereid, ook al vanwege de uiterste 

behoedzaamheid waarmee met de verklaringen van aangeefster moet worden omgegaan, om 

uitsluitend op haar verklaring aan te nemen dat sprake is geweest van dwang.” 

 

II 11. Klager is door het hof vrijgesproken bij arrest van 4 juli 2016. 

 

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. 

 

Klager verwijt verweerster dat zij uitspraken over hem heeft gedaan en verklaringen over hem heeft 

afgelegd zonder dat zij hem ooit heeft gesproken. 

Klager verwijst naar alle verklaringen die verweerster over hem heeft afgelegd, te weten die aan  zijn 

werkgever en de zedenpolitie, en haar verklaringen d.d. 6 januari 2014 en 17 december 2014. 

Volgens klager lijkt verweerster door middel van deze verklaringen, die ongegronde en suggestieve 

uitspraken over hem bevatten, actief sturing te hebben gegeven aan de tegen hem gerichte aanklacht 

van X, hetgeen tot ernstige consequenties voor hem heeft geleid. Klager verwijst ter ondersteuning van 

dit vermoeden naar de verklaringen van twee door het hof benoemde getuige-deskundigen.  

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft in haar verweer naar aanleiding van de klacht onder meer, zakelijk weergegeven, 

het volgende gesteld. 

Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal op hetgeen zij daarnaast heeft 

aangevoerd bij de overwegingen van het College worden ingegaan.  
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IV 1. Verweerster stelt dat de beslissing om de eerste verklaring te schrijven en om als getuige te 

worden gehoord bij de politie, is genomen in het behandelteam en op verzoek van X, en dat zij de 

laatste verklaring heeft geschreven op verzoek van X en haar advocaat. 

 

IV 2. De achterliggende reden waarom X bij klagers werkgever over de grensoverschrijdende 

handelingen van klager heeft verklaard is volgens verweerster het feit dat X haar verzoek om een 

andere arbeidsdeskundige gedetailleerd moest toelichten. 

De verklaringen van X aan klagers werkgever hebben ertoe geleid dat klagers werkgever aangifte 

tegen klager heeft gedaan, aldus verweerster.  

 

IV 3. Verweerster heeft erkend dat zowel zij als haar team zich hebben laten verleiden tot het doen van 

vergaande uitspraken over klager. Dat werd volgens haar veroorzaakt door het feit dat zowel zijzelf als 

haar team zeer geschokt waren dat een medewerker van het M mogelijk (vergaande) seksuele 

handelingen zou hebben verricht met een van hun ernstig getraumatiseerde cliënten die hij moest 

begeleiden bij een re-integratieproces op de arbeidsmarkt, hetgeen bovendien (gedeeltelijk) werd 

bevestigd door klager zelf. 

Dat heeft de houding van haarzelf en het team zeker gekleurd, aldus verweerster. 

Volgens verweerster hadden zij en haar team geen enkele reden om te twijfelen aan het verhaal van X. 

 

IV 4. De door klager geciteerde uitspraken zijn volgens klaagster vrijwel letterlijk door X aan haar 

gerapporteerd. Verweerster erkent dat niet steeds ondubbelzinnig uit haar verklaringen blijkt dat haar 

cliënte de bron van de uitspraken was. 

Ook zegt verweerster achteraf in te zien dat zij zich terughoudender had moeten opstellen bij het 

rapporteren van deze uitspraken en haar interpretatie daarvan. 

Zij zegt zich bij het herlezen van de verklaringen, inclusief hetgeen zij bij het getuigenverhoor bij de 

politie heeft verklaard, te kunnen voorstellen dat deze in strijd kunnen zijn met artikel III.3.3.16 van de 

Beroepscode 2007.  

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt.  

 

V 1. Op 1 maart 2015 is de Beroepscode voor psychologen 2015 van het NIP in werking getreden. Nu 

de klacht betrekking heeft op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór 1 maart 2015, dient 

toetsing plaats te vinden aan de vóór 1 maart 2015 geldende beroepscode, de Beroepscode 2007. 

 

V 2. Verweerster heeft in de verschillende bij de feiten genoemde verklaringen gerapporteerd over een 

ander dan haar cliënt, te weten over klager. 

 

V 3. In artikel III.3.3.16 van de Beroepscode 2007 is bepaald dat een psycholoog bij het uitbrengen 

van een rapportage geen oordelen of adviezen geeft met betrekking tot een ander dan zijn cliënt. 

Indien het voor het doel van de rapportage noodzakelijk is over een ander dan de cliënt gegevens te 

verstrekken dan beperkt de psycholoog zich zo mogelijk tot die gegevens die hij uit eigen waarneming 

of onderzoek heeft verkregen. Voor het verstrekken van dergelijke gegevens is gerichte toestemming 

van betrokkene noodzakelijk. Indien de psycholoog het noodzakelijk acht gegevens over een ander 

dan de cliënt te vermelden, die hij niet uit eigen waarneming of onderzoek heeft verkregen, dan is hij 

daarin uiterst terughoudend en geeft hij steeds de bron en relevantie van de gegevens aan. 
 

V 4. De door verweerster opgestelde verklaringen voldoen niet aan de bovenvermelde vereisten. 

Allereerst ontbreekt de gerichte toestemming van klager. 

Voorts heeft verweerster zich niet beperkt tot het verstrekken van gegevens die zij uit eigen 

waarneming of onderzoek had verkregen, maar heeft zij in haar verklaringen verwoord hetgeen haar 

cliënte haar had verteld. 
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Daarbij heeft verweerster, door niet met zoveel woorden weer te geven dat de door haar verstrekte 

informatie van haar cliënte afkomstig was, nagelaten de bron te vermelden waarop de verklaringen 

berusten. Ook zijn hierdoor de beperkingen van de door verweerster verstrekte gegevens niet vermeld 

of duidelijk geworden, zodat zij evenmin heeft voldaan aan de eis om uiterste terughoudendheid te 

betrachten.  

 

V 5. Het College acht verweersters handelwijze derhalve inderdaad in strijd met artikel III.3.3.16 van 

de Beroepscode, zoals verweerster zelf al in haar verweer benoemde. 

 

V 6. Het College hecht eraan op te merken dat de op de website van het NIP gepubliceerde richtlijn 

onder https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/afgeven-verklaring-

psycholoog/, behandelend psychologen uitdrukkelijk afraadt verklaringen te verstrekken wanneer 

daarmee een direct juridisch of materieel belang is gemoeid, en stelt dat, indien de psycholoog dat toch 

besluit te doen, hij zich in ieder geval moet onthouden van verklaringen of suggesties met betrekking 

tot anderen dan zijn cliënt. 

 

V 7. Door de wijze waarop verweerster haar verklaringen heeft verwoord heeft zij haar professionele 

distantie, alsmede haar onafhankelijkheid en objectiviteit laten varen en heeft zij onzorgvuldig jegens 

klager gehandeld. Haar handelwijze was naar het oordeel van het College tevens in strijd met de 

artikelen III.1.1.2 en III. 2.1.4 van de Beroepscode 2007. 

 

V 8. Het College komt gelet op het bovenstaande tot de slotsom dat de klacht gegrond is. 

 

V 9. Ten aanzien van de op te leggen maatregel overweegt het College het volgende. 

Uit verweersters verklaringen met betrekking tot de gang van zaken rond de aangifte en de daarbij aan 

haar cliënte geboden steun leidt het College af dat alle beslissingen die verweerster daaromtrent heeft 

genomen niet uitsluitend door haar zelf zijn genomen, maar in voortdurend overleg met haar team. 

Noch het team, noch de kennelijk door verweerster geraadpleegde jurist van de instelling hebben haar 

behoed voor het afleggen van deze verklaringen. 

Klaarblijkelijk bestond er binnen het behandelteam een zodanig gevoel van verontwaardiging over het 

feit dat klager een seksuele relatie was aangegaan met een cliënte van het team, die een verleden had 

op het gebied van haar aangedaan seksueel misbruik, dat een kritische reflectie op wat een juiste 

handelwijze diende te zijn ontbrak.  

Dit neemt niet weg dat verweerster, zeker gezien haar ruime ervaring, zelf verantwoordelijk moet 

worden geacht voor haar beslissing om de gewraakte verklaringen af te leggen. Daarbij is verweerster 

vrij ver gegaan in haar woordkeuze, zoals uit de bij de feiten weergegeven citaten blijkt. 

Alles overwegende is het College van oordeel dat, nu het de eerste keer is dat tegen verweerster een 

klacht bij het College van Toezicht van het NIP is ingediend, en gelet op het door verweerster in deze 

procedure getoonde zelfinzicht, kan worden volstaan met een waarschuwing. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht:  

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 14 juni 2017 

 

https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/afgeven-verklaring-psycholoog/
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/uit-het-spreekuur/afgeven-verklaring-psycholoog/
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door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, 

mr. drs. M.J. Ariëns, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

J.P. Fokker 


