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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 14 januari 2017  

door de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen de heer drs. B, hierna te noemen 

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

kinder- en jeugdpsycholoog NIP en psycholoog NIP, in deze procedure bijgestaan door mevrouw mr. 

M. Warnink, advocaat. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift d.d. 14 januari 2017; 

- de brief d.d. 19 januari 2017 van de secretaris van het College aan klager, waarin zij hem verzoekt 

om een kopie van het verslag waarop de klacht betrekking heeft; 

- de brief met bijlage d.d. 29 januari 2017 van klager, waarbij hij nadere stukken in het geding 

brengt, waaronder een conceptverslag gedateerd 16 juli 2015, waaronder onder andere 

verweerders naam staat; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 13 maart 2017; 

- de brief d.d. 30 maart 2017 van mevrouw mr. M. Warnink, waarin zij meldt dat zij verweerder ter 

zitting als raadsvrouwe zal bijstaan; 

- de e-mail d.d. 16 mei 2017, van klager, waarin hij meedeelt dat hij wegens ziekte niet in staat is de 

mondelinge behandeling bij te wonen, en waarin hij nogmaals zijn bezwaren tegen de handelwijze 

van verweerder uiteenzet. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 17 mei 

2017, waarbij verweerder aanwezig was. Verweerder werd bijgestaan door mr. Warnink. 

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 en zijn ex-echtgenote, hierna te noemen moeder, hebben een zoon en twee dochters. Eén 

van hen is dochter C, geboren in 2003. 

C en haar zus wonen bij moeder, de zoon woont bij klager. 

Beide ouders hebben het gezag over de kinderen. 

 

II 2. C is door moeder op advies van school aangemeld bij de praktijk van verweerder, 

gezondheidszorgpsycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog en orthopedagoog, voor een 

psychodiagnostisch onderzoek, omdat er sprake was van een vermoeden van dyslexieproblematiek. 

Beide ouders hebben via de school toestemming gegeven voor het onderzoek. 

Het onderzoek was gericht op het vaststellen c.q. uitsluiten van dyslexieproblematiek in het kader van 

een vergoed DBC-traject naar ernstige enkelvoudige dyslexie, dat bekostigd werd door de gemeente 

vanuit de Jeugdwet. 

 

II 3. Het onderzoek is op 24 juni 2015 uitgevoerd door mevrouw D MSc., psycholoog, hierna te 

noemen D. D is geen lid van het NIP. Verweerder is praktijkhouder en heeft het 

conceptonderzoeksverslag, gedateerd op 16 juli 2015, medeondertekend. 
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II 4. Het conceptonderzoeksverslag bevat onder meer een dyslexieverklaring. Als ‘Verklarende 

diagnose’ staat daarin onder meer: “Er is sprake van een typisch cognitief verklarend dyslexieprofiel.” 

 

II 5. Het conceptonderzoeksverslag bevat op bladzijde 12 een hoofdstuk met als kopje 

‘Gezinssituatie’. Daarin wordt onder meer vermeld dat de ouders van C zijn gescheiden en worden 

uitspraken over de omgang van C met klager en met moeder gedaan. 

 

II 6. Op 10 september 2015 heeft klager een e-mail naar de praktijk van verweerder gestuurd met de 

vraag of het klopt dat zijn dochter C daar is getest. Bij e-mail van 11 september 2015 is klagers vraag 

als volgt beantwoord: “Het klopt inderdaad dat C is onderzocht op dyslexie. Wij stellen het op prijs 

wanneer u ook het rapport ontvangt van moeder; wanneer u hierover vragen heeft mag u ons 

uiteraard altijd bellen voor een nadere toelichting.” 

Hierop heeft klager op 11 september 2015 geantwoord: “Hoe komt het dat ik als vader met volledig 

ouderlijk gezag niet ben gehoord? Aangezien ik dingen mis in het verslag.” 

Bij e-mail van diezelfde dag heeft de praktijk als volgt gereageerd: “Wij stellen het op prijs wanneer u 

vandaag contact opneemt met D …….die het onderzoek heeft gedaan. Zij kan dan uw vragen 

beantwoorden en zo nodig aanpassingen in het rapport doen die wenselijk zijn. Zij is tussen elf uur en 

vier uur vandaag bereikbaar. Wij horen graag van u.” 

 

II 7. Hierop is een e-mailwisseling gevolgd. Ook hebben twee face to face contacten tussen klager en 

verweerder plaatsgevonden. 

 

II 8. Op 14 december 2015 is een definitief rapport, gedateerd 10 december 2015, aan klager 

gezonden. In het definitieve rapport is het hoofdstuk met als kopje ‘Gezinssituatie’ komen te 

vervallen. 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Klager stelt dat verweerder hem bij het opstellen van het verslag ten onrechte heeft 

gepasseerd. In het verslag staat onder het kopje ‘ouders’ alleen een verklaring van moeder. 

Hetgeen als verklaring van moeder is opgenomen is volgens klager onjuist. Als voorbeeld 

noemt klager de mededeling van moeder dat hij geen ouderlijk gezag zou hebben. Volgens 

klager had verweerder hem moeten horen en een en ander bij hem moeten verifiëren.  

Klager stelt dat toen hij dit besprak met verweerder, deze aanbood het gedeelte over moeder 

uit het verslag te halen, zonder dat hij zijn excuses aanbood of anderszins een en ander wilde 

rechtzetten. 

 

2. Klager verwijt verweerder dat hij geen antwoord heeft gegeven op zijn vraag bij wie hij zijn 

klacht kon neerleggen. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

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

volgende gesteld. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Volgens verweerder heeft de school beide ouders benaderd en hebben beiden toestemming gegeven 

voor het onderzoek van C. 

Verweerder erkent dat er op de dag van het onderzoek, 24 juni 2015, alleen contact is geweest met 

moeder, die C naar de praktijk bracht. 
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Verweerder stelt dat, toen hij de e-mail van klager van 10 september 2015 ontving, hij zich realiseerde 

dat zijn werkwijze jegens klager niet zorgvuldig was geweest, en dat hij klager meteen heeft 

uitgenodigd, teneinde ook zijn kant van het verhaal in het rapport op te nemen of het rapport in die zin 

aan te passen dat hetgeen moeder daarover had verteld, weg te laten.  

Volgens verweerder is hij er door de contacten met klager beter van doordrongen geraakt dat het niet 

alleen belangrijk is om na te gaan of beide ouders met het gezag over het minderjarige kind zijn 

bekleed, en of zij in die situatie beiden toestemming geven voor het onderzoek, maar dat het ook 

belangrijk is om beide gezagdragende ouders van meet af aan bij het onderzoek te betrekken en de 

gelegenheid te bieden om te worden gehoord. 

Mede naar aanleiding van deze casus is de procedure aangescherpt en is het anamneseformulier 

aangepast, aldus verweerder. 

Volgens verweerder is de procedure thans in die zin aangepast dat beide ouders worden uitgenodigd 

voor het intakegesprek, dat de rapportage aan beide ouders wordt gestuurd en dat beide ouders worden 

uitgenodigd voor het adviesgesprek. 

Verweerder merkt op dat het door klager overgelegde verslag, gedateerd op 16 juli 2015, niet het 

definitieve verslag is. Dat definitieve verslag, gedateerd 10 december 2015, waarin na overleg met 

klager en na overleg met moeder aanpassingen zijn gedaan, is door verweerder als bijlage bij zijn 

verweerschrift overgelegd.  

Verweerder zegt de in dit geval gevolgde gang van zaken te betreuren en biedt klager zijn excuses aan 

voor het feit dat de anamnese in eerste instantie alleen met moeder is gedaan. 

Verweerder heeft voorts een uiteenzetting gegeven van de door de praktijk ondernomen acties toen 

bekend werd dat klager ten onrechte niet van begin af aan bij het onderzoek was betrokken, en 

verzoekt het College die acties mee te wegen bij het beoordelen van de klacht. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Volgens verweerder is ten aanzien van dit klachtonderdeel sprake geweest van miscommunicatie 

tussen hem en klager. 

Verweerder zegt klagers verzoek om het rapport te laten herzien/aanvullen niet goed te hebben 

begrepen en klagers e-mails daaromtrent niet te hebben opgevat als een vraag bij welke instantie hij 

een klacht zou kunnen indienen. 

Volgens verweerder kan niet worden gesproken van een onjuiste handelwijze aan zijn kant. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 1. Het College stelt allereerst vast dat verweerder, die het onderzoek weliswaar niet heeft 

uitgevoerd, maar het verslag wel mede heeft ondertekend, als praktijkhouder eindverantwoordelijk is 

voor de gang van zaken rond het onderzoek en het verslag, zoals hij in zijn verweerschrift heeft 

erkend. 

Als zodanig is verweerder tuchtrechtelijk aanspreekbaar ter zake van de onderhavige klacht. 

 

V 2. Ad klachtonderdeel 1: 

 

In dit geval ging het om een onderzoek, dat op advies van de school van C is uitgevoerd in het belang 

van C zelf en in het belang van de school, met als inzet de vraag of er sprake is van dyslexie en op 

welke wijze C het beste kan worgden begeleid. Een dergelijk onderzoek is, anders dan klager wellicht 

veronderstelde, niet gericht op therapie, maar heeft betrekking op optimale begeleiding van het kind, 

waarbij, zoals verweerder ter zitting heeft verklaard, het ook van belang is daaromtrent niet alleen 

advies aan de school, maar ook tips aan ouders te geven. 

Krachtens artikel 7 van de Beroepscode 2015 is voor een dergelijk onderzoek met betrekking tot een 

minderjarig kind toestemming van beide ouders nodig. Door verweerder is gesteld dat beide ouders 

via de school toestemming hebben gegeven, hetgeen niet door klager is weersproken. In dit geval mag 

derhalve worden aangenomen dat aan het toestemmingsvereiste is voldaan. 
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Artikel 7 beperkt zich echter niet tot het toestemmingsvereiste, maar bepaalt ook dat de in de 

beroepscode aan de minderjarige cliënt toegekende rechten worden uitgeoefend door zijn wettelijk 

vertegenwoordigers, in dit geval zowel moeder als klager, aangezien beiden het gezag over C hebben. 

Verweerder had dan ook niet mogen nalaten klager bij het onderzoek te betrekken en hij had klagers 

recht op informatie over het onderzoek en zijn recht op inzage en correctie met betrekking tot het 

verslag dienen te respecteren. 

Dit is door verweerder erkend en hij heeft er blijkens de stukken en zijn verklaring ter zitting alles aan 

gedaan om zijn omissie recht te zetten. Verweerder heeft ter zitting verklaard dat hij de school heeft 

verzocht de conceptversie van het rapport te vernietigen. 

Verweerder is voorts meerdere malen met klager (en diens advocaat) in gesprek gegaan, hij heeft het 

conceptverslag gecorrigeerd en hij heeft de werkwijze binnen de praktijk aangepast aan de eisen die de 

Beroepscode stelt. 

Dit neemt niet weg dat verweerders handelwijze in strijd was met artikel 7 in samenhang met de 

artikelen 63, 89 en 93 van de Beroepscode 2015, zodat het eerste klachtonderdeel gegrond is. 

 

V 3. Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerder heeft in zijn verweerschrift verwezen naar de e-mailwisseling tussen hem en klager d.d. 

26 januari 2016, die als bijlage bij de brief van klager van 29 januari 2017 aan het College is gevoegd. 

Met verweerder is het College van oordeel dat hij uit de formulering in deze e-mails van klager niet 

hoefde te begrijpen dat het de bedoeling van klager was om een klacht in te dienen, nu het klager 

blijkens de door hem gehanteerde bewoordingen veeleer leek te gaan om aanpassing van de tekst van 

het verslag. 

Dit klachtonderdeel is ongegrond. 

 

V 4. Het College komt tot de slotsom dat de klacht deels gegrond is, te weten wat betreft het eerste 

klachtonderdeel. 

 

V 5. Ten aanzien van de eventuele oplegging van een maatregel overweegt het College als volgt. 

Zoals onder V 2. is overwogen heeft verweerder weliswaar in strijd met de Beroepscode gehandeld, 

maar is hij, toen klager hem wees op de onjuiste gang van zaken, terstond met klager in gesprek 

gegaan en heeft hij maatregelen genomen om de gemaakte fouten te herstellen en heeft hij tevens de 

werkwijze van de praktijk aangepast teneinde te voorkomen dat dit in de toekomst vaker zou 

gebeuren. 

Het College ziet, gelet op de houding van verweerder en zijn handelwijze vanaf het moment dat hij 

door klager werd benaderd omtrent de onjuiste gang van zaken, geen aanleiding tot het opleggen van 

een maatregel. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- ziet af van het opleggen van een maatregel. 

 

Aldus gewezen op 17 mei 2017 door:  

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, dr. H.F.A. Diesfeldt, drs. M.E. 

Hoogenraad, drs. J.R. Mulder, leden 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

C.M. Berkhout 


