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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 7 oktober 2016 door 

mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw  

drs. B, hierna te noemen verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en 

ingeschreven in het NIP-register A&O-psycholoog NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift d.d. 7 oktober 2016; 

- de correspondentie van en aan klaagster van 18 oktober, 21 oktober, 25 oktober, 28 oktober,  

1 november en 6 december 2016; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 17 januari 2017; 

- de aanvulling op het verweerschrift d.d. 19 januari 2017. 

 

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

2017, waarbij klaagster en verweerster aanwezig waren.  

 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Klaagster was werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs en al langere tijd 

arbeidsongeschikt wegens overbelasting. 

b. Verweerster is werkzaam in een praktijk waarin onder meer diagnostisch onderzoek in het 

kader van werk plaatsvindt. Klaagster is door haar werkgever/bedrijfsarts verwezen naar 

verweerster. 

c. Op 19 januari 2015 heeft een psychologisch belastbaarheidsonderzoek van klaagster door 

verweerster plaatsgevonden.  

d. Op 27 januari 2015 heeft verweerster met klaagster gemaild ten einde een afspraak te maken 

voor het nagesprek.  

e. Op die datum sprak de zoon van klaagster de voicemail van verweerster in om contact met 

hem op te nemen. 

f. Klaagster heeft eveneens op 27 januari 2015 aan verweerster gemaild dat zij toestemming aan 

haar geeft om contact op te nemen met haar zoon en informatie met hem te delen. 

g. Op 3 februari 2015 heeft klaagster aan verweerster en haar zoon gemaild dat het gelukkig 

weer beter met haar gaat en dat zij de toestemming om informatie uit te wisselen intrekt. 

h. Eveneens op 3 februari 2015 heeft klaagster aan verweerster gemaild dat zij graag een vriend 

meeneemt naar het nagesprek. 

i. Op 5 februari 2015 zijn de bevindingen van het onderzoek door verweerster met klaagster in 

aanwezigheid van de vriend besproken. In dit verslag is een beschermde werkplek 

geadviseerd. 

j. Uit een brief van klaagster aan verweerster met cc aan de bedrijfsarts gedateerd 16 februari 

2015 blijkt dat klaagster het in grote lijnen eens is met het verslag van 5 februari 2015 maar 

dat ze enkele kanttekeningen heeft. Klaagster heeft met haar psycholoog en psychotherapeut 

gesproken. Zij verzoekt de aanvullingen als bijlage toe te voegen aan het oorspronkelijke 

verslag zodat een accurate beeldvorming mogelijk is.  
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k. Als reactie op deze kanttekeningen heeft verweerster op 10 maart 2015 een aanvullend verslag 

aan klaagster gegeven. 

l.  Het verslag is vanwege privacy-redenen noch door klaagster noch door verweerster in deze 

procedure overgelegd. 

m.  Klaagster ontvangt thans een uitkering ingevolge de WIA. 

 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 

1. Klaagster heeft het onderzoek op 19 januari 2015 als zeer stressvol ervaren. Verweerster heeft 

hierop niet juist gereageerd; 

2. Het onderzoeksverslag is beschadigend voor klaagster; 

3. Verweerster heeft oneigenlijke onderzoeksinstrumenten gebruikt. 

Klaagster stelt hiertoe dat verweerster onzorgvuldig heeft gehandeld door een badinerend rapport op te 

stellen. Door haar stressreactie op het rapport en de respons daarop van verweerster is klaagster haar 

laatste restje weerstand kwijtgeraakt. Dit heeft geleid tot opgedrongen medicatie, langdurige 

hernieuwde uitval en trauma. Volgens klaagster is het onderzoek op 19 januari 2015 hét ontwrichtende 

moment in haar leven geweest en heeft verweerster toen niet aangevoeld wat zij allemaal bij klaagster 

teweegbracht. 

 

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. Op 1 maart 2015 is de nieuwe Beroepscode van het NIP (Beroepscode 2015) in werking 

getreden. Nu de klacht betrekking heeft op gedragingen van verweerster die zich hebben voorgedaan 

vóór 1 maart 2015, dient toetsing plaats te vinden aan de vóór 1 maart geldende beroepscode, de 

Beroepscode 2007. 
 

V.2. Ten aanzien van de manier waarop het onderzoek is verlopen (klachtonderdeel 1) heeft klaagster 

aangevoerd dat zij zich tijdens het onderzoek op 19 januari 2015 zeer onprettig heeft gevoeld. Zij 

dacht toen: “hoe kom ik in godsnaam door dit onderzoek heen?“. Voorts heeft klaagster verweerster 

gevraagd of zij met het onderzoek mocht ophouden, is zij tijdens het onderzoek naar de wc gevlucht 

en is zij, naar zij stelt, na het onderzoek jammerend en total loss thuisgekomen. 

Verweerster heeft aangevoerd dat zij dit beeld niet herkent. Er was volgens verweerster op 19 januari 

2015 voor klaagster - net als voor andere door verweerster te onderzoeken kandidaten - sprake van een 

stressvolle situatie omdat verweerster onderzoek doet in disfunctioneringstrajecten. Klaagster maakte 

in het begin weinig contact met verweerster maar dit werd gaandeweg beter. Verweerster heeft geen 

signalen van klaagster gekregen dat het niet meer ging. Integendeel, klaagster werkte steeds beter mee. 

Verweerster heeft aan de hand daarvan het idee gekregen dat klaagster haar vertrouwde.  

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of voor verweerster kenbaar was dat het 

door haar uitgevoerde onderzoek voor klaagster te zwaar was en/of dat zij daarmee mogelijk had 

moeten stoppen, 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 klaagster niet 

gegrond kan worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van 

klaagster minder geloof verdient dan dat van verweerster, 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 ongegrond. 

 



16/41 

 3 

V.3. Klaagster heeft ter zitting desgevraagd klachtonderdeel 2 nader toegelicht en heeft verklaard dat 

zij het rapport met name beschadigend vindt omdat daarin informatie over haar ouders en kindertijd 

staat vermeld waar zij niet gelukkig mee is. Verweerster heeft op haar beurt aangevoerd dat deze 

informatie door klaagster zelf is verstrekt toen zij haar de anamnese afnam. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet aannemen dat het door verweerster opgestelde 

rapport beschadigend is. Klaagster heeft immers zelf de inlichtingen verstrekt die zij - naar nu achteraf 

blijkt - beschadigend vindt.  

Voor het overige kan het College geen uitspraak doen over de inhoud van het onderzoeksverslag nu dit 

niet is overgelegd. Dat het rapport beschadigend zou zijn, is onvoldoende feitelijk onderbouwd. Voor 

het gegrond verklaren van een klacht is noodzakelijk dat de daaraan ten grondslag gelegde feiten 

vaststaan. Die eventuele vaststelling van de feiten heeft klaagster zelf onmogelijk gemaakt door het 

rapport niet over te willen leggen, hetgeen overigens haar goed recht is. Dit klachtonderdeel is dus 

eveneens ongegrond. 

 

V.4. Verweerster heeft op een vraag naar de door haar gebruikte onderzoeksinstrumenten ter zitting 

verklaard dat klaagster de persoonlijkheidsvragenlijsten Symptom Checklist (SCL-90), Vier 

Dimensionale Klachten Lijst (4DKL), Utrechtse Copinglijst (UCL), Negativisme, Ernstige 

Psychopathologie en Somatiserings Test (NPST), Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst (NPV-2) en 

Temperament en Character Inventory (TCI) thuis heeft gemaakt. 

Klaagster heeft aangevoerd dat zij het met name vervelend vond dat er tests bij waren met stellingen 

die geen middencategorie hadden. Je kon daarbij volgens haar alleen maar kiezen uit de twee uitersten 

“juist” of “onjuist”. 

Naar het oordeel van het College heeft verweerster door te kiezen voor bovenstaande tests geen 

oneigenlijke onderzoeksinstrumenten gebruikt. Deze tests zijn gangbare door de COTAN beoordeelde 

tests die kunnen worden ingezet bij psychologisch belastbaarheidsonderzoek. Het klopt dat er ook 

ipsatieve (waarbij de invuller ‘gedwongen’ wordt een standpunt in te nemen) vragenlijsten zijn 

gebruikt waarbij alleen gekozen kan worden tussen de mogelijkheden “juist” of “onjuist”. Hoewel het 

denkbaar is dat het niet prettig voelt om stellingen slechts te kunnen beantwoorden met de 

kwalificaties juist of onjuist, maakt dat die testen op zichzelf nog niet ongeschikt voor het doen van 

psychologisch onderzoek.  

Klachtonderdeel 3 is hiermee eveneens ongegrond 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 17 mei 2017 

 

door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

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

mr. drs. M.J. Ariëns, 

drs. I.A.M. Boonekamp, 

dr. ing. J.A. Damen, 

leden, 
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en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

J.P. Fokker.  


