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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 8 december 2016 

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

verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-register 

eerstelijnspsychologie NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlage d.d. 8 december 2016; 

- het verweerschrift d.d. 11 januari 2017. 

 

De behandeling van de klacht heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van 

het College van 12 april 2017. 

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken kan van het volgende worden uitgegaan:  

a. Verweerster is als psycholoog werkzaam in een praktijk te X. 

b. Klager was gehuwd met mevrouw C (hierna te noemen de ex-echtgenote). 

c. De ex-echtgenote is sinds juni 2016 onder behandeling bij verweerster. 

d. Op 22 juli 2016 heeft verweerster op verzoek van de advocaat van de ex-echtgenote een 

verklaring verstrekt betreffende de ex-echtgenote – voor zover hier van belang – luidende als 

volgt: 

“Cliënte is op dit moment niet in staat naar wens/behoren te functioneren door de aanwezige 

klachten. Zij doet een poging haar promotietraject af te ronden (onbetaald) maar dit lukt niet 

goed. Vanwege haar klachten kan zij op dit moment ook niet solliciteren naar ander werk 

omdat zij niet in staat is nu te werken.” 

e. De advocaat van de ex-echtgenote heeft deze verklaring overgelegd in de echtscheidingszaak 

en heeft met een beroep op deze verklaring het verzoek gedaan klager te veroordelen tot 

betaling van alimentatie. 

 

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 als behandelend psycholoog een verklaring heeft verstrekt waaruit volgt dat de 

ex-echtgenote van klager niet kan solliciteren en dus niet kan werken. Volgens klager mag verweerster 

een dergelijke verklaring niet verstrekken. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft aangevoerd dat zij op verzoek van haar cliënte informatie over haar actuele situatie 

(gezondheid en werk) heeft verstrekt aan de advocaat van haar cliënte, met de bedoeling aan te geven 

dat haar klachten op dat moment ernstig waren en dit veel invloed had op haar functioneren. Achteraf 

bezien realiseert verweerster zich dat haar uitspraak mogelijk een verkeerde indruk heeft gewekt en zij 

die beter niet had kunnen doen, aangezien zij de werksituatie van haar cliënte niet heeft onderzocht en 

beoordeeld. Verweerster meent dat zij mogelijk duidelijker had moeten beschrijven dat haar cliënte 

zelf aangaf zich niet in staat te voelen om te solliciteren en te werken.  
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V De overwegingen van het College 

 

V.1. Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

De door verweerster opgestelde verklaring is een rapportage in de zin van artikel 1.16 van de 

Beroepscode. De verklaring bevat immers tot een persoon herleidbare bevindingen, beoordelingen of 

adviezen die schriftelijk zijn uitgebracht. 

 

V.2. Artikel 97 van de Beroepscode bevat vereisten waaraan psychologische rapportage moet voldoen. 

Die vereisten houden in – voor zover hier van belang - dat het rapport de bronnen vermeldt waarop het 

berust, daar onder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen. Tevens dient uit de 

rapportage te blijken op welke gronden de bevindingen en conclusies berusten en wat de beperkingen 

daarvan zijn. 

 

V.3. De door verweerster opgestelde verklaring voldoet niet aan de bovenvermelde vereisten. 

Zo heeft verweerster niet de bron vermeld waarop de verklaring berust door niet met zoveel woorden 

weer te geven dat het cliënte zelf was die meende dat zij niet in staat is tot werken. Ook zijn hierdoor 

de beperkingen van die conclusie niet vermeld of duidelijk geworden.  

Opmerking verdient 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. 

 

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

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster.  

 

Aldus gewezen op 12 april 2017 

 

door: 

 

mr. G. de Groot, voorzitter, 

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

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. M.E. Hoogenraad, 

drs. M.W.D. Nijhoff-Huysse, 

leden  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

G. de Groot. 

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

