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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 17 november 2016 

door mevrouw A namens de heer B, 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 psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het door A ingediende klaagschrift d.d. 17 november 2016; 

- De brief van het College van 22 november 2016 aan A met een verzoek om een machtiging van B 

dat hij instemt met de door haar ingediende klacht; 

- De door B ondertekende machtiging door het College ontvangen op 25 november 2016; 

- het verweerschrift met de bijlage d.d. 23 januari 2017; 

- de repliek met bijlagen ontvangen per mail d.d. 17 maart 2017; 

- de dupliek eveneens ontvangen per mail d.d. 23 maart 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 werkt als psycholoog in een praktijk te Kerkrade. 

b. Klager is de zoon van A. Hij is in 2015 18 jaar oud geworden. 

c. Klager heeft in 2015 een zorgverzekering afgesloten bij Univé met een hoog eigen risico. 

d. Klager is via een verwijsbrief van zijn huisarts gedateerd 16 december 2015 onder 

behandeling gekomen bij verweerster. 

e. Op 29 januari 2016 heeft het eerste consult plaatsgevonden. 

f. Vanaf 1 april 2016 heeft klager bij CZ een zorgverzekering met een lager eigen risico. 

g. In 2016 hebben in totaal 12 gesprekken tussen klager en verweerster plaatsgevonden. Drie 

extra consulten en twee keer no-show zijn niet gedeclareerd. 

h. Verweerster heeft klager en zijn moeder aangeboden over de gerezen financiële kwestie het 

gesprek aan te gaan. Zij hebben hierop niet gereageerd. 

 

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 klager heeft verzekerd dat de kosten van haar behandeling niet op de verzekering 

met het hoge eigen risico zouden vallen, terwijl dit uiteindelijk wel het geval bleek te zijn. 

Klager heeft een hoge rekening ontvangen van Univé. Hij moet lang werken om dit bedrag te kunnen 

betalen. Klager wil niet opdraaien voor foutieve informatie die is verstrekt door verweerster. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft allereerst aangevoerd dat klager in zijn klacht niet ontvankelijk moet worden 

verklaard nu hij het klaagschrift niet zelf heeft ondertekend. Verweerster heeft de klacht inhoudelijk 

gemotiveerd betwist. Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal daarop in het 

onderstaande nader worden ingegaan. 
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V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V.1. Wat betreft de ontvankelijkheid: 

Het College is, anders dan verweerster aanvoert, van oordeel dat klager ontvankelijk is in de klacht. 

Klager heeft door ondertekening van de op de ontvankelijkheidskwestie betrekking hebbende brief van 

22 november 2016 van het College laten weten dat hij instemt met de door zijn moeder als zijn 

gemachtigde ingediende klacht. 

 

V.2. Wat betreft de inhoud van de klacht: 

Klager heeft gesteld dat verweerster hem en zijn moeder heeft verzekerd dat de kosten voor het 

verrichten van de diverse tests niet op de oude verzekering met het hoge eigen risico zouden vallen 

zodat zij geen hoge rekening van de zorgverzekeraar zouden ontvangen. 

Verweerster heeft aangevoerd dat zij dit niet heeft gezegd en nooit andere verklaringen heeft afgelegd 

dan die overeenkomen met de rechtens juiste situatie. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of verweerster de door klager genoemde 

informatie heeft verstrekt, 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 

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

van klager 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.  

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

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld. 

 

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. 

 


