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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 3 november 2015 

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 het NIP-register 

psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 3 november 2015 waarin klager vermeldt vanwege 

gezondheidsredenen niet bij een zitting aanwezig te kunnen zijn; 

- de brief van 14 december 2015 van de heer mr. M.J. Bos van DAS waarin hij meldt op te treden 

als raadsman van verweerder; 

- het verweerschrift d.d. 21 januari 2016; 

- de repliek d.d. 15 februari 2016; 

- de dupliek d.d. 19 april 2016; 

- de brieven van het College aan partijen van 11 mei 2016 waarin aan hen wordt medegedeeld dat 

de zaak op stukken zal worden behandeld op 24 augustus 2016; 

- de herinneringsbrieven van het College aan partijen van 1 december 2016 dat de zaak mondeling 

zal worden behandeld op 14 december 2016; 

- de brieven van het College aan partijen van 6 december 2016 dat de datum voor de zitting is 

verplaatst naar 12 april 2017; 

- de brief van 4 april 2017 van het College aan klager dat hij niet via skype zal worden gehoord en 

het hem vrijstaat niet te komen naar de zitting, met kopie aan verweerder. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft, nadat deze wegens omstandigheden gelegen aan de 

zijde van het College was verplaatst, uiteindelijk plaatsgevonden ter zitting van 12 april 2017. 

Klager was afwezig met bericht. Verweerder was aanwezig en werd bijgestaan door mr. M.J. Bos, 

werkzaam bij DAS Rechtsbijstand. 

 

II De feiten 
 

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

a. Klager, geboren in 1965, heeft last van nek- en rugklachten. Hij is daarom in 1997 bij zijn 

moeder geen wonen. Klager ondervond hierbij problemen in het contact met zijn zus die 

geregeld bij zijn moeder langskwam. 

b. Op 30 juli 2014 is klager wegens oplopende spanningen door zijn huisarts verwezen naar 

verweerder. 

c. Op 5 augustus 2014 heeft verweerder klager voor een dubbel psychologisch consult thuis 

bezocht.  

Klager heeft blijkens de decursus dan last van toenemende nekklachten. Hij voelt zich niet 

serieus genomen door (huis)artsen. Bijkomende stressfactor is de relatie met zijn zus. 

Verweerder vermoedt dan een somatoforme stoornis. 

d. Verweerder heeft vervolgens een behandelplan opgesteld voor de periode augustus 2014-

december 2014. Hierin is door verweerder geen specifieke diagnose gesteld.  

e. Op 2 september 2014 heeft opnieuw een dubbelconsult bij klager thuis plaatsgevonden. Daar 

is het behandelplan besproken. Klager was het blijkens de decursus oneens met het 

behandelplan en de werkdiagnose ongedifferentieerde somatoforme stoornis; hij wilde geen 
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psychologische diagnose en voelde zich niet serieus genomen. Verweerder heeft vervolgens 

mogelijkheden van ontspanning met klager besproken. 

f. Op 15 september 2014 was er wederom een afspraak bij klager thuis. Verweerder heeft 

opnieuw met klager het doel van de behandeling besproken. Een nieuw behandelplan zou 

worden opgesteld. Als terugkerend thema is wederom de moeizame relatie tussen klager en 

zijn zus besproken. Verweerder heeft klager toen psycho-educatie aangeboden over 

nekklachten en omgevingsstress. 

g. Op 22 oktober 2014 heeft een kort consult bij klager thuis plaatsgevonden. De relatie met de 

zus is volgens de decursus weer besproken. Verweerder heeft daarbij voorgesteld om de zus te 

bellen in aanwezigheid van klager. Klager heeft aangegeven dat hij hier eerst over wilde 

nadenken. Verweerder heeft gesteld dat als de zus geen contact meer wil met klager, klager dit 

zal moeten accepteren en dat het behandelcontact hiermee zal worden afgerond. 

h. Op 28 oktober 2014 heeft klager per mail aan verweerder informatie gestuurd over zijn zus en 

de problemen die hij met haar heeft. 

i. Op 7 november 2014 heeft klager per mail aan verweerder laten weten dat deze zijn zus kan 

bellen. 

j. Op 8 november 2014 heeft verweerder aan klager gemaild dat hij maandag een en ander op 

papier zal zetten zodat hij en klager duidelijk hebben wat het doel en de verwachtingen zijn. 

k. Verweerder heeft vervolgens niets meer van zich laten horen. 

l. Op 22 december 2014 heeft klager verweerder gebeld met de vraag of hij al contact had gehad 

met zijn zus. Verweerder heeft toen beloofd de zus diezelfde week nog te bellen. 

m. Verweerder heeft vervolgens diezelfde week de zus van klager gebeld. Hij heeft dit niet 

teruggekoppeld aan klager. 

n. Op 8 april 2015 heeft klager een negatieve beoordeling over verweerder achtergelaten op de 

website Zorgkaart Nederland. 

o. Op 20 april 2015 heeft klager - omdat hij ontevreden was over verweerder - bewust met de 

ouders van verweerder gebeld. Verweerder heeft de volgende dag direct met klager gebeld en 

gemeld dat zijn ouders en hijzelf dit niet op prijs stellen. 

p. Op 29 april 2015 heeft verweerder aan klager gemeld dat hij hem helaas niet verder kan 

helpen met zijn klachten. 

q. Op 24 augustus 2015 heeft klager aangekondigd van plan te zijn een klacht tegen verweerder 

in te dienen. 

r. Op 27 augustus 2015 heeft verweerder aan klager gemaild dat hij in de veronderstelling was 

dat klager zijn onvrede met hem voldoende heeft kunnen delen. Nu dit niet het geval lijkt te 

zijn, stelt verweerder voor om nogmaals in gesprek te gaan om resterende ongenoegens uit te 

spreken en het traject op correcte wijze te kunnen afronden. Klager is hierop niet ingegaan. 

s. Klager is per 12 oktober 2015 zelfstandig gaan wonen. 

 

 

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. Hij heeft de nekklachten van klager als psychisch bestempeld; 

2. Hij heeft tot twee keer toe niets meer van zich laten horen, namelijk niet na 8 november 2014 

én niet na 22 december 2014; 

3. Als klager kritische vragen stelt, krijgt hij van verweerder geen duidelijke antwoorden en 

verwijst verweerder klager terug naar de huisarts; 

4. Hij heeft een eenzijdig verslag van de behandeling opgesteld. 

Klager stelt hiertoe dat verweerder onzorgvuldig heeft gehandeld en dat hij alle vertrouwen in hem 

heeft verloren.  
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IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder 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 verweerder die zich hebben voorgedaan 

zowel vóór 1 maart 2015 als na 1 maart 2015, vindt toetsing van dit handelen respectievelijk plaats aan 

de vóór 1 maart 2015 geldende Beroepscode (de Beroepscode 2007) en aan de na 1 maart 2015 

geldende Beroepscode (de Beroepscode 2015). 

 

V.2. Naar het oordeel van het College is de stelling van klager dat verweerder de nekklachten van 

klager slechts als psychisch heeft bestempeld niet vast komen te staan. Uit het door verweerder 

overgelegde behandelplan geldig van augustus tot december 2014 blijkt immers niet dat verweerder de 

nekklachten heeft gekwalificeerd als psychisch en daarmee (volgens klager) als niet bestaand. Onder 

punt 2 “hulpvraag, probleemanalyse en diagnose” heeft verweerder in dit plan immers vermeld dat 

klager nekklachten heeft en dat de hulpvraag zich richt op de omgang met nekklachten. Voorts staat 

vermeld dat klager zich niet kan vinden in een DSM-classificatie inhoudende psychosomatische 

klachten. Ook onder punt 3 “doel van de behandeling” staat vermeld dat hieronder valt het meer 

ontspannen in het leven staan aangaande de nekklachten. Uit het voorgaande volgt dat verweerder 

geen diagnose heeft gesteld aangaande de nekklachten. Hij heeft slechts het bestaan van nekklachten 

genoemd.  

Ook uit de decursus blijkt niet dat verweerder de nekklachten slechts als psychisch heeft bestempeld.  

Uit de decursus komt het beeld naar voren dat partijen nog met elkaar in gesprek waren over het doel 

van de behandeling, dat klager geen psychologische behandeling wenste van zijn nekklachten en dat 

het accent van de behandeling op relaties zal komen te liggen. 

Nu de door klager gestelde feiten die aan dit klachtonderdeel ten grondslag liggen, niet zijn komen 

vast te staan, kan niet verder worden beoordeeld of die feiten handelen van verweerder in strijd met de 

Beroepscode opleveren. Het klachtonderdeel is daarom ongegrond. 

 

V.3. Wat betreft klachtonderdeel 2 is het College van oordeel dat verweerder er beter aan had gedaan 

zijn belofte in de mail van 8 november 2014 aan klager na te komen door een en ander voor hem op 

papier te zetten. Daarnaast had verweerder zorgvuldiger jegens klager kunnen handelen door na 22 

december 2014 aan klager te laten weten dat hij met de zus van klager had gebeld en wat hij met haar 

had besproken. Verweerder heeft dit laatste ook ter zitting erkend en heeft verklaard dat hij hier niet 

toe is gekomen vanwege de kerstdrukte.  

Het College is van oordeel dat verweerder door deze slordigheden niet geheel heeft gehandeld zoals 

van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar verwacht mag worden maar dat deze handelwijze 

niet zodanig ernstig is dat deze tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Daarbij is van belang dat het gaat om 

slordigheden in de communicatie en dat niet is gebleken dat klager verweerder heeft benaderd om hem 

naar de stand van zaken te vragen, bij welke gelegenheid verweerder zijn slordigheden had kunnen 

corrigeren. Klachtonderdeel 2 is niet gegrond. 

 

V.4. Wat betreft klachtonderdeel 3 heeft klager (onder verwijzing naar zijn mailcorrespondentie met 

verweerder door hem overgelegd als productie onder de letters I. en J.) gesteld dat hij van verweerder 

geen duidelijke antwoorden kreeg op zijn kritische vragen en dat verweerder hem heeft terugverwezen 

naar de huisarts.  

Het College is van oordeel dat klager zijn klacht hiermee onvoldoende heeft toegelicht. Klager heeft 

niet uiteengezet wat volgens hem de niet duidelijke antwoorden van verweerder in deze 

mailcorrespondentie behelzen. Daarbij komt dat het niet op voorhand onjuist moet worden geacht dat 

verweerder met een meer algemene opmerking op de acht vragen van klager heeft geantwoord.  
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Voorts heeft verweerder juist gehandeld door klager terug te verwijzen naar de huisarts nu klager zich 

niet kon vinden in de opzet van het behandelplan van verweerder. De huisarts kon op deze wijze 

proberen klager een passender verwijzing te bieden. Door klager terug te verwijzen naar de huisarts 

heeft verweerder zijn verantwoordelijkheid genomen voor de continuïteit van zorg voor klager 

ingevolge artikel 19 van de Beroepscode 2015. Klachtonderdeel 3 is hiermee in zijn geheel ongegrond. 

 

V.5. Ten slotte is het College van oordeel dat niet is gebleken dat verweerder een (te) eenzijdig verslag 

van de behandeling heeft opgesteld (klachtonderdeel 4). Ingevolge artikel 69 van de Beroepscode 

2015 corrigeren psychologen die gegevens in het dossier waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze 

onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake doend. Klager heeft bij verweerder niet aangegeven dat dit het 

geval zou zijn. De enkele opmerking van klager dat het verslag te eenzijdig is opgesteld, is te weinig 

specifiek om tot een wijziging van het dossier te leiden. Daarbij komt dat ingevolge voormeld artikel 

de bevindingen en de conclusies tot de professionele verantwoordelijkheid van de psycholoog 

behoren. Ook heeft klager geen gebruik gemaakt van zijn in dit artikel genoemde recht notities met 

zijn opmerkingen betreffende de gegevens in het dossier en de professionele relatie op te stellen en 

heeft hij verweerder evenmin verzocht deze in het dossier op te nemen.  

Klachtonderdeel 4 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 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. 

 

 

 


