
 

 

  

 
 

No. CvB 2017/10 
 
Het COLLEGE VAN BEROEP 
van het Nederlands Instituut van Psychologen 
 
heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van de heer A, 
wonende te X. 
 
1. De procesgang 
 
1.1 Bij beslissing van 12 april 2017 (CvT no. 15/55) heeft het College van Toezicht van het NIP 

de klacht van de heer A, hierna ook te noemen klager, tegen de heer drs. B, lid van het 
NIP, wonende te Y, hierna ook te noemen: de psycholoog, ongegrond verklaard. Het 
College van Toezicht heeft de klacht omschreven en met betrekking tot die klacht 
overwogen zoals is vermeld in zijn beslissing, die aan deze beslissing van het College van 
Beroep is gehecht en daarvan deel uitmaakt. 

 
1.2 Een afschrift van de beslissing van het College van Toezicht is aan klager en de 

psycholoog op 2 juni 2017 toegezonden.  
 
1.3 Klager is tegen beslissing van 12 april 2017 in hoger beroep gekomen bij beroepschrift van 

21 juli 2017, dat op 25 juli 2017 is ingekomen bij de secretaris van het College van Beroep.  
 
1.4 Namens de psycholoog heeft de gemachtigde mr. M.J. Bos met een verweerschrift van 27 

september 2017 op het beroepschrift gereageerd. 
 
1.5 Klager heeft de secretaris van het College van Beroep bericht dat hij bij een eventuele 

mondelinge behandeling niet aanwezig kan zijn vanwege gezondheidsproblemen. Gelet 
hierop heeft het College van Beroep het niet zinvol geacht de zitting in aanwezigheid van 
slechts één partij te houden. Daarom is de zaak in raadkamer behandeld. 

 
2. De beoordeling van het hoger beroep  
 
2.1 Het College van Beroep gaat uit van de feiten zoals deze zijn vastgesteld door het College 

van Toezicht in de bestreden uitspraak onder II, voor zover deze feiten in hoger beroep niet 
zijn bestreden. 

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

werking getreden. De klacht heeft betrekking op gedragingen van de psycholoog die zich 
hebben voorgedaan zowel vóór 1 maart 2015 als daarna. Daarom toetst het College van 
Beroep het handelen van de psycholoog deels aan de vóór 1 maart 2015 geldende 
Beroepscode (de Beroepscode 2007) en deels aan de Beroepscode 2015. 

 
2.3 Klager heeft diverse grieven geformuleerd tegen het ongegrond verklaren van de klacht 

door het College van Toezicht. Deze grieven houden, zakelijk weergegeven, het volgende 
in: 
(i) In de bestreden beslissing staat bij de feiten onder d, e en f vermeld dat er een tweede 

behandelplan en een werkdiagnose zijn. Dit wekt de indruk dat sprake is van structuur 
en zorgvuldigheid, hetgeen niet het geval was. 

(ii) Bij de feiten in de bestreden beslissing staat bij punt r vermeld dat de psycholoog de 
gelegenheid heeft geboden om het traject op correcte wijze af te ronden. Dit is juist, 
maar klager kreeg geen antwoorden.  

(iii)  De wijze waarop de psycholoog probeerde naar een psychische diagnose voor  
de nekklachten toe te werken is onprofessioneel en in strijd met de Beroepscode.  
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2.4 Het College van Beroep zal de eerste en de tweede grief gezamenlijk bespreken. Het 

College van Toezicht heeft onder d, e, f en r feiten vastgesteld die klager op zichzelf niet 
heeft bestreden. Ook het College van Beroep zal dus van deze feiten uitgaan. In zoverre 
leiden deze grieven dan ook niet tot een andere beslissing. Voor zover klager aan de 
bedoelde feiten nieuwe klachten of klachtonderdelen verbindt, kan het College van Beroep 
daarop niet ingaan. Het is immers niet mogelijk om in een hoger beroep nieuwe klachten of 
klachtonderdelen in te brengen. De eerste twee grieven hebben dus geen succes. 

 
2.5 De derde grief betreft klachtonderdeel 1. Het College van Toezicht heeft ten aanzien van 

dit klachtonderdeel het volgende overwogen. 
 

“V.2. Naar het oordeel van het College is de stelling van klager dat verweerder [de 
psycholoog] 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.” 

 
 In dit hoger beroep zijn de feiten die klager aan het hier besproken klachtonderdeel ten 

grondslag heeft gelegd, evenmin komen vast te staan. Daarom kan in het hoger beroep 
niet worden beoordeeld of die feiten tot gevolg hebben dat de psycholoog in strijd met de 
Beroepscode heeft gehandeld. Ook de derde grief slaagt dus niet.  

 
2.6 Samengevat is het College van Beroep van oordeel dat het hoger beroep ongegrond is.  
 
3. De beslissing 
 
Het College van Beroep verklaart het beroep ongegrond. 
 
 
Aldus gewezen te Utrecht op 18 mei 2018 door mr. H.F.M. Hofhuis, voorzitter, dr. K.A. Soudijn, 
drs. M.E. de Weerdt en dr. S.M. van Es, leden, en mr. S.S. van Gijn, secretaris. 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 
 
 
Deze beslissing is verzonden op 


