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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 5 augustus 2017 

door de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, 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 klaagschrift met bijlagen d.d. 5 augustus 2017; 

- het aanvullende klaagschrift met bijlagen d.d. 9 september 2017; 

- het verweerschrift d.d. 25 september 2017. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 13 

december 2017, waarbij klager 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.   

 

II 1. Klager heeft een relatie gehad met mevrouw C, hierna te noemen moeder. 

Uit deze relatie is in 2004 een dochter geboren, D. 

De relatie is in 2013 beëindigd. Klager en moeder hebben gezamenlijk het ouderlijk gezag over D. D 

verblijft bij moeder. Klager had tot begin mei 2017 omgang met D. 

 

II 2. Op 25 september 2015 heeft de rechtbank een voorlopige ondertoezichtstelling (OTS) 

uitgesproken betreffende D. 

Bij beschikking van de rechtbank van 27 november 2015 is een definitieve OTS uitgesproken tot 10 

december 2016. Deze OTS is in december 2016 met een jaar verlengd, en in december 2017 wederom. 

In het kader van de OTS is D onder behandeling gekomen bij mevrouw E, hierna te noemen E, van de 

praktijk X. 

 

II 3. Verweerster is sedert 1995 werkzaam als traumapsycholoog en – trainer in haar eigen praktijk, Y. 

Zij heeft een aantal gesprekken gevoerd met D. 

 

II 4. Bij brieven van 25 april 2017 en 19 juni 2017 heeft verweerster zich gewend tot de heer F, hierna 

te noemen F, teamleider van Jeugdbescherming Z, met het verzoek een therapeutisch gesprek te 

organiseren tussen klager en D onder begeleiding van haar zelf als therapeut. 

In haar brief van 25 april 2017 heeft verweerster onder meer het volgende geschreven: 

 

“Ondergetekende, Drs. B, behandelaar van D, hierna te noemen cliënte, zag cliënte enkele malen in 

haar praktijk ‘Y’ te N” 

 

En: 

 

“In de gesprekken die ondergetekende had met cliënte zijn veel voorvallen, welke plaatsvonden bij 

vader en/of zijn partner uitgebreid door cliënte toegelicht. Mogelijk zijn deze ondervonden ervaringen 

voor cliënte traumatisch geweest. De subjectieve beleving van het trauma is de essentie van de 
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gebeurtenis. Haar verhaal over haar belevingen zijn coherent, congruent en consistent. Het bewustzijn 

van cliënte is helder en de aandacht is goed te richten. De realiteitstoetsing is ongestoord. Er is geen 

sprake van psychotische verschijnselen. De waarneming is ongestoord. De oriëntatie in tijd, plaats en 

persoon is ongestoord. De affectmodulatie is adequaat. Er is sprake van invoelbare affecten. Cliënte 

heeft een helder beeld van de situatie waarin zij zich begeeft. 

 

Er is op psychisch gebied niets mis met het kind, behalve als zij bij haar vader is geweest, ik bespeur 

dat op de momenten als ‘het’ in therapie over haar vader gaat en/of zij bij haar vader is geweest, en 

niet op andere momenten, er sprake van dissociatie is.” 

 

F heeft verweerster het volgende geantwoord: 

 

“Zoals eerder aan u aangegeven zal Jeugdbescherming Z niet met u in contact treden over de situatie 

van D. Vader geeft geen toestemming en zoals besproken tijdens een telefonisch contact heeft dit als 

consequentie dat Jeugdbescherming Z niet met u in gesprek gaat of kan gaan over de situatie rondom 

D. 

 

Uw schrijven zal worden toegevoegd aan ons dossier. Wij zullen daar bovenstaande reactie aan 

toevoegen.” 

 

II 5. Tussen klager en moeder loopt een gerechtelijke procedure. Op 6 september 2017 vond een 

zitting van de rechtbank plaats. Voorafgaand aan deze zitting, op 5 september 2017, werd door de 

advocaat van moeder een brief van 22 juni 2017 van verweerster aan moeder in het geding gebracht. 

Deze brief begint als volgt: 

 

“Hierbij ontvangt u deze deskundige verklaring van Drs. B, hierna te noemen ondergetekende.” 

 

In de brief spreekt verweerster haar zorgen uit over D. 

In de brief staat voorts onder meer het volgende: 

 

“Met dit schrijven beoogt ondergetekende de kinderrechter te adviseren gedegen onderzoek te laten 

doen en in dit geval het kind zelf te horen, zodat de kinderrechter zelf een goed oordeel kan vellen. 

Het feit is dat D al geruime tijd in psychische nood zit. Het zou goed zijn als het kind bij een rechter 

gelegenheid krijgt uit te leggen wat er aan de hand is. Dan is het mogelijk dat de juiste conclusies 

getrokken worden . Mijn deskundigheid is de psychische toestand van iemand te beoordelen, die stel ik 

in deze brief ter beschikking, zodat deze gebruikt kan worden in een procedure.” 

 

Aan het slot van de brief staat de volgende passage: 

 

“Samengevat komt het neer op psychische mishandeling, en betreft het ongezonde grenzen 

(grensoverschrijdend gedrag van vader): 

emotioneel misbruik (emotionele chantage en manipulatie), intellectueel misbruik (kind kan geen kind 

zijn), sociaal misbruik (pesten, zondebok zijn), verbaal misbruik (schelden, vernederen, kwetsen, 

beledigen). 

Daar een aantal van deze dingen regelmatig voorkomen, loopt cliënte hier (ernstige) psychische 

schade door op.” 

 

Bij de brief heeft verweerster een bijlage gevoegd met ‘kenmerkende voorbeelden van psychische 

mishandeling die aan de orde zijn in geval van cliënte’. 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 

 



17/20 

 3 

1. Klager acht verweersters wijze van acquisitie voeren, te weten het aan F verzoeken een 

gesprek met klager en D te organiseren met haar zelf als begeleidend therapeut, ongepast. 

Volgens klager dringt verweerster zich op bij Jeugdbescherming Z, terwijl zij weet dat zij 

geen gesprekspartner is. 

 

2. Klager verwijt verweerster dat zij D zonder zijn medeweten en toestemming in behandeling 

heeft genomen, dat zij hem niet heeft geïnformeerd over het behandelplan en ook anderszins 

niet met hem heeft gecommuniceerd. 

 

3. Volgens klager is verweerster op onprofessionele wijze tot de in haar brieven vermelde 

uitspraken en conclusies gekomen, welke conclusies bovendien ingaan tegen alle voorgaande 

onderzoeken en conclusies. 

 

4. Klager zegt zich zorgen te maken over de onpartijdigheid van verweerster en te betwijfelen of 

verweerster bekend is met het verschijnsel ouderverstoting. Klager verwijst naar de Richtlijn 

Scheiding en problemen van jeugdigen, onderdeel van de door het NIP samen met de NVO 

(Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en de BPSW 

(Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk) in 2015 uitgegeven Richtlijnen 

jeugdhulp en jeugdbescherming. Volgens klager wordt in deze richtlijnen benadrukt dat de 

hulpverlener beide ouders dient te betrekken bij de behandeling van de minderjarige. 

 

5. Volgens klager heeft de inmenging van verweerster een storend effect gehad op de destijds 

lopende behandeling van D bij E. 

 

Bij aanvullend klaagschrift d.d. 9 september 2017 heeft klager aan zijn klacht het volgende 

toegevoegd. 

 

6. Klager verwijt verweerster dat zij haar brief van 22 juni 2017, waarvan hij eerst op 5 

september 2017 kennis nam, alleen aan moeder heeft gezonden en hem daarvan niet in kennis 

heeft gesteld. Daarnaast stelt klager dat de wijze waarop verweerster haar conclusies in deze 

brief heeft verwoord bij hem ernstige twijfel heeft doen ontstaan over verweersters integriteit, 

onpartijdigheid en professionaliteit.  

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, het 

volgende gesteld. 

 

IV 1. Volgens verweerster wenste D haar begin april 2017 graag te spreken en trof zij een kind in nood 

aan. Vervolgens heeft verweerster naar haar zeggen telefonisch contact opgenomen met E, die 

verklaarde D niet te kunnen bereiken en haar daardoor al geruime tijd niet te behandelen. 

 

IV 2. Volgens verweerster besloot zij op grond van de ernst van de signalen die zij van D ontving de 

Meldcode in te zetten, waarop haar werd geadviseerd contact op te nemen met Jeugdbescherming Z. 

Omdat het niet lukte telefonisch contact te krijgen met de verantwoordelijke persoon bij 

Jeugdbescherming Z heeft verweerster naar haar zeggen besloten de brief van 25 april 2017 te 

schrijven. 

 

IV 3. Aangezien klager geen toestemming gaf voor een gesprek met D en haarzelf bij 

Jeugdbescherming Z, besloot zij tot een vervolgbrief gedateerd 19 juni 2017, aldus verweerster. 

 

IV 4. De reactie van Jeugdbescherming Z om haar brief in het dossier te stoppen deed verweerster naar 

haar zeggen besluiten om een ‘deskundigheidsverklaring’ voor de kinderrechter op te stellen, teneinde 

een gedegen onderzoek te laten instellen, maar ook vanuit het oogpunt dat een gezond contact met 

beide ouders de ontwikkeling van het kind zal bevorderen. 



17/20 

 4 

 

Ten aanzien van de verschillende klachtonderdelen heeft verweerster het volgende naar voren 

gebracht. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Volgens verweerster was de reden voor haar aanbod voor een gesprek, mede op verzoek van en in 

overleg met D, te trachten het contact tussen klager en D te herstellen, waarbij tijdens het gesprek de 

belangen en de veiligheid van D geborgd zouden zijn, en was van winstbejag van haar kant geen 

sprake. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerster zegt gezien de belangen van D en de dynamiek binnen haar systeem zowel ten opzichte 

van moeder als ten opzichte van klager, ervoor te hebben gekozen om D haar verhaal te laten vertellen 

zonder klager expliciet om toestemming te vragen. 

Van een behandelplan was geen sprake, het ging puur om ondersteuning, aldus verweerster. 

 

Ad klachtonderdeel 3: 

 

Verweerster zegt zich niet te herkennen in klagers verwijt dat zij op onprofessionele wijze haar 

conclusies heeft getrokken. Volgens verweerster kan klager niet over haar deskundigheid oordelen, 

aangezien hij niet aanwezig is geweest bij de gesprekken die zij met D had. 

 

Ad klachtonderdeel 4: 

 

Verweerster stelt dat voor haar het welbevinden van D centraal staat en dat dit ook voor de ouders het 

geval zou moeten zijn. 

Verweerster acht klagers verwijzing naar het verschijnsel ouderverstoting onterecht en zij merkt op dat  

de in haar brieven gegeven adviezen juist ‘in controverse tot ouderverstoting’ zijn. 

 

Ad klachtonderdeel 5: 

 

Volgens verweerster heeft E verklaard D al geruime tijd niet meer te behandelen en in afwachting te 

zijn van de overname van de behandeling door een andere instantie. 

 

Ad klachtonderdeel 6: 

 

Verweerster stelt dat zij met haar ‘deskundigheidsverklaring’ heeft beoogd dat er een gedegen 

onderzoek zou plaatsvinden door de kinderrechter en dat deze D zelf ook zou horen. Verweerster zegt 

naar eer en geweten vanuit haar professie en ervaring als psycholoog te hebben gehandeld en steeds 

het belang van het kind voor ogen te hebben gehouden. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

Ad klachtonderdeel 1, 2, 3 en 6: 

 

V 1. Artikel 1.1 van de Beroepscode 2015, hierna de Beroepscode, verstaat onder het beroepsmatig 

handelen “Alle handelingen die de psycholoog verricht wanneer hij optreedt in de hoedanigheid of 

functie van psycholoog of gebruik maakt van de aanduiding psycholoog.” 

Het schrijven van de brieven aan F en aan moeder, de in die brieven vermelde uitspraken en 

conclusies, en verweersters gesprekken met D vallen alle onder deze definitie. De klachtonderdelen 1, 
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2, 3 en 6 hebben alle betrekking op het professionele handelen van verweerster. Gelet op hun 

onderlinge samenhang behandelt het College deze klachtonderdelen gezamenlijk. 

 

Het in behandeling nemen van D. 

 

V 2. Het College gaat eerst in op klagers verwijt dat verweerster D zonder zijn medeweten en 

toestemming in behandeling heeft genomen (klachtonderdeel 2). 

 

V 3. Ter zitting heeft verweerster verklaard dat moeder bij haar in behandeling was en dat moeder D 

eenmaal heeft meegenomen naar verweersters praktijk, bij welke gelegenheid zij D op haar verzoek 

heeft aangehoord. Verweerster heeft gesteld dat van behandeling van D geen sprake was en dat zij D 

afgezien van deze eenmalige ontmoeting in de praktijk alleen nog ongeveer vijf maal telefonisch heeft 

gesproken. 

Deze verklaring van verweerster komt niet overeen met hetgeen zij in haar brief van 25 april 2017 aan 

F schreef, te weten: 

“Ondergetekende, Drs. B, behandelaar van D, hierna te noemen cliënte, zag cliënte enkele malen in 

haar praktijk ‘Y te N.” 

Hieruit blijkt dat er wel degelijk sprake was van behandeling. 

 

V 4. Ook uit hetgeen verweerster verder in haar brief van 25 april 2017 heeft geschreven, kan worden 

afgeleid dat D bij verweerster in behandeling was. Zij heeft immers geschreven: 

 

“In de gesprekken die ondergetekende had met cliënte zijn veel voorvallen, welke plaatsvonden bij 

vader en/of zijn partner uitgebreid door cliënte toegelicht. Mogelijk zijn deze ondervonden ervaringen 

voor cliënte traumatisch geweest. De subjectieve beleving van het trauma is de essentie van de 

gebeurtenis. Haar verhaal over haar belevingen zijn coherent, congruent en consistent. Het bewustzijn 

van cliënte is helder en de aandacht is goed te richten. De realiteitstoetsing is ongestoord. Er is geen 

sprake van psychotische verschijnselen. De waarneming is ongestoord. De oriëntatie in tijd, plaats en 

persoon is ongestoord. De affectmodulatie is adequaat. Er is sprake van invoelbare affecten. Cliënte 

heeft een helder beeld van de situatie waarin zij zich begeeft. 

 

Er is op psychisch gebied niets mis met het kind, behalve als zij bij haar vader is geweest, ik bespeur 

dat op de momenten als ‘het’ in therapie over haar vader gaat en/of zij bij haar vader is geweest, en 

niet op andere momenten, er sprake van dissociatie is.” 

Aan het stellen van een diagnose zoals door verweerster is gedaan, dient toch op zijn minst een 

gedegen onderzoek door middel van gesprekken en/of tests zijn voorafgegaan. Dat er meerdere 

gesprekken tussen D en verweerster in haar praktijk zijn geweest staat vast, gelet op verweersters 

mededeling daaromtrent in de brief aan F. 

 

V 5. In dit geval is sprake van de behandeling van een minderjarige cliënt, van wie de ouders zijn 

gescheiden en beiden het ouderlijk gezag hebben. Gedurende de periode van de behandeling was D 12 

jaar oud.  

Artikel 7 van de Beroepscode bepaalt dat de psycholoog als de cliënt minderjarig is en de leeftijd van 

12 jaar, maar nog niet die van 16 jaar heeft bereikt, de uit de Beroepscode voortvloeiende 

verplichtingen dient na te komen jegens de cliënt, alsmede jegens diens wettelijk 

vertegenwoordiger(s).  

Dat houdt in dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming moeten geven voor de behandeling 

en dat zij, alvorens zij die toestemming geven, moeten worden geïnformeerd over (het doel van) de 

behandeling.   

 

V 6. Dit beginsel kent slechts één uitzondering, namelijk indien zich een situatie voordoet waarin de 

psycholoog gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de belangen van de cliënt ernstig zouden 

worden geschaad door de betrokkenheid van de wettelijk vertegenwoordiger(s) bij de professionele 

relatie. Het College moet vaststellen dat niet is gebleken dat deze situatie zich hier voordoet. 

Verweerster heeft niet aannemelijk gemaakt dat zij redenen had om aan te nemen dat de belangen van 
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de dochter ernstig zouden worden geschaad door de betrokkenheid van klager bij de professionele 

relatie. Daarbij komt dat deze uitzondering stringent moet worden uitgelegd en niet ertoe mag leiden 

dat een kind zonder toestemming van een met gezag belaste ouder wordt gezien louter omdat de 

psycholoog dat geïndiceerd acht. 

Het College acht verweersters handelwijze dan ook in strijd met artikel 7, in samenhang met de 

artikelen 61, 62 en 63 van de Beroepscode. 

 

V 7. Het College acht het voorts onzorgvuldig dat verweerster niet alleen heeft nagelaten klager in te 

lichten over en toestemming te vragen voor de behandeling van D, maar ook dat zij klager welbewust 

heeft buitengesloten bij die behandeling.  

Daarmee heeft zij nagelaten ervoor te zorgen dat zij in haar beroepsmatig handelen onafhankelijk en 

objectief kon optreden, zoals artikel 41 van de Beroepscode voorschrijft.  

 

Het aan F verzoeken een gesprek met klager en D te organiseren met verweerster zelf als begeleidend 

therapeut 

 

V 8. Zoals hiervoor vermeld heeft verweerster ter zitting verklaard dat zij moeder in behandeling had. 

In dat opzicht was verweersters aanbod aan Jeugdbescherming Z om een gesprek met D en klager te 

organiseren met haar zelf als begeleidend therapeut naar het oordeel van het College niet 

professioneel. 

In artikel 39 van de Beroepscode staat dat psychologen een professionele relatie alleen dienen aan te 

vangen of voort te zetten, als dit professioneel en ethisch verantwoord is. 

Gelet op de complexe verhouding tussen klager en moeder diende verweerster zich ervan te onthouden 

om een professionele relatie met klager aan te gaan. 

Ook artikel 50 en 51 van de Beroepscode verzetten zich tegen een aanbod als door verweerster 

gedaan. 

 

Verweersters brieven van 25 april, 19 juni en 22 juni 2017. 

 

V 9. Verweerster heeft verklaard dat zij heeft besloten ‘de Meldcode in te zetten’, en dat zij een 

melding heeft gedaan bij Veilig Thuis, zonder dit vooraf te melden aan klager.  

De wet (artikel 5.2.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, WMO 2015) geeft derden, 

zoals verweerster, die beroepshalve beschikken over inlichtingen die noodzakelijk kunnen worden 

geacht om een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling te beëindigen of een redelijk 

vermoeden daarvan te onderzoeken, het recht zonder toestemming van de betrokkene – in dit geval 

klager – de situatie te melden bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (thans Veilig Thuis).  

Maar dan moet de psycholoog wel het stappenplan zoals omschreven in het Basismodel meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, hierna te noemen de Meldcode volgen. Dat heeft verweerster nagelaten. 

De Meldcode geeft aan dat de psycholoog voorafgaand aan een melding een gesprek dient te voeren 

met de (wettelijk vertegenwoordigers van de) cliënt. Daarin bespreekt de psycholoog de signalen van 

(kinder)mishandeling (dat wil zeggen de feiten die de psycholoog heeft vastgesteld en de 

waarnemingen die de psycholoog heeft gedaan) met de ouders. De psycholoog nodigt de ouders uit 

hierop te reageren. Openheid naar de ouders is uitgangspunt.  

In dit geval heeft verweerster ten onrechte klager niet benaderd. Voor zover verweerster zich ook in 

deze erop beroept dat het belang van D zich tegen het benaderen van klager zou verzetten oordeelt het 

College dat verweerster niet aannemelijk heeft gemaakt dat het belang van D zou worden geschaad als 

verweerster klager zou benaderen, in plaats van buiten hem om tot de melding over te gaan. Het 

College verwijst naar hetgeen hierover onder V 6 is overwogen. 

Het College concludeert dat verweerster zonder inachtneming van de daarvoor geldende 

verplichtingen, zoals vastgelegd in de Meldcode en in de Beroepscode de melding bij Veilig Thuis 

heeft gedaan.  

 

V 10. De brieven die verweerster op 25 april en 19 juni 2017 aan F heeft verzonden, voldoen, evenals 

de brief met bijlage die verweerster op 22 juni 2017 aan moeder zond, aan de definitie van rapportage 
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als vermeld in artikel 1.16 van de Beroepscode: “Alle tot één of meer personen herleidbare 

bevindingen, beoordelingen of adviezen, die mondeling of schriftelijk worden uitgebracht.” 

Bij het uitbrengen van een dergelijke rapportage dient de psycholoog de bepalingen van de 

Beroepscode in acht te nemen, zoals artikel 96. In dat artikel is bepaald dat een psycholoog bij het 

uitbrengen van een rapportage geen oordelen of adviezen geeft met betrekking tot een ander dan zijn 

cliënt. Indien het voor het doel van de rapportage noodzakelijk is over een ander dan de cliënt 

gegevens te verstrekken beperkt de psycholoog zich zo mogelijk tot die gegevens die hij uit eigen 

waarneming of onderzoek heeft verkregen. Voor het verstrekken van dergelijke gegevens is gerichte 

toestemming van betrokkene noodzakelijk. Indien de psycholoog gegevens over een ander dan de 

cliënt vermeldt die hij niet uit eigen waarneming of onderzoek heeft verkregen, dan is hij daarin uiterst 

terughoudend en geeft hij steeds de bron en relevantie van de gegevens aan. 

Het College heeft geconstateerd dat verweerster zich in haar rapportage niet heeft beperkt tot het 

weergeven van informatie over de behandeling van haar cliënte, D, maar dat zij in het rapport ook 

uitspraken over klager heeft gedaan en dat zij een advies heeft gegeven over de omgang tussen klager 

en D. 

Verweerster heeft daarmee miskend dat zij zich bij het uitbrengen van een rapportage als de 

onderhavige diende te houden aan genoemd artikel 96.  

Verweerster heeft in strijd met dit artikel in haar rapportage als professional uitspraken gedaan over 

klager, die geen cliënt van haar was en met wie zij nooit een persoonlijk gesprek had gehad op basis 

waarvan zij tot een professioneel oordeel over hem had kunnen komen, en die haar geen toestemming 

had gegeven om uitspraken over hem te doen.  

Verweerster heeft immers vermeld: 

 

“Samengevat komt het neer op psychische mishandeling, en betreft het ongezonde grenzen 

(grensoverschrijdend gedrag van vader): 

emotioneel misbruik (emotionele chantage en manipulatie), intellectueel misbruik (kind kan geen kind 

zijn), sociaal misbruik (pesten, zondebok zijn), verbaal misbruik (schelden, vernederen, kwetsen, 

beledigen). 

Daar een aantal van deze dingen regelmatig voorkomen, loopt cliënte hier (ernstige) psychische 

schade door op.” 

 

En: 

 

‘kenmerkende voorbeelden van psychische mishandeling die aan de orde zijn in geval van cliënte’. 

 

V 11. Naar het oordeel van het College had verweerster de brieven aan F niet mogen sturen zonder 

toestemming van klager. Door dat wel te doen heeft verweerster artikel 89 in samenhang met artikel 7 

van de Beroepscode overtreden. 

De brief aan moeder van 22 juni 2017 had verweerster evenmin mogen schrijven zonder toestemming 

van klager. Klager heeft immers eveneens het gezag over D en hem komen evenals moeder de rechten 

van de wettelijk vertegenwoordiger toe. Verweerster heeft ook in dit opzicht gehandeld in strijd met 

artikel 7 van de Beroepscode. 

 

V 12. Het College acht het verzenden van de brief van 22 juni 2017 met name onzorgvuldig, daar zij 

met deze brief beoogde de kinderrechter te adviseren. 

Door in die brief partij te trekken voor moeder en klager niet eens te informeren over haar voornemen 

om deze brief te schrijven heeft verweerster bovendien artikel 41 van de Beroepscode overtreden. 

 

V 13. De klachtonderdelen 1, 2, 3 en 6 zijn gelet op voorgaande overwegingen gegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 4: 

 

V 14. Verweerster heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat zij met haar opmerking dat de in haar 

brieven gegeven adviezen juist ‘in controverse tot ouderverstoting’ zijn, heeft bedoeld te zeggen dat 
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zij zich juist bijzonder heeft ingespannen om klager en D met elkaar in contact te brengen, hetgeen het 

‘tegendeel van ouderverstoting’ is. 

 

V 15. Aangenomen dat verweerster inderdaad bekend is met het verschijnsel ouderverstoting, heeft zij 

in ieder geval niet gehandeld overeenkomstig de Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen, 

onderdeel van de door het NIP samen met de NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en 

onderwijskundigen) en de BPSW (Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk) in 2015 

uitgegeven Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, naar welke richtlijnen klager heeft verwezen. 

Zij heeft immers de in die richtlijnen genoemde aanbeveling om beide ouders te betrekken bij de 

behandeling van de minderjarige niet gevolgd. 

 

V 16. Verweersters argument dat zij D niet heeft behandeld, maar haar slechts heeft aangehoord, 

wordt door het College verworpen. Het College verwijst naar hetgeen hieromtrent in de overwegingen 

bij de klachtonderdelen 1, 2, 3 en 6 is vermeld. 

 

V 17. Het College acht het begrijpelijk dat verweersters opstelling in deze bij klager tot zorgen over 

haar onpartijdigheid heeft geleid. 

Het College verwijst naar de overwegingen bij de klachtonderdelen 1, 2, 3 en 6, alwaar is geoordeeld 

dat verweersters handelwijze strijdig was met artikel 41 van de Beroepscode. Ook klachtonderdeel 4 is 

gegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 5: 

 

V 18. Dat de inmenging van verweerster een storend effect heeft gehad op de destijds lopende 

behandeling van D bij E, zoals klager stelt, is naar het oordeel van het College niet komen vast te 

staan. 

Dit klachtonderdeel is ongegrond. 

 

V 19. Het College komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is met uitzondering van het vijfde 

klachtonderdeel. 

 

V 20. Met betrekking tot de op te leggen maatregel overweegt het College als volgt. 

 

Het College acht de vele overtredingen van de Beroepscode, zoals door verweerster begaan, ernstig. 

Dit klemt temeer daar verweerster er ter zitting blijk van heeft gegeven zich er niet van bewust te zijn 

dat zij onjuist en onzorgvuldig heeft gehandeld. 

Verweerster heeft ter zitting verklaard dat zij nog steeds achter haar handelwijze staat.  

Hoewel verweerster vanuit haar standpunt bezien wellicht met de beste bedoelingen heeft gehandeld, 

was haar handelwijze onjuist en schadelijk voor alle betrokkenen. 

Verweerster heeft weliswaar aangevoerd dat het haar ging om het belang van D, maar zij heeft haar 

geen dienst bewezen. 

Nu het de eerste keer is dat verweerster is betrokken bij een klachtprocedure bij het College van 

Toezicht van het NIP, zal het College volstaan met een berisping. 

Daarbij raadt het College verweerster aan supervisie te volgen om het inzicht in de toepassing van de 

Beroepscode en de Meldcode te vergroten, met name wat betreft de toepassing bij kinderen en 

jeugdigen. 
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- berispt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 13 december 2017 

 

door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. M.E. Hoogenraad, 

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

leden 

 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

J.P. Fokker  

 


