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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 26 augustus 2016 

door A en B, hierna te noemen klagers, 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 kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 26 augustus 2016; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 4 november 2016; 

- het bericht van verweerster dat zij zich ter zitting zal laten bijstaan door haar raadsvrouw, 

mevrouw W.E. Lodewijks, jurist; 

- de brief van de secretaris van het College aan klagers dat verweerster zich zal laten bijstaan door 

Lodewijks voornoemd. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 8 maart 

2017, waarbij verweerster aanwezig was. Verweerster werd bijgestaan door Lodewijks voornoemd. 

Klagers waren afwezig. 

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende worden 

uitgegaan. 

a. Verweerster werkte in 2012 als basispsycholoog bij W te X. Daarna is zij als gz-psycholoog 

gaan werken bij Y te Z. 

b. Klager is de vader van drie kinderen waaronder D, geboren in 1999, hierna ook te noemen de 

zoon. In 2012 had klager het gezag over de zoon. 

c. Klaagster is de moeder van E, geboren in respectievelijk 2004 en 2005 (hierna te noemen de 

dochters).  

d. Voornoemde kinderen komen uit eerdere relaties van klagers met derden voort. De kinderen 

wonen niet bij klagers. 

e. In ieder geval in 2012 heeft verweerster de zoon behandeld. Verweerster had hier geen 

toestemming voor gevraagd aan klager; hij is pas in mei 2014 bij toeval hiervan op de hoogte 

geraakt. 

f. Klagers zijn op 24 maart 2014 met elkaar gehuwd. 

g. Op 9 februari 2015 heeft klager een mail gestuurd aan verweerster en een collega verbonden 

aan W waarin hij aangeeft dat er sinds zijn laatste contact met hen in mei 2014 veel is 

veranderd. De zoon heeft een aantal maanden bij hem gewoond. De Raad voor de 

Kinderbescherming heeft onderzoek gedaan en de kinderrechter heeft de kinderen onder 

toezicht gesteld. Klager heeft daarnaast van zijn ex-vrouw gehoord dat zij met de zoon 

wederom naar de praktijk van verweerster wil komen. Klager besluit zijn mail met: “Ik wil u 

dan ook vragen mij te informeren over uw plannen, met betrekking tot onderzoek of 

behandeling van D (….). Ook zult u informatie van mij willen ontvangen neem ik aan, met een 

eventueel intake gesprek.” 

h. De collega van verweerster heeft vervolgens onder andere aan klager gevraagd of hij zijn mail 

kan opvatten als een toestemming voor de aanmelding van de zoon bij de praktijk. 
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i. Klager heeft dezelfde dag nog teruggemaild dat zijn verzoek om informatie geenszins mag 

worden gezien als een toestemming voor de behandeling van de zoon nu hem niet duidelijk is 

waar hij toestemming voor geeft. 

j. Op 15 maart 2016 heeft klaagster contact gezocht met de praktijk van X in eerste instantie 

over de behandeling van de (stief)zoon. En voorts omdat zij hulp zocht voor haar dochters. 

Verweerster was inmiddels werkzaam in deze praktijk. 

k. Op 29 maart 2016 heeft verweerster aan klagers geschreven dat zij beperkt aanwezig is op de 

praktijk. Voorts heeft zij vermeld dat de zoon is aangemeld voor zorg maar dat die tot dusver 

niet van de grond is gekomen. Omdat de zoon inmiddels 16 jaar oud is kan verweerster zonder 

zijn toestemming niets aan klagers mededelen omtrent een eventuele behandeling. 

l. In mei 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de ex-man van klaagster, zijn nieuwe 

partner, X en verweerster. Eerst tijdens dat gesprek is aan verweerster duidelijk geworden dat 

klager de nieuwe partner was van klaagster. 

m. Op 6 juli 2016 heeft het startgesprek met de ex-man van klaagster plaatsgevonden betreffende 

de hulpverlening aan de dochters. 

n. In de zomer van 2016 heeft verweerster getracht eveneens een startgesprek te organiseren met 

klaagster. Dit is vanwege verschillende omstandigheden niet gelukt. In de mailwisseling 

hieromtrent stelt klaagster op een gegeven moment voor een dubbele afspraak in te plannen. 

Dus eerst een gesprek over de dochters en aansluitend een gesprek over de (stief)zoon. 

o. Op 19 augustus 2016 heeft verweerster aan klaagster abusievelijk 80 pagina’s tekst met 

flarden van door haar ontvangen e-mails toegezonden. Hierin staat ook informatie over de 

zoon vermeld. Verweerster heeft die informatie gekregen van de ex-vrouw van klager. De 

informatie houdt onder meer het volgende in: 

“Hoi E, bedankt voor je mail. Fijn om te lezen dat je weer aan het werk bent! Bij ons is alles 

goed. D is voor 35 uur per week aan het werk bij F en kan deze vakantiebaan verlengen in” 

p. Klagers hebben vervolgens het vertrouwen in verweerster opgezegd. 

 

 

III Het standpunt van klagers en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen 

1. Zij heeft de zoon van klager behandeld zonder toestemming van klager en heeft hierover geen 

informatie willen verstrekken; 

2. Zij heeft belangen verstrengeld door meerdere kinderen uit het samengestelde gezin van 

klagers te behandelen; 

3. Zij heeft haar geheimhoudingsplicht geschonden door 80 pagina’s tekst aan klaagster te 

verzenden waarin onder meer informatie over de zoon van klager staat vermeld; 

4. Zij heeft geweigerd om met klaagster in gesprek te gaan en heeft zich negatief en partijdig 

uitgelaten over haar. 

Klagers stellen dat door het onprofessionele gedrag van verweerster er nieuwe vertraging en juridische 

strijd zijn ontstaan die niet in het belang van de kinderen zijn. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht deels erkend en voor het overige 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 in werking getreden. Nu de klacht 

betrekking heeft op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór maar ook na 1 maart 2015, dient 

toetsing plaats te vinden zowel aan de vóór 1 maart 2015 geldende beroepscode (de Beroepscode 

2007) als aan de na 1 maart 2015 geldende beroepscode (de Beroepscode 2015). 
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V.2. Ten aanzien van klachtonderdeel 1 overweegt het College als volgt. 

Verweerster heeft in 2012 een aantal keer contact gehad met de zoon. Omdat zij veronderstelde dat 

haar toenmalige supervisor vooraf toestemming aan klager had gevraagd en verkregen voor de 

behandeling van de zoon heeft zij dit niet verder geverifieerd bij klager. Verweerster heeft erkend dat 

dit niet juist was. W heeft hiervoor excuses aangeboden en verweerster heeft ter zitting hierover 

opgemerkt dat dit voor haar een leermoment is geweest.  

Het College wijst in dit verband op artikel I.1.5.1 van de Beroepscode 2007 waarin - voor zover hier 

van belang - staat vermeld dat “als de cliënt minderjarig is en nog niet de jaren des onderscheids heeft 

bereikt, de in de beroepscode aan hem toegekende rechten worden uitgeoefend door zijn wettelijk 

vertegenwoordiger(s) (….)”. 

Verweerster had dus zelf moeten verifiëren bij klager of hij akkoord was met het feit dat zij de zoon 

zou gaan behandelen nu hij nog geen 16 jaar oud was en dit niet aan haar supervisor moeten overlaten. 

Verweerster heeft hiermee gehandeld in strijd met voormeld artikel I.1.5.1 en III.3.2.3 van de code 

2007 waarin staat opgenomen dat de psycholoog uitsluitend een professionele relatie met iemand kan 

aangaan met diens toestemming. Klachtonderdeel 1 is in zoverre gegrond. 

 

V.3. Wat betreft klachtonderdeel 2 geldt het volgende. 

Het College heeft niet vast kunnen stellen dat verweerster belangen van de kinderen uit het 

samengestelde gezin van klagers verstrengeld zou hebben. Klagers hebben hiertoe gesteld dat 

verweerster alle drie de kinderen onder behandeling heeft gehad. Verweerster heeft op dit punt 

aangevoerd dat zij met de zoon van klager in mei 2016 geen behandelcontact meer had. Toen werd 

haar duidelijk dat klager als vader van de zoon de nieuwe partner was van moeder, de moeder van de 

dochters. Daarbij was de eventuele behandeling van de dochters door verweerster toen nog in een 

oriënterende fase. Deze behandeling is bovendien uiteindelijk niet doorgegaan. 

Het bovenstaande leidt tot de slotsom dat klagers onvoldoende feiten hebben aangevoerd die 

aannemelijk maken dat verstrengeling van belangen door verweerster heeft plaatsgevonden. Dit 

klachtonderdeel is dus niet gegrond. 

 

V.4. Klachtonderdeel 3 is wel gegrond. 

Verweerster heeft erkend dat zij vanwege een computerprobleem op 19 augustus 2016 abusievelijk 80 

pagina’s flarden van door haar ontvangen e-mails van anderen aan klaagster heeft doorgestuurd. 

Verweerster heeft hiervoor haar excuses aangeboden. 

Het College is van oordeel dat verweerster hiermee in strijd heeft gehandeld met artikel 71 van de 

Beroepscode 2015 waarin - voor zover hier van belang - staat opgenomen “dat de psycholoog in het 

directe contact met de betrokkene een vertrouwensrelatie aangaat. Daarom zijn psychologen verplicht 

tot geheimhouding hetgeen hen uit hoofde van de uitoefening van hun beroep ter kennis komt, voor 

zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn.” 

Dit klachtonderdeel is dus gegrond. Wel is duidelijk geworden dat het handelen van verweerster op dit 

punt niet opzettelijk is geweest. 

 

V.5. Wat betreft klachtonderdeel 4, inhoudende dat verweerster zich negatief heeft uitgelaten over 

klaagster en niet met haar in gesprek wilde, geldt het volgende. 

Klagers hebben op dit punt aangevoerd dat verweerster zonder opgaaf van redenen negatief was over 

klaagster. Verweerster heeft aangevoerd dat zij meerdere pogingen heeft gedaan met klaagster in 

gesprek te komen maar dat dit om verschillende redenen niet is gelukt. Zij heeft voorts verwezen naar 

de overgelegde mailcorrespondentie tussen partijen. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of verweerster zich negatief en 

weigerachtig heeft opgesteld jegens klaagster, 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 klagers niet gegrond kan worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt 

dat het woord van klagers 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. Ook uit de overgelegde e-mailcorrespondentie volgt naar het oordeel van het College niet een 

negatieve en weigerachtige handelwijze van verweerster. Dit klachtonderdeel is derhalve ongegrond. 
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Het College komt tot de slotsom dat de klachtonderdelen 1 en 3 gegrond zijn. De klachtonderdelen 2 

en 4 zijn niet gegrond.  

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. 

Een waarschuwing is een zakelijke terechtwijzing die de onjuistheid van een handelwijze naar voren 

brengt zonder daarop een stempel van laakbaarheid te drukken. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 8 maart 2017 

 

door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

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

mr. drs. M.J. Ariëns, 

drs. Renée Beer, 

prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

J.P. Fokker. 

 

 

 


