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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 31 mei 2016 door 

mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te noemen 

verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-register 

eerstelijnspsychologie NIP, A&O psycholoog NIP en psycholoog NIP.  

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift d.d. 31 mei 2016; 

- het verweerschrift d.d. 23 augustus 2016 ingediend door de gemachtigde van verweerster mr. 

I.M.I. Apperloo, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand; 

- de repliek d.d. 29 september 2016; 

- de dupliek d.d. 21 oktober 2016. 

 

De behandeling van de klacht heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van 

het College van 8 maart 2017.  

 

II De feiten 
 

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

a. Verweerster is werkzaam als GZ-psycholoog. 

b. Verweerster heeft in het voorjaar van 2015 met de echtgenoot van klaagster individuele 

gesprekken gevoerd. In het kader van die behandeling heeft verweerster aan klaagster enkele 

vragenlijsten gestuurd.  

c. Verweerster heeft voorts met de echtgenoot en klaagster enkele relatiegesprekken gevoerd. De 

zoon was hier zijdelings bij betrokken omdat tevens sprake zou zijn van gezinsproblematiek. 

 

 

III Het standpunt van klaagster 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 in de contacten met klaagster en haar echtgenoot en zoon grote fouten gemaakt; 

2. Zij sprak tijdens de therapiesessies over voor klaagster herkenbare andere mensen; 

3. Zij heeft aan de echtgenoot van klaagster gemeld dat klaagster zou leiden aan de stoornis 

Borderline; 

Klaagster stelt hiertoe dat de psycholoog haar gezin schade heeft berokkend. Zij heeft ten onrechte en 

ongefundeerd aan de echtgenoot van klaagster medegedeeld dat zij Borderline zou hebben. Daarnaast 

sprak zij in de therapie over andere mensen. Dit gaf klaagster een onaangenaam gevoel omdat zij zich 

afvroeg of verweerster ook over haar sprak met andere cliënten. Klaagster heeft het vertrouwen in 

verweerster verloren. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht 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 

 

V.1. Nu de klacht het handelen van verweerster betreft in het voorjaar van 2015 zal worden getoetst 

aan de Beroepscode 2015 die op 1 maart 2015 in werking is getreden. 

 

Ten aanzien van de ontvankelijkheid: 

V.2. Anders dan verweerster aanvoert is het College van oordeel dat klaagster ontvankelijk is in haar 

klacht. Of klaagster bij verweerster onder (individuele) behandeling is geweest is voor de 

ontvankelijkheid niet van belang. Een klager wordt ingevolge artikel 2.1.3 van het Reglement voor het 

Toezicht al geacht belang te hebben bij een klacht indien hij voldoet aan de begripsomschrijving van 

de betrokkene zoals vastgelegd in de Beroepscode voor psychologen. Ingevolge artikel 1.2 van de 

code 2015 is een betrokkene een persoon die direct of indirect is betrokken bij het beroepsmatig 

handelen van de psycholoog of die daardoor in zijn belangen wordt geraakt. Die omschrijving is 

ruimer dan de vraag of de klager als cliënt onder individuele behandeling is geweest bij de 

aangeklaagde. Nu klaagster samen met haar echtgenoot en verweerster partner-relatiegesprekken heeft 

gevoerd is zij wel degelijk aan te merken als betrokkene en is zij ontvankelijk in haar klacht. Daarbij 

komt dat de klacht naar het oordeel van het College voldoende duidelijk is omschreven. Dat klaagster 

geen artikelen heeft genoemd uit de Beroepscode die mogelijk zouden zijn overtreden, is niet van 

belang. Het College beoordeelt altijd zelf aan de hand van de door haar vastgestelde feiten of de 

Beroepscode is geschonden. 

 

Ten aanzien van de klacht: 

V.3. Het College is van oordeel dat klachtonderdeel 1 niet gegrond is. 

Klaagster heeft haar stelling dat verweerster grote fouten in de (gezins)behandeling heeft begaan 

onvoldoende aannemelijk gemaakt. Zij heeft daarvoor namelijk verwezen naar correspondentie maar 

deze niet bijgevoegd. Voorts heeft verweerster betwist dat er fouten in de correspondentie zijn 

gemaakt.  

Voor het gegrond verklaren van een klacht is noodzakelijk dat de daaraan ten grondslag gelegde feiten 

vaststaan. Die eventuele vaststelling heeft klaagster zelf onmogelijk gemaakt. Dit klachtonderdeel is 

dus ongegrond. 

 

V.4. Wat betreft klachtonderdeel 2 en 3 heeft klaagster aangevoerd dat verweerster tijdens de sessies 

heeft gesproken over voor haar herkenbare andere mensen en dat zij aan de echtgenoot van klaagster 

heeft gemeld dat zij de stoornis Borderline zou hebben.  

Verweerster heeft aangevoerd dat het onjuist is dat zij over andere mensen heeft gesproken en dat zij 

evenmin aan de echtgenoot van klaagster heeft gezegd dat er bij klaagster sprake zou zijn van een 

Borderline-stoornis. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of verweerster haar beroepsgeheim heeft 

geschonden dan wel mogelijk ten onrechte een diagnose betreffende klaagster zou hebben gesteld, 

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 klaagster niet gegrond kan 

worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klaagster 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. Deze klachtonderdelen zijn 

derhalve eveneens ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is. 
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld. 

 

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. 

 

 


