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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, ingekomen op 21 april 

2016, door mevrouw A., hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen de heer dr. B, hierna te 

noemen verweerder, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in de NIP-

registers eerstelijnspsychologie NIP en psycholoog NIP, in deze procedure bijgestaan door mevrouw 

mr. S.J. Berkhoff-Muntinga, juridisch medewerker bij de VvAA. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift, ingekomen op 21 april 2016; 

- het verweerschrift d.d. 13 mei 2016; 

- de repliek d.d. 6 juli 2016; 

- de dupliek d.d. 2 augustus 2016. 

 

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

zitting van het College van 16 november 2016. 

Het College heeft aldaar besloten alsnog een mondelinge behandeling van de klacht te bepalen. 

Deze mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 8 maart 2017, 

waarbij verweerder aanwezig was, bijgestaan door mr. Berkhoff-Muntinga. 

Klaagster was met kennisgeving afwezig. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

 

II 1. Verweerder is sedert 2000 werkzaam als arbeid – en organisatiepsycholoog en sinds 2004 als 

gezondheidszorgpsycholoog. 

 

II 2. Vanaf ongeveer medio 2015 is verweerder als freelancer verbonden aan een huisartsenpraktijk in 

de functie van Praktijkondersteuner Huisartsen GGZ, hierna te noemen POH-GGZ. 

 

II 3. Klaagster volgt twee masteropleidingen, te weten orthopedagogiek en klinische psychologie. Zij 

is in verband met angst voor het spreken in groepen door haar huisarts verwezen naar verweerder. 

 

II 4. Het eerste, en enige, gesprek tussen klaagster en verweerder vond plaats op 18 april 2016 om 

20.00 uur in de huisartsenpraktijk. Er is geen afspraak voor een vervolggesprek gemaakt. 

 

II 5. Direct hierna is klaagsters moeder naar de praktijk gekomen en heeft zij verweerder in kennis 

gesteld van de onvrede die bij klaagster leefde naar aanleiding van het gesprek.  

  

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 
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III 1. Klaagster stelt dat zij al drie jaar rondliep met een specifieke sociale fobie (spreken in groepen) 

en dat het haar veel moeite heeft gekost voldoende moed te verzamelen om hiervoor professionele 

hulp te zoeken. 

 

III 2. Volgens klaagster reageerde verweerder, nadat zij haar probleem aan hem had voorgelegd, 

zonder haar nadere vragen over haar levensloop te hebben gesteld, met de mededeling dat haar leven 

tot haar zestiende perfect moet zijn geweest, dat zij verwend was en dat zij, nu zij tot de ontdekking 

was gekomen dat de wereld geen leuke plek is en dat daar ook vervelende gevoelens bij komen kijken, 

dat onder ogen moest zien. 

Klaagster verwijt verweerder dat hij zonder enige weet van haar achtergrond, zoals het verlies van 

haar moeder op jonge leeftijd (zij is opgegroeid met twee moeders) en de zelfmoord van een goede 

vriend, een dergelijke mededeling deed. 

Naar haar zeggen voegde hij daaraan toe dat hij wel vaker ‘mensen zoals haar’ tegenkwam, die het 

altijd heel fijn hadden gehad en die nu de realiteit van de wereld tegenkwamen en er niet tegen konden 

om ‘niet-fijne’ gevoelens te ervaren. 

 

III 3. Volgens klaagster ging verweerder niet in op haar poging hem duidelijk te maken dat het bij haar 

om een extremer probleem ging en haar stelling dat er toch ook echte psychologische stoornissen 

bestaan, maar volstond hij met de mededeling “maar dat heb jij niet”, een in haar ogen zeer snelle en 

niet onderbouwde conclusie. 

 

III 4. Klaagster stelt dat verweerder zich onbeleefd en onsympathiek tegenover haar opstelde, 

waardoor zij moeite moest doen om niet te gaan huilen. 

Zo zei verweerder volgens klaagster op enig moment tegen haar, toen zij zei bang te zijn niet 

professioneel op mensen over te komen: “Professioneel, hou toch op, hoe durf je dat woord in je 

mond te nemen, je bent nog geeneens afgestudeerd, je bent nog geeneens klaar met je stage. Je komt 

net een paar jaar van de middelbare school af. Professioneel, ach, hou toch op!” 

 

III 5. Volgens klaagster eindigde het gesprek met het advies dat zij gewoon niet zoveel eisen aan zich 

zelf moest stellen, wat cognitieve herstructurering bij zichzelf moest toepassen en ‘niet zo moest 

denken’. 

 

III 6. Klaagster zegt het gevoel te hebben dat haar probleem niet serieus is genomen. Zij neemt het 

verweerder kwalijk dat hij haar met een loos advies heeft weggestuurd en voelt zich door deze 

negatieve ervaring in haar waardigheid gekrenkt. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

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

volgende gesteld.  

 

IV 1. Verweerder zegt het te betreuren dat klaagster het consult heeft ervaren zoals zij dit in haar 

klacht beschrijft. 

 

IV 2. Ter toelichting op zijn functie van POH-GGZ heeft verweerder het volgende naar voren 

gebracht. 

De huisartsen verwijzen cliënten naar hem door, bij wie de problematiek als ‘licht’ wordt beoordeeld 

en bij wie geen vermoeden bestaat voor een DSM-IV diagnose, waardoor er geen indicatie is voor 

verwijzing naar de reguliere gezondheidszorgpsycholoog. 

De tijd die per cliënt beschikbaar is, is ongeveer 20 tot 25 minuten. De sessies zijn niet bedoeld en 

geschikt om diepgaande diagnostiek te plegen of dieper in te gaan op de levensloop van een cliënt. 

Over de werkwijze van de POH-GGZ zijn met de huisartsen duidelijke afspraken gemaakt. Zowel de 

huisarts als de POH-GGZ vertellen de patiënt dat het niet gaat om een reguliere sessie, maar om een 

korte observatie en/of interventie. 
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IV 3. Verweerder stelt dat de sfeer tijdens het gesprek, zoals die door klaagster is ervaren en 

beschreven, niet overeenkomt met zijn eigen gevoel daaromtrent. 

Hij zegt het consult als praktische steun aan klaagster te hebben ervaren. 

 

IV 4. Aan het einde van het gesprek heeft verweerder naar zijn zeggen klaagster meegedeeld dat het 

hem verstandig leek de situatie nog even aan te zien en nog geen vervolgafspraak te maken, waarmee 

klaagster instemde, zonder dat zij de indruk wekte gekwetst of teleurgesteld te zijn over het verloop 

van de sessie. 

 

IV 5. Verweerder zegt zich niet te herkennen in de door klaagster beschreven houding die hij zou 

hebben getoond en evenmin in de door haar geciteerde uitspraken die hij zou hebben gedaan. 

Volgens verweerder heeft hij klaagsters problematiek serieus genomen en deze benaderd op een mild 

provocatieve wijze, waarbij hij zich heeft bediend van een, in de positie van POH-GGZ niet 

ongebruikelijke, directieve therapeutische houding. Verweerder zegt sturend en oplossingsgericht met 

klaagster naar de problematiek te hebben gekeken, in tegenstelling tot een inzichtgevende benadering, 

die meer wordt gebruikt in de eerste en tweede lijn en niet in een POH setting. 

 

IV 6. Voorts stelt verweerder dat deze klacht bij hem heeft geleid tot reflectie over zijn handelen en 

dat hij de situatie in zijn intervisiegroep heeft besproken.  

 

IV 7. Een en ander heeft verweerder naar zijn zeggen tot de conclusie gebracht dat de directieve 

aanpak van de korte POH-GGZ sessies door cliënten als ongemakkelijk en mogelijk ook als 

confronterend kan worden ervaren. 

Verweerder ziet dit als een les om met nog meer zorgvuldigheid en aandacht in deze sessies te 

handelen en biedt zijn verontschuldigingen aan voor het feit dat zijn handelwijze onbedoeld voor 

zoveel ongemak bij klaagster heeft gezorgd. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 1. Het College heeft geconstateerd dat de POH-GGZ een relatief nieuwe functie in de 

huisartsenpraktijk betreft. 

In het Functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014, waarvan het College ambtshalve kennis heeft 

genomen, staat onder meer het volgende. 

Bladzijde 5: “De functie is gericht op de ondersteuning, begeleiding, kortdurende behandeling en zo 

nodig verwijzing van patiënten met psychische, psychosomatische en psychosociale problematiek.” 

Bladzijde 8: “De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk onder verantwoordelijkheid van de 

huisarts. De POH-GGZ beschikt over een professionele verantwoordelijkheid.” 

Bladzijde 9: “Praktijkondersteuner GGZ is vooralsnog geen beroep maar een functie. Anders dan een 

beroep, verwijst een functie naar de uitoefening van een set bij elkaar behorende taken.” 

 

V 2. Het College behandelt eerst de vraag of verweerder in de uitoefening van de functie POH-GGZ 

beroepsmatig handelt in de zin van de Beroepscode van het NIP. 

 

V 3. Volgens artikel 1.1 van de Beroepscode 2015 houdt beroepsmatig handelen in: Alle handelingen 

die de psycholoog verricht wanneer hij optreedt in de hoedanigheid of functie van psycholoog of 

gebruik maakt van de aanduiding psycholoog; hieronder valt de professionele relatie, het optreden als 

wetenschappelijk onderzoeker, docent, supervisor, in de media, et cetera. 

 

V 4. Uit het hiervoor in V 1 vermelde Functie- en competentieprofiel POH-GGZ 2014 in samenhang 

met hetgeen verweerder ter toelichting op zijn functie als POH-GGZ naar voren heeft gebracht 

(hiervoor in IV 2 vermeld), leidt het College af dat verweerder in zijn functie van POH-GGZ tevens 

handelt in de hoedanigheid van psycholoog of gebruik maakt van de aanduiding psycholoog. 
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Verweerder heeft overigens ook niet weersproken dat hij in de functie van POH-GGZ tevens als 

psycholoog het gesprek met klaagster heeft gevoerd.  

Verweerder heeft dan ook beroepsmatig gehandeld in de zin van de Beroepscode.  

 

V 5. Verweerder was, als psycholoog en lid van het NIP, ook in de functie van POH-GGZ gehouden 

de Beroepscode in acht te nemen. 

In de Beroepscode 2015 staat onder meer dat psychologen in hun handelen zorgvuldig zijn jegens de 

cliënt (artikel 15), in hun beroepsuitoefening handelen volgens de professionele standaard (artikel 16) 

alsmede methoden kiezen die doeltreffend en doelmatig zijn en zich rekenschap geven van de 

beperkingen van die methoden (artikel 101). 

 

V 6. Ter zitting heeft verweerder verklaard dat de vraagstelling in de verwijzing door de huisarts 

inhield: “inventarisatie”.  

Tevens heeft verweerder ter zitting verklaard dat klaagsters primaire vraag betrekking had op het feit 

dat zij in het kader van haar stage een intakegesprek met ouders moest houden over een kind en dat zij 

daar tegenop zag. Verweerder heeft verder verklaard dat hij bij klaagster is nagegaan of er meer 

speelde, en daarbij heeft geconstateerd dat het ging om een eenmalig probleem, waarna hij ervoor 

heeft gekozen om dit specifieke probleem meteen aan te pakken, met als gevolg dat het duiden van het 

probleem vloeiend overging in een interventie, te weten een probleemoplossende aanpak in de vorm 

van cognitieve herstructurering. 

 

V 7. Verweerder heeft ter zitting verklaard erg te zijn geschrokken toen hij via klaagsters moeder van 

klaagsters onvrede vernam. Hij heeft ook verklaard zich te kunnen voorstellen dat hij tijdens het 

gesprek met klaagster moe was, doordat hij gedurende de dag eigen cliënten had behandeld en aan het 

einde van de dag tussen 17.00 en 21.00 uur in zijn functie van POH-GGZ afspraken met acht cliënten 

had.  

Verweerder heeft ter zitting opgemerkt dat zijn aanpak wellicht ‘te gretig’ was en dat zijn keuze om in 

één sessie zowel het probleem te inventariseren als te trachten het op te lossen achteraf niet de juiste 

was. 

 

V 8. Naar het oordeel van het College mocht klaagster er op grond van het feit dat zij was verwezen 

naar een psycholoog, op vertrouwen dat zij door verweerder op zorgvuldige en verantwoorde wijze te 

woord werd gestaan. 

Hoewel de vraagstelling volgens verweerder betrekking had op inventarisatie, heeft verweerder zich 

niet beperkt tot een screening, maar is hij meteen overgegaan tot behandelen. Verweerder had slechts 

20 minuten ter beschikking had voor het gesprek met klaagster, welk tijdsbestek al op zichzelf bezien 

weinig ruimte biedt om meteen in een eerste gesprek een interventie toe te passen. 

Verweerder heeft niet duidelijk gemaakt waaruit hij heeft afgeleid dat hij klaagster na een voldoende 

screening van haar problematiek welingelicht kon meenemen naar de volgende fase, te weten de door 

hem gekozen interventie. Daartoe volstaat niet dat hij zegt te hebben geconstateerd dat het ging om 

een eenmalig probleem, nu aanwijzingen ontbreken dat hij die constatering afdoende bij klaagster 

heeft geverifieerd alvorens tot die interventie over te gaan. 

Voorts heeft verweerder niet duidelijk gemaakt waaruit hij heeft afgeleid dat het verantwoord was te 

kiezen voor een confronterende en provocatieve aanpak. Die aanpak was naar het oordeel van het 

College niet vanzelfsprekend adequaat in het licht van hetgeen klaagster hem had verteld, te weten 

problematiek die de kenmerken had van sociale angst. Bij een dergelijke problematiek dient het risico 

van een aanpak als door verweerder gekozen te worden ingeschat. Verweerder heeft niet duidelijk 

gemaakt dat hij een inschatting van dit risico heeft gemaakt alvorens tot de interventie over te gaan. 

  

V 9. Het College concludeert dat verweerder heeft gehandeld in strijd met de artikelen 15, 16 en 101 

van de Beroepscode 2015 door tot de gekozen interventie over te gaan, (te weten een naar zijn zeggen 

mild provocatieve benadering), die niet vanzelfsprekend was en niet voor de hand lag in het licht van 

klaagsters problematiek (met kenmerken van sociale angst), terwijl verweerder bovendien niet 

duidelijk heeft gemaakt hoe voor klaagster kenbaar was dat hij overging van inventarisatie naar 

interventie. De klacht is gegrond. 
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V 10. Ten aanzien van de op te leggen maatregel neemt het College in overweging dat verweerder 

heeft duidelijk gemaakt dat hij inziet dat zijn handelwijze in deze niet zorgvuldig was en dat hij zijn 

spijt daarover heeft betuigd.  

Verweerder heeft ter zitting verklaard dat hij zijn werkwijze heeft aangepast naar aanleiding van deze 

casus, doordat hij op dagen waarop hij in de avond meerdere gesprekken als POG-GGZ dient te 

voeren, in zijn eigen praktijk overdag meer rust neemt dan voorheen. 

Het College acht gelet op al het voorgaande de maatregel van waarschuwing passend. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerder. 

 

Aldus gewezen op 8 maart 2017 

 

door: 

 

mr. G. de Groot, voorzitter, 

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

drs. A.C. van der Horst, 

dr. T.A.W. van der Schoot, 

prof. dr. M.J.M. van Son, 

leden 

 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

G. de Groot 
 

 

 


