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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 februari 2016 door 

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

verweerder, 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. 5 februari 2016; 

- het verweerschrift met bijlage d.d. 14 april 2016; 

- de repliek met bijlage d.d. 24 mei 2016; 

- de dupliek d.d. 12 augustus 2016; 

- de brief van mr. A.N.L. de Hoogh, advocaat te Utrecht, waarin hij zich stelt als raadsman namens 

verweerder; 

- de door mr. de Hoogh ter zitting overgelegde stukken; 

- de spreekaantekeningen van mr. de Hoogh voornoemd. 

 

Nadat de mondelinge behandeling van de klacht op verzoek van partijen was verplaatst, heeft deze 

plaatsgevonden ter zitting van het College van 8 maart 2017, waarbij verweerder aanwezig was. 

Verweerder werd bijgestaan door mr. De Hoogh, voornoemd. 

Klaagster was niet aanwezig. Zij heeft daags na de zitting gebeld met het secretariaat van het College 

van Toezicht dat zij op de datum van de zitting ziek was. Door zonder tijdig bericht niet te verschijnen 

heeft klaagster geen gebruik gemaakt van de haar geboden gelegenheid te reageren op een door 

verweerder ter zitting overgelegd stuk dat het College hierna onder II.e. noemt en bij de beoordeling 

zal betrekken. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Klaagster, geboren in 1960, heeft een dochter C (hierna te noemen de dochter), geboren in 

1997. 

b. Verweerder is als psychotherapeut werkzaam in een praktijk “X” genaamd te Y. 

c. Na doorverwijzing door Z vanwege problemen tussen klaagster en de dochter heeft er op 17 

juni 2011 een intakegesprek plaatsgevonden tussen klaagster, de dochter en verweerder. 

d. Verweerder heeft bij die gelegenheid klaagster gevraagd om haar BSN-nummer, waar ze is 

verzekerd en het persoonlijk nummer van haar verzekering. 

e. Op 1 augustus 2011 heeft verweerder een X-Behandeldocument opgesteld. Daarin staan onder 

“Naam cliënten” twee namen vermeld waaronder die van klaagster. Voorts staat onder 

“Behandelingsdoelstellingen” onder andere vermeld “het verbeteren van de relatie/omgang 

tussen moeder en kind.” Verweerder heeft dit document met klaagster doorgenomen. 

f. Ook in 2012 is klaagster met de dochter een aantal keer bij verweerder geweest. Uit een brief 

van een maatschappelijk werker van het AMK van 11 april 2012 aan klaagster blijkt dat met 

klaagster toen onder andere is afgesproken dat zij contact houdt met verweerder in zijn 

kwaliteit van psychotherapeut te Y om inzicht te krijgen in haar aandeel in de strijd tussen 

haar en de dochter. 

g. De kosten voor psychologische hulp van de dochter werden in 2011 volledig gedekt door de 

zorgverzekering. 
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h. De kosten voor psychologische hulp aan klaagster over het jaar 2012 heeft verweerder 

eveneens in rekening gebracht bij de zorgverzekeringsmaatschappij van klaagster. Deze 

maatschappij heeft vervolgens € 990,30 aan verweerder betaald. De eigen bijdrage van  

€ 200,= is door de maatschappij aan klaagster in rekening gebracht. 

i. Klaagster heeft dit bedrag niet betaald. 

j. Bij brief van 19 augustus 2015 heeft klaagster aan verweerder laten weten het bedrag niet te 

willen betalen aangezien zij niet onder behandeling was bij verweerder en dus geen cliënt van 

hem was. 

k. Bij brief van 15 oktober 2015 heeft verweerder geantwoord dat hij bij zijn standpunt blijft en 

dat klaagster het bedrag dient te betalen. Hij schrijft hierover: 

“(….)  

Ik vind het jammer dat u dit gedrag vertoond. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken is 

dat u moeite heeft om het luttele bedrag van €200,- te moeten betalen. Zeker als u dit bekijkt 

in het licht van wat ik voor u en uw dochter heb bereikt in de behandeling.  

(….) 

U heeft mij zelfs aanvankelijk proberen te bewegen om fraude te plegen met uw voorstel om 

uw eigen bijdrage via de verzekering van uw dochter te declareren! Toen ik aangaf dat niet te 

zullen doen probeert u het nu over een andere boeg te gooien. 

Nogmaals ik vind dit allemaal jammer, vervelend en een onnodige verspilling van mijn tijd.” 

l.  Partijen hebben ondanks de hulp van derden geen oplossing voor dit probleem weten te 

bereiken. 

 

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: 

1. Hij heeft klaagster een brief gestuurd waarin hij haar verwijt frauduleuze handelingen te 

plegen; 

2. Hij heeft zorg voor klaagster gedeclareerd terwijl zij zelf nooit hulp van hem heeft gehad. 

Klaagster stelt hiertoe dat zij alleen op de achtergrond aanwezig was bij de gesprekken met haar 

dochter. Daarom had verweerder voor haar geen rekening aan de verzekeringsmaatschappij moeten 

sturen. Klaagster is nu verplicht de eigen bijdrage te betalen. Verweerder heeft op geen enkele wijze 

hierover uitleg aan klaagster gegeven. Dat verweerder klaagster beticht van frauduleuze handelingen 

heeft haar psychisch pijn gedaan. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder heeft de klacht gemotiveerd betwist. Ter zitting heeft hij gezegd dat hij het betreurt dat hij 

uit zijn professionele slof is geschoten bij het schrijven van de brief van 15 oktober 2015.  

Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal hierop in het onderstaande nader worden 

ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

Op 1 maart 2015 is de nieuwe beroepscode van het NIP (Beroepscode 2015) in werking getreden. Nu 

klachtonderdeel 2 betrekking heeft op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan vóór 1 maart 2015, 

dient toetsing van dit klachtonderdeel plaats te vinden aan de vóór 1 maart 2015 geldende 

beroepscode, de Beroepscode 2007. Klachtonderdeel 1, betreffende de in oktober 2015 geschreven 

brief zal daarentegen worden getoetst aan de Beroepscode 2015. 

 

V.2. Het College is van oordeel dat verweerder de brief van 15 oktober 2015 (zoals geciteerd onder 

1.k) op een meer zakelijke wijze had moeten opstellen. De tekst van die brief is onnodig kwetsend 

voor klaagster. Dat verweerder in eerste instantie niet begreep waar klaagster het over had, maakt dit 

niet anders. 
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Door deze brief aan klaagster te sturen heeft verweerder dus weliswaar niet helemaal gehandeld zoals 

van hem als zorgvuldig beroepsbeoefenaar verwacht mag worden, maar zijn handelwijze is niet 

zodanig verwijtbaar dat hem hiervoor een maatregel moet worden opgelegd. Bij deze beoordeling 

heeft meegespeeld dat verweerder ter zitting zijn excuses voor de verzending van de brief heeft 

aangeboden. 

Klachtonderdeel 1 is hiermee ongegrond. 

 

V.3. Met betrekking tot klachtonderdeel 2 heeft klaagster aangevoerd dat alleen haar dochter is 

behandeld en dat zij zelf nooit hulp heeft gehad van verweerder. Doordat verweerder ten onrechte ook 

voor behandeling van klaagster heeft gedeclareerd, is klaagster financieel benadeeld.  

Verweerder heeft daarentegen aangevoerd dat sprake was van een systeembehandeling. Zowel 

klaagster als haar dochter werden behandeld door middel van gezinstherapie. Verweerder heeft dit bij 

het begin van de behandeling aan klaagster duidelijk gemaakt omdat hij om haar gegevens van de 

zorgverzekering heeft gevraagd en omdat hij het behandeldocument waarin dit is opgenomen met haar 

heeft besproken (zoals genoemd onder II.e). 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of sprake is geweest van individuele 

behandeling, 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 verweerder, 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. Dit 

klachtonderdeel is derhalve eveneens ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht in zijn geheel ongegrond is. 

 

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. 


