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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 augustus 2016 

door de heer en mevrouw A, hierna te noemen klagers, 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 kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 31 augustus 2016; 

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

- de brief van 29 december 2016 van mr. C namens klagers waarin hij zich stelt als raadsman; 

- de brief van 20 januari 2017 met de bijlage van klagers; 

- de brief van 1 februari 2017 met bijlagen van verweerster. 

 

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

februari 2017, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Klaagster was afwezig met bericht.  

Klager werd bijgestaan door mr. C voornoemd, advocaat te Den Haag. 

Verweerster werd bijgestaan door mw. mr. D, werkzaam bij DAS Rechtsbijstand. Voorts was 

aanwezig mevrouw E, collega van verweerster. Klagers hebben ter zitting met haar aanwezigheid 

ingestemd. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

a. Klagers zijn de grootouders (vaderszijde) van de minderjarigen F en G. Sinds mei 2014 

woonden de kinderen bij klagers. 

b. In juli 2014 zijn de kinderen formeel uit huis geplaatst bij klagers en zijn de kinderen 

aangemeld voor pleegzorg.  

c. Vanaf 24 september 2014 zijn de kinderen bij de grootouders (moederszijde) gaan wonen. 

d. Op 6 oktober 2014 is er een ondertoezichtstelling (hierna ots) uitgesproken. 

e. Verweerster werkt als gedragswetenschapper bij X, thans genaamd Y. Zij maakte als zodanig 

onderdeel uit van het Intern Diagnostiekteam en voerde psychodiagnostisch onderzoek uit 

teneinde gezinsvoogden, eveneens werkzaam bij Y, te ondersteunen dan wel te adviseren. 

f. Eind oktober 2014 is er door verweerster op verzoek van de toenmalige gezinsvoogd naar 

aanleiding van zorgelijke signalen afkomstig van de zijde van klagers een onderzoek gestart 

naar vermeend seksueel misbruik van F (geboren in 2009) door een familielid (opa 

moederszijde). De ouders van F zijn met dit onderzoek akkoord gegaan. Als 

onderzoeksvragen zijn daarbij gesteld: “ 

1. In hoeverre is de psycho-seksuele ontwikkeling van F leeftijdsadequaat? 

2. Worden aanwijzingen gevonden voor het meemaken van niet leeftijdsadequate ervaringen 

op seksueel gebied” 

g. Nadat er door verweerster interviews met moeder, klagers en F zijn gevoerd, is er een concept-

rapportage door haar opgesteld. Conclusie daarvan is dat verweerster de signalen van klagers 

niet heeft waargenomen. Verweerster adviseert het verrichten van aanvullend sociaal-

emotioneel en intelligentie onderzoek bij F te overwegen. 
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h. Verweerster heeft haar rapportage op 18 december 2014 met de moeder van F en oma 

moederszijde besproken. Moeder ziet blijkens een opmerking door verweerster toegevoegd 

aan het rapport geen meerwaarde in nader onderzoek van F.  

Op 7 januari 2015 heeft het gesprek met klagers en vader betreffende de rapportage 

plaatsgevonden. Klagers hebben daarbij direct aangegeven dat de rapportage hun ongerustheid 

niet wegneemt omdat F aan hen gezegd zou hebben dat ze het in het interview niet over het 

hart en niet over de piemel had gehad. Verweerster heeft deze opmerkingen van klagers 

eveneens aan het rapport toegevoegd. 

i. Op 12 januari 2015 is het rapport definitief gemaakt. Het rapport behoort tot de stukken in 

deze zaak. 

j. Nadat klagers contact hadden opgenomen met verweerster met de opmerking dat zij het 

rapport nog niet hadden ontvangen is het rapport bij brief van 12 februari 2015 door 

verweerster aan klagers toegezonden. 

k. Op 15 april 2015 heeft de huisarts van F gebeld met verweerster. Hiervan is een aantekening 

in het contactjournaal gemaakt. F was met klager bij de huisarts vanwege klachten van 

vermoeidheid, buikpijn en niet naar school gaan. De huisarts vraagt zich af of er hulp kan 

worden ingezet voor F. Verweerster heeft hierop geantwoord dat zij het met de (nieuwe) 

gezinsvoogd zou overleggen en dat de huisarts op de hoogte gehouden zou worden. 

l. Verweerster heeft in overleg met de nieuwe gezinsvoogd aan de hand van vragenlijsten 

ingevuld door vader, klagers en de leerkracht van F de beleving van betrokkenen met 

betrekking tot eventuele (gedrags)problematiek van F in kaart gebracht. Moeder heeft aan dit 

onderzoek niet meegewerkt. Verweerster heeft op 2 juli 2015 hiervan een intern verslag 

opgesteld gericht aan de gezinsvoogd en de ouders. De conclusie luidt als volgt: 

“Het verdient aanbeveling dat het probleemgedrag van F en de factoren die daarop van 

invloed zijn nader onderzocht worden. Hierbij kan gedacht worden aan nader sociaal-

emotioneel onderzoek, zoals eerder geadviseerd is, of ondersteunende gesprekken met een 

neutraal persoon bijvoorbeeld via de Jeugd-GGZ.” 

m. Verweerster is begin augustus 2015 met zwangerschapsverlof gegaan en heeft de zaak 

overgedragen aan een collega. 

n. Vanaf september 2015 is indirecte behandeling van F gestart via de opvoedpoli. Begin 2016 

heeft F individuele psychologische hulp gekregen via Z. 

o. Vanaf januari 2017 heeft er voor een aantal maanden een gezinsopname plaatsgevonden van 

moeder en de kinderen. 

 

III Het standpunt van klagers en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk en kort samengevat weergegeven, dat verweerster in strijd met de 

Beroepscode heeft gehandeld om de volgende redenen: 

1. Zij heeft klagers vooraf niet in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het rapport en 

heeft evenmin gezorgd dat zij correcties op het rapport konden aanbrengen; 

2. Zij heeft hetgeen met klagers is besproken in het interview onjuist weergegeven in het rapport; 

3. Het onderzoek van F heeft te kort geduurd en de juiste vragen zijn daarbij niet gesteld; 

4. Verweerster is de mondelinge afspraak dat zij F zou blijven volgen niet nagekomen. Zo heeft 

zij in april 2015 de vraag van de huisarts om dringende psychologische hulp voor F 

genegeerd; 

5. Verweerster is te weinig onafhankelijk opgetreden en heeft vertrouwelijke gegevens met de 

gezinsvoogd voorbesproken. Verweerster was niet neutraal gelet op haar positie binnen 

Jeugdzorg. 

Klagers stellen hiertoe dat er volgens hen wel degelijk iets heeft plaatsgevonden tussen F en opa 

(moederszijde). Verweerster heeft de zorgen van klagers op dit vlak niet serieus genomen. Bovendien 

heeft verweerster te weinig nazorg verleend en geen verantwoordelijkheid voor het geestelijk welzijn 

van F genomen. Klagers hebben gesmeekt om hulp voor F. Er gingen in 2015 echter maanden voorbij 

voordat er iets gebeurde. De huidige psycholoog beschrijft F als een ernstig beschadigd meisje dat veel 

hulp nodig zal hebben. 
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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. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. Vóór 1 maart 2015 was de Beroepscode voor psychologen 2007 (hierna Beroepscode 2007) 

geldig. Op 1 maart 2015 is de Beroepscode voor psychologen 2015 (hierna Beroepscode 2015) in 

werking getreden. De klacht heeft betrekking op handelen van verweerster zowel vóór als na 1 maart 

2015.  

Op gedragingen van verweerster verricht voor 1 maart 2015 zal dus worden beslist aan de hand van de 

Beroepscode 2007. Op gedragingen  na 1 maart 2015 is de Beroepscode 2015 van toepassing.  

 

V.2. Allereerst zullen nu de klachtonderdelen 1 tot en met 4 die alle betrekking hebben op de 

rapportage worden besproken.  

 

V.3. Ingevolge artikel III.3.2.16 Beroepscode 2007 biedt de psycholoog de cliënt de gelegenheid tot 

inzage in het rapport vóórdat de rapportage wordt uitgebracht. Voorts worden gegevens in de 

rapportage waarvan de cliënt aannemelijk maakt dat ze onjuist zijn door de psycholoog gecorrigeerd 

ingevolge artikel III.3.2.18 Beroepscode 2007. 

Gelet op hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd is het College van oordeel dat niet is 

gebleken dat klagers door verweerster niet in de gelegenheid zouden zijn gesteld hun inzage- en 

correctierecht uit te oefenen. Vaststaat dat er op 7 januari 2015 een bespreking heeft plaatsgevonden 

met klagers en de vader waar gedurende anderhalf uur is gesproken over het voorliggende concept-

rapport. Klagers hebben daar, gelet op hetgeen staat opgenomen in de rapportage onder het kopje 

“rapportagebespreking”, in ieder geval te kennen gegeven dat het rapport hun ongerustheid niet 

wegneemt gelet op uitlatingen van F na afloop van het onderzoek. Vervolgens is het rapport naar 

klagers toegestuurd. Klagers stellen het rapport de eerste keer na verzending niet te hebben gekregen. 

Verweerster heeft het rapport vervolgens nogmaals aan klagers laten verzenden. De tweede keer is het 

rapport wel bij klagers aangekomen maar hebben zij vervolgens niet aan verweerster laten weten nog 

verder commentaar op het rapport te hebben. Daaruit volgt dat verweerster mocht aannemen dat het 

commentaar van klagers voldoende was verwerkt en kon het rapport definitief worden. 

Klachtonderdeel 1 is ongegrond. 

 

V.4. Wat betreft klachtonderdeel 2 geldt het volgende. 

Klagers betogen dat verweerster hetgeen met hen is besproken in het interview onjuist heeft 

weergegeven in de rapportage, terwijl verweerster heeft aangevoerd dat dit niet het geval is geweest en 

dat klagers, voor zover dit het geval is geweest, dit bij de rapportagebespreking nog recht hebben 

kunnen zetten. 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of klagers in het rapport onjuist zijn 

geciteerd, 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. Dit klachtonderdeel is derhalve 

ongegrond. 

 

V.5. Anders dan klagers betogen is het College van oordeel dat verweerster een geschikte methode van 

onderzoek heeft gevolgd om de voorgelegde vraagstelling te beantwoorden. Niet gebleken is dat 

verweerster F te kort zou hebben onderzocht. Gelet op de zeer jonge leeftijd van F op het moment van 

het onderzoek (5 jaar en 9 maanden), komt een onderzoek van ¾ uur, waarna volgens verweerster de 

grens van het kind was bereikt, niet buitengewoon kort voor. Daarbij komt dat verweerster de 

interviews heeft gevoerd conform de standaard “Gespreksonderwerpen kleuters/jonge kinderen tbv 
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psychoseksuele screening”. Derhalve wordt aangenomen dat verweerster heeft gehandeld 

overeenkomstig het bepaalde in artikel III.4.2.2 van de Beroepscode 2007. Klachtonderdeel 3 is niet 

gegrond. 

 

V.6. De stelling van klagers dat verweerster aan hen mondeling zou hebben toegezegd dat zij F 

persoonlijk zou blijven volgen door haar af en toe op te roepen is niet vast komen te staan. Klagers 

hebben hun standpunt wat dit betreft niet nader geadstrueerd terwijl verweerster heeft aangevoerd dat 

zij een dergelijke opmerking niet heeft gemaakt. Daar komt bij dat gebruikelijk is dat de gezinsvoogd 

degene is die de contacten met de kinderen onderhoudt en niet verweerster als gedragswetenschapper.  

Onder deze omstandigheden kan - om gelijke redenen als hiervoor overwogen onder V.4. - niet 

worden aangenomen dat het standpunt van klagers juist is. Klachtonderdeel 4 is in zoverre niet 

gegrond.  

Wat betreft het tweede deel van klachtonderdeel 4 is niet vast komen te staan dat verweerster de vraag 

van de huisarts om hulp voor F in april 2015 zou hebben genegeerd. Verweerster heeft immers een 

contactjournaal overgelegd waaruit blijkt dat zij de huisarts direct heeft teruggebeld toen zij de 

melding kreeg. Voorts heeft verweerster met behulp van vragenlijsten een onderzoek uitgevoerd naar 

de door betrokkenen ervaren problemen. Al op 2 juli 2015 heeft verweerster hiervan een verslag 

opgesteld. Vervolgens heeft verweerster de resultaten teruggekoppeld aan de gezinsvoogd die degene 

is die binnen Jeugdbescherming hulp in gang kan zetten. In augustus 2015 heeft verweerster 

vervolgens de zaak overgedragen aan een collega omdat zij met zwangerschapsverlof ging. In 

september 2015 is er (indirecte) hulp op gang gekomen via de opvoedpoli. Al met al kan hiermee niet 

worden gezegd dat verweerster onzorgvuldig met de hulpvraag van F zou zijn omgesprongen. 

Dit deel van klachtonderdeel 4 is evenmin gegrond. 

 

V.7. Ten slotte is niet vast komen te staan dat verweerster niet onafhankelijk zou hebben gehandeld in 

haar contacten met klagers. Verweerster heeft eerst als onderzoeker en lid van het Intern 

diagnostiekteam contact gehad met klagers en een onderzoek uitgevoerd. In die periode heeft zij geen 

adviezen gegeven over de opvoedsituatie van F. Van rolvermenging is derhalve geen sprake geweest. 

Klagers hebben hun stelling dat verweerster vertrouwelijke informatie zou hebben gedeeld met de 

gezinsvoogd onvoldoende feitelijk onderbouwd. 

Klachtonderdeel 5 is evenmin gegrond. 

 

Nu ook overigens niet is gebleken dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld, is de 

klacht ongegrond. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 
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Aldus gewezen op 8 februari 2017 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

dr. ing. J.A. Damen, 

dr. G.F.E.C. van Linden van den Heuvell, 

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

leden 

 

 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

C.M. Berkhout. 

 


