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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 14 juli 2016 door de 

heer A, hierna te noemen klager, 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 d.d. 14 juli 2016; 

- het verweerschrift d.d. 19 september 2016; 

- de door verweerster ter zitting overgelegde brief van X aan de Gemeente Y d.d. 25 november 

2015. 

 

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

februari 2016, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Klager heeft bij aanvang van de zitting 

verzocht opnamen te mogen maken van het besprokene ter zitting. Dit is door de voorzitter niet 

toegestaan. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

a. Klager heeft samen met zijn ex-vrouw een minderjarige dochter, C, geboren in 2007 (hierna te 

noemen de dochter). De echtscheiding tussen de ouders verloopt conflictueus. De dochter was 

in verband hiermee onder toezicht gesteld van X (hierna X) voor de duur van 12 januari 2015 

tot 11 januari 2016. 

b. Verweerster is werkzaam als gezondheidszorgpsycholoog in haar praktijk “V” te W.  

c. Bij brief van 25 november 2015 heeft X als uitvoerder van de ondertoezichtstelling (hierna 

ots) aan de gemeente Y laten weten dat in het kader van de ots een vorm van jeugdhulp voor 

de dochter noodzakelijk is. De motivering daarvan luidt als volgt: 

“C is een meisje met een belast verleden. De ouders van C zijn gescheiden en er is sprake van 

echtscheidingsproblematiek. C lijkt klem te zitten tussen haar ouders. C heeft veel 

meegekregen van de ruzies tussen haar ouders maar ook van de relatie van haar vader en 

inmiddels zijn ex partner. C woont bij haar moeder in W en heeft omgang met haar vader.  

C spreekt zich niet uit over wat er in haar hoofd omgaat. C kan bij moeder negatief en 

bepalend gedrag laten zien. Vader geeft aan dit gedrag niet te herkennen als C bij hem is. 

Voor C is het belangrijk, dat er een persoon is bij wie zij haar verhaal en zorgen kan uiten 

zonder dat deze het met ouders bespreekt. C heeft behoefte aan een vertrouwenspersoon die 

haar advies kan geven hoe om te gaan met lastige dingen. X is van mening dat het in het 

belang van C is om ondersteuning te krijgen van B als orthopedagoog. (….) 

Bepaling jeugdhulp 

X bepaalt dat in het kader van de (voorlopige) ondertoezichtstelling van C de volgende vorm 

van jeugdhulp is aangewezen: Gesprekken, speltherapie gegeven door B.” 

De duur van de aangewezen jeugdhulp is: 

Ingang 1 december 2015 tot verloop ondertoezichtstelling 11 januari 2016. 

d. Per 11 januari 2016 is het Z (hierna Z) X opgevolgd als gecertificeerde instelling belast met de 

uitvoering van de (verlengde) ots.  
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e. Verweerster is op 9 februari 2016 met de behandeling van de dochter begonnen. Klager heeft 

met de behandeling ingestemd. Verweerster heeft geen diagnose en behandelplan opgesteld. 

f. In het kader van de behandeling heeft verweerster op 15 februari, 4 april en 27 juni 2016 

gesprekken gevoerd met klager. Doel van deze gesprekken was om informatie te verkrijgen 

over de omstandigheden waarin de dochter leeft en opgroeit. Op 27 juni 2016 heeft klager het 

gesprek met verweerster vroegtijdig beëindigd omdat hetgeen daar werd besproken over onder 

andere de betaling van kinderalimentatie hem niet beviel. 

g. Verweerster is vervolgens door het Z verzocht om aanwezig te zijn bij een overleg op 6 juli 

2016 waarbij naast de beide ouders ook een opvoedondersteuner van moeder, de gezinsvoogd 

en een leidinggevende van het Z aanwezig zouden zijn. Doel van dit overleg was verbetering 

van de omgangsregeling met de dochter. Verweerster is op dit verzoek ingegaan. 

h. In de loop van dit gesprek werd aan de aanwezigen gevraagd om met een cijfer van 0 tot 10 

aan te geven hoe veilig de opvoedsituatie voor de dochter bij klager is. Verweerster heeft toen 

het cijfer 2 genoemd. Klager heeft dit gesprek eveneens voortijdig verlaten. 

i. Naar aanleiding van hetgeen in dit gesprek aan de orde is geweest, is de omgang van klager 

met de dochter door het Z per direct stopgezet. Een door klager geboekte vakantie met de 

dochter is die zomer niet doorgegaan. 

j. Klager heeft verweerster op 7 juli 2016 telefonisch om een toelichting op het door haar 

genoemde cijfer bij het Z gevraagd. Dit gesprek is niet goed verlopen. Verweerster heeft 

klager vervolgens uitgenodigd hierover op een ander tijdstip een persoonlijk gesprek te 

voeren. Klager heeft hierop niet gereageerd. Verweerster heeft vervolgens het telefoongesprek 

met klager afgebroken omdat een andere cliënt voor de deur van de praktijk stond te wachten.  

k. Inmiddels is de omgang tussen klager en de dochter weer op gang gekomen en heeft klager 

twee uur per twee weken begeleide omgang met de dochter bij Z. 

l. De dochter is tot op heden onder behandeling van verweerster. Zij krijgt speltherapie. 

Verweerster bespreekt alleen met moeder de voortgang van de dochter in de therapie. 

 

III Het standpunt van klager 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 klager op 27 juni 2016 namens moeder vragen gesteld onder andere over het betalen 

van kinderalimentatie; 

2. Zij heeft partij gekozen voor moeder ten koste van klager; 

3. Zij heeft klager in het gesprek bij het Z op ongefundeerde wijze een 2 gegeven voor 

veiligheid. 

Klager stelt hiertoe dat verweerster geen neutrale en professionele houding ten opzichte van hem 

heeft ingenomen. Verweerster is nooit bij klager thuis geweest en heeft hem ook niet samen met 

zijn dochter gezien. Daarom heeft zij hem op ongefundeerde wijze met een 2 beoordeeld. Dit heeft 

er toe geleid dat door het Z een verkeerde conclusie is getrokken over zijn kwaliteiten als vader 

waardoor de bezoekregeling van de dochter aan hem per direct werd geschorst. Klager heeft 

hierdoor het vertrouwen in verweerster verloren en wil voorts zijn toestemming aan verweerster 

voor de behandeling van de dochter gaan intrekken. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft erkend dat er in het gesprek bij Z op 6 juli 2016 rolvermenging heeft 

plaatsgevonden nu zij daar als speltherapeut van de dochter én als adviseur van Z is opgetreden. Voor 

het overige heeft verweerster 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. Verweerster heeft in strijd gehandeld met artikel 41 van de Beroepscode door klager te vragen of 

hij bijdroeg aan de kosten van levensonderhoud en opvoeding van de dochter (klachtonderdeel 1). 

Verweerster heeft hierover opgemerkt dat zij er toe kwam deze vraag te stellen omdat klager haar 

ongevraagd uitgebreid inlichtte over de juridische procedures die hij tegen zijn ex-vrouw had lopen 

met inzet van advocaten van zijn kant. Naar het oordeel van het College heeft verweerster door de 

vraag naar de betaling van kinderalimentatie in het gesprek te koppelen aan de hoge kosten aan 

advocaatrekeningen bij klager de gerechtvaardigde schijn gewekt dat zij niet neutraal was. Als 

speltherapeut en dus behandelaar van de dochter had verweerster zich verre moeten houden van de 

juridische strijd tussen de ouders. Klachtonderdeel 1 is gegrond. 

 

V.2. Klachtonderdeel 2, inhoudende dat verweerster partij heeft gekozen voor moeder, is eveneens 

gegrond, nu in elk geval bij klager het idee heeft kunnen ontstaan dat verweerster op de hand van 

moeder was. Uit hetgeen verweerster heeft aangevoerd volgt bovendien dat zij de dochter nog steeds 

onder behandeling heeft maar dat zij alleen aan moeder daarover verslag uitbrengt. Het College acht 

deze handelwijze onjuist omdat ingevolge artikel 7 van de Beroepscode de beide ouders met gezag in 

de regel recht hebben op informatie betreffende de behandeling van minderjarige cliënten. Ook hieruit 

blijkt dat verweerster niet objectief en onafhankelijk jegens klager is opgetreden.  

 

V.3. Klachtonderdeel 3 heeft betrekking op het feit dat verweerster in het gesprek met Z de veiligheid 

van de dochter bij klager het cijfer 2 heeft gegeven. 

Het college is van oordeel dat verweerster hiermee professionele rollen heeft vermengd door behalve 

als behandelaar van de dochter eveneens op te treden als beoordelaar van de opvoedsituatie bij vader. 

Verweerster heeft hiermee - zoals zij ter zitting heeft erkend - artikel 51 van de Beroepscode 

overtreden.  

Daarnaast heeft verweerster door de veiligheid van de opvoedsituatie in het gesprek te classificeren 

met een 2 een rapportage over klager uitgebracht. Ingevolge artikel 1.16 van de Beroepscode behelst 

het begrip rapportage immers alle tot één of meer personen herleidbare bevindingen, beoordelingen of 

adviezen die mondeling of schriftelijk door de psycholoog worden uitgebracht. Ingevolge artikel 96 

van de Beroepscode is hiervoor gerichte toestemming van de betrokkene noodzakelijk. Die 

toestemming was hier echter niet aanwezig. Voorts dient de psycholoog zich ingevolge dit artikel 

uiterst terughoudend op te stellen indien hij gegevens over een ander dan de cliënt naar buiten brengt 

die hij niet uit eigen waarneming of onderzoek heeft verkregen. Uit het noemen van een cijfer, terwijl 

verweerster het contact tussen klager en zijn dochter niet had geobserveerd, blijkt een dergelijke 

terughoudendheid niet. Daarbij komt ten slotte dat de afdeling beroepsethiek van het NIP het 

psychologen al langer ontraadt verklaringen af te leggen waarmee mogelijk een juridisch belang is 

gemoeid. 

Nu sprake was van een gesprek bij Jeugdhulp dat tot doel had de omgang tussen dochter en klager te 

verbeteren, volgt hieruit dat verweerster er beter aan had gedaan helemaal niet aan dit gesprek deel te 

nemen. Anders dan verweerster meende, schrijft de Beroepscode niet voor dat de psycholoog verplicht 

is in te gaan op een uitnodiging als gedaan door het Z. 

 

V.4. Alles overziend komt het College ambtshalve tot het oordeel dat verweerster onvoldoende 

deskundig was om de opdracht van X aan te nemen. Ingevolge artikel 103 van de Beroepscode nemen 

psychologen in hun beroepsmatig handelen de grenzen van hun deskundigheid in acht en aanvaarden 

zij geen opdrachten waarvoor zij de deskundigheid missen.  

Verweerster heeft ter zitting erkend dat het geven van Jeugdhulp in geval van problematische 

echtscheidingen zoals in de onderhavige casus niet tot haar reguliere werkzaamheden behoort. Daarbij 

wreekt zich ook dat haar geen duidelijk behandelplan voor ogen stond. Het College is van oordeel dat 

verweerster in strijd met voornoemd artikel heeft gehandeld. Uit de opdracht (zoals geciteerd onder 

1.c.) blijkt immers met zoveel woorden dat sprake was van echtscheidingsproblematiek en van ruzies 

tussen de ouders, zaken waarmee verweerster weinig ervaring had. Het feit dat verweerster, naar zij 
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stelt, in het belang van het kind heeft willen handelen, maakt dit niet anders; integendeel de vraag 

dringt zich op of verweerster dat belang mogelijk juist niet heeft gediend door haar handelwijze.  

Het College acht het voorts zorgwekkend dat verweerster meer in het algemeen heeft verklaard dat zij 

als professional geen enkele hulp weigert die van haar wordt gevraagd, ook al heeft zij geen ervaring. 

Met die opmerking gaat verweerster geheel voorbij aan de eisen van vakbekwaamheid die in de 

Beroepscode in hoofdstuk 3.4 aan het beroepsmatig handelen worden gesteld.  

 

V.5. Het College komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. 

Het College acht de maatregel van berisping passend, nu verweerster meerdere artikelen uit de 

beroepscode heeft overtreden en ter zitting onvoldoende blijk heeft gegeven van kritische bezinning 

op haar beroepsmatig handelen. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- berispt verweerster. 

 

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. 

 

 

 


