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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 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 kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift d.d. 31 augustus 2016; 

- het verweerschrift d.d. 20 september 2016; 

- de brief d.d. 6 september 2016 van het secretariaat van het College, waarin aan klager naar 

aanleiding van de inhoud van zijn klaagschrift wordt meegedeeld wat de mogelijke maatregelen 

zijn die in geval van gegrondverklaring van een klacht kunnen worden opgelegd. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 11 

januari 2017. Alleen verweerster is ter zitting verschenen. Klager is toen, hoewel behoorlijk 

opgeroepen, niet verschenen. Nadien heeft klager telefonisch contact opgenomen met de secretaris van 

het College met het verzoek de zitting over te doen in zijn aanwezigheid. Het College heeft hierop 

afwijzend beslist omdat klager op de juiste wijze is opgeroepen en er daarom - mede gelet op de 

belangen van verweerster die wel naar de zitting was gekomen - geen aanleiding was de zitting te 

heropenen.  

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

 

a. Verweerster is gezondheidszorgpsycholoog en heeft een praktijk te Utrecht. 

b. Klager heeft zich begin 2016 ziek gemeld op zijn werk wegens een burn-out.  

c. Op verwijzing van zijn huisarts heeft klager zich gewend tot verweerster. 

d. Op 15 maart 2016 is klager voor een eerste gesprek in de praktijk van verweerster geweest. 

Klager heeft verweerster toen verteld over zijn situatie als gescheiden ouder met drie kinderen 

waarbij er veel zorg is om de kinderen. Het gezin is bekend bij de gespecialiseerde 

jeugdzorginstelling X die zorg biedt aan gezinnen en kinderen met meervoudig complexe 

problemen. 

Er werd vervolgens een afspraak gemaakt voor een tweede gesprek.  

e. Dit tweede gesprek vond plaats op 25 maart 2016. Verweerster heeft klager in dat gesprek 

geadviseerd dat een mindfulnesstraining hem mogelijk zou kunnen helpen. 

f. Op 29 maart 2016 heeft klager verweerster bericht dat hij de behandeling bij haar niet wenste 

voort te zetten en dat het hem beter leek naar een andere therapeut te gaan. 

g. Verweerster heeft de twee gesprekken gedeclareerd bij klagers zorgverzekeraar. 

 

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. 
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1. Volgens klager zijn de gesprekken met verweerster voor hem onbevredigend verlopen. Zo 

duurde het eerste gesprek maar 20 minuten en belde verweerster hem voordat het tweede 

gesprek zou plaatsvinden op met de vraag of het ook telefonisch kon, omdat zij een dubbele 

afspraak had. 

Toen hij zei dit niet prettig te vinden, werd er een andere datum bepaald, maar bleek op die 

datum geen kamer beschikbaar te zijn, aldus klager. 

Daardoor vond het gesprek plaats in een open ruimte, waar anderen het konden horen. 

Volgens klager duurde dit gesprek maar 10 minuten en kwam verweerster niet verder dan de 

mededeling dat hij eerst maar eens een training Mindfulness moest doorlopen, waarvoor ze 

hem een link zou toesturen, die hij overigens naar zijn zeggen niet heeft ontvangen. 

Klager stelt door de handelwijze van verweerster langer last van zijn burn-out te hebben 

gehad, gezien de negatieve energie die haar behandeling hem heeft gekost. 

 

2. Klager verwijt verweerster dat zij hem in eerste instantie een rekening heeft gestuurd van maar 

liefst 397,96 euro, hoewel hij had begrepen dat het eerste gesprek gratis zou zijn, en de totale 

contacttijd nog geen 30 minuten bedroeg. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

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

volgende gesteld. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Volgens verweerster trekt zij voor een eerste (intake)gesprek altijd een uur uit inclusief 

administratieve handelingen. Zij kan zich voorstellen dat de duur van dit gesprek kort lijkt voor klager 

die in die tijd veel heeft verteld. 

Verweerster heeft voorts aangevoerd dat het tweede gesprek niet heeft plaatsgevonden in een open 

ruimte, maar in een grote kamer, die met een deur afsluitbaar is, op de derde verdieping van het pand. 

Volgens verweerster heeft zij klager in het tweede gesprek meegedeeld dat zijn problematiek haar te 

complex leek voor behandeling binnen de Basis GGZ. Gelet op het feit dat X, een instelling die zorg 

biedt aan gezinnen en kinderen met meervoudig complexe problemen, al bij het gezin was betrokken, 

heeft zij klager voorgesteld de psychologische begeleiding voort te zetten bij die instelling. 

Omdat verweerster het gevoel had dat klager erg omhoog zat met de situatie en zij hem graag iets 

wilde aanbieden heeft zij hem voorgesteld wellicht zelf een traject van mindfulnessbegeleiding in te 

gaan gezien zijn begrijpelijke behoefte aan rust en de mogelijkheid om te ontspannen. Verweerster kan 

zich voorstellen dat klager zich hiermee uiteindelijk niet geholpen voelde. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerster heeft op dit punt aangevoerd dat niet aan klager is meegedeeld dat het eerste gesprek 

kosteloos zou zijn. 

Volgens verweerster heeft zij klager, nadat hij zijn besluit om over te gaan naar een andere 

behandelaar had meegedeeld, de vraag voorgelegd of hij de twee gehouden sessies door zijn 

zorgverzekeraar wilde laten vergoeden, dan wel zelf een nota wenste te ontvangen. 

De reden hiervoor was, dat als een cliënt overstapt naar een andere Basis ggz-behandelaar, en het 

eerste traject al is gedeclareerd, de zorg bij de nieuwe zorgaanbieder mogelijk niet wordt vergoed. 

Toen klager op deze vraag niet reageerde, ook niet na een herinneringsmail, heeft verweerster naar 

haar zeggen de gesprekken bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Later heeft zij, nadat zij daarop door de zorgverzekeraar was geattendeerd, de prestatiecode gewijzigd 

in ‘onvolledig behandeltraject’ en de nota verlaagd. Klager heeft zich mogelijk niet gerealiseerd dat hij 

een deel van de kosten hiervan zelf zou moeten betalen in de vorm van een eigen risico, aldus ten 

slotte verweerster. 
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V De overwegingen van het College 

 

V.1. Ten aanzien van klachtonderdeel 1 overweegt het College als volgt. 

Uit hetgeen partijen (zoals hierboven weergegeven onder III en IV) over en weer hebben gesteld over 

de duur, de plaats en de manier waarop de gesprekken zijn verlopen kan het College niet vaststellen of 

de door verweerster met klager gevoerde gesprekken te kort zijn geweest, dat er een gesprek heeft 

plaatsgevonden in een open ruimte dan wel dat het vertrouwen in therapie door toedoen van 

verweerster bij klager is beschadigd.  

Aan het woord van de één hierover kan niet meer geloof worden gehecht dan aan het woord van de 

ander. In gevallen als deze is het vaste tuchtrechtspraak dat het verwijt van klager niet gegrond kan 

worden bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klager 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.2. Evenmin heeft klager aan kunnen tonen dat hij door toedoen van verweerster er op mocht 

vertrouwen dat het eerste (intake)gesprek gratis zou zijn. Anders dan klager veronderstelt is een eerste 

gesprek doorgaans niet gratis. Het eerste of intakegesprek is onderdeel van de professionele relatie. In 

een intakegesprek verleent de psycholoog immers professionele diensten aan de cliënt. Die mag hij in 

rekening brengen, ongeacht of de professionele relatie al dan niet wordt voortgezet. Verweerster heeft 

in deze dan ook niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. 

Betreffende de duur van de consulten is reeds onder V.1. overwogen dat niet vaststaat dat deze 

buitensporig kort waren. Daarbij komt dat verweerster de nota heeft verlaagd op aangeven van de 

zorgverzekeraar van klager. Al met al is de conclusie dat klachtonderdeel 2 eveneens ongegrond is. 

 

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

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 11 januari 2017 

 

door:  

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter,  

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

drs. I.A.M. Boonekamp,  

prof. dr. P.T. Cohen-Kettenis, 

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

 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

 

 

 

 

 

J.P. Fokker.  

 


