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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 23 maart 

2016, door mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw drs. B, hierna te 

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

register kinder- en jeugdpsycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen, ingekomen op 23 maart 2016; 

- het verweerschrift d.d. 24 mei 2016; 

- de repliek met bijlagen d.d. 10 juli 2016; 

- de dupliek d.d. 4 september 2016; 

- de brief van verweerster d.d. 8 oktober 2016, waarin zij meedeelt dat zij zich ter zitting zal laten 

vergezellen door haar echtgenoot, de heer C, tevens financieel directeur van het instituut. 

 

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

januari 2017, waarbij klaagster en verweerster aanwezig waren. Klaagster werd vergezeld door haar 

partner, de heer D, verweerster werd vergezeld door de heer C voornoemd. 

 

II De feiten 

 

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

uitgegaan.   

 

II 1. Klaagster is gescheiden van de heer E, hierna te noemen vader. Zij hebben een dochter, F, 

geboren in 2003. 

 

II 2. F is in 2015 door de huisarts verwezen naar het instituut van verweerster. 

Zij is in september 2015 in behandeling gekomen bij mevrouw G, hierna te noemen G, als 

orthopedagoog verbonden aan het instituut van verweerster. 

 

II 3. Klaagster heeft vanaf september 2015 in totaal vijf gesprekken gehad met verweerster, 

gezondheidszorgpsycholoog en kinder- en jeugdpsycholoog. 

Het eerste van die vijf gesprekken betrof de intake van F. 

Bij twee van de vijf gesprekken was tevens aanwezig mevrouw H van het X, hierna te noemen H. 

 

II 4. H heeft op 11 november 2015 een e-mail gestuurd aan klaagster, vader en verweerster met als 

onderwerp ‘samenvatting gesprek en gemaakte afspraken’. 

Daarin staat aan het slot: 

“Afgesproken: 

- Ouders maken gezamenlijke afspraken met B voor ouderbegeleiding 

- F blijft therapie volgen bij praktijk Y 

- Het X volgt dit proces en de ontwikkeling van F door te horen hoe het contact met praktijk Y 

verloopt 

- Wanneer er in het proces meer nodig is, zal het X hierin meedenken” 
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II 5. Verweerster heeft op 14 maart 2016 een brief gestuurd aan klaagsters huisarts. Daarin staat het 

volgende: 

 

“Binnen onze praktijk is recentelijk de behandeling van uw volgende patiënt afgesloten: 

 

Mevr. A 

BSN: ….. 

Geboortedatum: xx-xx-xxxx 

 

Reden van aanmelding: Stress in verband met zeer problematische opvoeding 

 

Verloop van de behandeling: Mevrouw heeft een vijftal gesprekken gevoerd, in aanwezigheid van haar 

huidige partner, op haar verzoek, waarin met name handvatten geboden zijn om huidige stressvolle 

pedagogische situaties het hoofd te bieden. Ze pakt dit redelijk op, maar blijft ernstig reageren op 

zowel signalen van dochter F, als strijdpunten vanuit haar ex-partner. Hierin wordt niet echt 

vordering geboekt. Eigen mogelijkheden om adequaat te handelen inzake stress worden wel verbeterd. 

Betreffende pedagogische onmacht is een tweetal keren opgetreden in crisisachtige situaties, waarbij 

mevrouw vanuit radeloosheid crisisinterventie behoefde. 

 

Reden van afmelding: Hulpverlening is overgenomen door meer omvattende en systemisch 

gespecialiseerde hulpverlening. Mevrouw ziet geen aanleiding om eigen behandeling voort te zetten. 

 

Conclusie/advies: Dossier sluiten aangezien mevrouw inderdaad niet verder op 

behandelmogelijkheden bij ondergetekende terugkomt en derhalve binnen systemische behandeling op 

haar plek blijkt.” 

 

II 6. Verweerster heeft kosten bij de zorgverzekeraar van klaagster gedeclareerd als kosten voor hulp 

aan volwassenen. 

 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 

 

1. Volgens klaagster heeft verweerster ten onrechte kosten voor hulp aan volwassenen bij de 

zorgverzekeraar gedeclareerd. Klaagster stelt dat zij zelf nooit bij verweerster in behandeling is 

geweest. De gesprekken die zij met verweerster heeft gevoerd hadden uitsluitend betrekking op de 

behandeling van F, aldus klaagster. 

Klaagster stelt dat zij bij het intakegesprek met verweerster uitdrukkelijk aan haar heeft gevraagd 

of er kosten voor haar rekening zouden komen, en dat verweerster daarop heeft geantwoord dat dit 

niet het geval was, omdat de nota’s bij de gemeente zouden worden ingediend. 

 

2. Volgens klaagster heeft zij op verzoek van een andere instelling, waar F na de therapie bij het 

instituut van verweerster in behandeling zou komen, om een eindverslag met betrekking tot F 

gevraagd. 

Verweersters brief aan de huisarts van 14 maart 2016 is echter niet als een eindverslag aangaande 

F te beschouwen. Volgens klaagster berust dit verslag niet op waarheid, aangezien het over een 

therapie van haarzelf gaat die niet heeft plaatsgevonden. 

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

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

volgende gesteld. 
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IV 1. Volgens verweerster gaat het hier om twee verschillende therapieën.  

De kosten van de therapie van F, zijn, inclusief de kosten van de overlegmomenten met de ouders, bij 

de gemeente gedeclareerd. Deze therapie is door G uitgevoerd. 

 

IV 2. Daarnaast is klaagster door de huisarts doorverwezen voor hulp in verband met forse 

stressklachten in de gezinssituatie, aldus verweerster. 

Verweerster stelt dat klaagster voor deze klachten bij haarzelf in therapie is geweest en dat zij deze 

kosten conform de regels heeft gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van klaagster. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 1. Beide klachtonderdelen hebben betrekking op het verwijt van klaagster dat verweerster ten 

onrechte, zowel in haar declaratie bij de zorgverzekeraar, als in haar verslag aan de huisarts de indruk 

heeft gewekt dat klaagster een therapeutische relatie met haar heeft gehad. 

Gelet op hun onderlinge samenhang behandelt het College beide klachtonderdelen gezamenlijk. 

 

V 2. Centraal staat de vraag of klaagster zelf bij verweerster in therapie is geweest, of dat de 

gesprekken die zij met verweerster heeft gevoerd bedoeld waren om de therapie van F te bespreken. 

 

V 3. Verweerster heeft ter zitting gesteld dat aanvankelijk F was aangemeld bij de praktijk en dat het 

intakegesprek met klaagster betrekking had op de behandeling van F. 

Verweerster heeft tevens verklaard dat zij in dat intakegesprek tegen klaagster heeft gezegd dat de 

nota’s voor deze therapie bij de gemeente zouden worden ingediend. 

 

V 4. Vaststaat dat verweerster vanaf september 2015 eveneens gesprekken met klaagster heeft 

gevoerd, in totaal vijf, waarvan het eerste gesprek het intakegesprek met klaagster betrof over de 

therapie van F. 

Tevens staat vast dat bij twee van de vijf gesprekken H van het ondersteuningsteam aanwezig is 

geweest. 

 

V 5. Uit de hier genoemde feiten leidt het College af dat het niet aannemelijk is dat klaagster bij 

verweerster in therapie is geweest. Alleen al het feit dat H van het ondersteuningsteam bij zeker twee 

van de vijf gesprekken aanwezig was, geeft aan dat het in die gesprekken zeker niet over de therapie 

van klaagster ging, maar om de behandeling van F. 

 

V 6. Uit de door H op 11 november 2015 vastgelegde afspraken, te weten  

- Ouders maken gezamenlijke afspraken met mevrouw B voor ouderbegeleiding 

- F blijft therapie volgen bij praktijk Y 

- Het X volgt dit proces en de ontwikkeling van F door te horen hoe het contact met praktijk v Stam 

verloopt 

- Wanneer er in het proces meer nodig is, zal het X hierin meedenken” 

kan evenmin worden afgeleid dat er sprake is geweest van een therapie van klaagster zelf, nu de 

afspraken verwijzen naar de therapie van F en naar de ouderbegeleiding, en niet naar een individuele 

therapie van klaagster. 

 

V 7. Verweerster heeft ook niet kunnen aantonen dat er sprake is geweest van een welingelicht 

instemmen van de kant van klaagster met het aangaan van een therapeutische relatie met haarzelf. 

Klaagster heeft weliswaar erkend dat zij op enig moment een verwijsbrief van de huisarts heeft 

ontvangen in verband met stressklachten, en dat zij deze verwijsbrief aan de praktijk van verweerster 

heeft gegeven, maar het enkele feit dat die verwijsbrief door klaagster is overhandigd wil niet zeggen 

dat er een behandelrelatie is ontstaan. 
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V 8. Aan het ontstaan van een behandelrelatie dient duidelijke informatie over de therapie vooraf te 

gaan. 

Het College verwijst naar artikel 61 van de Beroepscode 2015, waarin staat: 

“De psycholoog kan uitsluitend een professionele relatie met de cliënt aangaan of voortzetten met 

diens toestemming. Die toestemming is echter niet nodig als de professionele relatie tot stand komt als 

gevolg van een opdracht door een externe opdrachtgever, die daartoe een door de wet toegekende 

bevoegdheid heeft.” 

 

Tevens wordt verwezen naar artikel 62, dat bepaalt: 

“Voorafgaande aan en tijdens de duur van de professionele relatie verstrekken psychologen zodanige 

informatie aan de cliënt, dat deze vrijelijk in staat is welingelicht in te stemmen met het aangaan en 

voortzetten van de professionele relatie.” 

 

V 9. Niet is gebleken dat verweerster klaagster dergelijke informatie heeft verstrekt en dat klaagster 

toestemming heeft gegeven voor het aangaan van een behandelrelatie. 

Illustratief is dat verweerster ter zitting heeft verklaard dat er geen sprake was van een behandelplan. 

 

V 10. Verweerster heeft ter zitting en daarna aangeboden nadere informatie over de exacte data van de 

gesprekken met klaagster over te leggen. Het College heeft hiervan geen gebruik gemaakt. 

Voor de beoordeling van de klacht is niet relevant hoeveel gesprekken precies zijn gevoerd, nu het 

erom gaat dat verweerster heeft nagelaten ten opzichte van klaagster duidelijkheid te betrachten over 

de aard van de gesprekken, ook al zouden die in verweersters visie wel degelijk zijn bedoeld als 

therapeutische gesprekken ten behoeve van klaagster. 

 

V 11. Het College is van oordeel dat verweerster in strijd heeft gehandeld met de artikelen 51, 61 en 

62 van de Beroepscode 2015. De klacht, inhoudende dat verweerster ten onrechte, zowel in haar 

declaratie bij de zorgverzekeraar, als in haar verslag aan de huisarts de indruk heeft gewekt dat 

klaagster een therapeutische relatie met haar heeft gehad, is dan ook gegrond. 

 

V 12. Het College acht de geconstateerde overtredingen van de Beroepscode ernstig.  

Het College merkt op dat aan verweerster reeds eerder maatregelen zijn opgelegd naar aanleiding van 

gegronde klachten. 

Verwezen wordt naar de klachtzaken 09/04, 10/49 en 11/32.  

Het College stelt vast dat de kwaliteit van het beroepsmatig handelen van verweerster niet is verbeterd 

en dat verweerster geen zelfinzicht toont. 

Gelet hierop acht het College de maatregel van voorwaardelijke schorsing gedurende een half jaar van 

het lidmaatschap der vereniging en van de inschrijving in het NIP-register kinder- en jeugdpsycholoog 

NIP passend. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- legt op de maatregel van voorwaardelijke schorsing gedurende een half jaar van het lidmaatschap 

der vereniging en van de inschrijving in het NIP-register kinder- en jeugdpsycholoog NIP; 

- bepaalt dat de maatregel eerst zal ingaan indien verweerster zich voor het einde van een proeftijd 

van twee jaar schuldig heeft gemaakt aan een handeling, die tot een disciplinaire maatregel als 

vorenbedoeld aanleiding zou kunnen geven; 

- bepaalt dat deze maatregel van kracht wordt, en dat de proeftijd ingaat, op het moment dat de 

beroepstermijn is verstreken zonder dat hoger beroep tegen de beslissing is ingesteld, dan wel, in 

geval van hoger beroep, indien en op het moment dat de uitspraak door het College van Beroep is 

bevestigd.  
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Aldus gewezen op 11 januari 2017 

 

door:  

 

mr.  J.P. Fokker, voorzitter,  

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, 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  


