
 
 

 

No. CvB 2017/05 
 

Het COLLEGE VAN BEROEP 
van het Nederlands Instituut van Psychologen 
 
heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van mevrouw drs. A, 
wonende te X. 
 
 
1. De procesgang 
 
 
1.1 Bij beslissing van 11 januari 2017 (CvT no. 16/16) heeft het College van Toezicht van het 

NIP de klacht van mevrouw B, wonende te Y, hierna ook te noemen: klaagster, tegen 
mevrouw drs. A, lid van het Instituut, hierna ook te noemen: de psycholoog, gegrond 
verklaard en verder het volgende beslist:  
- 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.  

 

1.2 Het College van Toezicht heeft de klacht omschreven en met betrekking tot die klacht 
overwogen zoals is vermeld in zijn beslissing, die aan deze beslissing van het College van 
Beroep is gehecht en daarvan deel uitmaakt. 

 
1.3 Een afschrift van de beslissing van het College van Toezicht is aan klaagster en de 

psycholoog op 23 februari 2017 toegezonden.  
 
1.4 De psycholoog is tegen de beslissing van 11 januari 2017 in hoger beroep gekomen bij 

beroepschrift van 18 maart 2017, dat op 21 maart 2017 is ingekomen bij de secretaris van 
het College van Beroep.  

 
1.5 Klaagster heeft met een verweerschrift van 22 april 2017, dat op 1 mei 2017 is ingekomen bij 

de secretaris van het College van Beroep, op het beroepschrift gereageerd. 
 
1.6 Het College heeft de zaak op 16 maart 2018 behandeld. Klaagster en de psycholoog waren 

daarbij aanwezig. Klaagster werd vergezeld door haar partner, de heer C. De psycholoog 
werd vergezeld door haar echtgenoot, de heer D. Het College van Beroep heeft bij zijn 
beslissing acht geslagen op alle stukken die op de zaak betrekking hebben. 

 
1.7 De psycholoog heeft zich bij het NIP beklaagd over het feit dat het College van Toezicht haar 

privacy heeft geschonden door in haar uitspraak beslissingen (met aanduiding van kenmerk) 
te vermelden die eerder ten aanzien van haar zijn gedaan door het College van Toezicht.   

 
2. De beoordeling van het hoger beroep  
 
2.1 Naar aanleiding van het beroep overweegt het College van Beroep als volgt.  
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2.2 Het College van Beroep gaat uit van de feiten zoals deze zijn vastgesteld door het College 
van Toezicht in de bestreden uitspraak onder II, voor zover deze feiten in hoger beroep niet 
zijn bestreden. 

 
2.3 De psycholoog heeft grieven geformuleerd tegen het gegrond verklaren van de klacht door 

het College van Toezicht. 
 
2.4 De grieven van de psycholoog houden, zakelijk weergegeven, het volgende in: 

(i) het College van Toezicht had zich niet-ontvankelijk dienen te verklaren omdat geen 
uitspraken kunnen worden gedaan omtrent klachten van financiële aard, waarvan hier 
sprake is; 

(II) ten onrechte heeft het College van Toezicht geoordeeld dat geen sprake is geweest van 
een behandelrelatie met klaagster; 

(iii) het College van Toezicht had niet eerdere klachten met het daarbij horende 
klachtnummer bij de beoordeling van de op te leggen maatregelen mogen betrekken.   

  

2.5  De eerste grief betreft de ontvankelijkheid van de klaagster. De psycholoog verwijst ter 
onderbouwing van haar standpunt naar de website van het NIP (https://www.psynip.nl/uw-
beroep/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/), waar onder meer het volgende staat 
vermeld:  

“Welke klachten komen niet in aanmerking? 

 Claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog.” 

Het College van Beroep overweegt dat de klacht -kort gezegd- betreft het onterecht 
declareren omdat geen sprake zou zijn geweest van een behandelrelatie. De klacht betreft 
dus niet financiële schade ten gevolge van het handelen van de psycholoog, maar een 
declaratie-geschil. De eerste grief slaagt derhalve niet. Het College van Beroep is van 
oordeel dat klaagster in haar klacht kan worden ontvangen. 

 
2.6 De tweede grief van de psycholoog betreft het oordeel van het College van Toezicht dat niet 

aannemelijk is dat klaagster bij de psycholoog in therapie is geweest.  
             Het College van Beroep overweegt hieromtrent het volgende. 
 

In de verwijsbrief van de huisarts van 22 september 2015 staat het volgende vermeld:  
 “Hierbij verwijs ik: 
 Mw. B 
 (…) 
 Probleem/vraagstelling: 
 Graag hulp in de vorm van specialistische GGZ in verband met forse stress in 

gezinssituatie.” 
 
 Het College van Beroep overweegt dat de psycholoog vijf gesprekken heeft gevoerd met 

klaagster en dat de dochter van klaagster, E, daarbij niet aanwezig is geweest, zoals partijen 
ter zitting hebben bevestigd. De begeleiding van E gebeurde door een medewerkster van de 
psycholoog. 

  
Klaagster heeft ter zitting verklaard dat zij zich tot de psycholoog heeft gewend vanwege 
moeite in de omgang met het gedrag van haar dochter en dat zij zelf ondersteuning en hulp 
daarbij nodig had. Zij kreeg daartoe een persoonlijke verwijzing van de huisarts op 22 
september 2015, enkele weken nadat de huisarts E op 2 september 2015 naar Z verwees 
voor behandeling. Ter zitting hebben partijen bevestigd dat de gesprekken die de 
psycholoog met klaagster voerde een andere invalshoek – namelijk de persoon van 
klaagster - hadden, ook al had de inhoud daarvan (deels) betrekking op E. Dat er sprake is 
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geweest van twee te onderscheiden trajecten wordt bevestigd door het feit dat er sprake is 
geweest van afzonderlijke verwijzingen die geruime tijd na elkaar zijn afgegeven. Dat een 
medewerkster van het Ondersteuningsteam bij twee gesprekken aanwezig is geweest, 
maakt dit niet anders. Op grond van deze feiten en omstandigheden is het College van 
Beroep, anders dan het College van Toezicht, van oordeel dat het niet onaannemelijk is dat 
klaagster bij de psycholoog in therapie is geweest en er dus sprake was van een 
behandelrelatie.  
Uit het voorgaande volgt dat de tweede grief in zoverre slaagt.  

 
2.7.      Klaagster stelt dat zij bij het intakegesprek, dat voorafging aan haar therapie, uitdrukkelijk 

aan de psycholoog heeft gevraagd of er kosten voor haar rekening zouden komen en dat de 
psycholoog daarop heeft geantwoord dat dit niet het geval is omdat de nota’s bij de 
gemeente zouden worden ingediend. De psycholoog betwist dat zij heeft toegezegd dat 
klaagster geen rekening hoefde te verwachten. Gezien deze ontkenning en het ontbreken 
van nader bewijs voor ieder van beide stellingen, is het College van Beroep van oordeel dat 
het oorspronkelijke klachtonderdeel onder 1, dat ziet op het ten onrechte declareren, 
ongegrond dient te worden verklaard.   

 
 2.8 Het voorgaande neemt niet weg dat het College van Beroep, evenals het College van 

Toezicht, kritiek heeft op de wijze waarop de psycholoog inhoud heeft gegeven aan de 
behandelrelatie met klaagster. Ambtshalve overweegt het College van Beroep het volgende. 
Ter zitting is gebleken dat er geen sprake is geweest van een schriftelijk behandelplan en 
dat, voor zover er een plan was, dat grotendeels impliciet is gebleven. Het had op de weg 
van de psycholoog gelegen daaraan meer inhoud en scherpte te geven. Het feit dat de 
psycholoog in de gegeven omstandigheden koos voor cognitieve gedragstherapie heeft zij 
ter zitting onvoldoende kunnen onderbouwen. Voorts heeft de psycholoog onvoldoende 
kunnen verklaren waarom zij, als zijnde gekwalificeerd voor het verstrekken van Basis GGZ, 
zonder meer gevolg heeft gegeven aan de verwijzing van de huisarts die immers 
uitdrukkelijk verzocht om “specialistische GGZ”. Door aldus te handelen heeft de psycholoog 
niet de zorgvuldigheid betracht die op grond van het bepaalde in de artikelen 15 en 16 van 
de Beroepscode mocht worden verwacht.   

 
2.9 Op grond van het feit dat de tuchtrechter bij zijn oordeel rekening dient te houden met alle 

feiten en omstandigheden heeft het College van Toezicht terecht rekening gehouden met 
eerder ten aanzien van de psycholoog gegeven tuchtrechtelijke beslissingen.  

 
2.10 Samengevat is het College van Beroep, anders dan het College van Toezicht, van oordeel 

dat het niet onaannemelijk is dat er sprake is geweest van een behandelrelatie tussen 
klaagster en de psycholoog en het klachtonderdeel dat ten onrechte wegens behandeling is 
gedeclareerd bij gevolg moet worden afgewezen. De uitgevoerde behandeling heeft niet 
voldaan aan de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid. Op grond hiervan vernietigt het 
College van Beroep de uitspraak van het  
College van Toezicht en verklaart, opnieuw rechtdoende, de klacht gedeeltelijk gegrond. Nu 
een belangrijk deel van de inleidende klacht ongegrond wordt verklaard, ziet het College van 
Beroep aanleiding voor een lichtere maatregel en volstaat, rekening houdend met alle 
relevante omstandigheden, met het opleggen van een berisping.   
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3. Beslissing 
 
Het College van Beroep, op vorenstaande gronden beslissende, 
 

1. vernietigt de beslissing van het College van Toezicht van 11 januari 2017; 
2. verklaart de inleidende klacht gegrond als voormeld; 
3. berispt de psycholoog. 

 
Aldus gewezen te Utrecht op 16 maart 2018 door prof. mr. J.H. Hubben, voorzitter, dr. Th. A.M. 
Deenen, dr. A. van Dijke en drs. J. Verdam, leden, en mr. S.S. van Gijn, secretaris. 
 
De voorzitter,      De secretaris, 
 
 
 


