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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 7 augustus 2017 

door de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen de heer drs. A, hierna te noemen 

verweerder, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-register 

psycholoog NIP, in deze procedure bijgestaan door zijn gemachtigde mr. J.W. Rauh. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlage d.d. 7 augustus 2017; 

- het verweerschrift met bijlage d.d. 23 september 2017; 

- de brief d.d. 24 oktober 2017 van de secretaris van het College aan mr. Rauh, waarin zij meedeelt 

dat het College het gewenst acht dat verweerder zelf ter zitting verschijnt; 

- de pleitnota van klager, overgelegd ter zitting van 15 november 2017. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 15 

november 2017, waarbij klager en verweerder aanwezig waren. Klager werd vergezeld door zijn 

moeder, mevrouw C. Verweerder werd bijgestaan door mr. Rauh. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.   

 

II 1. Klager heeft een relatie gehad met mevrouw D, hierna te noemen moeder. Uit deze relatie is in 

april 2017 een zoon, E, geboren.  

De relatie is voor de geboorte geëindigd. De zoon verblijft bij moeder. Moeder heeft het gezag over E. 

II 2. Klager is een rechtbankprocedure begonnen onder meer om vervangende toestemming tot 

erkenning van zijn zoon te verkrijgen. 

II 3. Moeder heeft zich in oktober 2016 met een hulpvraag betreffende begeleiding tot verweerder 

gewend. Tussen moeder en verweerder hebben ongeveer tien gesprekken plaatsgevonden. 

II 4. Verweerder heeft op 27 maart 2017 een rapport opgesteld gericht aan moeder. 

Moeder heeft dit rapport ingebracht in de gerechtelijke procedure. 

II 5. In het rapport staat onder meer onder het kopje ‘Conclusies en Aanbevelingen’: 

“Cliënte heeft door het gedrag van de voormalige vriend een zwaar trauma geleden met alle gevolgen 

van dien zoals o.a. terneergeslagenheid, angst en boosheid hetgeen haar er van weerhoudt nog enig 

contact met hem te hebben.” 

En: 

“Omgang van vader met zuigeling is niet in het belang van moeder en kind. 

Tevens is het aan te raden rekening te houden met het geleden trauma van moeder en haar geen 

omgang op te dringen welke kan leiden tot een opleving van haar gevoelens van angst en 

terneergeslagenheid. Dit komt ook het nieuwgeboren kind niet ten goede.” 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen. 

III 1. Klager stelt dat verweerder heeft gehandeld in strijd met artikel 96 van de Beroepscode 2015, 

aangezien hij in zijn rapport op negatieve en tendentieuze wijze uitspraken over hem heeft gedaan, die 
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volgens klager pertinent onjuist zijn. Volgens klager had verweerder een rapport met een dergelijke 

inhoud niet aan moeder mogen verstrekken, nu hij klager nooit heeft ontmoet of gesproken en nu 

klager niet op de hoogte was van en geen toestemming heeft gegeven voor het rapport. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

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

volgende gesteld. 

 

IV 1. Volgens verweerder heeft hij geen rapport over klager gemaakt, maar heeft hij voor en in 

opdracht van moeder een rapportage vervaardigd. 

Daarbij was het volgens verweerder onontkoombaar dat hij daarbij soms naar klager heeft verwezen, 

nu moeder immers met klager de bewuste relatie heeft gehad. 

IV 2. Verweerder heeft naar zijn zeggen slechts geprobeerd de beleving van moeder zo goed mogelijk 

in kaart te brengen en dat in ruime en algemene formuleringen gedaan. Verweerder stelt dat hij 

daarmee tot uitdrukking heeft willen brengen dat moeder goed bezig was om te herstellen van de 

aanvankelijke ernstige problematiek, doch dat zij weer een ernstige terugval liet zien nadat zij van de 

diverse verzoeken van klager kennis kreeg. 

IV 3. Dat het rapport namens of door moeder is ingebracht in de gerechtelijke procedure is haar 

verantwoordelijkheid, aldus verweerder. 

IV 4. Verweerder geeft toe dat de zinsnede ‘dat omgang van vader met zuigeling niet in het belang 

van moeder en zuigeling is’ wellicht wat te scherp geformuleerd is en dat het beter was geweest 

daaraan toe te voegen ‘op dit moment’, aangezien het geenszins de bedoeling is klager permanent elke 

omgang te ontzeggen.  

Verweerder stelt dat voor zover het ‘gedrag van de heer A’ wordt vermeld, dat dient te worden 

gelezen als ‘het gedrag van de heer A, zoals mevrouw D dit thans zelf ziet.’ 

IV 5. Verweerder zegt bereid te zijn voormelde nuanceringen in het rapport te doen aanbrengen. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 1. Het rapport dat door verweerder op 27 maart 2017 aan moeder is verzonden, voldoet aan de 

definitie van rapportage als vermeld in artikel 1.16 van de Beroepscode 2015: “Alle tot één of meer 

personen herleidbare bevindingen, beoordelingen of adviezen, die mondeling of schriftelijk worden 

uitgebracht.” 

V 2. Bij het uitbrengen van een dergelijke rapportage dient de psycholoog de bepalingen van de 

Beroepscode 2015 in acht te nemen, zoals artikel 96. In dat artikel is bepaald dat een psycholoog bij 

het uitbrengen van een rapportage geen oordelen of adviezen geeft met betrekking tot een ander dan 

zijn cliënt. Indien het voor het doel van de rapportage noodzakelijk is over een ander dan de cliënt 

gegevens te verstrekken dan beperkt de psycholoog zich zo mogelijk tot die gegevens die hij uit eigen 

waarneming of onderzoek heeft verkregen. Voor het verstrekken van dergelijke gegevens is gerichte 

toestemming van betrokkene noodzakelijk. Indien de psycholoog gegevens over een ander dan de 

cliënt vermeldt die hij niet uit eigen waarneming of onderzoek heeft verkregen, dan is hij daarin uiterst 

terughoudend en geeft hij steeds de bron en relevantie van de gegevens aan. 

V 3. Het College heeft geconstateerd dat verweerder zich in het rapport niet heeft beperkt tot het 

weergeven van informatie over de behandeling van zijn cliënte, moeder, maar dat hij in het rapport 

ook uitspraken over klager heeft gedaan en dat hij een advies heeft gegeven over de omgang tussen 

klager en zijn toen nog ongeboren zoon. 

Verweerder heeft daarmee miskend dat hij zich bij het uitbrengen van een rapportage als de 

onderhavige diende te houden aan genoemd artikel 96.  

V 4. Verweerder heeft in strijd met dit artikel in zijn rapport van 27 maart 2017 als professional 

uitspraken gedaan over klager, die geen cliënt van hem was en met wie hij nooit een persoonlijk 

gesprek had gehad op basis waarvan hij tot een professioneel oordeel over hem had kunnen komen, en 

die hem geen toestemming had gegeven om uitspraken over hem te doen. Verweerder heeft in dit 
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verslag immers vermeld: “Cliënte heeft door het gedrag van de voormalige vriend een zwaar trauma 

geleden met alle gevolgen van dien zoals o.a. terneergeslagenheid, angst en boosheid hetgeen haar er 

van weerhoudt nog enig contact met hem te hebben.” 

V 5. Daarnaast heeft verweerder een advies over de omgang gegeven. Hij heeft immers geschreven: 

“Omgang van vader met zuigeling is niet in het belang van moeder en kind. 

Tevens is het aan te raden rekening te houden met het geleden trauma van moeder en haar geen 

omgang op te dringen welke kan leiden tot een opleving van haar gevoelens van angst en 

terneergeslagenheid. Dit komt ook het nieuwgeboren kind niet ten goede.” 

V 6. Verweerder had zich in de rapportage moeten beperken tot het verstrekken van een verslag 

omtrent de behandeling van moeder.  

Door dat niet te doen heeft verweerder artikel 97 van de Beroepscode overtreden. Dit artikel bepaalt 

dat de psycholoog zich in rapportages dient te beperken tot het vermelden van die gegevens en 

beoordelingen die voor het doel van de rapportage noodzakelijk zijn. 

V 7. Het College acht verweerders handelwijze onzorgvuldig, temeer daar hij, zoals hij ter zitting heeft 

verklaard, het rapport op verzoek van moeder heeft geschreven, omdat zij het wilde gebruiken in de 

rechtbankprocedure.   

V 8. Het College komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. De artikelen 96 en 97 van de 

Beroepscode 2015 zijn overtreden. 

V 9. Het College acht de maatregel van waarschuwing op zijn plaats. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerder. 

 

Aldus gewezen op 15 november 2017 

 

door: 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, 

drs. R. Beer, 

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

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

leden 

 

 

 

en ondertekend door de voorzitter,  

 

 

 

 

 

J.P. Fokker  


