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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 30 juni 2017 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 de NIP-registers 

psycholoog NIP, eerstelijnspychologie NIP, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, in deze procedure 

bijgestaan door mevrouw mr. L. Bosch, juridisch adviseur.  

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 30 juni 2017; 

- het verweerschrift met bijlage d.d. 20 juli 2017; 

- de brief van verweerster d.d. 23 oktober 2017, waarin zij meedeelt dat zij zich ter zitting laat 

bijstaan door mevrouw mr. L. Bosch, juridisch adviseur kinderrechten bij Defence for Children. 

 

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

november 2017, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Verweerster werd bijgestaan door mr. 

Bosch. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan.  

 

II 1. Klager is 13 jaar geleden gescheiden van mevrouw C, hierna te noemen moeder. 

Uit hun huwelijk zijn drie kinderen geboren, twee zoons en een dochter, D, geboren in oktober 2001. 

D verblijft bij moeder. Beide ouders hebben het gezag over haar. 

 

II 2. D is op verwijzing van de huisarts door haar stiefvader en door moeder aangemeld bij 

verweerster, gezondheidszorgpsycholoog. 

 

II 3. Het eerste gesprek tussen D en verweerster vond plaats op 1 maart 2017. 

 

II 4. Op 4 maart 2017 heeft verweerder klager een e-mail gestuurd met de volgende inhoud: 

 

“ Beste meneer A, 

 

Zoals u van uw dochter D hebt gehoord gaat zij met mij een aantal gesprekken voeren vanwege haar 

ernstige vermoeidheidsklachten. De bedoeling is dat we de oorzaken van haar vermoeidheid wat meer 

in kaart brengen, zodat ze, door daar aan te werken, weer wat meer energie krijgt. 

Ik heb van haar begrepen dat u daarmee akkoord bent, maar ik wil u toch nog vragen mij dat 

rechtstreeks te laten weten, door bijgevoegd formulier in te vullen, te ondertekenen en naar mij (zie 

onderstaand adres) op te sturen. U kunt het natuurlijk ook tekenen, scannen en dan per mail 

terugsturen. 

 

Ik hoop dat ik uw dochter verder kan helpen.”  

 

II 5. Klager heeft per e-mail van 9 maart 2017 geantwoord en zich akkoord verklaard met de 

gesprekken. Daarnaast heeft hij verweerster geschreven dat hij al bijna drie jaar geen omgang meer 
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heeft met D en de andere twee kinderen. Ook heeft hij geschreven dat er bij de kinderen zijns inziens 

met een grote mate van waarschijnlijkheid sprake is van oudervervreemding (PAS). 

Klager heeft voorts aan verweerster gevraagd de door hem aan haar verstrekte informatie niet met D te 

bespreken. 

 

II 6. Verweerster heeft na het eerste gesprek nog vier gesprekken met D gehad, te weten op 9 maart, 

23 maart, 6 april en 4 mei 2017. 

 

II 7. Begin mei 2017 hebben klager en D elkaar eenmaal gesproken. 

Voorafgaand aan dat gesprek heeft verweerster klager een e-mail gestuurd, gedateerd 1 mei 2017. 

Daarin heeft verweerster het volgende geschreven: 

 

“Beste meneer A, 

 

Ik heb D 3 x gesproken en zie haar deze week voor de vierde keer. 

Ik kan moeilijk zonder overleg met haar iets vertellen over onze gesprekken, maar ik heb zeker niet de 

indruk dat zij (ik kan alleen maar over haar praten, natuurlijk) vijandig opgezet of ongefundeerd vol 

haat tegen u is. 

 

Ik zou u kunnen adviseren in haar belang en dat van uzelf om vooral goed te luisteren naar haar, 

mocht u met haar in gesprek komen; te luisteren naar wat zij te zeggen heeft en hoe zij denkt en voelt 

over jullie communicatie. D is een verstandig meisje en lijkt me zeker niet onder hypnose.” 

 

II 8. Op 8 mei 2017 heeft klager verweerster per e-mail gevraagd of het een idee zou zijn dat D en hij 

samen met verweerster in gesprek zouden gaan. 

 

II. 9. Hierop heeft verweerster per e-mail van 9 mei 2017 geantwoord:  

 

“ Beste meneer A, 

 

Het gesprek, dat ik vorige week met D had, was tevens het afsluitende gesprek. We hebben dat 

gezamenlijk besloten. Ze heeft me inderdaad verteld over het gesprek dat ze met u had gehad. Haar 

conclusie was dat ze het niet zinvol vindt verdere contacten met u te hebben en dat ze zich daar nu bij 

kan neerleggen. 

Ik kan dus geen voorstellen voor verdere stappen doen en respecteer haar mening in deze. D wil 

verder met haar leven en heeft er goed over nagedacht hoe ze dat zo verantwoord mogelijk kan doen.” 

 

II 10. Hierna heeft nog tot in juni 2017 een nadere e-mailcorrespondentie tussen klager en verweerster 

plaatsgevonden. 

Bij e-mail van 3 juni 2017 heeft verweerster aan klager onder meer het volgende geschreven: 

 

“Ik vrees dat het zeer moeilijk zal zijn om u bevredigend te antwoorden. Dat komt m.i. door het 

belangrijkste punt in uw visie op de verstoorde relatie tussen D en u: oudervervreemding. 

Ik weet heel goed wat oudervervreemding is, wat het effect kan zijn op de relatie tussen het kind en de 

‘verstoten’ ouder; ik heb daar in mijn praktijk beslist voorbeelden van gezien. 

Zoals ik al schreef is mijn (professionele) visie, na 5 gesprekken met D, dat daar bij haar geen sprake 

van is.” 

 

II 11. De e-mails zijn als bijlagen bij de klacht overgelegd. 

 

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. 

 



17/16 

 3 

Volgens klager heeft hij verweerster voorafgaand aan de gesprekken met D geïnformeerd over zijn 

vermoeden dat sprake is van oudervervreemding en heeft hij verweerster tussentijds ook nog extra 

informatie gestuurd over oudervervreemding. 

Klager verwijt verweerster dat zij, hoewel vrijwel alle kenmerken van oudervervreemding op de 

situatie van D en hem van toepassing zijn, tot de conclusie is gekomen dat daarvan geen sprake is, en 

dat zij deze conclusie heeft getrokken zonder dat zij met klager zelf of met klager en D samen heeft 

gesproken. 

Ten gevolge van deze conclusie is de oudervervreemding ten onrechte door verweerster gelegitimeerd 

en daardoor thans compleet nu D alle contact met hem en met zijn familie heeft verbroken, zo stelt 

klager. 

Klager verwijt verweerster voorts dat zij geen antwoord heeft gegeven op zijn herhaald verzoek om 

hem mee te delen welke methoden zij heeft gebruikt om tot deze conclusie te komen en op welke 

argumenten haar conclusie steunt. 

 

Klager stelt dat zijn klacht, samengevat, betrekking heeft op: 

 

- verweersters werkwijze; 

- het schadelijke resultaat van de sessies voor D, klager zelf en zijn familie; 

- de ten onrechte getrokken conclusie dat er geen sprake is van oudervervreemding; 

- het niet (volledig) beantwoorden van zijn schriftelijke vragen. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Voor zover van belang voor de beoordeling van de 

klacht zal daarop in het onderstaande worden ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 1. In dit geval is sprake van de behandeling van een minderjarige cliënt, D, van wie de ouders zijn 

gescheiden en beiden het ouderlijk gezag hebben. Gedurende de periode van de behandeling was D 15 

jaar oud. 

Artikel 7 van de Beroepscode 2015 bepaalt dat de psycholoog als de cliënt minderjarig is en de leeftijd 

van 12 jaar, maar nog niet die van 16 jaar heeft bereikt, de uit de Beroepscode voortvloeiende 

verplichtingen dient na te komen jegens de cliënt, alsmede jegens diens wettelijk 

vertegenwoordiger(s).  

Dat houdt in dat de wettelijke vertegenwoordiger(s) toestemming moeten geven voor de behandeling 

en dat zij, alvorens zij die toestemming geven, moeten worden geïnformeerd over (het doel van) de 

behandeling.   

Aan dit vereiste heeft verweerster voldaan. Zij heeft klager via haar e-mail van 4 maart 2017 

geïnformeerd over de reden voor en het doel van de behandeling en zij heeft klager om toestemming 

voor de behandeling gevraagd. Die toestemming heeft klager gegeven. 

 

V 2. Verweerster heeft gesteld dat D bij de aanvang van de behandeling twee mogelijke oorzaken voor 

haar vermoeidheidsklachten heeft genoemd, te weten haar schoolsituatie en de relatie met haar vader, 

klager. 

Verweerster heeft tevens verklaard dat zij D verschillende keren heeft voorgesteld om een keer een 

sessie samen met haar vader te doen, maar dat D dat pertinent weigerde en dat zij, D, in plaats van een 

gezamenlijke sessie zelf een gesprek met klager heeft gevoerd. 

Het College stelt voorop dat D, gelet op haar leeftijd, een grote mate van zeggenschap had over de 

invulling van de behandeling. Ook diende verweerster rekening te houden met D’s wensen bij het 

bepalen welke informatie zij al dan niet aan klager kon verstrekken. 

Naar het oordeel van het College is verweerster daarin zorgvuldig te werk gegaan, ook in haar e-mail 

correspondentie met klager.  
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V 3. Met betrekking tot klagers verwijt dat verweerster zijn conclusie dat in dit geval sprake is van 

oudervervreemding niet heeft overgenomen overweegt het College het volgende. 

 

Het College heeft klagers boodschap over het fenomeen oudervervreemding goed gehoord.  

Het College is op de hoogte van dit fenomeen en het is het College bekend dat het NIP samen met de 

NVO (Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen) en de BPSW 

(Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk) de Richtlijn Scheiding en problemen van 

jeugdigen heeft uitgegeven. Deze richtlijn is onderdeel van de door genoemde verenigingen in 2015 

uitgegeven Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Op bladzijde 29 van deze richtlijn wordt het 

begrip oudervervreemding beschreven. Een cliëntversie van deze richtlijn is te vinden op 

www.richtlijnenjeugdhulp.nl. 

 

Ten aanzien van diagnostiek en behandeling komt aan de psycholoog een ruime mate van 

beleidsvrijheid toe. Het College beoordeelt niet inhoudelijk of de psycholoog de juiste diagnose heeft 

gesteld en de juiste behandelmethodiek heeft toegepast. De beoordeling beperkt zich tot de vraag of 

verweerster, als redelijk handelend psycholoog tot de conclusie had mogen komen dat bij D geen 

sprake is van oudervervreemding. Verweerster heeft verklaard dat zij de mogelijkheid van 

oudervervreemding wel degelijk heeft overwogen, maar op basis van de gesprekken met D tot de 

conclusie kwam dat dit niet aan de orde was. Naar het oordeel van het College mocht verweerster, 

gelet op haar ervaring en specialisaties, na vijf gesprekken met D deze conclusie trekken. Het College 

heeft zeer zeker begrip voor klagers gevoelens met betrekking tot de situatie rond D en zijn twee 

andere kinderen. Het College is echter van oordeel dat verweerster in deze geen tuchtrechtelijk verwijt 

is te maken. 

 

V 4. Ter zitting heeft klager naar voren gebracht dat verweerster had moeten aandringen op een 

driegesprek met D, verweerster en hem zelf. Verweerster heeft uitgelegd dat zij dat meermalen heeft 

gedaan, maar dat D dat per se niet wilde. Naar het oordeel van het College restte verweerster 

inderdaad geen andere keuze dan zich bij de wens van D neer te leggen. Verweerster heeft naar haar 

zeggen nog wel het gesprek tussen D en klager met D voorbereid. Het College heeft ook geconstateerd 

dat verweerster in haar e-mail aan klager van 1 mei 2017 klager advies heeft gegeven over hoe hij zich 

het beste zou kunnen opstellen in het gesprek met D. Meer kon verweerster niet doen. 

 

V 6. Nu klager niet haar cliënt was en D al vijftien jaar oud was, diende verweerster zich bij het 

afleggen van verantwoording tegenover klager over haar werkwijze en behandelmethoden, te beperken 

tot datgene waarvoor zij van D toestemming had gekregen. 

Het College acht de wijze waarop verweerster klagers e-mails heeft beantwoord, zoals ook onder V 2. 

is overwogen, zorgvuldig. 

 

V 7. Het College komt tot de slotsom dat verweerster niet in strijd met de Beroepscode 2015 heeft 

gehandeld. De klacht is ongegrond. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

http://www.richtlijnenjeugdhulp.nl/
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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  

 

 

 


