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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 4 mei 2017 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 

A&O-psycholoog NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 4 mei 2017; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 26 mei 2017; 

- de aanvulling op het verweerschrift van 11 september 2017. 

 

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

oktober 2017, waarbij klaagster en verweerster aanwezig waren. Klaagster werd bijgestaan door mr. 

C.L. Muscus-Kooiker, jurist bij SRK Rechtsbijstand. Verweerster werd bijgestaan door mr. C , nicht 

van verweerster. Klaagster heeft ter zitting bevestigd dat zij haar aanvankelijke bezwaar tegen de 

komst naar de zitting van C  heeft laten varen. 

 

II De feiten 

 

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

uitgegaan. 

 

a. Klaagster heeft samen met haar ex-partner een minderjarige dochter C (hierna te noemen de 

dochter) die haar hoofdverblijf heeft bij vader. Klaagster heeft één keer per twee weken 

contact met de dochter. 

b. Sinds 2006 heeft klaagster een affectieve relatie met D. 

c. Klaagster is vanwege een obsessief compulsieve stoornis in 2009 via het UWV doorverwezen 

naar verweerster voor psychologische begeleiding in een re-integratie traject naar betaald 

werk. Klaagster zag verweerster in dat kader gedurende een periode van twee jaar één keer per 

twee weken. Het re-integratie-traject heeft niet geleid tot een betaalde baan voor klaagster. 

d. Klaagster ondervond spanningen tijdens de bezoeken van de dochter. Daarom heeft 

verweerster - nadat het re-integratietraject was beëindigd - een Persoons Gebonden Budget 

(hierna PGB) aangevraagd en verkregen voor klaagster waardoor verweerster klaagster en de 

dochter kon begeleiden in hun contact. Verweerster heeft teneinde deze aanvraag rond te 

krijgen contact opgenomen met GGZ X  waar een psychiatrische diagnose betreffende 

klaagster bekend was.  

e. Verweerster trad vervolgens sinds 2011 op als begeleidster in de contacten van klaagster met 

de dochter. Die contacten vonden meestal plaats bij klaagster thuis. 

f. Verweerster heeft voor het laatst in mei 2016 vanuit het PGB betaald gekregen voor haar 

werkzaamheden. Tot maart 2017 was zij betrokken bij de contacten van klaagster met haar 

dochter. 

g. Klaagster en verweerster hebben blijkens een door klaagster overgelegd niet volledig 

uittreksel van 21 april 2015 tot 21 april 2017 whatsApp-gesprekken gevoerd waarbij tussen 

hen zeer vele berichten zijn gewisseld. Hieruit blijkt – voor zover hier van belang – dat 

verweerster op 23 april 2015 aan klaagster het volgende heeft geappt: 

(…) 

“Heb jij voor mij dat stripje?? Heb het helaas echt nodig (smiley)” 
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(…) 

Op 2 juni 2015 schrijft verweerster: “Helaas. Miskraam.” 

Klaagster antwoordt: “Ow Nee. Weet niet wat ik moet zeggen wat erg.. Ik zoek kaarten mooie 

teksten maar het is niet toereikend. Het enige wat ik kan zeggen is dat ik aan je denk. En ik 

van je hou.. Op één vrij normale manier.”  Verweerster antwoordt hierop: “Zo lief. Moet ik 

het nu maar opgeven??? Hartje kan pas afgelopen 24 uur zijn gestopt want het vruchtje was 

wel naar 8 wk lengte gegroeid. Ik ook van jou.” 

(…) 

Op 24 juni 2015 heeft verweerster aan klaagster geappt: “Heb jij toevallig nog van die pillen? 

Het gaat meer dan slecht” Klaagster antwoordt: “Ja hoor heb ik xxx” 

(…) 

Op 27 december 2015 heeft verweerster het volgende bericht aan klaagster gestuurd: “Zou jij 

mij alsjeblieft willen helpen? Ik zit bij mijn moeder. Giga uit de hand gelopen met E. Geen 

pilletjes meer. Zou ik er een paar mogen?” Klaagster schrijft terug: “Ja hoor jij wel. Wil je 

dat ik ze breng?” Verweerster schrijft: “Heel graag want rijden lukt me amper. Zit in mijn 

praktijk.” 

(…) 

Op 3 augustus 2016 schrijft verweerster: “En heb jij heel toevallig nog van die roze snoepjes 

(knipoog)” 

Klaagster antwoordt: “Helaas. Zelf net genoeg (smiley)” 

Later op die dag schrijft klaagster: “Hoi B als er bij mij iets niet spoort zeg je het tegen me he, 

gewoon in hapklare brokken.” 

Verweerster antwoordt: “Yep. Heeft geen zin als vriendinnen dat niet doen.”  

De overgelegde gesprekken worden - voor het overige - als hier herhaald en ingelast 

beschouwd. 

h. Verweerster had tijdens de begeleiding tevens contact met de vriend van klaagster, D 

voornoemd. Tijdens een minder goede periode in de relatie tussen klaagster en D in de zomer 

van 2016 heeft verweerster intiem contact gehad met hem. 

i. In de app-gesprekken heeft verweerster in augustus 2016 aan klaagster gevraagd of zij nog 

verder wil met D. Klaagster heeft hierop bevestigend geantwoord. 

j. In september 2016 is klaagster in een manische toestand beland waarvoor zij eind december 

2016 gedurende 9 dagen opgenomen is geweest op een Medisch Psychiatrische Unit. 

k. In april 2017 heeft D, die inmiddels weer terug was gekeerd bij klaagster, aan klaagster 

opgebiecht dat hij intieme contacten had gehad met verweerster. 

l. Klaagster heeft verweerster vervolgens via de app onder meer uitgemaakt voor “misselijk 

figuur”. 

m. Verweerster heeft op 30 april 2017 aangifte gedaan bij de politie van smaad/laster en 

bedreiging tegen klaagster en haar ex-partner F. Verweerster heeft – voor zover hier van 

belang - daarbij het volgende verklaard: 

“(…) 

Ik ben psychologe van beroep en heb samen met 2 collega’s een praktijk welke is gevestigd 

aan de (….).  

Vanuit beroepsethiek NIP heb ik toestemming gekregen om de gegevens van mijn cliënten te 

benoemen in de aangifte. 

(…) 

Ik heb alles, foto’s en bedreigingen vanaf facebook op een usb-stick gezet. 

Hierbij overhandig ik  u, vrijwillig, de usb stick als toevoeging van de aangifte. Tevens heb ik 

zelf een verklaring op schrift gezet, in chronologische volgorde deze overhandig ik u ook 

samen met een uitdraai van Beroepsethiek NIP en een psychologisch verslag, die ik in het 

verleden heb gemaakt als psychologe, over A” 
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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. Zij heeft klaagster allerlei persoonlijke zaken verteld waardoor klaagster het gevoel kreeg dat 

verweerster een vriendin was; 

2. Zij heeft meer uren gefactureerd dan de uren die zij klaagster daadwerkelijk heeft begeleid; 

3. Zij vroeg klaagster om haar rustgevende medicijn (alprazolam); 

4. Zij is een relatie begonnen met de vriend van klaagster; 

5. Zij heeft haar beroepsgeheim geschonden door vertrouwelijke verhalen te vertellen over 

klaagster. 

Klaagster stelt hiertoe dat zij vanaf 2009 cliënt is geweest van verweerster en dat het haar niet 

duidelijk is geweest dat verweerster vanaf 2011 niet meer als psycholoog aan het werk zou zijn 

geweest. Verweerster heeft gedaan alsof zij een vriendin was van klaagster en is achter haar rug om 

een relatie begonnen met haar vriend waarbij zij haar zwart heeft gemaakt. Dit heeft er toe geleid dat 

klaagster alle vertrouwen in hulpverlening heeft verloren. 

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft allereerst aangevoerd dat zij vanaf 2011 niet meer als psycholoog maar als 

individueel begeleidster PGB aan het werk is geweest. Verweerster heeft voorts de klacht  

gemotiveerd betwist. Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal daarop in het 

onderstaande nader worden ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. Op 1 maart 2015 is de Beroepscode voor psychologen 2015 in werking getreden. Nu de klacht 

betrekking heeft op gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan zowel vóór als na 1 maart 2015, dient 

toetsing plaats te vinden zowel aan de vóór 1 maart 2015 geldende beroepscode, de Beroepscode 2007 

als aan de nadien geldende beroepscode, de Beroepscode 2015. 

 

Wat betreft de ontvankelijkheid: 

V.2. Het College zal eerst het meest vergaande verweer bespreken inhoudende dat verweerster niet als 

psycholoog heeft gehandeld waardoor klaagster geen belang zou hebben bij de klacht.  

 

V.3. Ingevolge artikel 2.1.3 lid 2 van het Reglement voor het Toezicht wordt de klager geacht belang 

te hebben bij de klacht “wanneer hij voldoet aan de begripsomschrijving van de betrokkene zoals 

vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen.” Ingevolge artikel I.1.2.2 van de Beroepscode 2007 

is de betrokkene “elke persoon die direct of indirect is betrokken bij het beroepsmatig handelen van 

de psycholoog of die daartoe in zijn belangen wordt geraakt.” In artikel I.1.2.3 wordt de professionele 

relatie gedefinieerd als “de relatie die de psycholoog aangaat met een of meer personen gericht op 

behandeling, begeleiding, advisering of psychologisch onderzoek.” Deze artikelen zijn in de 

Beroepscode 2015 hetzelfde gebleven. 

 

V.4. Het College concludeert dat verweerster gelet op de in de stukken en ter zitting genoemde 

omstandigheden in 2009 is begonnen (re-integratie) en vanaf 2011 is doorgegaan (als begeleidster van 

de dochter) met beroepsmatig handelen ten opzichte van klaagster. Het feit dat verweerster op dat 

moment geen (hoofd)behandelaar was van klaagster is daarbij, anders dan verweerster aanvoert, niet 

relevant. In artikel I.1.2.3 van de code staat immers vermeld dat “begeleiding” door de psycholoog 

eveneens leidt tot een professionele relatie met de betrokkene. Klaagster is te kwalificeren als 

betrokkene nu zij direct was betrokken bij het beroepsmatig handelen van verweerster en daarbij in 

haar belangen werd geraakt. Klaagster was immers degene die vanuit het PGB werd begeleid door 

verweerster in het contact met de dochter. Voorts is van belang dat verweerster ter zitting heeft 

verklaard dat zij in de begeleiding vanuit haar psychologische achtergrond bezig is geweest en dat zij 

als psycholoog NIP is verbonden aan een psychologenpraktijk. Ook heeft verweerster zich in de 
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aangifte bij de politie meerdere malen psycholoog genoemd en heeft zij verwezen naar een aan de 

politie overhandigd verslag dat zij als psycholoog over klaagster heeft opgesteld. Ten slotte heeft 

verweerster op geen enkele wijze aan klaagster laten weten dat zij vanaf het moment dat zij de 

begeleiding op zich nam in het kader van het PGB niet langer als psycholoog handelde; haar 

bemoeienissen zijn van het één (re-integratie) naadloos overgegaan in het ander (begeleiding van de 

dochter). 

 

Wat betreft de inhoud van de klacht:  

V.5. Het College is van oordeel dat verweerster met haar handelen professionele en niet-professionele 

rollen heeft vermengd op zodanige wijze dat zij niet meer in staat was een professionele afstand tot 

klaagster te bewaren waardoor de belangen van klaagster op ernstige wijze zijn geschaad (artikel 

III.2.3.5 Beroepscode 2007, later artikel 52 Beroepscode 2015). 

Uit de tekst van de overgelegde whatsApp-gesprekken, onder meer zoals geciteerd en bedoeld onder 

1.g, blijkt dat verweerster bij klaagster de indruk heeft gewekt dat zij een vriendin van klaagster was. 

Verweerster noemt klaagster in die conversatie immers bij herhaling “meisje”, “moppie” en “lieve 

vriendin” en gebruikt emoticons in de vorm van hartjes. Daarnaast deelt verweerster met klaagster 

zeer persoonlijke zaken zoals dat zij een miskraam heeft gehad. Ook noemt zij zichzelf een vriendin 

van klaagster. 

Door dit gedrag heeft verweerster iedere professionele distantie laten varen en heeft zij voor klaagster 

een verwarrende situatie gecreëerd. 

 

V.6. Daarnaast heeft verweerster grensoverschrijdend gehandeld door klaagster een aantal malen om 

de rustgevende medicatie te vragen die aan haar was voorgeschreven. Op geen enkele manier is 

daarbij gebleken, zoals verweerster ter rechtvaardiging heeft aangevoerd, dat verweerster dit zou 

hebben gedaan om klaagster tegen overmatig medicijngebruik te beschermen. Integendeel, uit de 

overgelegde teksten blijkt dat verweerster de pillen voor zichzelf vroeg omdat zij daar behoefte aan 

had en klaagster die pillen zelfs bij haar liet afleveren. Verweerster heeft hiermee artikel 48 van de 

Beroepscode 2015 geschonden nu zij daarmee haar eigen persoonlijke belangen op oneigenlijke wijze 

heeft bevorderd. Hierbij kan voorts nog worden aangetekend dat het bewust om de tuin leiden van 

betrokkenen teneinde hen te beschermen tegen overmatig medicijngebruik in strijd is met artikel 42 

van de Beroepscode 2015 en geen rechtvaardiging voor dergelijk misleidend gedrag in het 

beroepsmatig handelen kan vormen. 

 

V.7. Het College is voorts van oordeel dat verweerster onjuist heeft gehandeld door een intieme relatie 

aan te gaan met de (ex-)vriend van klaagster. Dat de relatie tussen klaagster en haar vriend op dat 

moment uit was, dan wel minder goed liep en dat het maar kort heeft geduurd is, anders dan 

verweerster aanvoert, niet relevant. Als psycholoog had verweerster het niet met D mogen aanleggen 

wetende hoe kwetsbaar klaagster hierin was en hoe ingewikkeld haar relatie met klaagster hierdoor 

zou worden. Verweerster heeft door op deze wijze te handelen wederom op oneigenlijke wijze haar 

persoonlijke belangen laten prevaleren boven die van klaagster en daarmee artikel 48 van de 

Beroepscode 2015 geschonden. Een professioneel handelend psycholoog dient zichzelf geen 

onderdeel te maken van het systeem waar zij ter begeleiding bij betrokken is. 

 

V.8. Wat betreft de uitwisseling van informatie heeft verweerster verklaard dat toen klaagster in 

manische/psychotische perioden belandde, verweerster het centrale aanspreekpunt werd voor de 

familieleden, de vader van de dochter en voor D. Verweerster heeft zich er in dat kader op beroepen 

dat de Beroepscode haar er toe verplicht informatie te delen op het moment dat klaagster een gevaar 

voor zichzelf of haar omgeving werd.  

Klaagster heeft op dit punt aangevoerd dat verweerster van haar geen toestemming had om als centraal 

aanspreekpunt te fungeren en dat zij alleen eind 2016 aan verweerster gerichte toestemming heeft 

verleend bepaalde informatie te delen.  

Het College is van oordeel dat verweerster door het delen van informatie artikel 71 van de 

Beroepscode 2015 heeft geschonden. In het directe contact met betrokkenen gaan psychologen een 

vertrouwensrelatie aan. Zij zijn daarom verplicht om hetgeen hen uit hoofde van de uitoefening van 

hun beroep ter kennis komt geheim te houden, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. 
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Dat er in het geval van klaagster gegronde redenen waren die geheimhouding te doorbreken en 

informatie te delen (zoals als uitzondering op de hoofdregel beschreven in artikel 74 van de 

Beroepscode) is niet aannemelijk geworden.  

Het bestaan van een manische/psychotische periode is in zijn algemeenheid onvoldoende aanleiding 

om aan te nemen dat doorbreking van de geheimhoudingsplicht voor de psycholoog het enige en 

laatste middel is om direct gevaar voor anderen te voorkomen. Nu verweerster over dit directe gevaar 

bovendien geen nadere omstandigheden heeft aangevoerd die in dit geval tot het aannemen van een 

conflict van plichten zouden kunnen leiden, is ook dit klachtonderdeel gegrond. 

Daarnaast heeft verweerster niet aangetoond dat zij tijdens het beslissingsproces met betrekking tot 

haar beslissing om de geheimhouding te doorbreken klaagster op de hoogste heeft gesteld  noch heeft 

zij aangetoond dat na de beslissing tot doorbreking klaagster is geïnformeerd, zoals voorgeschreven in 

artikel 75 en 76.   

Ambtshalve maakt het college uit de voorliggende stukken op dat aan de politie --in het kader van 

aangifte-- een psychologisch rapport zou zijn overhandigd. Het college stelt vast dat dit geen 

onderdeel is van de klacht en zal dit ook niet als zodanig beantwoorden. Niettemin merkt het College 

hierover op dat psychologen prudent zijn in het verschaffen van informatie aan derden en dat in het 

algemeen er slechts in zeer uitzonderlijke gevallen psychologische rapporten van cliënten aan politie 

of justitie kunnen worden overhandigd." 

 

V.9. Met betrekking tot klachtonderdeel 2 is onvoldoende vast komen te staan dat verweerster meer 

uren heeft gefactureerd dan zij daadwerkelijk heeft gemaakt. Klaagster heeft hierover immers ter 

zitting opgemerkt dat zij verweerster de bedragen gunde omdat zij het gevoel had dat verweerster een 

vriendin was. Daarmee is onduidelijk hoeveel uren verweerster precies te veel zou hebben 

gedeclareerd, bovendien heeft  klaagster geen feitelijke onderbouwing aan dit deel van haar klacht 

gegeven. Klachtonderdeel 2 is dan ook niet gegrond.  

 

V.10. Het College komt tot de slotsom dat de klacht voor het grootste deel (klachtonderdelen 1, 3, 4 en 

5) gegrond is. Verweerster heeft er op geen enkele wijze blijk van gegeven dat zij kritisch heeft 

nagedacht over haar beroepsmatig handelen ten opzichte van deze kwetsbare cliënte en haar 

persoonlijke waarden en motieven die daarbij een rol hebben gespeeld (artikel 98 van de 

Beroepscode). Integendeel, verweerster heeft  weliswaar toegegeven dat zij iets “te close” is 

geworden, maar heeft daaraan toegevoegd: “That’s life” , zeggende dat in het “betrokken 

professionele” nu juist haar kracht ligt.  

Nu verweerster op dit vlak ter zitting en in de stukken geen enkele reflectie op haar beroepsmatig 

handelen heeft laten zien, acht het College de maatregel van voorwaardelijke ontzetting uit het 

lidmaatschap van het NIP met voorwaardelijke doorhaling van de inschrijving in de NIP-registers 

passend. Dat wil zeggen: ontzetting en doorhaling als voormeld, tenzij verweerster de hieronder 

precies omschreven voorwaarde naleeft (supervisie bestaande uit 20 sessies). De bedoeling hiervan is 

dat verweerster in haar beroepsmatig handelen zich een houding van kritische bezinning kan eigen 

maken. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- Legt op de maatregel van voorwaardelijke ontzetting uit het lidmaatschap der vereniging en 

doorhaling in de registers A&O-psycholoog NIP en psycholoog NIP;  

- Legt op als bijkomende maatregel dat deze beslissing (onder VI) en de gronden waarop zij berust 

(onder V), alsmede de naam van de aangeklaagde aan alle leden van de vereniging schriftelijk 

worden meegedeeld indien niet aan na te noemen voorwaarde wordt voldaan. Het College acht het 

besloten deel van de website van de vereniging daartoe een geëigend middel; 

- De maatregel van ontzetting en doorhaling met publicatie zal eerst ingaan indien en zodra 

verweerster de navolgende bijzondere voorwaarde niet is nagekomen; 
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- Stelt als voorwaarde dat verweerster uiterlijk binnen een jaar nadat deze uitspraak onherroepelijk 

is geworden ten genoegen van het College dient aan te tonen dat zij minimaal 20 leertherapie – 

sessies van 45 minuten per keer heeft ondergaan bij een leertherapeut die is opgenomen in het 

register voor leertherapeuten van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie dan wel een 

leertherapeut die als zodanig is aangesloten bij een door de Nederlandse Vereniging voor 

Psychotherapie erkende specialistische psychotherapie-vereniging. De leertherapie dient met name 

gericht te zijn op kritische zelfreflectie ten aanzien van de gevolgen van eigen handelen ten 

opzichte van cliënten aan de hand van ingebrachte casuïstiek. De casus van klaagster kan hierbij 

een centrale rol spelen waartoe verweerster deze uitspraak aan de leertherapeut dient te 

overleggen; 

- Verweerster dient bij aanvang van de leertherapie de naam en hoedanigheid van de betreffende 

leertherapeut ter goedkeuring aan het College te melden;  

- na afloop van de leertherapie legt verweerster een door de leertherapeut ondertekende, qua uren 

gespecificeerde verklaring aan het College over waaruit blijkt dat aan het gestelde in deze 

maatregel is voldaan; 

- Bepaalt dat deze maatregelen van kracht worden op het moment van het onherroepelijk worden 

van deze uitspraak zoals vermeld in artikel 2.4.5 van het Reglement voor het Toezicht. 

 

 

Aldus gewezen op 11 oktober 2017  

 

door: 

 

 

mr. J.P. Fokker, voorzitter, 

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

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

dr. G.F.E.C. van Linden van den Heuvell, 

prof. dr. M.J.M. van Son, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

J.P. Fokker.  

 

 

 


