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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 2 januari 

2017 door mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw  B, hierna te 

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

register psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen ingekomen op 2 januari 2017; 

- het verweerschrift d.d. 6 februari 2017; 

- de repliek d.d. 7 maart 2017; 

- de dupliek d.d. 22 april 2017. 

 

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

oktober 2017, waarbij verweerster aanwezig was. Klaagster was afwezig met bericht. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Verweerster is als zelfstandig psycholoog aangesloten bij X, een onafhankelijke instelling 

voor geestelijke gezondheidszorg die (potentiële) cliënten via een telefonische intake 

doorverwijst naar een psycholoog in de buurt. 

b. De zus van klaagster is via het secretariaat van X verwezen naar verweerster voor 

relatietherapie samen met klaagster. Doel hiervan was om te proberen de relatie met klaagster 

te herstellen. De zus van klaagster heeft vervolgens klaagster gevraagd deel te nemen aan de 

therapie bij verweerster. 

c. Op 14 september 2016 heeft het eerste (intake)gesprek tussen verweerster en beide zussen 

plaatsgevonden. Doel van de relatietherapie was herstel van communicatie tussen de zussen. 

d. Op 5 oktober 2016 heeft het tweede relatietherapiegesprek plaatsgevonden. Verweerster heeft 

toen de zussen medegedeeld dat zij “haar altijd mochten bellen als het niet goed ging” en heeft 

aan hen haar kaartje gegeven. 

e. Op 6 oktober 2016 heeft klaagster met verweerster gebeld. Verweerster heeft klaagster naar 

aanleiding daarvan die zelfde dag nog uitgenodigd voor een individueel gesprek mede ook 

omdat klaagster sprak van suïcide.  

f. Op 6, 13 en 24 oktober 2016 hebben drie individuele gesprekken plaatsgevonden tussen 

klaagster en verweerster. Deze gesprekken hadden onder meer als onderwerp dat klaagster last 

had van het gevoel dat zij geen grip had op het leven. Omdat klaagster niet voor de individuele 

gesprekken kon betalen, heeft verweerster hiervoor geen rekeningen gestuurd. 

g. Op 26 oktober 2016 was het derde relatietherapiegesprek gepland. Klaagster heeft daags 

daarvoor met verweerster gebeld om het gesprek af te zeggen. Verweerster heeft klaagster 

toen op andere gedachten gebracht. 

h. Op 26 oktober 2016 heeft het derde relatietherapiegesprek met de zussen plaatsgevonden. Dit 

gesprek is niet in goede harmonie verlopen. Klaagster is kort na het begin van het gesprek 

weggegaan. 

i. Klaagster heeft diezelfde middag nog met verweerster gebeld en heeft gezegd dat verweerster  

in het relatietherapiegesprek absoluut geen informatie afkomstig uit de individuele gesprekken 

met de zus had mogen delen. 
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j. Klaagster en verweerster hebben vervolgens gemaild en op 7 december 2016 met elkaar een 

gesprek gehad om een en ander uit te praten. Dit heeft niet tot een oplossing geleid. 

Verweerster heeft in dit gesprek aan klaagster medegedeeld dat zij uit een telefoongesprek met 

de zus de indruk had gekregen dat er nog wel een mogelijkheid bestaat voor herstel van de 

relatie.  

 

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 haar beroepsgeheim geschonden door zonder de toestemming van klaagster 

informatie uit de individuele gesprekken door te vertellen aan haar zus; 

2. Zij heeft informatie uit een telefoongesprek dat zij voerde met de zus medegedeeld aan 

klaagster in het gesprek van 7 december 2016; 

3. Zij heeft onprofessioneel gehandeld door tijdens een relatietherapie tevens individuele 

gesprekken met één van beide partijen te voeren. 

Klaagster stelt dat verweerster door haar aanpak en uitlatingen haar vertrouwen heeft beschaamd.  

Klaagster was verbijsterd dat verweerster het relatietherapiegesprek van 26 oktober 2016 begon met 

de mededeling dat zij drie keer individueel met klaagster had gesproken en dat klaagster haar de 

vorige dag had gebeld om de afspraak af te zeggen. Verweerster heeft volgens klaagster in dit gesprek 

ook genoemd dat klaagster problemen heeft met grenzen stellen en daardoor tegenstrijdige signalen 

afgeeft aan haar zus. Klaagster is door hetgeen verweerster vertelde in paniek geraakt en is weggegaan 

kort nadat het gesprek was begonnen. 

 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft onder meer aangevoerd dat zij in het 

gesprek van 26 oktober 2016 inderdaad feitelijk heeft medegedeeld dat er drie individuele sessies met 

klaagster waren geweest. Volgens verweerster heeft zij haar woorden daarbij uiterst zorgvuldig 

gekozen. Wel is het zo dat in de individuele therapie een zelfde onderwerp aan de orde is geweest als 

in de relatietherapie. Daardoor kan klaagster gedacht hebben dat er vertrouwelijke informatie is 

gedeeld uit de individuele gesprekken.  

Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal in het onderstaande nader op het verweer 

worden ingegaan. 

 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. Het College van Toezicht zal de verschillende klachtonderdelen gelet op hun samenhang 

gezamenlijk behandelen.  

 

V.2. Uit de overgelegde stukken en hetgeen verweerster ter zitting heeft verklaard blijkt dat 

verweerster bij de aanvang van de gesprekken onvoldoende gestructureerd te werk is gegaan. Zo heeft 

zij bij haar aanbod dat de zussen “altijd mochten bellen, als er iets niet goed ging” niet nagedacht hoe 

hetgeen zou worden besproken in een eventuele individuele therapie zou kunnen passen in de 

gezamenlijke relatietherapie. Sterker nog door een dergelijk aanbod te doen, heeft verweerster de 

aanmerkelijke kans aanvaard dat deze situatie zich voor zou gaan doen. Vervolgens heeft zij - toen 

deze situatie zich daadwerkelijk voordeed - naar het oordeel van het College nagelaten een afdoende 

behandelplan voor beide therapieën op te stellen. Uitgangspunt voor iedere behandeling dienen te zijn 

de gestelde diagnose of probleemanalyse en de daaruit voortvloeiende indicatie voor behandeling. 

Zowel de diagnose  of probleemanalyse als de voorgenomen behandeling(en) hadden met klaagster 

(en haar zus) besproken moeten worden waarbij overeenstemming had dienen te worden gezocht en 

bereikt over het doel van de professionele relatie(s), de methoden van onderzoek of behandeling en de 

te verwachten resultaten en beperkingen daarvan.  In een geval van relatietherapie en individuele 
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therapie is dit des te meer noodzakelijk omdat het lastig kan zijn, zoals ook verweerster ter zitting 

heeft erkend, om cliënten zowel individuele therapie als relatietherapie aan te bieden gelet op in die 

therapieën mogelijk voorkomende conflicterende belangen van cliënten. 

Verweerster heeft door aldus te handelen artikel 62 en 63 van de Beroepscode geschonden.  

 

V.3. Daarnaast is het College van oordeel dat verweerster door te beginnen met individuele therapie 

naast relatietherapie professionele rollen heeft vermengd. Artikel 51 van de Beroepscode bepaalt 

hierover dat psychologen de moeilijkheden onderkennen die uit het gelijktijdig of opeenvolgend 

vervullen van verschillende professionele rollen ten opzichte van een of meer betrokkenen. Bij 

voorkeur begeven psychologen zich niet in een dergelijke positie en scheppen zij daarover 

duidelijkheid indien zij dit onder omstandigheden niettemin verantwoord vinden. 

In deze zaak is niet vast komen te staan dat verweerster de gerezen moeilijkheden tevoren heeft 

onderkend en zij heeft evenmin ten opzichte van klaagster duidelijkheid op dit punt geschapen. 

Verweerster had er goed aangedaan klaagster direct na het telefoongesprek van 6 oktober 2016 te 

melden dat zij verplicht was de verkregen informatie te delen met de zus in de relatietherapie en had 

klaagster gelet op de ernst van de door haar genoemde problematiek moeten doorverwijzen naar een 

andere psycholoog. Door in plaats daarvan zelf de individuele therapie te starten naast de 

relatietherapie heeft verweerster gehandeld in strijd met artikel 51 voornoemd. 

 

V.4. Wat betreft de volgens verweerster door klaagster gegeven toestemming om gegevens te delen uit 

de individuele gesprekken, is niet vast komen te staan dat klaagster hiervoor de volgens de code 

benodigde “gerichte toestemming” heeft gegeven. Een dergelijke toestemming houdt blijkens artikel 

1.12 van de code in de toestemming tot enig handelen die een betrokkene geeft aan de psycholoog 

nadat deze de aard, de bedoeling, de mogelijke consequenties en de reikwijdte van dat handelen 

expliciet heeft duidelijk gemaakt. Uit de feiten en omstandigheden in dit geval blijkt dat verweerster te 

globaal om toestemming heeft gevraagd bij klaagster waardoor vervolgens misverstanden hebben 

kunnen ontstaan. 

 

V.5. Nu verweerster geen gerichte toestemming tot het delen van de gegevens met haar zus had 

gegeven, heeft verweerster door in het gesprek van 26 oktober 2016 zaken uit de individuele therapie 

te benoemen gehandeld in strijd met artikel 71 van de Beroepscode. 

Daarbij komt dat klaagster in verlegenheid is gebracht door verweerster toen deze informatie met haar 

deelde afkomstig uit een door haar gevoerd telefoongesprek met zus. Los van de vraag of klaagster 

hierover kan klagen, nu het informatie betreft afkomstig van de zus, heeft verweerster hierdoor 

eveneens laten zien te lichtvaardig met informatie afkomstig van cliënten om te gaan. 

 

V.6. Het College komt tot de slotsom dat de klacht in al zijn klachtonderdelen gegrond is. 

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend en geeft verweerster in overweging een 

cursus op het gebied van beroepsethiek te volgen teneinde haar kennis op dit vlak te vergroten. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 11 oktober 2017 
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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. 


