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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 8 mei 2017 door de 

heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen de heer B, hierna te noemen verweerder, lid 

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

deze procedure bijgestaan door mevrouw mr. Ch. L. van den Puttelaar, advocaat. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:    

 

- het klaagschrift d.d. 8 mei 2017; 

- de e-mail van klager d.d. 12 mei 2017, waarbij hij de bijlagen bij de klacht overlegt; 

- het verweerschrift met bijlage d.d. 3 juli 2017. 

 

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

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

mevrouw C. Verweerder werd bijgestaan door mr. Van den Puttelaar. 

 

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 moeder. Uit deze relatie is in 2007 een zoon geboren, D. 

Klager heeft D erkend. 

II 2. De relatie is kort na de geboorte van D verbroken. D verblijft bij moeder. Het ouderlijk gezag 

berust bij moeder. Klager had eenmaal in de veertien dagen omgang met D.  

Tussen klager en moeder loopt een gerechtelijke procedure met betrekking tot gezag en omgang. 

II 3. D is voor het eerst in 2011 door moeder aangemeld bij Psychologen Praktijk Y, hierna te noemen 

de praktijk.  

II 4. D is sinds 2013 onder toezicht gesteld. 

II 5. Op 23 maart 2016 is D opnieuw door moeder aangemeld bij de praktijk. D is vanaf dat moment in 

behandeling gekomen bij verweerder, als gezondheidszorgpsycholoog verbonden aan de praktijk. 

II 6. Verweerder heeft op 16 juni, 16 september en 21 oktober 2016 deelgenomen aan 

evaluatiegesprekken met de jeugdbeschermer die bij de situatie van D was betrokken. Bij die 

gesprekken, die waren bedoeld om de contacten tussen klager en D te evalueren, waren zowel klager 

als moeder aanwezig. 

II 7. Verweerder heeft op 15 november 2016 op verzoek van moeder een rapportage over D opgesteld. 

Dit rapport is door de advocaat van moeder op 22 november 2016 aan de rechtbank gestuurd. 

In het rapport staat onder meer: 

“De indruk die ik van vader heb n.a.v. verscheidene gesprekken is dat hij veel moeite heeft emotioneel 

aan te sluiten bij D. Het lijkt een temperamentvolle en m.b.t. D emotioneel reagerende man.” 

En: 

“Omdat het het laatste jaar een stuk beter gaat met D zelf (school, persoonlijk welbevinden en de 

situatie bij moeder thuis) en omdat het niet beter gaat mbt het contact met zijn vader adviseer ik nu 

zeker geen toename in contactduur en momenten. D heeft na jaren van onrust behoefte aan 

voorspelbaarheid en veiligheid. Het doel om het contact met zijn vader in de toekomst te herstellen 

blijft staan. Het is belangrijk een langetermijn visie te hanteren ipv op korte termijn D tegen zijn zin in 

te dwingen contact met zijn vader te hebben. Mijns inziens heeft dat uiteindelijk een negatieve impact 

op hun relatie. Het is beter voor D om voorlopig een pauze in te stellen.” 
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II 8. Eveneens op 15 november 2016 heeft D een brief aan de rechter geschreven, waarin staat dat hij 

niet meer naar klager wil. 

II 9. Op 14 december 2016 is de omgangsregeling tussen klager en D bij rechterlijke uitspraak tijdelijk 

stopgezet. 

II 10. Op 14 februari 2017 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen klager en verweerder. 

 

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. 

 

1. Klager verwijt verweerder dat hij een rapportage heeft geschreven op verzoek van moeder, 

met de bedoeling deze over te leggen in de procedure met betrekking tot gezag en omgang, en 

dat verweerder in deze rapportage uitspraken over hem en over de omgang tussen hem en D 

heeft gedaan zonder dat hij ooit een persoonlijk gesprek met hem heeft gehad en zonder D en 

hem te hebben waargenomen in hun vader/kind relatie. 

 

2. Volgens klager heeft verweerder D in zijn praktijk een brief aan de rechter laten schrijven. In 

deze brief, die als bijlage bij het klaagschrift is overgelegd, heeft D geschreven dat hij niet 

meer naar zijn vader wil. 

 

Klager stelt dat het gevolg van de rapportage en de brief van D is dat de omgang geheel is 

gestopt en dat ook de kans op gedeeld gezag is verdwenen. 

 

3. Volgens klager blijkt uit de rapportage van verweerder niet dat er sprake is van onderzoek en 

een gericht plan. 

 

4. Klager stelt dat verweerder niet heeft gereageerd op een uitgebreid schrijven van zijn kant, dat 

hij na het gesprek van 14 februari 2017 aan hem had gestuurd. 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder 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. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

In dit geval gaat het om een situatie waarin het ouderlijk gezag bij moeder berust en klager als vader 

geen gezag heeft. 

Verweerder mocht gelet hierop D in behandeling nemen zonder toestemming van klager. 

Ook mocht verweerder op verzoek van moeder een verslag schrijven over de behandeling van D. 

Dit verslag, dat door verweerder op 15 november 2016 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.” 

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 
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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. 

Het College heeft geconstateerd dat verweerder zich in het rapport niet heeft beperkt tot het weergeven 

van informatie over de behandeling van D, 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 D. 

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

onderhavige diende te houden aan genoemd artikel 96.  

Verweerder heeft in strijd met dit artikel in zijn verslag van 15 november 2016 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 

verslag immers vermeld: “De indruk die ik van vader heb n.a.v. verscheidene gesprekken is dat hij 

veel moeite heeft emotioneel aan te sluiten bij D. Het lijkt een temperamentvolle en m.b.t. D 

emotioneel reagerende man.” 

De gesprekken waarnaar verweerder hier verwijst waren de evaluatiegesprekken, die bij alinea II 6. bij 

‘De feiten’ zijn genoemd. Deze mocht verweerder niet als basis voor zijn oordeel over klager 

gebruiken. 

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

“Omdat het het laatste jaar een stuk beter gaat met D zelf (school, persoonlijk welbevinden en de 

situatie bij moeder thuis) en omdat het niet beter gaat mbt het contact met zijn vader adviseer ik nu 

zeker geen toename in contactduur en momenten. D heeft na jaren van onrust behoefte aan 

voorspelbaarheid en veiligheid. Het doel om het contact met zijn vader in de toekomst te herstellen 

blijft staan. Het is belangrijk een langetermijn visie te hanteren ipv op korte termijn D tegen zijn zin in 

te dwingen contact met zijn vader te hebben. Mijns inziens heeft dat uiteindelijk een negatieve impact 

op hun relatie. Het is beter voor D om voorlopig een pauze in te stellen.” 

Naar het oordeel van het College had verweerder een dergelijk advies niet mogen geven. Niet alleen 

had verweerder klager en D niet geobserveerd in hun vader/kindrelatie, maar ook behoorde het niet tot 

zijn taak als behandelaar om een advies over de omgang te geven. 

Verweerder had zich in de rapportage moeten beperken tot het verstrekken van een verslag omtrent de 

behandeling van D.  

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. 

Daarnaast is het advies ook nog innerlijk tegenstrijdig nu verweerder zowel adviseert om geen 

toename in contactduur en momenten te laten plaatsvinden, als voorstelt voorlopig een pauze in te 

stellen. 

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

erkend, vermoedde dat het moeders bedoeling was om zijn rapportage in de rechtbankprocedure over 

te leggen, aangezien zij het verzoek om een rapportage aan hem deed kort voordat een zitting bij de 

rechtbank zou plaatsvinden, hetgeen verweerder bekend was.  

Verweerder heeft aangevoerd dat hij D een stem heeft willen geven. Het College plaatst 

kanttekeningen bij de wijze waarop verweerder daaraan uitvoering heeft gegeven. Uit zijn 

formuleringen in het rapport blijkt veeleer zijn eigen mening dan die van D, zoals de zinsnede: “De 

indruk die ik van vader heb…”. Ook het advies over de omgang is niet zozeer de ‘stem van D’, maar is 

duidelijk een (ongevraagd) advies van verweerder zelf. 

Het eerste klachtonderdeel is naar het oordeel van het College gegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerder heeft ontkend dat hij D een brief aan de rechter heeft laten schrijven. Klager heeft zijn 

stellingen hieromtrent niet nader onderbouwd. Onder deze omstandigheden kan het College niet 

vaststellen of verweerder inderdaad betrokken is geweest bij het schrijven van deze brief, omdat aan 

het woord van de één niet meer geloof kan worden gehecht dan aan het woord van de ander. In 

gevallen als deze is het vaste tuchtrechtspraak dat het verwijt van klager niet gegrond kan worden 



17/12 

 4 

bevonden. Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klager minder geloof verdient 

dan dat van verweerder, doch op de omstandigheid dat voor het oordeel of een bepaalde verweten 

gedraging van de aangeklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar is, eerst moet worden vastgesteld welke 

feiten daaraan ten grondslag gelegd kunnen worden. Dit klachtonderdeel is daarom ongegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 3: 

 

Het betrof hier een tussentijdse rapportage op verzoek van moeder. Het toetsen van de rapportage met 

betrekking tot het behandeldoel en de gebruikte onderzoeksmethoden valt buiten de reikwijdte van 

deze klachtprocedure bij het College, nu het hier gaat om een situatie waarbij klager geen gezag heeft.   

Dit klachtonderdeel is eveneens ongegrond. 

 

Ad klachtonderdeel 4: 

 

Verweerder heeft te kennen gegeven dat hij de brief van klager niet heeft ontvangen en dat hij er pas 

op het moment dat hij de klacht ontving kennis van heeft genomen. 

Nu door het College niet is vast te stellen dat verweerder de brief wel al eerder had ontvangen, moet 

ook dit klachtonderdeel ongegrond worden verklaard. 

 

Het College komt tot de slotsom dat klachtonderdeel 1 gegrond is en dat de overige klachtonderdelen 

ongegrond zijn. 

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerder. 

 

Aldus gewezen op 11 oktober 2017 door: 

 

mr.  D.J. Markx, voorzitter, 

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

drs. M.E. Hoogenraad, 

drs. A.C. van der Horst, 

dr. T.A.W. van der Schoot,  

leden  

 

 

 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

D.J. Markx  

 

 

 


