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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 23 april 2021 door 

A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen B MSc, 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 d.d. 23 april 2021; 

- de brief van verweerster van 6 mei 2021; 

- de brief van de secretaris van het College aan verweerster van 10 mei 2021; 

- de brief van mr. Van der Kolk namens verweerster aan het College van 3 juni 2021; 

- de brief van de secretaris aan mr. Van der Kolk van 10 juni 2021; 

- het verweerschrift d.d. 21 juni 2021; 

- de repliek d.d. 22 juli 2021; 

- de dupliek d.d. 2 september 2021; 

- de brief van de secretaris aan verweerster van 20 september 2021 waarin wat betreft de inhoud van 

de dupliek wordt gewezen op de artikelen 37 en 38 van de Beroepscode en waarin wordt 

gewaarschuwd dat het College de consequenties zal verbinden die het geraden voorkomt indien 

verweerster zich niet aan die artikelen wenst te houden. 

 

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

16 februari 2022, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Klager werd vergezeld door zijn 

partner C. Verweerster werd bijgestaan door mr. drs. C. Van der Kolk-Heinsbroek, advocaat te 

Utrecht. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Verweerster, gz-psycholoog, was als POH-GGZ werkzaam in een gezondheidscentrum (hierna 

te noemen de praktijk). 

b. Klager is de vader van een zoon en van D (hierna ook wel te noemen de cliënt of de dochter).  

De dochter is net als haar moeder bekend met Asperger.  

c. De ouders zijn - toen de dochter vier jaar oud was - gescheiden. Sindsdien was er sprake van 

co-ouderschap en woonde de dochter bij moeder. Met vader was er een omgangsregeling 

inhoudende dat de kinderen iedere donderdag uit school naar vader gingen tot zondagmiddag 

16.00 uur. 

d. Klager heeft een nieuwe partner met twee oudere zonen met wie hij sinds 2016 samenwoont. 

e. De dochter is op 14-jarige leeftijd door de huisarts verwezen naar verweerster. Eerder werd de 

dochter behandeld in X. 

f. Verweerster heeft als vertrouwenspersoon met de dochter ondersteunende gesprekken 

gevoerd. 

g. Sinds november 2020 is de omgangsregeling tussen vader en de kinderen na een proefperiode 

van zes weken gewijzigd en verblijven de kinderen steeds één week op, één week af bij de 

vader of de moeder. 
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h. Half januari 2021 is klager gebeld door verweerster. Zij nodigde hem en moeder uit omdat de 

dochter hen iets moest vertellen. 

i. Dit gesprek vond op 10 februari 2021 plaats tussen de ouders, de dochter en verweerster. 

Verweerster heeft in dit gesprek namens de dochter aangegeven dat zij uit de situatie gehaald 

moest worden en per direct volledig bij moeder gaat wonen voor tenminste vier maanden. 

Klager was hierdoor zeer verrast. 

j. Klager heeft naar aanleiding hiervan telefonisch contact gehad met verweerster en later ook 

tegenover de huisarts zijn onvrede uitgesproken. Dit heeft geen oplossing gebracht. 

k. Verweerster heeft vervolgens te kennen gegeven de behandeling van de dochter niet langer 

voort te kunnen zetten. 

l. Twee weken voor 19 april 2021 heeft moeder bij verweerster aangegeven dat de dochter 

vastloopt en suïcidale gedachten heeft. 

m. Op 19 april 2021 heeft het laatste gesprek tussen de dochter en verweerster plaatsgevonden. In 

dit gesprek is voor het eerst aan de orde gekomen dat de dochter suïcidale gedachten heeft. 

n. Op 23 april 2021 heeft een afrondend gesprek tussen klager en verweerster plaatsgevonden. 

o. Verweerster is niet langer werkzaam in de praktijk. 

p. De ouders hebben met de dochter een nieuwe omgangsregeling afgesproken inhoudende dat 

zij wekelijks komt eten bij vader en tweewekelijks in het weekend een nacht bij zijn gezin 

verblijft. 

 

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: 

1. Zij was onvoldoende gekwalificeerd een kind met Asperger te begeleiden en had haar eerder 

moeten verwijzen naar een specialist; 

2. Ze heeft het vertrouwen van de ouders geschaad door in te grijpen in een harmonieuze co-

ouderschap woonsituatie, door de ouders na 10 februari 2021 geen informatie te verstrekken 

en door hen niet te begeleiden in de nieuw ontstane situatie; 

3. Zij heeft het behandelplan niet met de ouders besproken; 

4. Zij heeft de ouders, broers, school en huisarts niet geraadpleegd als informanten in het kader 

van de heteroanamnese; 

5. Door het niet tijdig verwijzen is er vanwege wachtlijstproblematiek een gat van minimaal 9 

maanden gevallen in de behandeling van de dochter; 

6. Verweerster heeft geen enkele blijk van zelfreflectie laten zien. 

Klager stelt hiertoe dat door het op eigen houtje handelen van verweerster er schade aan de dochter en 

aan zijn relatie met haar is toegebracht. Het gaat sinds februari 2021 alleen maar slechter met de 

dochter. Zo beschadigt zij zichzelf en durft bij anderen niet naar het toilet. Daarbij komt dat 

verweerster geen enkele verantwoordelijkheid voor haar handelen neemt. Het gaat klager hierbij om 

de wijze van aanpak door verweerster onder andere toen de dochter suïcidale gedachten had en niet 

zozeer om de inhoudelijke informatie die tussen verweerster en de dochter is gedeeld. 

 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft primair aangevoerd dat zij niet heeft gehandeld als psycholoog maar als POH-GGZ 

onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Hierdoor is de onderhavige klachtprocedure niet van 

toepassing en is klager niet ontvankelijk in zijn klacht. 

Subsidiair heeft verweerster aangevoerd dat de klacht moet worden afgewezen als kennelijk 

ongegrond nu zij geen inhoudelijk gemotiveerd verweer kan voeren omdat er geen sprake is van 

toestemming van de dochter om gegevens uit het dossier met vader te delen.  

Meer subsidiair heeft verweerster de klacht betwist.  
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Voor zover van belang voor de beoordeling van de klacht zal hierop in het onderstaande nader worden 

ingegaan. 

 

 

V De overwegingen van het College 

 

Wat betreft de ontvankelijkheid 

V.1. Het primaire verweer slaagt niet. Anders dan verweerster heeft aangevoerd heeft zij in haar 

functie als POH-GGZ door ondersteunende gesprekken te voeren met de dochter van klager gehandeld 

in haar hoedanigheid van psycholoog. Het College verwijst hiervoor naar een eerdere uitspraak 16/22 

waarin dit in het algemeen voor de toen relatief nieuwe functie van POH-GGZ werd vastgesteld. 

Tussen verweerster, de dochter en haar ouders was sprake van een professionele relatie (artikel 1.3 van 

de Beroepscode). Verweerster kan de hoedanigheid van psycholoog daarbij niet zomaar “naar 

believen” afleggen. Dit betekent dat verweerster beroepsmatig heeft gehandeld in de zin van artikel 

1.1 van de Beroepscode. 

Klager is daarbij te kwalificeren als betrokkene in de zin van artikel 1.2 van de Beroepscode. Hij is als 

ouder van een 14-jarige dochter immers betrokken bij het beroepsmatig handelen van verweerster en 

wordt daardoor in zijn belangen geraakt zoals weergegeven in dit artikel. 

 

Inhoudelijk 

V.2. Bij de tuchtrechtelijke toetsing van professioneel handelen gaat het er niet om of dat handelen 

beter had gekund, maar om het beantwoorden van de vraag of de psycholoog de zorgvuldigheid heeft 

betracht die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam psycholoog kan worden verwacht door te 

handelen naar de Beroepscode. 

 

V.3. Het subsidiaire verweer slaagt naar het oordeel van het College evenmin. Verweerster kan - 

anders dan zij aanvoert en zoals voorafgaand aan de zitting opgemerkt in de correspondentie tussen de 

secretaris van het College en de advocaat van verweerster - inhoudelijk gemotiveerd verweer voeren 

tegen de klacht voor zover deze klacht betrekking heeft op haar beroepsmatig handelen jegens klager 

als vader van de dochter. Het beroepsgeheim jegens de dochter kan daarbij in stand blijven. 

 

V.4. Kenmerkend voor de begeleiding van een 14-jarig kind als psycholoog/vertrouwenspersoon is dat 

de psycholoog in een dergelijke situatie te maken heeft met veel verschillende partijen (kind, ouders, 

school, naasten, andere professionals). Lang niet altijd hebben deze partijen hetzelfde belang. Dat 

vergt van de psycholoog dat hij zich steeds bewust is van zijn rol, positie en verantwoordelijkheid. De 

hierbij gevraagde meervoudige partijdigheid vergt van de psycholoog dat hij op zoek gaat naar het 

gemeenschappelijk belang in het gezinssysteem en daarbij de belangen van het kind vooropstelt 

zonder andere belangen uit het oog te verliezen. 

 

V.5. Het College is van oordeel dat verweerster zich niet aan dit algemene uitgangspunt bij de 

behandeling van (gezondheidsrechtelijk) minderjarigen heeft gehouden. Zo heeft zij de ouders 

onvoldoende betrokken bij de behandeling door in aanvang het behandelplan niet met hen te 

bespreken (artikel 63 Beroepscode). Evenmin heeft verweerster school dan wel andere deskundigen 

die weet hadden van de situatie van de dochter geraadpleegd. Dat verweerster alleen ondersteunende 

gesprekken met de dochter voerde, maakt dit niet anders. Ook dát had zij aan de ouders moeten laten 

weten. 

Daarbij komt dat verweerster gaandeweg het traject met de dochter van rol is veranderd. Verweerster 

trad eerst op als vertrouwenspersoon, maar is zich toen de dochter te kennen gaf niet meer om de week 

bij vader te willen wonen gaan opstellen als haar vertegenwoordiger en heeft de wens van de dochter 

vervolgens direct gecommuniceerd naar de ouders (artikel 51 van de Beroepscode). Naar het oordeel 

van het College heeft verweerster hierbij vooraf geen deugdelijke probleemanalyse gemaakt en heeft 

zij ten onrechte dit voornemen van de dochter en de implicaties daarvan niet met de dochter, het 
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systeem en derden besproken. De systeemtherapeutische interventie in het gesprek van 10 februari 

2021 kwam voor betrokkenen dan ook als een volslagen verrassing. Ook in de nadien ontstane nieuwe 

situatie heeft verweerster onvoldoende ondersteuning aan haar cliënte en haar ouders geboden. 

Gelet op artikel 7 van de Beroepscode dient de psycholoog ten opzichte van minderjarigen tussen 12 

en 16 jaar de verplichtingen die uit de code voortvloeien na te komen jegens de cliënt alsmede tegen 

diens wettelijk vertegenwoordigers. Verweerster heeft zich zoals blijkt uit het bovenstaande niet aan 

dit artikel gehouden. 

Hiermee zijn de klachtonderdelen 2, 3 en 4 gegrond. 

 

V.6. Uit de weinig professionele aanpak blijkt van verweerster blijkt dat zij niet voldoende 

gekwalificeerd was de dochter te behandelen. Bij aanvang van de behandeling had reeds duidelijk 

kunnen zijn dat de dochter kampt met Asperger en speciaal onderwijs volgt. Bovendien was de 

dochter voor deze problematiek al eerder onder behandeling geweest bij een gespecialiseerd centrum, 

wat eveneens een indicatie is voor de zwaarte van de problematiek. Het College is van oordeel dat 

verweerster door geen heteroanamnese af te nemen zichzelf de kans heeft ontnomen de zwaarte van de 

zorgvraag te herkennen en de dochter door te verwijzen. Verweerster heeft haar beperkingen in deze 

als (beginnend) professional niet onderkend (artikel 102 van de Beroepscode). Dat verweerster ter 

zitting nog heeft aangevoerd dat gesprekken die zij voerde als POH-GGZ al een aantal keer goed 

waren gegaan, maar deze cliënte een ander geval was, getuigt naar het oordeel van het College van 

naïviteit.  

Ook met betrekking tot de vertraging van twee weken die is opgetreden in de bespreking met de 

dochter van haar suïcidale gedachten die door moeder waren gemeld, heeft verweerster naar het 

oordeel van het College beroepsmatig niet zorgvuldig want te weinig voortvarend gehandeld. Het had 

op de weg van verweerster gelegen hierover direct een extra gesprek met cliënte in te plannen. 

Ten slotte is uit de door verweerster gevoerde verdediging en haar opstelling ter zitting naar het 

oordeel van het College niet gebleken dat verweerster voldoende kritisch nadenkt over haar 

beroepsmatig handelen (artikel 98 van de Beroepscode). Het gebruik binnen de praktijk om alleen 

achteraf en niet tijdens de behandeling te evalueren met collega’s in het kader van intervisie, zoals 

door verweerster ter zitting genoemd, is hierbij evenmin helpend geweest. In intervisie behoren 

immers regelmatig gaandeweg optredende werkproblemen door collega’s onder elkaar te worden 

besproken. 

Met het voorgaande zijn de klachtonderdelen 1 en 6 gegrond. 

 

V.7. Klachtonderdeel 5 is niet gegrond nu de in Nederland bestaande algemene wachtlijstproblematiek 

niet aan verweerster individueel kan worden tegengeworpen. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht (gedeeltelijk) gegrond is. 

Het College acht de maatregel van berisping passend, gelet op de ernst van de geconstateerde 

overtredingen van de Beroepscode en de tot nu toe geringe mate van reflectie door verweerster op haar 

beroepsmatig handelen.  

Voor zover verweerster thans nog werkzaam is met cliënten onder de 16 jaar raadt het College haar 

met klem aan op dit vlak nascholing te volgen. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klachtonderdelen 1, 2, 3, 4 en 6 gegrond en klachtonderdeel 5 ongegrond; 

- berispt verweerster. 

 

Aldus gewezen op 5 april 2022 
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door: 

 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

drs. H. Geertsema, 

drs. J.R. Mulder, 

drs. J.W. Sepers, 

leden  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

w.g. C.M. Berkhout 


