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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 juni 2021 door A, 

hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen drs. B MSc, hierna te noemen verweerster, lid van 

het Nederlands Instituut van Psychologen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:  

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 8 juni 2021 dat het eerdere klaagschrift van 31 mei 2021 

vervangt; 

- de begeleidende mail bij het klaagschrift van klager van dezelfde datum; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 16 juli 2021; 

- de repliek met bijlagen d.d. 23 augustus 2021; 

- de dupliek met bijlagen d.d. 20 september 2021. 

 

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

12 januari 2022, waarbij klager en verweerster aanwezig waren.  

Na daartegen door klager via e-mail en ter zitting gemaakt bezwaar heeft het College besloten de door 

verweerster op 6 januari 2022 overgelegde stukken (drie geanonimiseerde uitspraken gevonden via 

ECLI) buiten beschouwing te laten. 

 

II De feiten 

 

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

uitgegaan: 

a. Klager heeft samen met zijn ex-partner C (hierna moeder) een zoon, D (hierna ook de zoon). 

De zoon werd geboren in 2008. 

b. Klager en zijn ex-partner zijn sinds oktober 2015 uit elkaar. Er is sprake van complexe 

echtscheidingsproblematiek. In dat kader is er op 31 januari 2018 door de rechtbank een 

ondertoezichtstelling (hierna OTS) uitgesproken. Deze beslissing is niet aan het College 

overgelegd. De Jeugd- & Gezinsbeschermers traden hierbij op als Gecertificeerde Instelling 

(hierna GI) en de heer E als gezinsbeschermer. 

c. D verblijft bij moeder. De ouders hebben het gezamenlijk ouderlijk gezag. 

d. Er heeft een tijd lang geen contact plaatsgevonden tussen vader en zoon. 

e. Verweerster is via U (een zorgcoöperatie van ZZP-ers) sinds november 2019 als derde 

regiebehandelaar betrokken geweest bij de hulpverlening aan het gezin in het kader van de 

OTS. Dit hield volgens verweerster in dat zij eindverantwoordelijk was voor de diagnostiek, 

toezichthouder was op het proces en het dossier en de hulpverlening coördineerde. 

f. D was op dat moment in behandeling bij F, registerpsycholoog K&J, onder meer voor 

traumatherapie en om mogelijk stappen te kunnen zetten richting contactherstel met vader. 

g. Vanaf 22 februari 2020 heeft door verweerster begeleide omgang tussen vader en zoon 

plaatsgevonden. 

h. Vanaf maart 2020 bestond de omgang en de begeleiding vanwege de lockdown tijdelijk uit 

videobellen. 

i. Wegens negatieve effecten ontstaan bij de zoon in de digitale omgang heeft verweerster drie 

herstelgesprekken georganiseerd. Deze zijn niet goed verlopen. Na afloop van het laatste 
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gesprek heeft de zoon huilend aan verweerster te kennen gegeven dat hij erg moe was van de 

hele situatie. 

j. Op 6 juli 2020 heeft verweerster een brief aan de gezinsvoogd gestuurd met een reflectie op 

haar regiebehandelaarschap. Deze brief wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd.  

k. Op 11 september 2020 heeft F voornoemd een e-mail met daaronder een disclaimer gezonden 

aan klager, met kopie aan verweerster en E voornoemd. F schrijft hierin – voor zover hier van 

belang – aan klager:  

“(...) Ik vind het zeer naar om zonder het te weten meegetrokken te worden in een juridische 

strijd, terwijl ik gericht ben op het welzijn van D en van jou als vader. Noem mij naïef. Ik zal 

vanaf nu zeer voorzichtig moeten zijn als ik met jou contact heb, omdat ik er vanuit moet gaan 

dat alles openbaar is en alles door jou voor juridische doeleinden gebruikt kan worden. (…)” 

De disclaimer onder deze mail luidt als volgt:  

“De inhoud van dit bericht is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerden. 

Het delen van dit bericht, een deel van dit bericht of inhoudelijke informatie uit dit bericht met 

derden vereist ‘informed consent’ (uitdrukkelijke toestemming). Indien u dit bericht 

abusievelijk meent te hebben ontvangen, wordt u verzocht de afzender daarover te informeren 

en het ontvangen bericht te verwijderen.” 

l. Op 14 september 2020 is een uitdraai van deze e-mail zonder disclaimer door verweerster - na 

afloop van een rechtszaak tussen de ouders waarin door de gezinsbeschermer werd verwezen 

naar de e-mail - aan moeder gegeven omdat moeder niet over de e-mail beschikte. De e-mail 

van 11 september 2020 (zonder disclaimer) wordt als hier herhaald en ingelast beschouwd. 

m. Verweerster heeft klager niet op de hoogte gesteld van de overhandiging van de e-mail aan 

moeder. 

n. Volgens klager (klacht, bijlage 5) staat in een beschikking van 28 september 2020 van de 

rechtbank V – voor zover hier van belang – het volgende vermeld: 

"de minderjarige D, geboren op .. …. 2008 te Alkmaar, heeft tenminste éénmaal per kwartaal 

begeleide (fysieke) omgang met de vader, waarbij de begeleider en de locatie in overleg met 

de minderjarige dienen te worden bepaald".  

o. In december 2020 heeft op verzoek van de zoon door verweerster begeleide omgang tussen 

hem en vader plaatsgevonden. 

p. Op 27 januari 2021 is de OTS door de rechtbank opgeheven. 

q. Verweerster heeft zich vervolgens - ook in het kader van vrijwillige begeleiding - bereid 

verklaard als omgangsbegeleider te blijven fungeren. 

r. Op 13 maart 2021 heeft nogmaals een door verweerster begeleid omgangscontact 

plaatsgevonden tussen klager en de zoon.  

s. Na dit omgangsmoment heeft er een telefoongesprek van een uur plaatsgevonden tussen 

klager en verweerster. 

t. Verweerster heeft van de begeleide omgang op 13 maart 2021 een verslag gedateerd 15 maart 

2021 opgemaakt dat als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd. De conclusie van dit 

verslag luidt als volgt: “Gezien het verloop van deze omgang lijkt het niet wenselijk de 

contacten op deze wijze voort te zetten. Hoe wenselijk contact tussen een vader en kind ook is, 

op deze wijze lijkt het eerder tot verwijdering dan tot toenadering te leiden.”  

u. Op 31 mei 2021 heeft klager een klacht bij het College ingediend tegen het professionele 

handelen van verweerster. 

v. Op 12 juni 2021 was een volgend begeleid contactmoment tussen vader en zoon voorzien. Bij 

mailbericht van 2 juni 2021 heeft verweerster aan klager laten weten dat zij niet langer de 

omgang zal begeleiden aangezien zij daartoe niet verplicht is.  

Verweerster vervolgt met de volgende zin: 

“Gezien uw onvrede over de door mij begeleide omgang, die u neergelegd heeft bijU en het 

verzoek aldaar om mij te vervangen èn de klacht die u bij het NIP neergelegd heeft, kan ik 

helaas, op advies van het NIP, op dit moment de omgang niet begeleiden, hoe spijtig ik dit ook 

vind voor D.”  
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III Het standpunt van klager en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk en kort samengevat weergegeven, dat verweerster in strijd met de 

Beroepscode heeft gehandeld om de volgende redenen: 

1. Zij heeft de e-mail van 11 september 2020, afkomstig van F, aan moeder gegeven; 

2. Zij heeft onvoldoende moeite gedaan om uit te (laten) zoeken of er sprake is van PAS 

(Parental Alienation Syndrome); 

3. Zij heeft de omgangsbegeleiding op 2 juni 2021 gestaakt zonder een vervanger te zoeken; 

4. Zij heeft met klager niet het (evaluatie)gesprek aan willen gaan; 

5. Zij heeft zich partijdig jegens klager opgesteld. 

Klager stelt hiertoe dat verweerster haar geloofwaardigheid als psycholoog heeft verloren. Zij heeft de 

OTS geproblematiseerd. Ten slotte is verweerster in haar beroepsmatig handelen niet onafhankelijk en 

objectief opgetreden. 

 

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 nader worden ingegaan. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. 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.2. Wat betreft klachtonderdeel 1 geldt het volgende.  

Duidelijk is dat de inlichtingen uit de betreffende e-mail zijn genoemd in de zitting bij de rechtbank op 

14 september 2020 door de gezinsbeschermer. Toen bleek dat moeder niet over die e-mail beschikte, 

heeft de gezinsbeschermer opgemerkt dat hij deze mail met haar had moeten delen.  

Verweerster heeft de e-mail vervolgens na afloop van de zitting aan moeder als betrokkene 

overhandigd. 

Het College is van oordeel dat onder deze omstandigheden niet gesproken kan worden van het delen 

van gegevens van vertrouwelijke aard door verweerster. De betreffende e-mail was immers al door F 

gedeeld met verweerster en de gezinsbeschermer, kennelijk op grond van artikel 7.3.11 lid 4 van de 

Jeugdwet en ter sprake gebracht tijdens de rechtszitting op 14 september 2020 en was daarmee niet 

langer vertrouwelijk in de zin van artikel 71 van de Beroepscode.  

Verweerster mocht na afloop van de zitting van 14 september 2020 dan ook de mail als onderdeel van 

het dossier aan moeder overhandigen, hoewel het prudenter was geweest deze taak bij de 

gezinsbeschermer te laten. 

Wél had verweerster (zoals zij ook in de stukken en ter zitting heeft erkend) direct aan klager moeten 

melden dat zij de brief aan moeder had gegeven. In de omgang van de jeugdprofessional met beide 

ouders dient openheid steeds het uitgangspunt te zijn. 

Of verweerster de disclaimer opzettelijk heeft weggelaten is onder deze omstandigheden verder niet 

van belang, nog daargelaten dat dit niet vast is komen te staan nu verweerster heeft opgemerkt dat zij 

dit bij het uitprinten zo had gedaan opdat de brief op één A4-tje paste. 

Alles overziend is klachtonderdeel 1 - met bovengenoemde kleine kanttekening - naar het oordeel van 

het College niet gegrond. 
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V.3. Wat betreft klachtonderdeel 2 heeft klager aangevoerd dat er al sinds 2015 door hem signalen 

waren afgegeven van PAS in die zin dat moeder klager buiten omgang met de zoon probeerde te 

houden. Dit heeft verweerster echter niet willen laten onderzoeken.  

Verweerster heeft aangevoerd dat zij telefonisch contact heeft gehad met mevrouw G hierover maar 

dat deze schriftelijk heeft gemeld dat haar werklast te groot is. Verweerster heeft daarnaast een oproep 

gedaan in haar netwerk waar zich geen geschikte hulpverlener heeft gemeld. Ook F voornoemd en de 

gezinsbeschermer hebben op verzoek van verweerster deskundigen op het gebied van PAS gezocht 

(wat dit dan ook moge inhouden), maar deze zijn niet gevonden. 

Onder deze omstandigheden is niet vast komen te staan dat verweerster zich als regiebehandelaar 

onvoldoende zou hebben ingespannen deskundigen te vinden die de signalen van PAS konden 

onderzoeken. Voor het oordeel of een bepaalde verweten gedraging van de aangeklaagde 

tuchtrechtelijk verwijtbaar is, moet eerst worden vastgesteld welke feiten daaraan ten grondslag gelegd 

kunnen worden. Dit klachtonderdeel is derhalve bij gebrek aan feitelijke grondslag ongegrond. 

 

V.4. Evenmin is vast komen te staan dat verweerster de begeleiding van de omgang tussen klager en 

de zoon zonder goede reden zou hebben gestaakt (klachtonderdeel 3). Gelet op de omstandigheden 

van het geval was verweerster niet verplicht de omgang te blijven begeleiden. Klager had immers 

inmiddels formeel een klacht tegen het handelen van verweerster ingediend zowel bij de 

zorgcoöperatie waar verweerster bij is aangesloten als bij haar beroepsvereniging. Gelet op artikel 40 

van de Beroepscode zijn psychologen niet verplicht de professionele relatie voort te zetten als dat niet 

langer op een professioneel verantwoorde manier mogelijk is. Door indiening van de klachten door 

klager was het voor verweerster niet langer mogelijk onafhankelijk en objectief op te kunnen treden 

bij de begeleiding van de omgang tussen hem en de zoon (artikel 41 van de Beroepscode). 

Naar het oordeel van het College stond het verweerster dan ook vrij de begeleiding te beëindigen. Dat 

de zoon aan begeleiding door verweerster de voorkeur gaf, maakt dit niet anders.  

Klachtonderdeel 3 is niet gegrond. 

 

V.5. Wat betreft het evaluatiegesprek (klachtonderdeel 4) geldt het volgende.  

Anders dan klager stelt, was verweerster niet verplicht haar functioneren met hem te evalueren. In de 

Beroepscode zijn over zelfevaluatie door professionals samen met cliënten geen richtlijnen te vinden. 

Naar moet worden aangenomen heeft verweerster in voldoende mate voldaan aan haar verplichtingen 

op het gebied van ethische zelfreflectie genoemd in artikel 98 van de Beroepscode. Zo heeft zij 

kritisch nagedacht over haar beroepsmatig handelen in deze casus, zoals blijkt uit het feit dat 

verweerster zes keer heeft overlegd met twee verschillende supervisoren. 

Daarnaast blijkt uit de overgelegde stukken dat er ook steeds veel mailcontact over en weer is geweest 

tussen klager en verweerster. Bovendien hebben klager en verweerster elkaar na de omgang van maart 

2021 een uur lang telefonisch gesproken en heeft verweerster een opmerking van klager aan het 

verslag van de omgang toegevoegd. Dat verweerster niet met klager in gesprek wilde en hem zou 

hebben genegeerd, is dan ook niet gebleken. 

Klachtonderdeel 4 is hiermee niet gegrond. 

 

V.6. Ten slotte is niet vast komen te staan dat verweerster zich partijdig jegens klager heeft opgesteld 

(klachtonderdeel 5). 

Verweerster heeft aangevoerd dat haar primaire belang het belang van de zoon was en dat zij daarnaar 

heeft gehandeld. 

Dat verweerster zich partijdig heeft opgesteld jegens klager, heeft klager niet aannemelijk gemaakt. 

Dit deel van de klacht is wegens gebrek aan feitelijke grondslag evenmin gegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is, nu ook overigens niet gebleken is van 

enig tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door verweerster. 

Dat de inspanningen van verweerster niet hebben geleid tot een goede omgang tussen klager en de 

zoon, leidt niet tot de conclusie dat verweerster onzorgvuldig zou hebben gehandeld. 
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 23 februari 2022 

 

door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter, 

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

drs. R. Beer, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. A.C. van der Horst, mmc, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

w.g. P.B. Martens 

 

 

 
 


