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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 e-mail van 1 december 2021 

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 Psycholoog NIP en het NIP register Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, in deze procedure 

bijgestaan door mevrouw mr. M. van de Velde, advocaat.  

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van:  

 

- het klaagschrift d.d. 1 december 2021, ingekomen per e-mail op 1 december 2021; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 15 januari 2022; 

- de e-mail van klaagster d.d. 18 januari 2022. 

 

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

16 maart 2022, waarbij verweerster aanwezig was. Verweerster werd bijgestaan door mr. Van de 

Velde. 

Klaagster heeft laten weten niet aanwezig te zijn, ook niet per videoverbinding. 

 

II De feiten 
 

II 1. Op grond van de stukken en van hetgeen ter zitting heeft plaatsgevonden kan van het volgende 

worden uitgegaan.  

 

II 2. Klaagster heeft zich op verwijzing van haar huisarts op 5 augustus 2021 gewend tot de praktijk 

van verweerster.  

 

II 3. Op 26 augustus 2021 heeft een eerste intakegesprek plaatsgevonden tussen klaagster en 

verweerster. Ook heeft klaagster een vragenlijst ingevuld. 

Klaagster en verweerster hebben een behandelovereenkomst ondertekend. 

 

II 4. Op 3 september 2021 is de vragenlijst uitgewerkt. 

 

II 5. Op 6 september 2021 heeft verweerster een deel van het intakeverslag met klaagster besproken. 

 

II 6. Bij brief van 7 september 2021 heeft verweerster de huisarts bericht dat klaagster bij haar in 

behandeling is gekomen. 

 

II 7. Op 23 september 2021 heeft een tweede intakegesprek plaatsgevonden en is het behandelplan met 

klaagster besproken. De behandeling hield in EMDR in combinatie met inzichtgevende gesprekken. 

Klaagster is akkoord gegaan met het behandelplan. 

 

II 8. De eerste EMDR-sessie vond plaats op 30 september 2021. 

 

II 9. Op 5 oktober 2021 heeft verweerster een brief aan klaagsters huisarts gezonden met een 

beschrijving van klaagsters problematiek en van de voorgenomen behandelmethode. 
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II 10. Tussen klaagster en verweerster is in de periode 4 oktober tot 29 oktober 2021 e-mailcontact 

geweest aangaande het maken van een vervolgafspraak. Deze afspraak, een EMDR-sessie, vond plaats 

op 29 oktober 2021. 

 

II 11. Twee afspraken voor een vervolgsessie zijn door klaagster afgezegd. Een nieuwe afspraak die 

gepland stond op 9 december 2021 kon niet doorgaan, omdat verweersters auto kapot was. Klaagster 

is niet ingegaan op het aanbod om de sessie online te laten plaatsvinden. 

 

II 12. Op uitnodigingen van verweerster voor een gesprek, waarvan de laatste dateert van 16 december 

2021, is klaagster niet ingegaan.  

 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

III 1. De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerster in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld om de volgende redenen. 

 

III 2. Klaagster stelt dat: 

 

a.  verweerster zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden; 

b. verweerster zonder overleg van het behandelplan is afgeweken; 

c. verweerster de EMDR-behandeling niet op een betrokken manier heeft uitgevoerd. 

 

III 3. Als toelichting bij klachtonderdeel a heeft klaagster aangevoerd dat het tweemaal is 

voorgekomen dat verweerster zonder overleg 24 uur van tevoren een afspraak heeft verzet. 

 

III 4. Met betrekking tot klachtonderdeel c heeft klaagster gesteld dat verweerster tijdens alle zes 

gesprekken die zij met haar heeft gehad haar laptop op schoot hield. Klaagster acht dat onpersoonlijk 

en vindt dat het getyp afleidt. 

Volgens klaagster was verweerster tijdens de EMDR-sessie totaal niet bij het proces betrokken, omdat 

zij de hele tijd zat te typen. Ook verwisselde verweerster haar contactlenzen tijdens de sessie, hetgeen 

eveneens afleidde. 

 

III 5. Klaagster zegt het verweerster kwalijk te nemen dat zij nu een achterstand van een half jaar 

oploopt, omdat ze op zoek moet naar een andere praktijk, aangezien zij geen vertrouwen meer in 

verweerster heeft. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

IV 1. Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, 

het volgende gesteld. 

 

IV 2. Verweerster zegt het te betreuren dat klaagster ontevreden is over de door haar geboden 

behandeling. Volgens verweerster heeft zij, toen klaagster haar ongenoegen hierover aan haar kenbaar 

had gemaakt, geprobeerd dit met haar te bespreken, maar heeft klaagster niet gereageerd op haar 

uitnodigingen voor een gesprek. Verweerster was er tot 16 december 2021 niet van op de hoogte dat 

klaagster op 1 december 2021 de onderhavige klacht had ingediend.  

 

IV 3. Ten aanzien van de verschillende klachtonderdelen heeft verweerster het volgende naar voren 

gebracht. 
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IV 4. Ad klachtonderdeel a: 

 

Volgens verweerster heeft zij slechts eenmaal, ten gevolge van overmacht, een afspraak moeten 

afzeggen, namelijk die van 9 december 2021, toen zij autopech had. Haar aanbod om de afspraak 

online te laten doorgaan werd door klaagster afgeslagen. 

 

Daarentegen heeft juist klaagster tot zeker drie keer toe de afspraken op een laat moment afgezegd. 

Bovendien waren afspraken met klaagster moeilijk te plannen, omdat zij daarvoor niet telefonisch 

beschikbaar was, aldus verweerster.  

 

IV 5. Ad klachtonderdeel b: 

 

Verweerster ontkent dat zij van het behandelplan, dat bestond uit EMDR en inzichtgevende 

gesprekken, is afgeweken. Over de frequentie van de gesprekken is naar haar zeggen geen afspraak 

met klaagster gemaakt. Verweerster merkt op dat een toelichting van de kant van klaagster op dit 

klachtonderdeel ontbreekt. 

 

IV 6. Ad klachtonderdeel c: 

 

Verweerster stelt dat zij voorafgaande aan de sessies met klaagster heeft besproken dat zij haar laptop 

zou gebruiken om haar observaties c.q. bevindingen direct vast te leggen. 

Volgens verweerster heeft haar geen signaal van de kant van klaagster bereikt dat zij het storend vond 

dat ze haar laptop gebruikte. Als klaagster dat wel had laten merken, dan zou zij er geen moeite mee 

hebben gehad om haar observaties met de hand op te schrijven, aldus verweerster. 

 

V De overwegingen van het College 

 

V 1. Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

V 2. Ad klachtonderdeel a: 

 

Klaagsters stelling dat verweerster tweemaal een afspraak zonder overleg 24 uur van tevoren heeft 

verzet is door verweerster gemotiveerd weersproken. Klaagster heeft dit klachtonderdeel ook niet 

nader onderbouwd. 

Nu klaagster ervoor heeft gekozen de mondelinge behandeling niet bij te wonen heeft het College haar 

hierover ook niet ter zitting om verdere opheldering kunnen vragen.  

Het enige voorbeeld van een late afzegging van een afspraak door verweerster was op 9 december 

2021, dus na het indienen van de klacht op 1 december 2021, toen verweerster autopech had, en 

klaagster haar aanbod om online af te spreken heeft afgeslagen. 

Het College heeft dan ook niet kunnen constateren dat verweerster ter zake van dit klachtonderdeel 

tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld en verklaart dit klachtonderdeel ongegrond. 

 

V 3. Ad klachtonderdeel b: 

 

Klaagster heeft zich ter zake van dit klachtonderdeel beperkt tot de summiere stelling in haar 

klaagschrift: “Wijkt af van behandelplan zonder overleg.” 

Noch uit de stukken, noch uit verweersters verklaring ter zitting met betrekking tot de gang van zaken 

rond de behandeling van klaagster kan het College afleiden dat verweerster zich zou hebben schuldig 

gemaakt aan hetgeen haar door klaagster hieromtrent wordt verweten. 

Ook dit klachtonderdeel is ongegrond. 
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V 4. Ad klachtonderdeel c: 

 

Ter zitting heeft verweerster uitgelegd hoe de sessies verliepen. Verweerster heeft verklaard dat zij 

voorafgaand aan de sessies met klaagster heeft besproken dat zij voornemens was haar laptop te 

gebruiken, maar dat zij, als klaagster dat liever had, ook aantekeningen op papier kon maken. 

Klaagster had volgens verweerster geen bezwaar tegen het gebruik van de laptop en heeft ook nooit 

laten merken dat zij het afleidend of storend vond. 

Verweerster heeft tevens uitgelegd dat zij haar contactlenzen moest vervangen, omdat haar zicht wazig 

werd, en dat zij dat heel snel heeft gedaan. 

Het College kan niet nagaan of klaagster tijdens de sessies signalen heeft gegeven dat zij het gebruik 

van de laptop en het verwisselen van de lenzen afleidend of storend vond. Klaagster heeft verweersters 

stelling dat zij haar laptop in overleg met klaagster heeft gebruikt niet weersproken. 

Voor zover klaagster met dit klachtonderdeel heeft bedoeld te zeggen dat verweerster de behandeling 

niet op een betrokken manier heeft uitgevoerd, kan het College daarin niet meegaan. 

Uit verweersters verklaringen ter zitting heeft het College de indruk gekregen dat zij juist zeer 

betrokken was bij klaagster en zich heeft ingezet om de sessies goed te laten verlopen. 

Klachtonderdeel c is naar het oordeel van het College dan ook eveneens ongegrond. 

 

V 5. Klaagster heeft voorts nog gesteld dat zij een achterstand in behandeling van haar klachten heeft 

opgelopen omdat zij geen vertrouwen meer in verweerster heeft. Het College merkt op dat klaagster 

niet is ingegaan op meerdere pogingen van verweerster om met haar in gesprek te gaan toen zij aangaf 

ontevreden te zijn over de behandeling. Naar het oordeel van het College heeft verweerster ook in dit 

opzicht zorgvuldig gehandeld. 

 

V 6. Het College komt tot de slotsom dat de klacht ongegrond is. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 5 april 2022 

 

door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter, 

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

drs. R. Beer, 

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. R.A.M. Postma, 

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

w.g. P.B. Martens 

  

 


