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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 3 januari 2022 door 

A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen dr. B, hierna te noemen verweerster, lid van het 

Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-registerpsycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 3 januari 2022; 

- het verweerschrift d.d. 6 januari 2022; 

- het mailbericht van klager van 3 februari 2022 met het verzoek te mogen reageren op het verweer; 

- het mailbericht van de secretaris van 8 februari 2022 aan klager dat een nadere reactie in dit 

stadium van de procedure niet mogelijk is. 

 

De behandeling van de klacht heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van 

het College van 16 februari 2022. 

 

II De feiten 
 

Op grond van de stukken kan van het volgende worden uitgegaan: 

 

a. Verweerster is werkzaam in een eigen praktijk in de basis GGZ. 

b. Klager heeft zich bij de praktijk gemeld vanwege complexe PTSS nadat hij eerder was 

behandeld door een andere psycholoog/psychotherapeut. 

c. In het eerste telefoongesprek tussen klager en verweerster is aan de orde gekomen dat 

verweerster werkzaam als gz-psycholoog op grond van afspraken met zorgverzekeraars een 

maximum van 24 behandelingen in de basis GGZ die vergoed worden aan klager kan bieden. 

Dit betekent gemiddeld één keer per twee weken een consult. 

d. Klager is hiermee akkoord gegaan ondanks een volgens hem beetje benauwd gevoel omdat hij 

zijn vorige psycholoog/psychotherapeut wekelijks en soms twee keer per week zag.  

e. De eerste gesprekken tussen klager en verweerster zijn positief verlopen. 

f. Bij klager bleef het knagen dat hij maar een beperkt aantal behandelingen kon krijgen. Klager 

heeft dit aan de orde gesteld in de therapie. Dit heeft er in geresulteerd dat verweerster hem 

heeft gezegd dat zij met schriftelijke toestemming van de zorgverzekering mogelijk meer 

behandelingen kon geven. 

g. De laatste afspraak van klager vond plaats op 26 november 2021. De volgende afspraak zou - 

mede vanwege een vakantie van verweerster - op 30 december 2021 zijn. 

h. Op 15 december 2021 heeft klager zeven keer met verweerster gebeld. Hij heeft niet de 

voicemail van verweerster ingesproken. 

i. Op 16 en 17 december 2021 hebben klager en verweerster whatsapp berichten uitgewisseld. 

Die chat luidt - voor zover hier van belang - als volgt: 

16-12-2021 13:58 - A: Dag B ik heb geprobeerd te bellen op aanraden van mijn 

ergotherapeute om te kijken voor een eerdere afspraak. 30 december is te ver weg. De 

afspraken liggen te ver uit elkaar waar ik nu enorm last van heb met alle corona toestanden. 

Daarnaast ben ik ook aan het proberen om een verklaring van de iza te krijgen dat er meer 

behandelingen vergoed kunnen worden. Echter, als jij te vol zit en dus ook geen mogelijkheid 

hebt om vaker te behandelen is dit misschien tevergeefse moeite. Mvg A 



22/01 

 2 

16-12-2021 14:05 - B: Hoi A ik kan ivm de Kerstvakantie inderdaad niet eerder dan 30 dec. 

Omdat eerstelijns GGZ inderdaad maar een beperkt aantal behandelingen vergoed, is het 

inderdaad misschien beter om naar specialistische GGZ te kijken. Met vriendelijke groeten B 

16-12-2021 14:08 - A: Dan denk ik dat het beter is om samen te zoeken naar iemand anders 

waar ik wel wekelijks terecht kan. De periode die tussen afspraken ligt, is gewoon te lang en 

het gaat gewoon echt niet goed met me. Elke dag gaat het slechter nu 

16-12-2021 14:11 - B: Ja dat is prima. Misschien kun je weer op de lijst van IZA kijken want 

ik weet op dit moment geen zelfstandig gevestigde tweedelijns therapeut. 

16-12-2021 14:12 - A: Ik weet genoeg 

17-12-2021 09:16 - A: B ik zou graag zsm mijn dissier toegestuurd zien en de andere 

behandelingen die gepland staan schrappen 

17-12-2021 09:25 - B: Hoi A dat is nu een beetje lastig omdat ik in Frankrijk ben. Als ik weer 

terug ben zal ik eea opsturen. Met vriendelijke groetjes B 

17-12-2021 09:26 - A: 0 niet eea maar hele dossier 

j. Klager heeft inmiddels het dossier opgestuurd gekregen door verweerster. 

 

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 heeft niet voldaan aan de zorgplicht door klager aan zijn lot over te laten en niet mee te 

bewegen in zijn vraag om een hogere frequentie van behandelafspraken; 

2. Zij heeft hem een onvolledig dossier gestuurd. 

Klager stelt hiertoe dat het handelen van verweerster hem (wederom) een enorme deuk in het 

vertrouwen in de psychologie heeft opgeleverd. Hij vind de opmerking van verweerster dat hij op de 

lijst van het IZA kan kijken te kort door de bocht. Daarbij komt dat verweerster niet heeft gereageerd 

op zijn vele telefoontjes. 

 

 

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 heeft klager gesteld dat verweerster hem niet heeft teruggebeld 

nadat hij tot zeven keer toe telefonisch contact met haar had opgenomen. Vervolgens is zij niet 

ingegaan op zijn via whatsapp gemaakte opmerking dat zijn zorgverzekeraar een opening bood. Ten 

slotte kon hij gedurende de vijf weken die er tussen de afspraken zaten niet bellen met verweerster, 

terwijl zij evenmin inging op zijn vraag om een hogere frequentie. 

Verweerster heeft aangevoerd dat zij klager vanaf het begin af aan heeft duidelijk gemaakt dat zij als 

psycholoog werkzaam in de eerste lijn hem geen hogere frequentie van afspraken kon bieden. 

Daarnaast was klager kennelijk in gesprek met zijn zorgverzekeraar maar was er nog geen schriftelijke 

verklaring met een akkoord voor meer behandelingen. Verweerster heeft klager ten slotte niet 

teruggebeld omdat hij haar voicemail niet heeft ingesproken.  
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Naar het oordeel van het College kan op grond van de standpunten van partijen niet worden 

aangenomen dat verweerster niet heeft voldaan aan haar zorgplicht jegens klager. 

Voor de gegrondverklaring van een tuchtklacht is het noodzakelijk dat de daaraan ten grondslag 

gelegde feiten komen vast te staan. Dat is gelet op het voldoende gemotiveerde verweer van de 

psycholoog op de stellingen van klager niet het geval. Klachtonderdeel 1 is dan ook bij gebrek aan 

feitelijke grondslag niet gegrond. 

 

V.3. Evenmin is vast komen te staan dat verweerster klager een onvolledig dossier heeft verstrekt. 

Het afschrift van de vragenlijst waarvan klager stelt dat het mist in het dossier, wil verweerster alsnog 

aan hem verstrekken waarbij zij bovendien heeft aangevoerd dat het hier om twee vragenlijsten gaat 

waarvan de uitslagen wel zijn vermeld in het dossier. 

Ook de verwijsbrief van de huisarts kan verweerster alsnog aan klager opsturen. 

Onder deze omstandigheden is evenmin vast komen te staan dat het door verweerster aan klager 

verstrekte dossier onvolledig is dan wel dat dit niet alsnog op zijn verzoek kan worden aangevuld. 

Klachtonderdeel 2 is dan ook evenmin gegrond. 

 

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

tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen door verweerster jegens klager. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

Aldus gewezen op 5 april 2022 

 

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 

 

 

 


