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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 juli 2021 door 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 kinder- en 

jeugdpsycholoog NIP en supervisor kinder- en jeugdpsycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:  

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 3 juli 2021; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 29 juli 2021; 

- de repliek met bijlagen d.d. 26 augustus 2021; 

- de e-mail van de secretaris van het College aan klaagster d.d. 1 september 2021 waarin staat 

vermeld dat het College alleen de maatregelen kan opleggen die staan genoemd in artikel 2.4.1 

van het Reglement voor het Toezicht; 

- de dupliek d.d. 20 september 2021; 

- de door verweerster aan het College gestuurde mail van 12 april 2022 met de daarbij gevoegde 

brief gericht aan klaagster. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 6 april 

2021, waarbij klaagster en verweerster aanwezig waren. Verweerster werd bijgestaan door mr. R.J. 

Peet, werkzaam bij VvAA rechtsbijstand. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Klaagster is de moeder van C (hierna ook te noemen de dochter), geboren in 2012. Klaagster 

heeft niet het gezag over de dochter. Klaagster heeft naast C nog een oudere dochter D en een 

(veel) jongere dochter E. 

b. Klaagster en E krijgen hulp. 

c. De dochter is toen zij drie maanden oud was uit huis geplaatst vanwege een onveilige situatie 

en vroege hechtingsstoornis en woont sindsdien bij pleegouders. De dochter is daarbij onder 

toezicht gesteld van een Gecertificeerde Instelling (GI). Een jeugd- en gezinsbeschermer 

werkzaam bij de GI heeft thans het gezag over de dochter als voogd (hierna ook de voogd). 

d. Toen de dochter elf maanden oud was, is zij in het huidige pleeggezin geplaatst. 

e. Klaagster heeft 1 keer per 8 weken gedurende één uur omgang met de dochter in het bijzijn 

van de pleegouders in het gebouw van pleegzorg. Zij neemt haar jongste dochter dan mee. 

f. Verweerster is werkzaam in de X te Y (sGGZ). 

g. De dochter is door de GI, pleegzorg en de huisarts in april 2020 verwezen naar de praktijk 

voor individuele behandeling in verband met angstig en onzeker gedrag naast nog steeds 

bestaande hechtingsproblemen. 

h. Voor de start van de behandeling is door verweerster psychologisch onderzoek verricht bij de 

dochter. Daaruit kwam het volgende beeld naar voren: 

“Een angstig en gespannen meisje, onzeker en met nog weinig innerlijke structuur waardoor 

structuur van buitenaf nodig is. Er is waarschijnlijk sprake van een vroegkinderlijke 
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traumatisering, C kan zichzelf moeilijk reguleren en zichzelf niet rustig en veilig voelen. Ze 

gebruikt maladaptieve strategieën bij haar boosheid, verdriet en angst.” 

i. Vervolgens is er door verweerster na overleg met een collega een behandelovereenkomst 

opgesteld. De voogd en de pleegouders hebben deze overeenkomst ondertekend waarmee zij 

toestemming voor de behandeling hebben verleend. Het doel van de behandeling van C staat 

hierin omschreven als volgt: 

“Individuele psychotherapie, integratief en psychodynamisch, gericht op het verminderen van 

angst, het verstevigen van de autonomie en het bevorderen van het kunnen aangaan van 

veilige hechtingsrelaties. De individuele psychotherapie zal gecombineerd worden met EMDR 

en CGT om trauma’s te verwerken en een plek te geven. Ook zal de individuele 
psychotherapie gecombineerd worden met systeemgerichte pleegoudergesprekken om de 

pleegouders te ondersteunen in de behandeling. Dit alles in nauwe samenwerking met de 

Jeugd- en Gezinsbeschermer en de pleegzorgwerker van Z.” 

j. Om de zes weken heeft er een evaluatie van de behandeling plaatsgevonden tussen 

verweerster, pleegzorg, de voogd en de pleegouders. 

k. Zo ook op 27 oktober 2020. In het verslag van die evaluatie is het volgende opgenomen: 

“De hulpverlening wordt regelmatig geëvalueerd. C vraagt wel eens wat er met haar aan de 

hand is en zoals B heeft aangegeven mist ze een stofje vanaf de geboorte, ze stelt daar verder 

geen vragen over. C is erg van de controle, dit heeft te maken met de hechting vanuit de 

conceptie.” 

l. Het behandelproces van de dochter was in de zomer van 2021 in een afrondende fase. In dat 

kader is in de evaluatie voor de zomervakantie aan de orde geweest dat er een afspraak zou 

komen tussen klaagster, de gezinsvoogd en verweerster.  

m. Op 9 juni 2021 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen klaagster, de voogd en drie andere 

personen. In dit gesprek heeft klaagster onder meer verzocht om een uitbreiding van de 

omgang met de dochters niet in aanwezigheid van de pleegouders. De notulen van dit gesprek 

zijn overgelegd aan het College en worden als hier herhaald en ingelast beschouwd. 

n. Bij aan het College overgelegd e-mailbericht van 2 juli 2021 heeft de gezinsvoogd aan 

klaagster hierop laten weten dat: “(…) Het advies vanuit de therapie is heel duidelijk om dit 

niet te doen. In de therapie wordt een meisje gezien dat zeer angstig en onveilig gehecht is wat 

daardoor een grote controle behoefte heeft. Wisselingen in de bestaande afspraken zijn niet 

wenselijk en niet in het belang van C. De bezoeken met jou en E lopen nu goed, vooral het 

zien van E is voor C heel fijn, daar verheugd zij zich op. (…)” 

o. Klaagster heeft op 3 juli 2021 deze klacht ingediend.  

p. De behandeling van C door verweerster is in december 2021 afgesloten. 

q. Ter zitting is met verweerster afgesproken dat zij een brief zal opstellen aan de voogd met 

afschrift aan klaagster waarin staat vermeld dat verweerster niet heeft verklaard dat de dochter 

een stofje in de hersenen mist en evenmin heeft geadviseerd omtrent (uitbreiding van) de 

omgang van de dochter met klaagster. Deze brief is op 12 april 2022 per e-mail bij het College 

binnengekomen. 

 

III Het standpunt van klaagster en de klacht 

 

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

gehandeld om de volgende redenen: 

1. Verweerster heeft ten onrechte aangenomen dat C vanaf de geboorte een stofje mist;  

2. Verweerster heeft ten onrechte de voogd geadviseerd herstel van de band met klaagster te 

weigeren; 

3. Verweerster heeft de dochter onjuiste EMDR-therapie gegeven, althans therapie die zij niet 

nodig heeft; 

4. Verweerster is bepalend geweest wat wel en niet mag wat betreft de hulpverlening. 
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Klaagster stelt hiertoe dat verweerster haar nooit heeft gezien en daardoor valse aannames doet. 

Hiermee is volgens klaagster sprake van smaad van verweerster jegens haar. Het grootste probleem 

heeft klaagster met het feit dat zij niet heeft kunnen kennismaken met verweerster en geen informatie 

van haar heeft gekregen over hoe het gaat met de dochter. Bij haar oudste dochter, die in behandeling 

is bij een instelling vanwege dezelfde problematiek, gebeurt dit wel. 

 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft onder meer aangevoerd dat de indiening 

van de klacht in de weg heeft gestaan aan het reeds voorziene gesprek na de zomer tussen haar, 

klaagster en de voogd. Daarnaast is verweerster tot twee keer toe verkeerd aangehaald in het verslag 

van de evaluatie en de e-mail. 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. Het College zal de klachtonderdelen 1 en 2 gezamenlijk bespreken, nu deze beide zijn gebaseerd 

op uitspraken van verweerster zoals die zijn weergegeven in het verslag van de evaluatie van 

27 oktober 2020 en in de e-mail van 2 juli 2021. 

Verweerster heeft desgevraagd verklaard dat zij deze uitspraken niet heeft gedaan en heeft dit zoals 

afgesproken ter zitting in een brief aan klaagster bij het College binnengekomen op 12 april 2022 met 

zoveel woorden aan klaagster bevestigd. Tevens heeft verweerster in die brief vermeld dat zij naar 

aanleiding van de klacht van klaagster contact heeft opgenomen met de voogd en daarbij aan de voogd 

heeft verzocht voortaan haar reactie eerst inhoudelijk met verweerster af te stemmen voordat er naar 

derden, zoals klaagster, wordt gereageerd. 

Gelet op het voorgaande oordeelt het College dat de klachtonderdelen 1 en 2 ongegrond zijn. Immers 

niet vast is komen te staan dat verweerster de uitlatingen zoals weergegeven in die klachtonderdelen 

heeft gedaan. Voor het gegrond verklaren van een klacht dienen de daaraan ten grondslag gelegde 

feiten vast te staan. Dat is hier niet het geval. 

 

V.3. Ook klachtonderdeel 3 is niet gegrond. Klaagster heeft onvoldoende feiten en omstandigheden 

gesteld op grond waarvan geconcludeerd kan worden dat de dochter onjuiste (vormen van) therapie 

heeft gekregen. Verweerster heeft na psychologisch onderzoek op juiste wijze een beschrijvende 

diagnose betreffende de dochter opgesteld zoals weergegeven onder 1.h en heeft de 

behandelovereenkomst in overleg met de voogd en de pleegouders op kunnen stellen zoals 

weergegeven onder 1.i. De voogd en de pleegouders hebben de overeenkomst ondertekend waarmee 

zij toestemming voor de behandeling hebben verleend. Verweerster heeft hiermee voldaan aan de 

vereisten van artikel 63 van de Beroepscode. 

Afgezien hiervan oordeelt het College dat de keuze van de in de behandelovereenkomst omschreven 

therapievormen zorgvuldig is verlopen, nu deze als algemeen geaccepteerd worden gezien gelet op de 

problematiek van C.  

Daarbij komt dat de therapie – anders dan klaagster stelt - geen contactherstel ten doel had. 

Klachtonderdeel 3 is dan ook niet gegrond. 

 

V.4. Dat verweerster beslissend is geweest in de vraag van klaagster of haar hulpverlening eveneens 

aanwezig mocht zijn in de omgang tussen haar en de dochters en in haar vraag omgang te hebben 
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zonder de pleegouders (klachtonderdeel 4) is evenmin vast komen te staan. Verweerster heeft 

uitdrukkelijk weersproken dat zij een dergelijke uitlating heeft gedaan, waarbij zij terecht heeft 

opgemerkt dat de frequentie van de omgang tussen klaagster en de dochter en wie daarbij aanwezig 

mogen zijn, buiten het domein van de psychologiebeoefening liggen zodat zij daarover als behandelaar 

van de dochter ook niet kan adviseren. 

 

V.5. Het College komt tot de slotsom dat de klacht in zijn geheel ongegrond is. Verweerster heeft 

voldoende zorgvuldig jegens klaagster gehandeld. 

 

V.6. Het College raadt verweerster aan om op grond van de eisen van goed hulpverlenerschap in 

vergelijkbare situaties iets aan de ouder zonder gezag te laten weten indien dit mogelijk is gelet op de 

fase waarin de therapie verkeert. De door klaagster via de voogd herhaaldelijk geuite wens een 

gesprek te hebben met verweerster kan immers worden opgevat als een verzoek om informatie op 

hoofdlijnen over de behandeling van de dochter (artikel 8 Beroepscode).  

Verweerster had er naar het oordeel van het College dan ook goed aangedaan na de zomervakantie het 

reeds voorziene gesprek met klaagster toch aan te gaan zodat eventuele misverstanden blijkende uit de 

klacht daarbij (mogelijk) uit de weg hadden kunnen worden geruimd.  

Juist indien er een klacht is ingediend, kan dit worden gebruikt om het gesprek aan te gaan. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond 

 

 

 

 

Aldus gewezen op 24 mei 2022 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

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

drs. J.W. Sepers 

leden  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

w.g. C.M. Berkhout 


