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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 12 december 2021 

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

het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in het NIP-register kinder- en 

jeugdpsycholoog NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 12 december 2021; 

- het verzoek van de secretaris aan klager van 21 december 2021 een transcriptie te maken van het 

overgelegde geluidsfragment aangezien aan het College alleen schriftelijke producties kunnen 

worden overgelegd; 

- de door klager op 22 december 2021 naar aanleiding hiervan schriftelijk overgelegde belangrijkste 

punten uit het gesprek; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 31 januari 2022; 

- de brief van de secretaris van het College d.d. 2 februari 2022 dat de zaak schriftelijk zal worden 

afgedaan; 

- het verzoek van klager d.d. 7 februari 2022 de zaak mondeling te behandelen aangezien hij het  

audiofragment ter zitting wil laten horen; 

- de brief van de secretaris van 8 februari 2022 waarin aan partijen wordt bericht dat -  na intern 

beraad - de zaak alsnog mondeling zal worden behandeld waarbij onder meer het audiofragment 

aan de orde zal kunnen komen.  

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 11 mei 

2022, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Ter zitting is voormeld audiofragment beluisterd 

door partijen en het College gezamenlijk. Verweerster werd bijgestaan door mr. E.J.C. de Jong, 

advocaat te Utrecht. Tegelijkertijd met deze zaak werd de door klager ingediende klacht tegen C 

behandeld (met nummer 21/36) aangezien deze is gebaseerd op hetzelfde feitencomplex. In beide 

zaken zal een afzonderlijke beslissing worden gegeven. 

 

II De feiten 
 

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

uitgegaan. 

a. Verweerster is samen met C voornoemd en een derde psycholoog in maatschapsverband 

werkzaam in de praktijk X te Y (hierna te noemen de praktijk).  

b. Klager (hierna ook vader) heeft samen met zijn ex-echtgenote (hierna moeder) drie 

minderjarige dochters, D (13 jaar), E (10 jaar) en F (8 jaar), die onder toezicht zijn gesteld 

(OTS). Beide ouders hebben het gezag over de kinderen. Er is sprake van een complexe 

echtscheiding. 

c. Op 24 september 2021 heeft moeder de dochters telefonisch aangemeld bij de praktijk met het 

verzoek hen op de wachtlijst te plaatsen. 

d. Naar aanleiding hiervan heeft G, een van de twee gezinsvoogden van de dochters (hierna de 

gezinsvoogd), diezelfde dag een e-mail gestuurd aan verweerster met – voor zover hier van 

belang - de volgende tekst: 
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“(…) 
U heeft als het goed is contact met …. (naam moeder) gehad, de moeder van D, E en F. Dat is 

ook de aanleiding van mijn mail. 

Ik ben samen met mijn collega …. (naam andere gezinsvoogd) de gezinsvoogd van de meisjes 
D, E en F. Er is hier sprake van een ondertoezichtstelling door de kinderrechter. D, E en in 

het bijzonder F hebben dringend behoefte aan ondersteuning en hulp van een professional.  

(…) 
Op dit moment is er geen contact tussen vader en de kinderen. Dit is gestagneerd. 

Wij hebben hulp vanuit Z ingeschakeld, echter zij willen/kunnen niet starten met de 

hulpverlening aan de meisjes omdat vader geen toestemming geeft. Hoewel we dit best 

begrijpen is het vanuit de maatregel zo dat de gezinsvoogden gaan over welke hulp er nodig 

is; Hierbij is geen toestemming van ouders vereist (wel gewenst natuurlijk). Wij kunnen ook 

zonder toestemming hulp inschakelen. Wij hopen dan ook van harte dat jullie kunnen en 

willen starten vanuit dit ontbreken van toestemming van vader. Wij horen graag van u zodat 

ook moeder de aanmelding in orde kan maken. (…)” 

e. Deze aanmelding is binnen de praktijk besproken en vervolgens is besloten de dochters op de 

wachtlijst te zetten. 

f. Op 22 november 2021 is er door de praktijk via voicemail contact opgenomen met de 

gezinsvoogden voor het starten van de behandeling aangezien de dochters bovenaan de 

wachtlijst stonden. 

g. Op 29 november 2021 heeft klager zich via e-mail bij de praktijk gemeld omdat hij gehoord 

heeft dat zijn kinderen bij de praktijk staan ingeschreven. Hij heeft in die mail een achttal 

vragen over de inschrijving van de dochters bij de praktijk gesteld. 

h. Op 30 november 2021 vond een telefoongesprek plaats tussen klager en C. De door klager 

daarvan gemaakte opname is ter zitting beluisterd. 

i. Nadien heeft klager diezelfde dag een e-mail gestuurd aan verweerster waarin hij schrijft dat 

hij ondertussen heeft begrepen dat zij degene is geweest die de gezinsvoogden heeft 

gesproken. Hij brengt in deze mail zijn e-mail van 29 november 2021 en de daarin opgenomen 

vragen dringend onder haar aandacht. 

j. Op 30 november 2021 heeft de gezinsvoogd aan klager gemaild dat zij het spijtig vindt dat 

klager niet in gesprek wil gaan met hen. Voorts staat in deze mail vermeld dat de 

gezinsvoogden in september 2021 op zoek zijn gegaan naar een praktijk “die wel met de 

kinderen aan de slag wilde gaan zonder toestemming van jou als vader.” Hierbij is de mail 

gevoegd van 24 september 2021 zoals geciteerd onder 1.d. 

k. Op 1 december 2021 heeft de praktijk op de mail van klager van 30 november 2021  

gereageerd en is aan klager gemeld dat naar aanleiding van zijn bericht er eerst contact zal 

worden opgenomen met de voogden. 

l. Op 2 december 2021 heeft klager aan verweerster via e-mail geantwoord dat sprake is van 

gezinsvoogden en geen voogden. Voorts vraagt hij zich af waarom verweerster eerst contact 

wil opnemen met de gezinsvoogden voordat hij, als gezaghebbende ouder, antwoord krijgt. 

Hij schrijft voorts dat er in het gezin sprake is van complexe gezins- en 

scheidingsproblematiek en vraagt zich af waarom de praktijk hulp heeft aangeboden nu op 

hun site staat dat zij in dergelijke gevallen niet behandelen. Klager sluit af met dat hij 

vooralsnog geen toestemming geeft om in gesprek te gaan met de kinderen nu hij niet volledig 

is geïnformeerd. 

m. Op 3 december 2021 heeft verweerster aan klager via e-mail geantwoord dat zij begrijpt dat 

hij allerlei vragen heeft waar op een later moment alle aandacht voor zal zijn. Er is op dit 

moment nog geen contact met de dochters geweest en er is nog niets gestart. Er zal nu eerst 

even contact zijn met de gezinsvoogden, daarom vraagt zij klager nog even om geduld. 

n. Op 8 december 2021 heeft klager bij de praktijk via de mail gerappelleerd. 

o. C en verweerster hebben klager hierop via e-mail laten weten dat zij de voogden hebben 

gevraagd op de vragen van klager te reageren. 
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p. Klager heeft hierop op 8 december 2021 gereageerd via e-mail waarin hij stelt dat er een 

wezenlijk verschil is tussen voogden en gezinsvoogden. Voorts heeft hij gevraagd om hem als 

vader met gezag te informeren wat betreft de kinderen en dat hij sinds september op geen 

enkele manier door C en haar collega is geïnformeerd, hetgeen in strijd is met de 

Beroepscode. Tevens verzoekt hij om de registratienummers van verweerster en C en verzoekt 

hen hem de klachtenregeling, die hij op de site niet kan vinden, te sturen. 

q. Verweerster en C hebben hierop via e-mail op 9 december 2021 geantwoord dat zij geen 

contact met de dochters hebben gehad en dat zij de dochters niet gaan behandelen. Tevens 

verzoeken zij aan klager hen niet verder te contacten. 

r. Op 9 december 2021 heeft klager via e-mail gevraagd waarom verweerster en C hebben 

besloten geen behandeling te starten. 

s. Op 10 december 2021 hebben verweerster en C via e-mail hierop geantwoord dat er volgens 

hun inschatting voor de dochters meer gespecialiseerde hulpverlening nodig is. Daarnaast staat 

in deze mail vermeld dat verweerster en C zich zeer onprettig hebben gevoeld door de manier 

waarop klager contact met hen zoekt bestaande uit dringende e-mails met vragen, een 

onprettig telefonisch contact en vele pogingen de praktijk telefonisch te bereiken. Verweerster 

en C schatten in dat dit belemmerend zou gaan werken in de opbouw van een therapeutische 

relatie. Eventuele volgende berichten van klager zullen door hen niet meer worden 

beantwoord. 

 

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 klager geen klachtformulier verstrekt; 

2. Zij heeft klager haar registratienummer niet verstrekt; 

3. Zij heeft (vertrouwelijke) e-mails aan derden doorgestuurd; 

4. Zij heeft klager niet geïnformeerd wat betreft de plaatsing op de wachtlijst; 

5. Zij heeft klager als gezagdragende ouder geen toestemming gevraagd voor behandeling van de 

minderjarige; 

6. Zij heeft klager onheus bejegend onder meer door zijn vragen niet te willen beantwoorden; 

7. Er is sprake van smaad en laster; 

8. Zij heeft het dossier niet willen overleggen aan klager. 

Klager stelt hiertoe dat hij sinds de zomer van 2021 geen contact meer heeft met de dochters.  

Pas eind november 2021 kwam hij erachter dat er gesprekken waren gepland met de kinderen, terwijl 

er al in september een intakegesprek was geweest met zijn ex-vrouw en de kinderen op de wachtlijst 

zijn geplaatst. Hij heeft hierover gebeld met C en vervolgens nog diverse malen met de praktijk maar 

hij is niet teruggebeld. Verweerster heeft klager als gezagdragende vader niet willen informeren. Ook 

is hem geen toestemming gevraagd voor plaatsing op de wachtlijst. Hierdoor is kostbare tijd verloren 

gegaan. 

 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft aangevoerd dat haar collega C het 

telefoongesprek met klager als intimiderend heeft ervaren. Voorts blijkt uit de feiten dat de kinderen 

slechts op de wachtlijst hebben gestaan en geen behandelingsovereenkomsten zijn gesloten. 

Verweerster meent dat klager zonder goede grond heeft bijgedragen aan veel negatieve dynamiek en 

opwinding die volgens haar onnodig zijn geweest. Voor zover van belang voor de beoordeling van de 

klacht zal daarop in het onderstaande nader worden ingegaan. 
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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. Uit artikel 7 van de Beroepscode blijkt dat als cliënten minderjarig zijn en de leeftijd van 12 jaar 

nog niet hebben bereikt, de in de beroepscode aan hen toegekende rechten worden uitgeoefend door de 

wettelijk vertegenwoordiger(s). Heeft de cliënt de leeftijd van 12 jaar maar nog niet die van 16 jaar 

bereikt dan komt de psycholoog de uit de beroepscode voortvloeiende rechten na jegens de cliënt 

alsmede jegens de wettelijk vertegenwoordigers. 

 

V.3. Het College zal eerst de klachtonderdelen 1 en 2 gezamenlijk behandelen, nu deze beide zien op 

de manier waarmee verweerster is omgegaan met een mogelijke door klager tegen haar in te dienen 

klacht.  

In de NIP-handreiking preventie en omgang met klachten staat vermeld dat psychologen cliënten de 

weg wijzen indien zij een klacht willen indienen. Het was derhalve zorgvuldiger geweest indien 

verweerster klager - op zijn verzoek - had gewezen waar hij de klachtenregeling op de website van de 

praktijk precies kon vinden en haar registratienummer aan hem had verstrekt. De klachtonderdelen 1 

en 2 zijn hiermee wegens strijd met artikel 15 van de Beroepscode gegrond. 

 

V.4. Dat verweerster (kennelijk) vertrouwelijke mails van klager aan de gezinsvoogden heeft 

doorgestuurd, levert anders dan klager in klachtonderdeel 3 aanvoert, geen schending van het 

beroepsgeheim op in de zin van artikel 71 van de beroepscode. Verweerster kon de geheimhouding 

doorbreken, gelet op artikel 74 van de Beroepscode en artikel 7.3.11 lid 4 van de Jeugdwet. Dit artikel 

luidt als volgt: 
“Derden die beroepshalve beschikken over inlichtingen inzake feiten en omstandigheden die de persoon van een 
onder toezicht gestelde minderjarige, diens verzorging en opvoeding of de persoon van een ouder of voogd 

betreffen, welke inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van de 

ondertoezichtstelling, verstrekken de gecertificeerde instelling die de ondertoezichtstelling uitvoert, deze 

inlichtingen desgevraagd of kunnen deze inlichtingen uit eigen beweging aan de gecertificeerde instelling 

verstrekken, zonder toestemming van de betrokkenen en indien nodig met doorbreking van de plicht tot 

geheimhouding op grond van een wettelijk voorschrift of op grond van hun ambt of beroep. 

Verweerster dit onderdeel van de klacht wellicht kunnen voorkomen door klager van het bestaan van 

dit artikel vooraf op de hoogte te stellen (artikel 75 Beroepscode). Overigens is niet gebleken van het 

bestaan van een uitzonderingssituatie dat door een dergelijke mededeling te doen, direct gevaar voor 

verweerster of derden zou zijn ontstaan waardoor verweerster niet aan deze plicht behoefde te 

voldoen. Klachtonderdeel 3 is hiermee niet gegrond. 

 

V.5. Ook klachtonderdeel 9 is niet gegrond. Verweerster en haar collega waren nog niet met de 

behandeling van de dochters begonnen, hetgeen inhoudt dat er nog geen dossier was aangemaakt. 

Verweerster kon daardoor het dossier niet overleggen aan klager. 

 

V.6. De klachten 6 en 7 betreffen de bejegening van klager door verweerster en zullen hierna 

gezamenlijk worden behandeld. 

Het College is van oordeel dat uit de feiten blijkt dat verweerster nagenoeg direct nadat klager contact 

met de praktijk had gelegd, is opgehouden met communiceren met klager. Waarom verweerster en 

haar collega zich op een dergelijke terughoudende manier hebben opgesteld in het contact met klager, 

is voor het College niet duidelijk geworden. Uit de ter zitting beluisterde geluidsopname van het 

telefoongesprek blijkt dat dit gesprek zakelijk van toon was en objectief bezien voor een dergelijke 

opstelling niet de aanleiding kan vormen. Klager heeft weliswaar in een korte periode een aantal keer 

met de praktijk gebeld en een aantal mails met vragen aan de praktijk gezonden maar deze 
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handelwijze van klager is naar het oordeel van het College begrijpelijk gelet op zijn sinds september 

2021 door toedoen van de praktijk ontstane informatieachterstand. Uit hetgeen is voorgevallen blijkt 

dat verweerster zich onvoldoende heeft ingeleefd in de situatie en onvrede van klager en haar eigen 

aandeel daarin. Als ervaren K&J-psycholoog mag van verweerster worden verwacht dat zij met 

spanningen en emoties van cliënten kan omgaan. Ook het feit dat een ouder het begrip “juridisch” 
gebruikt, valt hier onder. Een andere manier van bejegening door verweerster had mogelijk er toe 

kunnen leiden dat klager zich minder buitengesloten zou voelen. Door beide ouders direct op gelijke 

voet te informeren, blijven psychologen in hun beroepsmatig handelen neutraal en daarmee 

onafhankelijk. 

Verweerster heeft hiermee in strijd gehandeld met artikel 41 en 98 van de Beroepscode.  

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat verweerster klager niet op juiste wijze heeft bejegend. 

Daarmee is klachtonderdeel 6 gegrond.  

Dat verweerster smaad(schrift) leidende tot laster jegens klager heeft gepleegd is niet vast komen te 

staan. Nog afgezien hiervan is het niet de taak is van het College te toetsen of deze in het wetboek van 

strafrecht voorkomende delicten zich voordoen (artikel 1.1.1 lid 2 RvT). 

Klachtonderdeel 7 is hiermee ongegrond. 

 

V.7. De met elkaar samenhangende klachtonderdelen 4 en 5 die inhouden dat door verweerster geen 

toestemming is gevraagd voor de behandeling en de daarop vooruit lopende plaatsing op de wachtlijst 

worden in het navolgende eveneens gezamenlijk behandeld. 

Nu is gebleken dat sprake is van een ondertoezichtstelling met betrekking tot de dochters is duidelijk 

dat sprake is van jeugdhulp in het gedwongen kader. Om te beoordelen of toestemming van beide 

ouders in dat geval nodig is, dient de vraag beantwoord te worden of er al dan niet sprake is van een 

geneeskundige behandeling. Naar het oordeel van het College is dit niet het geval. Er wordt in de brief 

van de gezinsvoogden immers gevraagd om hulp en ondersteuning van een professional. Hiermee 

wordt ingezet op een gedragsverandering bij de minderjarigen en daarmee is sprake van jeugdhulp.  

Dit betekent dat in dit geval van gedwongen jeugdhulp in de vorm van niet geneeskundige 

behandeling de medewerking van de ouders voldoende is en dat toestemming, anders dan klager stelt, 

niet noodzakelijk is. De ouders met gezag en de kinderen (jeugdigen) dienen hierover wel 

geïnformeerd te worden. Voor het slagen van jeugdhulp is het belangrijk dat alle betrokkenen vanaf 

het begin af aan, dus vanaf plaatsing op de wachtlijst, steeds goed geïnformeerd worden. De ouders 

blijven immers als ouders met gezag verantwoordelijk voor de opvoeding en zorg van hun kinderen 

ook al is in dit geval geen toestemming nodig.  

 

V.8. Verweerster en haar collega hadden er derhalve goed aangedaan op of zeer kort na 24 september 

2021 eveneens vader te betrekken bij de aanstaande behandeling van de dochters. De mail van de 

gezinsvoogd geeft naar het oordeel van het College juist aanleiding zijn kant van het verhaal te horen. 

In de richtlijn voor jeugdhulp “samen beslissen over passende hulp” staat immers vermeld dat ook bij 

hulpverlening in het gedwongen kader van het begin af aan door professionals samen met ouders en 

jeugdigen moet worden toegewerkt naar een (open) samenwerkingsrelatie waarin elke stap in dialoog 

met het gezin moet worden uitgevoerd. Dat vader reeds op voorhand weigerachtig zou zijn een 

samenwerking aan te gaan, is op grond van de enkele mail van de gezinsvoogden, naar het oordeel van 

het College onvoldoende vast komen te staan. Door vader op deze manier in september 2021 te 

passeren en het te laten gebeuren dat hij in november 2021 door anderen op de hoogte werd gesteld 

van het feit dat de kinderen reeds op de wachtlijst stonden bij de praktijk, heeft verweerster naar het 

oordeel van het College de aanmerkelijke kans aanvaard dat vader in de door haar gecreëerde 

omstandigheden geen medewerking meer zou willen verlenen aan de behandeling van de dochters. 

Dit leidt tot de slotsom dat klachtonderdeel 4 en 5 in zoverre gegrond zijn. 

 

V.9. Opmerking verdient nog dat het College niet goed kan begrijpen hoe verweerster samen met haar 

collega - naar moet worden aangenomen via een vorm van triage - tot de conclusie is gekomen de 

dochters op de wachtlijst te plaatsen om vervolgens twee maanden later te concluderen dat er meer 
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gespecialiseerde hulpverlening noodzakelijk is waarvoor in de praktijk onvoldoende expertise 

aanwezig is. Daardoor is de hulpverlening aan de dochters onnodig vertraagd. 

 

V.10. Het College komt tot de slotsom dat de klachtonderdelen 1, 2, 4 en 5 gegrond zijn en de overige 

klachtonderdelen ongegrond. 

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend, nu de hulpverlening aan de dochters door 

het handelen van verweerster met twee maanden is vertraagd en de gang van zaken niet bijdraagt aan 

het vertrouwen van klager in de hulpverlening in de complexe echtscheidingssituatie waarin hij 

verkeert (artikel 18 Beroepscode).  

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

Aldus gewezen en verzonden op 30 juni 2022 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

drs. H. Geertsema, 

drs. J.R. Mulder, 

drs. A. Wensing-Kruger, 

leden 

 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

W.g. C.M. Berkhout 


