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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 maart 2022 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 psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennis genomen van:   

 

- het klaagschrift met de bijlage d.d. 3 maart 2022; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 11 mei 2022. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 8 juni 

2022, waarbij klager en verweerster aanwezig waren. Klager werd vergezeld door zijn oma C. 

Verweerster werd bijgestaan door mr. S. Muntinga, 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. verweerster is als orthopedagoog-generalist/gz-psycholoog werkzaam in een eigen 

praktijk/eenmanszaak te X, Y genaamd (hierna te noemen de praktijk). De werkzaamheden 

van verweerster bestaan voornamelijk uit het uitvoeren van onderzoeken naar AD(H)D, 

dyslexie, dyscalculie, ASS en intelligentie en het uitbrengen van rapportages naar aanleiding 

daarvan.  

b. Klager is vanwege problemen in de familie in mei 2021 via zijn huisarts verwezen naar 

verweerster voor een ADD-onderzoek. Hij woont bij oma. 

c. Op 18 juni 2021 heeft de intake tussen klager en verweerster plaatsgevonden en vervolgens 

zijn er op een aantal dagen in juli en augustus 2021 tests bij hem afgenomen. Het onderzoek is 

toen uitgebreid met een intelligentie- en ASS-onderzoek. In deze periode heeft verweerster 

met toestemming van klager tevens contact gehad met de praktijkondersteuner huisarts (POH). 

Klager heeft aan verweerster tijdens afname van de tests ook persoonlijke dingen verteld die 

hem zijn overkomen. 

d. Half oktober 2021 was het eindgesprek gepland. Dit is door klager afgezegd vanwege 

ziekenhuisbezoek. 

e. Begin november 2021 kreeg verweerster ernstige problemen met haar computer. 

f. Op 3 november 2021 heeft klager bij verweerster via Whatsapp geïnformeerd of hij een 

nieuwe afspraak met haar kon maken. 

g. Verweerster heeft hierop geantwoord dat haar computer “nog altijd compleet gehackt” was. 

h. Verweerster en klager hebben elkaar vervolgens telefonisch gesproken waarbij verweerster de 

situatie aan klager heeft uitgelegd. Verweerster zou contact opnemen met klager als zij meer 

wist. 

i. Op 13 november 2021 heeft klager via WhatsApp laten weten dat zijn geduld op was. Hij 

heeft toen zijn gegevens bij verweerster opgevraagd zodat hij verder kan. 

j. Verweerster heeft klager vervolgens diezelfde dag via WhatsApp bericht dat de situatie met 

betrekking tot haar computer nog steeds hetzelfde was en dat zij klager geen gegevens kon 
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verstrekken “omdat die kwijt zijn. Sorry”. Zij heeft hieraan emoticons toegevoegd van een 

zoentje en een smiley. 

k. Op 24 december 2021 heeft verweerster (nadat zij een berichtje van de oma van klager via 

Messenger had gekregen) aan klager via WhatsApp laten weten dat de computer niet gehackt 

blijkt te zijn en dat de gegevens zijn teruggevonden. 

l. Op 14 februari 2022 heeft klager verweerster via WhatsApp gevraagd wanneer de rapportage 

klaar is en dat hij zijn oma machtigt om een en ander verder af te handelen. 

m. Verweerster heeft hierop diezelfde dag via WhatsApp geantwoord dat zij corona heeft en dat 

oma niets van het hulpverleningsproces weet zodat oma er niet over kan spreken. Voorts 

schrijft verweerster op die datum aan klager dat ze geen onwaarheden heeft geschreven, dat zij 

haar uren van de overheid wat betreft klager heeft overschreden met goede bedoelingen en dat 

hij er in moet blijven geloven dat hij zijn rapport krijgt in welk geval er geen conflict is. 

Verweerster heeft hieraan de emoticon van een klavertjevier toegevoegd.  

Alle WhatsAppberichten zijn door klager overgelegd aan het College en worden als hier 

herhaald en ingelast beschouwd. 

n. Verweerster is tot en met maart 2022 ziek geweest vanwege Corona. 

o. Verweerster heeft vervolgens een hernia gekregen. 

p. Op 7 april 2022 heeft verweerster alsnog het rapport aan klager verzonden. 

q. Uit een e-mailbericht van Z- automatisering van 14 april 2022 aan de praktijk van verweerster 

blijkt dat er geen bestanden van de computer van verweerster zijn verdwenen. Wel moet er 

volgens Z nog een verbeterde back-up worden geïmplementeerd bij een mogelijk volgende 

opdracht. 

r. Verweerster is nog niet weer terug aan het werk in haar praktijk. 

 

III Het standpunt van klager en de klacht 

 

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

onprofessioneel heeft gehandeld om de volgende redenen. 

1. Zij heeft tegen klager gelogen door hem niet op tijd te laten weten dat haar computer gehackt 

was; 

2. Zij heeft niet tijdig ingegrepen toen haar praktijk plat lag en beschikte bovendien niet over een 

back-up van de gegevens op haar computer; 

3. Zij heeft het dossier niet tijdig aan klager verstrekt toen hij daarom vroeg. 

Klager stelt hiertoe dat in zijn contacten met verweerster alles tot oktober 2021 goed is verlopen. 

Vanaf oktober 2021 is het echter de verkeerde kant op gegaan. Verweerster heeft keer op keer de 

rapportage uitgesteld en zij zei eerst dat gegevens kwijt waren en later niet meer. Hij vertrouwt 

verweerster niet langer en is bang dat zijn persoonlijke gegevens op straat zijn komen te liggen. 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft aangevoerd dat zij de woorden “hack” en “crash” door elkaar heeft gehaald. 
Daardoor leek het aanvankelijk dat er gegevens weg waren, maar dit is niet het geval geweest. 

Verweerster heeft erkend dat zij de vragen van klager in de WhatsApp-communicatie te kort en niet 

goed heeft beantwoord. Daardoor heeft klager geen duidelijkheid gekregen waarvoor verweerster hem 

excuses aanbiedt. Verweerster heeft wel haar best gedaan en heeft klager verwezen naar de POH en 

een coach.  

Voor het overige heeft verweerster de klacht gemotiveerd betwist. Zij is ruim 34 jaar werkzaam als 

orthopedagoog/gz-psycholoog. Een jaar geleden is haar ICT-ondersteuner overleden. Ook heeft zij 

gedurende een jaar geen intervisie gevolgd. Verweerster is bovendien langdurig ziek geweest en heeft 

daardoor begin 2022 geen contracten af kunnen sluiten met zorgverzekeraars. Zij is nu nog niet aan 

het werk. 
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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. Met betrekking tot klachtonderdeel 1 (het liegen over computerproblemen) geldt het volgende. 

Verweerster heeft onweersproken aangevoerd dat haar computerproblemen begin november 2021 zijn 

ontstaan. Op 4 november 2021 heeft verweerster aan klager via WhatsApp laten weten dat haar pc nog 

altijd compleet gehackt was. Daarmee is naar het oordeel van het College in onvoldoende mate vast 

komen te staan dat verweerster heeft gelogen over haar computerproblemen dan wel die voor klager 

zou hebben verzwegen. Dat zij de begrippen “hack” en “crash” door elkaar heeft gehaald is 
ongelukkig, maar niet opzettelijk gedaan. 

Klachtonderdeel 1 is dan ook niet gegrond.  

 

V.3. De klachtonderdelen 2 en 3, inhoudende het niet ingrijpen toen haar praktijk plat lag, het niet 

beschikken over een back up en het daardoor niet tijdig kunnen verstrekken van het dossier aan klager, 

zullen hierna vanwege hun samenhang gezamenlijk worden besproken. 

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is duidelijk geworden dat sprake is geweest van een 

onprofessionele bedrijfsvoering in de praktijk van verweerster waarvoor zij als professional 

verantwoordelijk is. 

Zo had verweerster geen ICT-ondersteuning meer. Dit heeft ertoe geleid dat de gegevens van klager 

op de laptop van verweerster niet langer beschikbaar waren. Het College rekent het verweerster aan 

dat zij het zover heeft laten komen en op het moment dat bleek dat dit het geval was niet direct 

voortvarend is opgetreden om de gegevens weer beschikbaar te krijgen. Daarbij komt dat verweerster 

hierover verkeerde informatie aan klager heeft verstrekt door hem via WhatsApp simpelweg te melden 

dat haar computer was gehackt en al zijn gegevens kwijt waren. Verweerster heeft klager hiermee aan 

negatieve ervaringen blootgesteld, hetgeen in strijd is met artikel 23 van de Beroepscode. 

 

V.4. De manier waarop verweerster via WhatsApp hierover heeft gecommuniceerd met klager is 

evenmin zorgvuldig. In een beroepsmatige en dus zakelijke relatie als die verweerster met klager had, 

is het gebruik van emoticons naar het oordeel van het College ongewenst. Verweerster heeft hiermee 

artikel 15 van de Beroepscode overschreden. 

 

V.5. Uit het optreden van verweerster blijkt eveneens dat zij de continuïteit van de beroepsmatige 

relatie niet heeft gewaarborgd. Ingevolge artikel 19 van de Beroepscode zijn psychologen hiervoor 

verantwoordelijk en schakelen zij indien nodig andere deskundigen in. Ook staat in dit artikel vermeld 

dat psychologen maatregelen treffen om zich er van te verzekeren dat een of meer vakgenoten hun 

professionele werkzaamheden overnemen dan wel afronden, als zij om welke reden dan ook 

genoodzaakt zijn de professionele relatie tijdig te onderbreken of voortijdig af te breken. Zoals blijkt 

uit de feiten heeft verweerster niet aan dit artikel voldaan. Daardoor heeft het van begin november 

2021 tot 7 april 2022 geduurd voordat klager over het rapport kon beschikken dat hij nodig had om 

verder te kunnen bij een andere psycholoog. 

Dat verweerster klager intussen had terugverwezen naar de POH-er en had verwezen naar een coach 

doet aan het bovenstaande niet af. Het gaat er immers om dat verweerster de eigen continuïteit van de 

professionele relatie veiligstelt die, gelet op de verwijzing van de huisarts, zag op het uitbrengen van 

rapportage over ADD. 

 

V.6. Ook klachtonderdeel 3 is gegrond inhoudende dat verweerster klager het dossier niet tijdig heeft 

verstrekt. Klager heeft vanaf 13 november 2021 bij verweerster gevraagd om zijn gegevens maar 
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verweerster heeft deze vanwege de computerproblemen niet kunnen verstrekken. Verweerster heeft 

hiermee artikel 20 en 67 van de Beroepscode overtreden. 

 

V.7. Naar het oordeel van het College heeft verweerster daarnaast artikel 98 en 107 van de 

Beroepscode geschonden. Uit de feiten en hetgeen verweerster heeft verklaard ter zitting blijkt dat zij 

in ieder geval het laatste jaar van haar praktijkvoering niet kritisch heeft nagedacht over haar 

beroepsmatig handelen door de praktijk te laten versloffen. Behalve dat verweerster in dat jaar geen 

ICT-ondersteuning meer had, had zij evenmin intervisie waarin zij haar beroepsmatig handelen aan de 

orde had kunnen stellen in intercollegiaal overleg. Als zelfstandig gevestigd beroepsbeoefenaar is dit 

een belangrijke voorwaarde om de goede kwaliteit van het beroepsmatig handelen te blijven bewaken. 

Dat verweerster al 34 jaar als orthopedagoog en psycholoog werkzaam is, doet hieraan niet af. 

Verweerster had deskundig advies en ondersteuning in moeten roepen, hetgeen zij niet heeft gedaan. 

Zo had zij bijvoorbeeld het beroepsethisch spreekuur van het NIP kunnen bellen dan wel collega’s om 
hulp kunnen vragen. Verweerster heeft desgevraagd hierop ter zitting echter slechts kunnen 

antwoorden dat zij “bij zichzelf is gebleven”. Dit geeft geen blijk van zorgvuldig handelen jegens 

cliënten en andere betrokkenen (artikel 15 van de Beroepscode). 

 

V.8. Het bovenstaande leidt tot de conclusie dat de klachtonderdelen 2 en 3 gegrond zijn en geeft het 

College aanleiding aan verweerster de maatregel van berisping op te leggen. 

Verweerster heeft verklaard dat zij het liefst weer aan het werk zou gaan. Hiervoor dient verweerster 

haar praktijkvoering en haar professioneel handelen echter aantoonbaar te verbeteren.  

Het College adviseert verweerster dan ook dringend zodra zij haar praktijk weer opstart het traject 

kwaliteitsvisitatie basis en visitatiecertificaat bij het NIP te doorlopen.  

Deze casus kan daarbij (geanonimiseerd) een rol spelen en als uitgangspunt worden genomen voor het 

ontwikkelplan van verweerster. 

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- berispt verweerster. 

 

Aldus gewezen en verstuurd op 19 juli 2022 

 

door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter, 

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

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

dr. J.P.C. Jaspers, 

drs. R.A.M. Postma, 

leden 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

w.g. P.B. Martens 


