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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 15 december 2021 

door A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen B, hierna te noemen verweerster, lid van 

het Nederlands Instituut van Psychologen. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 15 december 2021; 

- de machtiging van klaagster aan mr. N.T. Vogelaar voor indiening van de klacht; 

- het door klaagster overgelegde neuropsychologisch onderzoeksverslag opgesteld door 

verweerster; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 10 maart 2022; 

- de brief van mr. Vogelaar voornoemd van 29 juni 2022 met de bijlagen; 

- de brief van de secretaris van het College aan partijen van 18 juli 2022; 

- de repliek met bijlagen d.d. 1 augustus 2022; 

- de dupliek d.d. 15 augustus 2022. 

 

Nadat de behandeling van de zaak op 6 juli 2022 ten gevolge van omstandigheden gelegen aan de 

zijde van het College was verplaatst, heeft de behandeling na nog een ingelaste ronde van re- en 

dupliek met instemming van partijen schriftelijk plaatsgevonden ter zitting van het College van 31 

augustus 2022. 

 

II De feiten 
 

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

a. Verweerster is werkzaam als psycholoog in verpleeghuis Y. 

b. Klaagster, geboren in 1946, is op 18 februari 2021 vrijwillig opgenomen in het verpleeghuis 

met als reden voor opname: “verpleegbehoefte bij wegvallen van mantelzorg (echtgenoot 

opgenomen. ELV hoog.” 

c. Op 5 en 10 maart en op 23 juni 2021 is klaagster op verzoek van de in het verpleeghuis 

werkzame specialist ouderengeneeskunde door verweerster onderzocht.  

Aan de hand hiervan is door verweerster een zogenaamd “neuropsychologisch 

onderzoeksverslag” opgesteld. Als hulpvraag staat in dit verslag vermeld:  

“Wat is het niveau van cognitief functioneren?”  

De conclusie luidt – voor zover hier van belang – dat:   

“(…) Mw. structuur en begeleiding nodig heeft, gezien de beginnende cognitieve problemen 

en aangezien mw. in de thuissituatie tot te weinig kwam en er sprake bleek van 

alcoholmisbruik. (…)”  

Het aan het College overgelegde gehele verslag wordt als hier herhaald en ingelast 

beschouwd. 

d. Hierna heeft multidisciplinair overleg plaatsgevonden omtrent de situatie waarin klaagster zich 

bevond en haar behoeften, met name wat betreft een te organiseren definitieve woonplek voor 

klaagster alleen. 

e. In gesprekken met een in samenspraak met klaagster en haar kinderen betrokken 

maatschappelijk werkster heeft klaagster onder andere op 1 juli 2021 aangegeven een mentor 

en bewindvoerder te willen hebben. 
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f. Bij brief van 23 juli 2021 heeft de specialist ouderengeneeskunde een aanvraag 

bewindvoering/mentorschap voor klaagster ingediend waarin ter onderbouwing wat betreft de 

wilsbekwaamheid van klaagster wordt verwezen naar de conclusie van een onderzoek door 

“een onafhankelijk psycholoog C”. Deze conclusie luidt als volgt: 

“Mw. kan (zelfstandig) geen weloverwogen beslissingen maken t.a.v. haar financiële beheer, 

zij heeft hierin het overzicht niet. Mw. wordt hierin deels wilsonbekwaam geacht, met 

voldoende uitleg en hulp kan mw. betrokken worden bij belangrijke keuzes, zij heeft duidelijke 

wensen en ideeën die zij kenbaar kan maken. Mw. heeft baat bij steun en begeleiding IADL en 

ADL.” 

g. Klaagster is op 13 september 2021 zelf met ontslag gegaan waarbij zij een brief heeft 

achtergelaten voor de verzorgenden. Klaagster heeft hierin verweerster met name genoemd en 

haar bedankt voor de goede verzorging die zij heeft ontvangen. Klaagster woont blijkens de 

door haar overgelegde machtiging thans in X. 

h. Bij aan het College overgelegde beschikkingen van 21 september 2021 is klaagster door de 

kantonrechter te Den Haag onder bewind gesteld en is er ten behoeve van haar een mentor 

benoemd. Uit deze beschikkingen blijkt dat klaagster niet-ontvankelijk is verklaard in de door 

haar zelf ingediende verzoeken hiertoe wegens volgens de kantonrechter bestaande niet 

volledige wilsbekwaamheid.  Daarna heeft één van haar dochters alsnog de verzoeken 

ingediend waarop door de kantonrechter is beslist onder verwijzing naar de inhoud van de 

brief van 23 juli voornoemd. 

i. Bij mailbericht van 4 mei 2022 heeft de bewindvoerder gemeld dat hij wat betreft deze 

tuchtprocedure niet in de positie is om feitelijk toestemming te verlenen voor het behartigen 

van de belangen van klaagster door een advocaat. 

 

III Het standpunt van klaagster 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 een incorrect verslag opgesteld; 

2. Als niet geregistreerd BIG-psycholoog was verweerster hiertoe onbevoegd.  

Klaagster is als gevolg hiervan onder bewind gesteld en heeft een mentor hetgeen zij niet (langer) wil. 

 

 

IV Het standpunt van verweerster 
 

Verweerster heeft primair aangevoerd dat klaagster niet in haar klacht kan worden ontvangen 

aangezien zij wilsonbekwaam moet worden geacht. Uit het dossier volgt volgens verweerster dat bij 

klaagster sprake is van een teruglopend vermogen om kwesties te overzien. Bovendien is de klacht in 

tegenspraak met de eerdere door klaagster achtergelaten bedankbrief. 

Verweerster heeft subsidiair de klacht gemotiveerd betwist. Indien van belang voor de beoordeling van 

de klacht zal daarop in het onderstaande nader worden ingegaan. 

 

 

V De overwegingen van het College 

 

V.1. Wat betreft de ontvankelijkheid: 

De vraag die moet worden beantwoord teneinde de ontvankelijkheid van klaagster te beoordelen is of 

klaagster in staat is haar niet-vermogensrechtelijke belangen waar te nemen. Dan kan zij namelijk - 

ook zonder toestemming van de mentor - een klacht indienen indien zij ter zake wilsbekwaam wordt 

geacht.  

Uit de feiten blijkt dat dit laatste het geval is. De kantonrechter heeft op basis van de brief van 23 juli 

2021 besloten dat klaagster niet in staat kan worden geacht ten volle haar niet-vermogensrechtelijke 

belangen zelf waar te nemen. Echter de omstandigheden rondom klaagster zijn sindsdien gewijzigd. 
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Klaagster is immers op 13 september 2021 naar huis vertrokken en woont sinds 11 maanden weer 

zelfstandig thuis.  

Daar komt bij dat het belang van het klacht- en tuchtrecht vergt dat een klaagster ook zonder mentor 

een klacht moet kunnen indienen en dat dit alleen niet kan indien zij ter zake van de ingediende klacht  

wilsonbekwaam is. Dat is hier niet het geval. Dit leidt tot het oordeel dat klaagster ontvankelijk is in 

de klacht en het primaire verweer faalt. 

 

V.2. Inhoudelijk: 

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.3. Uit de overgelegde stukken en met name de beschikkingen van de kantonrechter blijkt dat 

klaagster niet onder bewind is gesteld en er niet ten behoeve van haar een mentor is benoemd op grond 

van het rapport van verweerster. In die beschikkingen wordt namelijk niet het rapport van verweerster 

genoemd maar wordt er verwezen naar een rapport van een onafhankelijk psycholoog C.  

Dit betekent dat klaagster geen belang heeft bij verdere beoordeling van de klacht tegen verweerster 

en dat deze ongegrond is. 

 

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

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart klaagster ontvankelijk in de klacht; 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

 

Aldus gewezen en verstuurd op 27 oktober 2022 

 

door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

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

dr. H.F.A. Diesfeldt, 

drs. H. Geertsema, 

drs. R.A.M. Postma, 

leden  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

 

W.g. C.M. Berkhout 


