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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 13 maart 2022 door 

A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen drs. B, hierna te noemen verweerder, lid van het 

Nederlands Instituut van Psychologen, en gebruiker van het dienstmerk psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 13 maart 2022; 

- het verweerschrift ingediend door de gemachtigde van verweerder mr. C.J. van den Ham, 

werkzaam bij VvAA juridisch advies en rechtsbijstand, d.d. 5 mei 2022; 

- de mail van de secretaris van het College aan partijen dat de op 6 juli 2022 geplande zitting niet 

doorgaat; 

- de brief van de secretaris van 19 juli 2022 aan partijen dat de zaak nu op 31 augustus 2022 

schriftelijk behandeld zal worden. 

 

Nadat behandeling van de klacht op 6 juli 2022 was uitgesteld, heeft behandeling van de klacht buiten 

aanwezigheid van partijen 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. Klager is vader van een dochter C, geboren in 2011 (hierna te noemen de dochter). De relatie 

tussen vader en moeder is verbroken. Vader heeft eveneens een zoon, stiefbroer van de 

dochter. 

b. Verweerder is werkzaam als zelfstandig gevestigd gezondheidszorgpsycholoog in de 

generalistische basis-GGZ te X. 

c. Moeder heeft contact opgenomen met verweerder om een voor een geslachtsnaamswijziging 

noodzakelijke ‘verklaring psychische hinder’ af te geven ten behoeve van de dochter (hierna 

ook te noemen aanvrager). 

d. Naar aanleiding daarvan heeft verweerder op 10 januari 2022 gesproken met moeder en de 

dochter. 

e. Verweerder heeft vervolgens op 20 januari 2022 als GZ-psycholoog een schriftelijke 

verklaring psychische hinder opgesteld en ondertekend. Ook heeft hij een stempel op de 

verklaring gezet waaruit blijkt dat hij eerstelijns psycholoog NIP is. Deze verklaring luidt voor 

zover hier van belang als volgt: 

a. “(…) 

Op 10 januari 2022 sprak ik in mijn praktijk met (… naam en gegevens dochter). Haar 

moeder (… naam en gegevens moeder) was hierbij ook aanwezig. Moeder sprak mee. Na 

het gesprek met aanvrager sprak ik apart met moeder en liet ze mij documenten zien 

waaruit vaststelling bleek van seksueel misbruik door de biologische vader en half broer 

van aanvrager enige jaren geleden. 

b. (…)” 

f. Naar moet worden aangenomen is klager door Justis op de hoogte gesteld van het verzoek 

geslachtsnaamwijziging en de daarbij overgelegde stukken waaronder de verklaring genoemd 

onder e.  
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III Het standpunt van klager en de klacht 

 

De klacht houdt in, zakelijk weergegeven, dat verweerder in strijd met de Beroepscode heeft 

gehandeld door een verklaring psychische hinder op te stellen en te ondertekenen terwijl er geen 

documenten bestaan op grond waarvan seksueel misbruik vaststaat.  

Volgens klager is hierdoor sprake van smaad en laster jegens hem en zijn zoon. 

 

 

IV Het standpunt van verweerder 
 

Verweerder heeft primair aangevoerd dat voor zover klager tevens klaagt namens zijn zoon hij in de 

klacht niet-ontvankelijk moet worden verklaard nu hij daartoe niet bevoegd is. 

Verweerder heeft subsidiair de klacht erkend en aangevoerd dat hij voortaan meer kritisch zal letten op 

zijn bewoordingen, nu daaruit zou kunnen blijken dat (seksueel) misbruik van de dochter door klager 

strafrechtelijk is vastgesteld. 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.  Wat betreft de ontvankelijkheid: 

Het College oordeelt dat klager - voor zover hij eveneens heeft bedoeld te klagen namens de zoon -

niet-ontvankelijk is in de klacht. Klager heeft geen machtiging overgelegd waaruit blijkt dat de zoon 

instemt met de klacht en heeft evenmin de leeftijd van de zoon genoemd waaruit zou kunnen volgen 

dat geen machtiging nodig is.  

Derhalve moet worden aangenomen dat klager alleen namens zichzelf klaagt. 

 

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. Het College is van oordeel dat verweerder in de schriftelijke verklaring, die moet worden 

aangemerkt als rapportage in de zin van artikel 1.16 van de Beroepscode, door middel van de 

bewoordingen ‘waaruit vaststelling bleek', te stellig heeft opgeschreven dat hij documenten heeft 

gezien waaruit zou blijken dat sprake is geweest van seksueel misbruik door klager. Verweerder heeft 

deze documenten niet omschreven en hun herkomst in de verklaring niet benoemd, zodat niet valt na 

te gaan waarop zijn ‘vaststelling’ is gebaseerd. Nog afgezien hiervan heeft verweerder niet duidelijk 

gemaakt of hij zelf of anderen tot deze conclusie zijn gekomen. 

Verweerder heeft vergaand onzorgvuldig gehandeld door een dergelijke beschuldiging op 

ongefundeerde wijze en kennelijk slechts gebaseerd op documenten die hij van moeder kreeg 

aangereikt in de verklaring op te nemen en deze vervolgens als professional te ondertekenen. Daarmee 

heeft verweerder in strijd gehandeld met artikel 15 van de Beroepscode. 

 

V.4. Het College komt tot de slotsom dat de klacht gegrond is. 

Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. Dat verweerder achteraf blijk heeft 

gegeven van inzicht en voortaan voorzichtiger zal zijn bij  het afgeven van verklaringen, leidt, gelet op 

de ernst van een en ander, niet tot een andere beslissing. 
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VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerder. 

 

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 


