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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 7 maart 2022 door 

A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen B, hierna te noemen verweerster, ingeschreven in 

het NIP-register kinder- en jeugdpsycholoog NIP. 
__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 
Het College heeft kennis genomen van:    

 

- het klaagschrift met bijlage d.d. 7 maart 2022; 
- het verweerschrift met bijlagen d.d. 9 april 2022; 

- de repliek binnengekomen bij het College op 22 mei 2022; 

- de dupliek d.d. 21 juni 2022. 
 

Nadat de mondelinge behandeling van de klacht was verplaatst, heeft deze met instemming van 

partijen digitaal plaatsgevonden via Zoom ter zitting van het College van 2 november 2022, waarbij 

klager en verweerster aanwezig waren. 
 

II De feiten 
 

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

a. Klager is vader van C (hierna de zoon). Klager heeft de zoon erkend maar heeft geen ouderlijk 

gezag over hem. Klager is woonachtig in het buitenland en ziet de zoon nadat de omgang een 
aantal keer was verbroken nu één keer in de drie weken.  

b. De relatie tussen klager en de moeder van de zoon is niet goed. 

c. Verweerster is als psycholoog en praktijkhouder werkzaam in X (hierna te noemen de 

praktijk). 
d. Eind januari 2021 is de zoon via een jeugdconsulent in het kader van vrijwillige hulpverlening 

aangemeld bij de praktijk van een kindertherapeut. De kindertherapeut heeft via de mail bij de 

jeugdconsulent om gegevens van de zoon en de ouders verzocht. Vervolgens is er een 
intakegesprek gepland voor 22 maart 2021. 

e. Op 11 maart 2021 heeft klager zelf via de app contact opgenomen met de praktijk van de 

kindertherapeut waarna de kindertherapeut via app en telefonisch contact met hem heeft 
opgenomen. 

f. Op 22 maart 2021 heeft het intakegesprek tussen moeder en de kindertherapeut 

plaatsgevonden. 

g. De kindertherapeut heeft het behandelplan en zorgplan van de zoon op 24 maart 2021 via de 
mail toegestuurd aan klager. 

h. Na een kennismakingsgesprek met moeder en de zoon op 21 april 2021 hebben in mei-juni 

vier diagnostische spelobservaties met betrekking tot de zoon plaatsgevonden die op verzoek 
van de kindertherapeut door verweerster als onderaannemer zijn verricht. Verweerster heeft 

daarbij gekeken naar de doelen als opgenomen in het behandelplan van de kindertherapeut. 

i. Op 9 juli 2021 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen verweerster en klager om de 

spelbeelden terug te koppelen en het vervolg van de behandeling te bespreken. Een dergelijk 
gesprek is ook gevoerd met moeder. 
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j. Op 13 en 27 juli 2021 heeft verlengde speltherapie plaatsgevonden om te kijken of 

observatie/speltherapie wel geschikt is voor de zoon. 
k. Op 24 september 2021 heeft er wederom een afstemmingsgesprek plaatsgevonden tussen 

verweerster en klager. Een dergelijk gesprek is ook gevoerd met moeder. In samenspraak en 

met toestemming van de ouders is toen gekozen voor ouderbegeleiding/mediatietherapie 
(mede het advies uit de beschikking van de rechtbank) omdat speltherapie niet passend was 

gebleken voor de zoon. 

l. Op 4 oktober 2021 heeft verweerster een concept evaluatieverslag opgesteld betreffende de 
zoon. Dit verslag is vervolgens door omstandigheden aan de zijde van verweerster blijven 

liggen. 

m. Omdat klager verzocht de omgang tussen hem en zijn zoon te observeren in het weekend, 

heeft verweerster, die niet in het weekend werkzaam is, op 4 oktober 2021 aan hem 
voorgesteld hem en de zoon te observeren bij een ophaalmoment op school. Na contact per e-

mail op 13 en 15 oktober 2021 hierover tussen klager en verweerster is klager hier niet meer 

op teruggekomen.  
n. Op 25 november 2021 en 7 januari 2022 heeft klager aan verweerster en de kindertherapeut 

gemaild hoe hij aankijkt tegen “this whole psychotherapy procedure” van de zoon.  

Klager heeft in die mails – samengevat – weergegeven dat hij van mening is dat verweerster 
en de kindertherapeut op de hand van moeder zijn en daarmee niet onafhankelijk. Volgens 

klager leidt de psychotherapie tot schade aan zijn relatie met de zoon. In deze mails heeft 

klager tevens opgenomen dat hij het evaluatieverslag mist. 

o. Verweerster heeft op 22 december 2021 en 19 januari 2022 op de mails van klager 
geantwoord en heeft daarbij uitleg gegeven over haar handelen. Ook heeft zij klager 

aangeboden een gesprek te voeren over de gang van zaken en ook over wat hij graag anders 

had gezien. 
p. Begin januari 2022 heeft verweerster het concept-evaluatieverslag van 4 oktober 2021 aan 

moeder gestuurd voor eventuele aanvullingen. 

q. De definitieve versie van het concept evaluatieverslag van 4 oktober 2021 is op 24 januari 

2022 naar moeder verstuurd die verweerster te kennen had gegeven dit zelf te zullen 
doorsturen aan klager. 

r. Klager heeft op 25 januari 2022 via moeder van het evaluatieverslag kennisgenomen. Dit 

verslag is door moeder overgelegd in een rechtszaak tussen de ouders. 
s. Op 1 februari 2022 hebben verweerster en de kindertherapeut een tweede evaluatie gepland 

voor 25 februari 2022 met beide ouders. 

t. Klager heeft op 24 februari 2022 laten weten niet te kunnen aansluiten bij de evaluatie 
vanwege zakelijke verplichtingen. Op een uitnodiging van verweerster digitaal deel te nemen 

heeft klager niet geantwoord. 

u. Verweerster heeft daarnaast aangeboden aan klager om alsnog op een later moment met hem 

te evalueren. Indien klager hiervan geen gebruik wil maken zal zij hem het gespreksverslag 
toesturen. Hierop is klager niet teruggekomen.  

v. Verweerster is thans niet meer bij de zoon betrokken. 

 
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. Klager is als vader niet betrokken en/of geraadpleegd bij het begin van de psychotherapie van 

de zoon; 

2. Verweerster heeft respectloos jegens hem gehandeld door voor te stellen hem met de zoon bij 
een ophaalmoment te observeren op school; 

3. Klager had in tegenstelling tot moeder geen rechten om het verslag te wijzigen; 
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4. Verweerster heeft zich arrogant, minachtend en partijdig opgesteld onder meer door als twee 

vriendinnen thee te drinken met moeder en na afloop van een sessie met haar na te blijven 
praten. 

Klager stelt hiertoe dat moeder een kind wil zonder vader en dat hij alleen maar goed genoeg is om 

financieel bij te dragen. Volgens klager maakt moeder misbruik van verweerster door een misplaatste 
psychotherapie te organiseren die tot doel heeft hem weg te houden bij zijn zoon. Klager, die graag het 

(mede)gezag over zijn zoon wil verkrijgen, meent dat  sprake is van ouderverstoting. 

 
IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. 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. Artikel 8 van de Beroepscode dat handelt over het recht op informatie aan de ouder zonder gezag 

luidt als volgt: 
“Als slechts één der ouders het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige cliënt, dan verschaft de 

psycholoog de ouder zonder gezag desgevraagd informatie op hoofdlijnen, tenzij de psycholoog de 

informatie ook niet zou verschaffen aan de ouder met gezag of dit in strijd zou zijn met de belangen 
van de minderjarige cliënt.” 

 

V.3. Het College is van oordeel dat klachtonderdeel 1 niet gegrond is.  
Verweerster is - anders dan klager stelt - niet betrokken geweest bij (het begin van) de therapie zoals 

deze door de kindertherapeut in het kader van vrijwillige jeugdhulp is opgestart. Verweerster was 

immers slechts als onderaannemer betrokken bij die behandeling en was als zodanig door de 

kindertherapeut gevraagd diagnostische spelobservaties te doen. 
Binnen het tuchtrecht is persoonlijke verantwoordelijkheid van de beroepsbeoefenaar het 

uitgangspunt.  

Nu dit klachtonderdeel niet het beroepsmatig handelen van verweerster betreft, is dit dus niet gegrond. 
 

V.4. Wat betreft klachtonderdeel 2 (het voorstel van verweerster klager en de zoon te observeren bij 

een ophaalmoment op school) is het College van oordeel dat verweerster hierin niet onzorgvuldig 
heeft gehandeld. 

Verweerster is klager hiermee immers onverplicht tegemoet gekomen in zijn meerdere malen gedane 

voorstel aan haar hem gedurende het weekend samen met de zoon te observeren in Y. Verweerster 

was hiertoe niet verplicht omdat de door de kindertherapeut ingestelde behandeling en haar in het 
kader daarvan verrichte werkzaamheden kennelijk niet ten doel hadden de omgang tussen vader en de 

zoon te observeren.  

Verweerster was daarnaast praktisch niet in staat op dit voorstel in te gaan omdat zij in het weekend 
niet werkt. Derhalve heeft verweerster juist rekening gehouden met de wens van klager door een ander 

moment voor een dergelijke vader-zoon observatie op school aan hem voor te stellen, overigens op 

een vrijdagmiddag, eveneens een tijdstip waarop zij niet werkt. 

Naar het oordeel van het College heeft verweerster met dit tegenvoorstel dus in meer dan voldoende 
mate rekening gehouden met deze door klager geuite wens als niet-gezagdragende ouder. Nu klager 
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hierop bovendien niet meer heeft gereageerd, is van respectloos handelen door verweerster geen 

sprake. Klachtonderdeel 2 is niet gegrond. 
 

V.5. Klachtonderdeel 3 is evenmin gegrond. Klager had gelet op voormeld artikel 8 recht op 

informatie op hoofdlijnen en die heeft hij ontvangen. Daarnaast is aan klager door moeder het 
evaluatieverslag toegestuurd waarmee aan hem meer dan informatie op hoofdlijnen is verstrekt. Dat 

klager in tegenstelling tot moeder geen rechten had het concept-verslag op grond van artikel 93 van de 

Beroepscode te wijzigen, is gelet op de tekst van het boven geciteerde artikel juist. Klager had echter 
wel bij dit verslag zijn eigen opmerkingen kunnen maken en die aan verweerster en moeder ter 

kennisname kunnen toesturen. 

 

V.6. Wat betreft klachtonderdeel 4 inhoudende dat verweerster klager arrogant en minachtend heeft 
bejegend onder meer door op vriendschappelijke wijze met moeder thee te drinken en met haar na te 

praten na een sessie geldt het volgende. 

Voor de gegrondverklaring van een klacht is noodzakelijk dat de feiten waarop de klacht is gebaseerd 
in voldoende mate komen vast te staan. Dat is hier niet het geval. Klager heeft zijn stellingen op dit 

vlak onvoldoende toegelicht. Uit de verweerster overgelegde e-mailcorrespondentie tussen haar en 

klager, de manier waarop door haar schriftelijk verweer is gevoerd en haar opstelling ter zitting is een 
dergelijke opstelling geenszins gebleken. Integendeel, verweerster heeft de vragen en opmerkingen 

van klager steeds adequaat beantwoord en heeft hem een persoonlijk gesprek aangeboden om zijn 

onvrede te bespreken waarop hij niet is ingegaan. 

Daarnaast heeft verweerster in haar verweerschrift en de dupliek tot twee keer toe haar excuses aan 
klager aangeboden voor zover nodig en heeft zich in zijn situatie ingeleefd door te vermelden dat zij 

zich kan voorstellen dat hij zich in een lastige situatie bevindt.  

Al met al is het College van oordeel dat verweerster op meer dan zorgvuldige wijze rekening heeft 
gehouden met de belangen van klager als niet-gezagdragende ouder gelet op de aan hem in deze 

kwaliteit toegekende rechten in artikel 8 van de Beroepscode. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht in zijn geheel ongegrond is en dat ook overigens niet is 
gebleken van enig klachtwaardig handelen door verweerster. 

 

 
VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 
 

- verklaart de klacht ongegrond. 

 

 
 

Aldus gewezen en verstuurd op 22 december 2022 

 
door: 

 

mr. C.M. Berkhout, voorzitter, 

mr. E.A.M. Driessen, secretaris, 
drs. H. Geertsema, 

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

drs. A. Wensing-Kruger, 
leden 
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en ondertekend door de voorzitter, 

 
 

 

 
W.g. C.M. Berkhout 

 


