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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 22 februari 2022 

door mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen drs. B, hierna te noemen 

verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en ingeschreven in de NIP-registers 

eerstelijnspsychologie NIP, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en psycholoog NIP. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlage d.d. 22 februari 2022; 

- de door klaagster nagezonden bijlagen d.d. 3 maart 2022 en 15 maart 2022; 

- het verweerschrift met bijlagen d.d. 9 april 2022. 

 

Nadat de geplande zitting van 6 juli 2022 op verzoek van verweerster werd verplaatst, heeft de 

mondelinge behandeling van de klacht plaatsgevonden ter zitting van het College van 7 september 

2022, waarbij verweerster aanwezig was. Klaagster heeft kort voor de zitting telefonisch laten weten 

dat zij niet in de gelegenheid was om naar de mondelinge behandeling te komen, maar dat zij er geen 

bezwaar tegen had als deze alleen in aanwezigheid van verweerster door zou gaan. Haar is aangeboden 

de mondelinge behandeling via een Zoomverbinding of telefonisch bij te wonen. Klaagster heeft van 

deze gelegenheid geen gebruik gemaakt. Tijdens de mondelinge behandeling is nog tevergeefs 

geprobeerd contact met klaagster op te nemen. 

 

II De feiten 

 

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

uitgegaan. 

 

a. Klaagster is gescheiden van de heer C, hierna te noemen vader. Klaagster en vader hebben een 

dochter, D, geboren in 2009. 

 

b. D verblijft bij klaagster. Sedert enkele jaren is er geen contact meer tussen vader en D. Er is 

sprake van een ondertoezichtstelling. 
 

c. In 2019 heeft verweerster contact gehad met de toenmalige gezinsmanager en vader over een 

verzoek haar medewerking te verlenen in het kader van contactherstel tussen D en vader. 

Verweerster heeft dit verzoek destijds afgewezen. 

 

d. In mei 2021 heeft verweerster opnieuw een verzoek gekregen of zij haar medewerking wilde 

verlenen in het kader van contactherstel tussen D en vader. Er was inmiddels een nieuwe  

gezinsmanager van Jeugdbescherming, de heer E, hierna te noemen E. Verweerster heeft 

hierop instemmend gereageerd. 

  

e. Op 8 juli 2021 heeft ten kantore van Jeugdbescherming een eerste gesprek tussen verweerster 

en alle betrokkenen plaatsgevonden, te weten D, klaagster, vader, E, en F, 

coach/vertrouwenspersoon van D. 
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f. Vervolgens heeft verweerster nog enkele gesprekken gevoerd met betrokkenen. Bij deze 

gesprekken ontbraken steeds een of meer van de hiervoor genoemde personen. 
 

g. Op verzoek van E heeft verweerster hem op 19 oktober 2021 een verslag van de 

gebeurtenissen tot dan toe gezonden. Dit verslag heeft E op 20 oktober 2021 naar de rechtbank 

gestuurd en naar beide ouders. 

In het verslag staat aan het slot onder meer: “Het is van belang dat er naast het contactherstel 

met vader de begeleiding voor D ook zal plaatsvinden met ondergetekende. Dit kan op kantoor 

van de gezinsvoogd plaatsvinden. Verder is het ook nodig dat er een ondersteuning voor 

moeder van D is in deze periode van contactherstel.” 

 

h. Op 22 oktober 2021 heeft klaagster een e-mail aan verweerster gezonden met de mededeling 

dat zij bezwaar maakte tegen het verslag en tegen het feit dat verweerster haar niet vooraf de 

mogelijkheid tot inzage heeft geboden. Tevens heeft klaagster in haar e-mail vermeld welke 

onjuistheden volgens haar in het verslag stonden.  

 

i. Op 22 november en 30 november 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen 

verweerster, D en F.  
 

j. In december 2021 geplande gesprekken zijn om verschillende redenen niet doorgegaan. In 

januari 2022 is er nog een online gesprek geweest tussen verweerster, E en de 

vertrouwenspersoon van D. 
 

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. Klaagster verwijt verweerster dat zij niet onafhankelijk is, aangezien zij in het verleden op 

verzoek van vader is benaderd met de vraag haar medewerking te verlenen met betrekking tot 

contactherstel. Hoewel verweerster in een gesprek hierover met klaagster heeft gesteld dat zij 

geen banden heeft met vader, laat haar gedrag iets anders zien volgens klaagster. Zo doet 

verweerster aannames en baseert zij daarop ongegronde conclusies. 

 

2. Klaagster stelt dat verweerster een rapport heeft geschreven waarin feitelijke onjuistheden 

staan, en dat rapport naar de rechtbank heeft gestuurd zonder klaagster de gelegenheid te 

bieden tot voorafgaande inzage. Ook heeft verweerster niet gereageerd op klaagsters feedback 

op dit rapport en is zij niet ingegaan op haar verzoeken om een gesprek, aldus klaagster.  
 

3. Klaagster heeft bezwaren tegen het door verweerster getoonde gedrag tijdens het traject. Zo 

vertoont verweerster geen interesse in D en heeft ze geen onderzoek gedaan naar de 

voorgeschiedenis van de ontstane situatie. Ook heeft zij aanwijzingen uit het rapport van de 

Raad voor de Kinderbescherming genegeerd en heeft zij het traject doorgedrukt zonder 

aandacht voor de veiligheid en de grenzen van D. 

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist. Zij heeft daartoe -zakelijk weergegeven- het 

volgende aangevoerd.  

 

Ad klachtonderdeel 1: 
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Verweerster stelt dat zij destijds, in 2019, heeft besloten niet op het verzoek om medewerking bij 

contactherstel tussen D en vader in te gaan, omdat de casus haar te ingewikkeld en te onduidelijk leek. 

Verweerster benadrukt dat zij vader niet kende. 

Toen de vraag haar in mei 2021 opnieuw werd gesteld was er volgens verweerster sprake van een 

andere situatie, zo was er een andere gezinsmanager en lag er een concrete opdracht van de rechtbank 

om te werken aan een contactherstel en om de oorzaak van de breuk te onderzoeken. 

Naar haar zeggen heeft verweerster gemeld een bijdrage te willen leveren aan het onderzoeken en 

oplossen van het probleem, waarbij zij in het kader van transparantie kenbaar heeft gemaakt enkel 

gesprekken met vader en moeder te voeren in het bijzijn van de gezinsmanager, en gesprekken met D 

alleen in aanwezigheid van haar coach/vertrouwenspersoon. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Volgens verweerster heeft zij nooit een verzoek ontvangen om een rapport naar de rechtbank te sturen. 

Wel heeft E haar verzocht om hem een overzicht van de gebeurtenissen te verstrekken, met het doel 

hem daaromtrent duidelijkheid te verschaffen. Verweerster zegt dat zij E, die als nieuwe 

gezinsmanager aangaf moeite te hebben met het overzicht in deze kwestie die al jarenlang speelde, 

heeft willen helpen om inzicht te krijgen in de situatie. Uitsluitend om die reden heeft zij het verslag 

van 19 oktober 2021 aan E gestuurd, die het buiten haar medeweten aan de rechtbank heeft doen 

toekomen. 

Verweerster stelt dat zij wel degelijk heeft gereageerd op klaagsters e-mail met bezwaren tegen het 

verslag en verzoeken om een gesprek. Zij heeft klaagster middels een e-mail laten weten dat zij geen 

aparte e-mailwisseling, dan wel gespreken met haar wilde voeren, maar uitsluitend, in het kader van 

transparantie, met alle andere betrokkenen. 

 

Ad klachtonderdeel 3: 

 

Verweerster stelt dat zij in het traject heeft gekozen voor een zeer veilige, laagdrempelige aanpak via 

de weg van de geleidelijkheid. Door de vele keren dat afspraken zijn geannuleerd is er nauwelijks iets 

bereikt op de weg naar contactherstel, aldus verweerster. 

Volgens verweerster heeft klaagster haar na het indienen van de onderhavige klacht buitengesloten 

van de updates met betrekking tot D, omdat zij eerst de uitspraak van het College wil afwachten. 

 

V De overwegingen van het College 

 

Ten aanzien van de klacht overweegt het College als volgt. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Klaagster heeft haar stellingen in het eerste klachtonderdeel onvoldoende onderbouwd.  

Verweerster heeft duidelijk gemaakt dat en waarom zij het verzoek haar medewerking te verlenen in 

het kader van contactherstel tussen D en vader in 2019 heeft afgewezen. Dat zij daarover in 2019 

wellicht contact heeft gehad met vader maakt niet dat zij niet meer onafhankelijk kon optreden in 

2021.  

 

De gezinsmanager is namens Jeugdbescherming in deze de opdrachtgever geweest. Niet is gebleken 

dat verweerster na het aanvaarden van de opdracht in mei 2021 contact met vader heeft gehad buiten 

de gesprekken waarbij andere betrokkenen aanwezig waren.  

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting heeft het College niet kunnen concluderen dat 

verweerster niet onafhankelijk is. 

 

Dit klachtonderdeel is ongegrond. 
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Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerster heeft de brief van 19 oktober 2021 gestuurd aan E, niet aan de rechtbank. 

De vraag die hier voorligt is of het door verweerster opgestelde verslag van 19 oktober 2021 een 

rapportage is in de zin van de Beroepscode. 

Artikel 1.16 van de Beroepscode geeft als definitie van rapportage: “Alle tot één of meer personen 

herleidbare bevindingen, beoordelingen of adviezen, die mondeling of schriftelijk worden 

uitgebracht.” 

 

Op het eerste gezicht lijkt de door verweerster aan E gezonden brief van 19 oktober 2021 op een 

voortgangsverslag, waarin de afspraken met betrokkenen op een rij zijn gezet. 

Het College constateert echter dat de onder II g geciteerde passage zou kunnen worden beschouwd als 

een bevinding of een advies als bedoeld in artikel 1.16, in welk geval  het verslag zou voldoen aan de 

hiervoor weergegeven definitie van rapportage. 

 

Strikt genomen zou verweerster het verslag dan eerst aan het cliëntsysteem, te weten D en haar ouders 

ter inzage hebben moeten aanbieden alvorens het aan E te zenden. 

 

In dit specifieke geval komt het College tot de volgende overweging. Het College leest in de onder II g 

geciteerde passage een zodanig in algemene termen geformuleerd voorstel dat, zo in formele zin al zou 

kunnen worden gesproken van een rapportage, klaagster, gelet op de algemene strekking van deze 

passage, niet in haar belangen is geschaad doordat zij geen inzage vooraf heeft gekregen in de brief 

aan E. Verweerster treft dan ook geen tuchtrechtelijk verwijt, zodat dit klachtonderdeel eveneens 

ongegrond is.  

 

Ad klachtonderdeel 3: 

 

Ook voor het derde klachtonderdeel geldt dat klaagster haar stellingen niet heeft onderbouwd. 

Uit de stukken en het ter zitting verhandelde is niet gebleken van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen 

van verweerster als door klaagster verwoord. 

Ook het derde klachtonderdeel is ongegrond. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht in al haar onderdelen ongegrond. 

 

Aldus gewezen en verstuurd op 25 oktober 2022 

 

door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter, mr. T.A. Leenhouts-Strijker, secretaris, dr. H.F.A. Diesfeldt, drs. J.R. 

Mulder, drs. J.W. Sepers, leden 

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

 

W.g. P.B. Martens 


