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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 29 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 kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 29 maart 2022; 

- het verweerschrift met bijlage d.d. 25 april 2022. 

 

De mondelinge behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 7 

september 2022. Klager en verweerster woonden de zitting via een Zoomverbinding bij omdat zij 

beiden in het buitenland woonachtig zijn.  

 

II De feiten 

 

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

uitgegaan. 

 

a. Klager en mevrouw C, hierna te noemen moeder, zijn verwikkeld in een 

echtscheidingsprocedure. Zij zijn ouders van een tweeling, D en E, geboren in 2012.  

b. Beide ouders hebben het gezag over de kinderen. Zij bewonen een dubbel woonhuis in het 

buitenland. Klager verblijft in de benedenwoning met D, moeder in de bovenwoning. E 

verblijft door de week bij moeder, in het weekend bij klager. D wil geen contact met moeder. 

c. Verweerster huurt als psycholoog ten behoeve van haar consulten af en toe een kamer bij een 

Nederlandse fysiotherapiepraktijk in dezelfde plaats in het buitenland als waar klager en 

moeder wonen. De Nederlandse (mede)eigenaresse van het pand waarin deze praktijk is 

gevestigd fungeert tevens als receptioniste, zowel voor de praktijk als voor verweerster. 

d. Via deze receptioniste kreeg verweerster het telefonische verzoek van moeder om een gesprek 

te hebben met D, met de mededeling dat klager D zou brengen. De bedoeling van het gesprek 

was dat het contact tussen D en moeder zou worden hersteld. 

e. Moeder heeft de receptioniste als informatie over D verstrekt dat hij 9 jaar oud was, een zusje 

had, tevens in behandeling was bij een buitenlandse psycholoog en dat er bij D sprake was van 

een ontwikkelingsstoornis. 

f. Op 28 januari 2022 heeft verweerster een gesprek met D gehad. 

g. Na het gesprek met D heeft verweerster nog met klager gesproken. Daarbij was D niet 

aanwezig. Verweerster heeft klager verteld dat zij erg geschrokken was van D, met name over 

de wijze waarop hij zich negatief over moeder uitliet. Verweerster heeft in een e-mail aan 

moeder laten weten wat zij in dit gesprek tegen klager heeft gezegd. 

h. Hierop is een e-mailwisseling gevolgd tussen klager en verweerster en eveneens tussen 

verweerster en moeder. 

i. Verweerster heeft in een van deze e-mails aan klager laten weten dat een vervolggesprek haar 

geen optie leek.  

j. Op 16 maart 2022 heeft verweerster aan klager en aan moeder een verslag gestuurd van haar 

bevindingen naar aanleiding van het gesprek met D. In dat verslag heeft verweerster de tot dan 
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toe gevoerde e-mailwisseling tussen haar en klager, evenals die tussen haar en moeder 

opgenomen. 

k. In het verslag staat onder meer: “Het beeld wat mij is bijgebleven was van een jongetje dat 

erg beïnvloed leek door gesprekken met een volwassene. Ook tijdens het gesprek merkte ik dat 

hij makkelijk in een bepaalde richting te sturen is.” 

 

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 verwijt verweerster onprofessioneel handelen, doordat zij de intake ‘rommelig heeft 

laten verlopen’, waardoor zij met de verkeerde aannames en uitgangspunten van start is 

gegaan. 

 

2. Volgens klager heeft verweerster de in haar verslag gebezigde kwalificatie ‘makkelijk 

beïnvloedbaar’, van moeder overgenomen en als waarheid aangenomen zonder deze kritisch 

te bezien, en heeft zij daardoor een totaal verkeerde analyse in het verslag vermeld. Daarnaast 

wordt de suggestie gewekt dat klager de in het verslag genoemde volwassene is die D 

beïnvloedt. 

 

3. Volgens klager maakt verweerster met haar gesloten houding iedere verdere dialoog 

onmogelijk. Ook verwijt klager verweerster dat zij verdere behandeling heeft geweigerd.  

 

4. Klager stelt dat verweerster door te rapporteren de schijn wekt dat zij gedegen psychologisch 

onderzoek heeft verricht, doch dat het verslag slechts is gebaseerd op een kort 

kennismakingsgesprek. Het in rekening brengen van een bedrag van 220,-- euro komt op 

klager over als winstbejag.  

 

Samengevat verwijt klager verweerster dat zij met haar handelwijze niet primair het belang van D 

heeft gediend, maar het belang van moeder. 

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist, en daartoe – zakelijk weergegeven- het volgende 

gesteld. 

 

Ad klachtonderdeel 1: 

 

Verweerster ontkent dat de intake rommelig is verlopen en dat zij van verkeerde uitgangspunten en 

aannames is uitgegaan. Volgens verweerster verkeert klager ten onrechte in de veronderstelling dat zij 

buiten zijn medeweten contact met moeder heeft gehad. 

Moeder heeft uitsluitend gesproken met de receptioniste van de fysiotherapeut. Verweerster zegt dat 

zij, toen de receptioniste haar het verzoek van moeder overbracht om voorafgaand aan het gesprek met 

D eerst zelf informatie aan haar te verstrekken, duidelijk heeft gemaakt dat zij dit niet wilde, omdat zij 

iedere schijn van bevooroordeeldheid wilde voorkomen en het gesprek met D blanco wilde ingaan. 

 

Ad klachtonderdeel 2: 

 

Verweerster benadrukt nogmaals dat zij geen contact met moeder heeft gehad, en dus ook geen door 

moeder gebezigde kwalificaties heeft overgenomen. 
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Volgens verweerster kwam uit het gesprek met D overduidelijk naar voren dat hij beïnvloedbaar was. 

Ook was zijn taalgebruik niet passend bij zijn leeftijd en duidelijk ingegeven door gesprekken met een 

volwassene.  

Verweerster stelt dat het in dit verband niet noemen van klagers naam, maar spreken van ‘een 

volwassene’ de-escalerend was bedoeld.  

 

Ad klachtonderdeel 3: 

 

Volgens verweerster was het klager zelf die de verdere dialoog onmogelijk maakte, doordat hij niet 

wenst te geloven dat zij geen contact heeft gehad met moeder. 

Het is juist dat zij verdere behandeling heeft geweigerd en dat zij ook al direct niet verder wilde gaan 

met de behandeling. Naar haar zeggen blijkt uit de bij de stukken overgelegde mailwisseling duidelijk 

waarom verdere behandeling geen optie was.  

 

Ad klachtonderdeel 4: 

 

Verweerster stelt dat het verzoek om rapportage van de ouders kwam, en dat zij aan hen duidelijk 

heeft meegedeeld dat het verslag geen verdere informatie zou bevatten dan die zij reeds eerder had 

verstrekt. Van winstbejag is dan ook geen sprake, aldus verweerster. 

 

Met betrekking tot het verwijt dat zij niet het belang van D heeft gediend merkt verweerster op dat het 

haar juist ging om diens belang, en dat zij had gehoopt als mediator te kunnen fungeren om het voor D 

wat gemakkelijker te maken. Helaas bleek een vruchtbare samenwerking niet mogelijk vanwege de 

zeer vergaande wantrouwende houding van klager. 

 

V De overwegingen van het College 

 

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. 

 

Ten aanzien van de verschillende klachtonderdelen overweegt het College als volgt. 

 

Ad klachtonderdeel 1, 2 en 4: 

 

Gelet op hun onderlinge samenhang behandelt het College deze klachtonderdelen gezamenlijk. 

Kern van deze klachtonderdelen is dat de wijze waarop verweerster haar opdracht heeft aanvaard en 

uitgevoerd in de ogen van klager onzorgvuldig is.  

 

Het College overweegt als volgt. 

 

De professionele relatie tussen D, zijn ouders (wettelijk vertegenwoordigers) en verweerster is gestart 

op het moment dat verweerster is ingegaan op het verzoek van de zijde van moeder om met D in 

gesprek te gaan. 

Ingevolge artikel 63 van de Beroepscode, dient bij het aangaan van de professionele relatie bij 

voorkeur schriftelijk informatie te worden gegeven.  

 

Verweerster heeft zich kennelijk onvoldoende gerealiseerd dat zij, alvorens het gesprek met D aan te 

gaan met beide ouders de in artikel 63 genoemde zaken had moeten bespreken, zoals onder meer wat 

de opdracht inhield, wat haar plan van aanpak was, en wat de financiële en andere voorwaarden waren 

waaronder zij de opdracht aanvaardde.  
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Dat heeft verweerster nagelaten, zij is meteen met D in gesprek gegaan. Ter zitting heeft verweerster 

erkend dat zij hierin is tekortgeschoten en van deze casus heeft geleerd. 

 

Het College plaatst tevens vraagtekens bij de wijze van praktijkvoering door verweerster, met name de 

situatie dat de receptioniste degene is die het eerste contact met de cliënt verzorgt en daarbij 

inhoudelijke informatie over de cliënt en de hulpvraag ontvangt. Deze receptioniste, die niet 

verbonden is aan verweersters praktijk als psycholoog, blijkens verweersters verklaring ter zitting niet 

door haar is ingewerkt, niet is opgeleid om een intakegesprek als hier omschreven te voeren en niet is 

gehouden aan een beroepsgeheim, heeft van moeder vergaande inhoudelijke informatie over D 

ontvangen en met verweerster gedeeld. Door deze praktijkvoering en het ontbreken van duidelijke 

informatie voor beide ouders heeft verweerster de situatie laten ontstaan dat klager zich benadeeld 

heeft gevoeld. Het College acht het overigens niet aannemelijk dat verweerster voorafgaand aan het 

gesprek met D contact met moeder heeft gehad, zoals klager meermalen in zijn e-mails aan 

verweerster heeft gesuggereerd. De informatie van de kant van moeder is immers door de receptioniste 

aan verweerster overgebracht. 

 

Het College acht verweersters handelwijze in deze strijdig met haar verplichtingen als omschreven in 

artikel 32 van de Beroepscode. 

 

Het College is voorts van oordeel dat het ontbreken van duidelijke informatie bij het aangaan van de 

professionele relatie eveneens meebrengt dat verweerster onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij 

meteen nadat zij met D had gesproken met klager in gesprek is gegaan en hem van haar bevindingen 

op de hoogte heeft gebracht.  

Verweerster had zich op dat moment moeten beperken tot het gesprek met D, hetgeen de opdracht van 

beide ouders was, en zich moeten houden aan de afspraak, die volgens verweersters verklaring ter 

zitting inhield dat zij na het gesprek met D aan beide ouders een terugkoppeling zou geven. 

 

Het College komt tot de conclusie dat verweersters handelwijze in strijd is met de artikelen 32 en 63 

van de Beroepscode, zodat de klachtonderdelen 1 en 2 in zoverre gegrond zijn.  

 

Ten aanzien van klachtonderdeel 4 overweegt het College dat klager ter zitting heeft verklaard dat hij 

niet klaagt over het in rekening brengen van het bedrag van 220,- euro, maar veeleer over de kwaliteit 

van verweersters verslag. Klager heeft onvoldoende onderbouwd dat verweerster kwalitatief 

inhoudelijk te kort is geschoten en voorts is verweerster transparant geweest over de informatie die zij 

voorafgaand via de receptioniste had en haar eigen observaties en bevindingen bij het gesprek met D. 

Het vierde klachtonderdeel wordt dan ook ongegrond verklaard. 

 

Ad klachtonderdeel 3:  

 

Het College acht het begrijpelijk dat verweerster geen verdere dialoog met klager wenste aan te gaan, 

nu klager, ondanks haar herhaalde uitleg over hoe het contact met haar praktijk was verlopen, namelijk 

uitsluitend via de receptioniste, kennelijk niet wilde geloven dat zij geen intakegesprek met moeder 

had gehad. 

Ook haar besluit om de professionele relatie niet voort te zetten acht het College begrijpelijk en tevens 

getuigen van zorgvuldigheid in het licht van het bepaalde in artikel 40 van de Beroepscode. 

Dit klachtonderdeel is eveneens ongegrond. 

 

Ook is op geen enkele manier komen vast te staan dat verweerster niet het belang van D heeft gediend, 

maar het belang van moeder. Klagers verwijt ter zake is dan ook eveneens ongegrond. 

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht deels gegrond is. 
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Het College acht de maatregel van waarschuwing passend. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht deels gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

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 

 

 

 


