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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 19 juli 2022 door 

mevrouw A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen drs. 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. 19 juli 2022; 

- het verweerschrift met de bijlagen d.d. 16 september 2022.  

 

De behandeling van de klacht heeft plaatsgevonden ter zitting van het College van 30 november 2022. 

Klaagster werd vergezeld door haar moeder C. Verder was de heer drs. S.J.A. de Vries als nieuw lid 

van het College van Toezicht aanwezig als toehoorder.  

 

II De feiten 

 

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

 

Verweerster is praktijkhouder. Enige jaren geleden is klaagster, die toen nog minderjarig was, in de 

praktijk van verweerster in behandeling geweest. De behandeling werd in 2016 afgesloten. Een 

praktijkassistente van verweersters praktijk heeft recentelijk het afgesloten elektronische dossier van 

klaagster geopend en vervolgens ergens buiten de praktijk tegen de moeder van klaagster gezegd dat 

zij dat dossier had ingezien.   

 

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 een praktijkassistente, een kennis van haar moeder, inzage heeft 

gehad in klaagsters dossier, waarvan de behandeling was afgesloten in 2016 en haar moeder heeft 

verteld dat ze wist wat er in dat dossier stond.  

 

2. In de tweede plaats verwijt klaagster verweerster dat, hoewel haar was gezegd dat de informatie van 

haar moeder in het dossier zou worden afgeschermd, die informatie er toch in bleek te staan.  

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

Verweerster heeft de klacht gemotiveerd betwist en daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, het 

volgende gesteld. 

 

Ad 1. De praktijkassistente heeft uit hoofde van haar functie toegang tot de patiëntendossiers, maar ze 

heeft ook een (afgeleide) geheimhoudingsplicht. Verweerster heeft in eerste instantie tegen klaagster 

gezegd dat alleen (regie)behandelaren toegang hebben tot afgesloten dossiers. Verweerster had toen 

nog niet bedacht dat de functionaliteit van het elektronisch patiëntendossier een praktijkassistente in 
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staat stelt oude dossiers te heropenen wanneer daartoe reden is. Binnen één dag heeft verweerster dit 

naar klaagster toe gecorrigeerd en toegelicht. Er was geen aanleiding voor de praktijkassistente om het 

dossier van klaagster op te zoeken, maar het elektronisch patiëntendossier kent een zoekfunctie 

waarbij op voor- en/of achternaam van cliënten kan worden gezocht. Bij dit soort zoekopdrachten 

verschijnen zowel actuele als gearchiveerde dossiers in beeld. Dit laatste heeft te maken met de 

mogelijkheid een dossier te heractiveren bij een heraanmelding. De assistente in kwestie heeft, 

zoekende naar een cliënt met dezelfde voornaam als die van klaagster, in de resultatenlijst per ongeluk 

het dossier van klaagster geselecteerd.  

 

Ad 2. Klaagster heeft op 5 juli 2022 op haar verzoek een uittreksel van haar dossier ontvangen. Dit 

uittreksel bevat uitsluitend informatie die betrekking heeft op klaagster, waaronder haar klachten en de 

mogelijke aanleiding daartoe, haar leefomstandigheden en dagelijks functioneren. Een deel van deze 

informatie is door klaagsters moeder verstrekt. Die informatie is onderdeel van klaagsters dossier. 

Alleen privé-gegevens van een ander worden afgeschermd. 

 

Verweerster heeft zich respectvol gedragen naar klaagster en haar moeder en tijdig, uitgebreid en zo 

duidelijk mogelijk gereageerd op klaagsters vragen en opmerkingen. Ook heeft ze getracht persoonlijk 

contact te krijgen. Verweerster heeft haar spijt betuigd voor de ontstane situatie en laten weten dat de 

mate van discretie en zorgvuldigheid die de praktijkassistente heeft betracht benedenmaats en 

afkeurenswaardig was en uitgelegd dat ze er alles aan zou doen om een dergelijke situatie in de 

toekomst te voorkomen. Ter zitting heeft verweerster aangegeven dat zij de praktijkassistente bij 

aanvang van haar werkzaamheden goed heeft geïnstrueerd en haar de betekenis en omvang van de 

geheimhoudingsplicht heeft uitgelegd. Dit staat ook in de arbeidsovereenkomst.  

 

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. 

 

De praktijkassistente van verweerster heeft haar afgeleide geheimhoudingsplicht geschonden door 

zonder noodzaak of reden kennis te nemen van het dossier en daarover uitlatingen te doen aan de 

moeder van klaagster. Een praktijkassistent moet toegang kunnen hebben tot de elektronische 

patiëntendossiers om zijn werk te kunnen doen, maar mag daarvan alleen kennisnemen voor zover dat 

nodig is voor de behandeling. De bewuste praktijkassistente heeft door zonder noodzaak kennis te 

nemen van het dossier van klaagster en aan de moeder van klaagster te vertellen dat ze dat heeft 

gedaan, niet zorgvuldig gehandeld en haar afgeleide geheimhoudingsplicht geschonden.  

 

De vraag voor het College is echter of verweerster daarvan een verwijt is te maken. Uit het ter zitting 

vertelde blijkt dat de betreffende praktijkassistente goed geïnstrueerd was en wist dat zij een 

geheimhoudingsplicht had. Die verplichting stond in haar arbeidsovereenkomst en wat dat in de 

praktijk inhield, was tijdens het inwerken aan de orde gekomen en besproken. Het College is gelet 

daarop van oordeel dat verweerster als praktijkhouder alle maatregelen had genomen om te 

voorkomen wat er is gebeurd. Ook heeft zij achteraf correct gehandeld door het gebeurde breed na te 

bespreken en na te gaan of dit anders of beter had gekund en wat er nog meer kan worden gedaan om 

dit in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt opgemerkt dat het bij de tuchtrechtelijke toetsing van 

professioneel handelen er niet om gaat 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. 

 

Wat betreft het tweede klachtonderdeel merkt het College op dat de informatie die de moeder als 

wettelijk vertegenwoordiger in het kader van de behandeling van haar dochter over haar dochter heeft 
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gegeven, wel in het dossier mag worden opgenomen. En als de dochter dan het dossier opvraagt, treft 

zij die informatie ook aan. Die informatie wordt niet afgeschermd. Afgeschermd worden slechts 

persoonsgegevens van derden, zoals geboortedatum en adres.  

 

Het College kan zich goed voorstellen dat klaagster en haar moeder in eerste instantie erg boos waren, 

maar is van oordeel dat verweerster niet de foute handelwijze van haar assistente kan worden verweten 

en dat zij overigens evenmin onzorgvuldig heeft gehandeld. Doordat alle communicatie schriftelijk 

verliep, rezen er mogelijk enige misverstanden die hopelijk tijdens deze klachtprocedure opgehelderd 

zijn geraakt.  

 

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

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld. 

 

Aldus gewezen en toegestuurd op 20 januari 2023 

 

door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter,  

mr. W.Th. Tideman, secretaris, 

drs. J.W. Sepers,  

drs. R. Beer,  

dr. J.P.C. Jaspers, leden,  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

w.g. P.B. Martens 

 

 

 
 


