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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 augustus 2022 

door A, hierna te noemen klaagster, ingediende klacht tegen mevrouw  

drs. B, hierna te noemen verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen, en 

ingeschreven in het NIP-register NIP als lichaamsgericht werkend psycholoog en ten deze 

vertegenwoordigd door haar gemachtigde mevrouw mr. J.M. de Vries van Stichting VvAA 

Rechtsbijstand te Utrecht. 

__________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

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

- het verweerschrift met de bijlagen d.d. 29 september 2022.  

 

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

Klaagster werd vergezeld door haar moeder, mevrouw C. Verweerster werd vergezeld door haar 

gemachtigde. Verder was als toehoorder aanwezig de heer drs. S.J.A. de Vries als nieuw benoemd lid 

van het College van Toezicht.  

 

II De feiten 

 

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

 

Klaagster is bij verweerster in behandeling gekomen na verwijzing door de huisarts voor een traject 

binnen de Basis-GGZ (BGGZ), bij X te Y.  

De behandeling heeft plaatsgevonden vanaf 21 juni 2020 tot en met januari 2022. 

Verweerster was destijds bij X werkzaam op zzp-basis.  

Klaagster heeft verweerster in eerste instantie in het kader van de BGGZ behandeld. Toen het 

verweerster duidelijk werd dat een behandeling binnen de BGGZ ontoereikend was, heeft ze, omdat 

klaagster een ambulante setting wilde houden, gezocht naar een mogelijkheid om binnen de ambulante 

setting een Specialistisch-GGZ (SGGZ) traject te starten. Bij X was er niet veel mogelijk buiten de 

BGGZ. Verweerster heeft toen in samenspraak met en met betrokkenheid van psychiater D als 

regiebehandelaar per januari 2021 een SGGZ traject gestart. Klaagster stemde hiermee in.  

Met klaagster werd vervolgens afgesproken dat zij bij het X ook een Intensief Trauma 

Behandelingstraject (ITB) zou gaan volgen, een kortdurend traject van een week in een ambulante 

setting. Deze ITB heeft klaagster in juli 2021 gedaan. December 2021 heeft klaagster in een klinische 

setting een achtdaagse ITB gevolgd bij Z na verwijzing daarheen door verweerster. 

In november 2021 heeft verweerster klaagster medegedeeld dat zij de behandeling in verband met 

andere werkzaamheden wenste over te dragen, maar haar nog zou blijven behandelen tot er een 

geschikte opvolger van haar was gevonden. Op 22 november raakte klaagster tijdens een EMDR-

behandeling van verweerster gedissocieerd. Omdat klaagster ontevreden was over de wijze waarop 

verweerster hiermee omging, vonden daarna een aantal evaluatiegesprekken plaats, o.a. met de 

regiebehandelaar en met klaagsters moeder erbij. Per februari 2022 was er een geschikte behandelaar 

beschikbaar en is de behandelrelatie met verweerster beëindigd.   

 

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.  
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Klaagster stelt dat verweerster haar behandeling onvoldoende deskundig dan wel met onvoldoende 

expertise heeft uitgevoerd.  

 

1. De kernproblematiek waarvoor klaagster in behandeling kwam, was hulp bij de verwerking van de 

gevolgen van haar hypofysetumor. Daardoor stond haar emotionele leven op zijn kop, had ze heftige 

angsten om dood te gaan en ernstige bijwerkingen van de medicatie (auditieve hallucinaties). 

Verweerster heeft deze klachten niet herkend en niet in deze context behandeld. Doordat de kern van 

de problematiek niet helder was, werd daar geen rekening mee gehouden in de behandeling. 

 

2. De EMDR is op een verkeerde manier uitgevoerd. Er is niet één targetbeeld dat de meeste angst 

opriep van tevoren gedefinieerd. Hierdoor kwam klaagster in vermijdingsgedrag terecht. Verweerster 

herkende dit niet als vermijdingsgedrag, pakte de regie niet en ging niet terug naar het targetbeeld.  

In plaats daarvan ging verweerster alle dingen die loskwamen apart analyseren, duiden en hier een 

aparte behandeling voor geven, waardoor het probleem steeds groter werd gemaakt en ze steeds verder 

van de kern afraakten. Klaagster verwijst hiervoor naar EMDR-behandelingen op 27 juli 2020 en op 

17 augustus 2020. Als tijdens de EMDR-sessies de angst te hoog opliep, werd er niet geconstateerd dat 

de werkgeheugenbelasting te laag was, maar besloten de EMDR te staken. Tevens zijn hierbij 

technieken gebruikt die door andere behandelaars niet herkend werden (liggend op de grond en tikjes 

tegen de knieën geven en verder geen afleiding bij een hoge SUD). Vervolgens werd er overgestapt op 

behandelingen die niet in de richtlijn staan bij PTSS. Tijdens een sessie op 22 november 2021 kwam 

klaagster gedissocieerd op de gang terecht en wist verweerster niet meer wat ze moest doen om haar 

weer in haar window te krijgen.   

 

3. Tussen de sessies door was er inadequate opvang. Verweerster kreeg thuis last van heftige 

emotionele reacties en suïcidaliteit als gevolg van de sessies. Hierop werd door verweerster niet 

gereflecteerd en geen actie ondernomen om dit uit te praten. Klaagster stelt dat verweerster niet heeft 

gereageerd op haar WhatsApp-berichten van 6, 11, 12, 14, en 15 januari 2021, waarin ze grote angsten 

verwoordde en dat dit in de sessie op 17 januari 2021 niet werd besproken. Ook op een WhatsApp-

bericht van 19 januari 2021 zou verweerster niet hebben gereageerd.  

 

4. Verweerster kwam tot de conclusie dat intensieve EMDR moest plaatsvinden en verwees klaagster 

door naar X en Z. De belangrijkste beelden voor behandeling heeft klaagster zelf moeten definiëren en 

bij beide instellingen heeft klaagster ondervonden dat de behandeling niet aansloot bij haar hulpvraag. 

Bij X werd de mini ITB aangeboden voor relatief lichte PTSS-klachten. Klaagster had zware klachten. 

Bij Z werden A-criteria trauma’s behandeld en geen B-criteria trauma’s. Tevens heeft klaagster zelf de 

verwijsbrieven herschreven, omdat ze anders onvolledig waren.   

 

5. Ten slotte klaagt klaagster over de mate van zelfreflectie van verweerster. Klaagster kon 

verweerster niet aanspreken op haar handelen en verweerster had moeite haar eigen ideeën los te laten, 

legde de schuld bij de ander als er iets mis ging of belandde in een freeze reactie.  

Tevens stelt klaagster dat verweerster veel van haar eigen persoonlijke problematiek inbracht tijdens 

behandelsessies zonder daarbij te reflecteren op wat dat doet met de behandelrelatie.   

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

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

volgende gesteld. 

 

Ad 1. Verweerster bestrijdt dat zij de klachten van klaagster onvoldoende zou hebben herkend of 

erkend. In de afspraken en aandachtspunten gesteld bij de aanvang van de behandeling, staat dat 

klaagster en verweerster aandacht zouden besteden aan het in kaart brengen van de klachten. Daarbij 

zou  aandacht zijn voor:  

a. klaagsters PTSS-klachten die (mogelijk) verband hielden met de periode voorafgaand aan haar 

operatie, waarbij klaagster verkeerd reageerde op de medicatie;  
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b. klaagsters emotionele klachten die al eerder een rol speelden. Klaagster had vanaf 2011 

klachten waarvoor zij destijds hulp ontving;  

c. klaagsters fysieke klachten als gevolg van de recente operatie.  

Bij de aanvang van de behandeling hebben verweerster en klaagster samen vastgesteld dat verweerster 

zich als psycholoog vooral zou richten op het behandelen van trauma en ontwikkelingstrauma. 

Vanzelfsprekend heeft verweerster zich ook verdiept in wat een hypofysetumor voor gevolgen voor 

emoties zou kunnen hebben. Dat lag echter niet eenduidig. Verweerster heeft klaagster ook gezegd dat 

het onderscheid van de herkomst van klaagsters klachten soms lastig te maken kan zijn.  

De klachtgebieden en behandeldoelen zijn telkens met klaagster besproken en geëvalueerd.   

 

Toen het verweerster duidelijk was dat de klachten complex waren, is zij gaan zoeken naar een manier 

om daaraan recht te doen. Per januari 2021 was het verweerster gelukt om klaagster binnen een 

ambulante SGGZ setting te gaan behandelen met een psychiater erbij. Vanaf dat moment is er 

aandacht besteed aan het in kaart brengen van de verschillende klachtgebieden, waarbij werd 

uitgegaan van een complexe PTSS (CPTSS), waarbij sprake is van veel klachtgebieden tegelijkertijd. 

Eind maart 2021 zijn de bevindingen en de klachtgebieden beschreven. Hierop heeft klaagster 

gereageerd en van daaruit zijn aandachtspunten geformuleerd voor een vervolgtraject (behandelplan en 

reactie van klaagster).  

 

Ad 2. Verweerster stelt dat de EMDR-behandeling de juiste behandeling was voor klaagsters klachten 

en dat ze die op de juiste manier heeft uitgevoerd, dat uit de rapportages volgt dat verweerster 

gedurende de gehele behandeling met klaagster heeft afgestemd over de inzet van EMDR en dat zij bij 

de behandeling van klaagster de richtlijnen voor CPTSS heeft gevolgd. 

 

Wat betreft het ‘liggen op de grond’ kan verweerster zich niet herinneren dat zoiets heeft 

plaatsgevonden en hierover is ook niets gerapporteerd. Mogelijk doelt klaagster op het tappen door 

verweerster (het geven van tikjes) op de knieën of handpalmen van een cliënt. Verweerster gebruikt 

deze manier van werken soms om cliënten beter in het hier en nu te houden, wanneer cliënten veel 

herbelevingen hebben of sterk de neiging hebben om te dissociëren bij een EMDR-sessie. Indien 

verweerster overweegt gebruik te maken van ‘tappen’, wordt dit altijd met de cliënt besproken. Zo ook 

bij klaagster.  

 

Toen verweerster bemerkte dat EMDR te veel nawerking had en het ordenen van de targetbeelden 

lastig bleek, heeft verweerster overlegd met de regiebehandelaar. Verweerster heeft klaagster verteld 

dat de ambulante setting klaagster weinig kon bieden wat betreft EMDR (een keer per week). Gelet 

hierop heeft verweerster klaagster verwezen naar een intensievere setting, omdat daar in één keer meer 

sessies achter elkaar konden worden gegeven, waardoor klaagster minder alleen thuis hoefde op te 

vangen. Met hulp van verweerster heeft klaagster die intensievere behandeling kunnen krijgen bij het 

X in juni 2021.    

 

Na een behandeling op 22 november 2021 zakte klaagster wat weg, daarom heeft verweerster een  

half uur extra de tijd voor haar genomen. Na dit half uur heeft verweerster gecontroleerd hoe het met 

klaagster ging. Zij was aanspreekbaar en er waren afspraken met klaagster te maken. Verweerster 

stelde klaagster voor nog even plaats te nemen op de gang, omdat er een volgende cliënt kwam. 

Gedurende de sessie met de volgende cliënt heeft verweerster gesignaleerd dat ook een collega op de 

gang, die tot twee keer toe voorbij liep, verweerster niet heeft gealarmeerd omdat klaagsters toestand 

wellicht verslechterde. Dit impliceerde dat het naar omstandigheden nog steeds goed ging met 

klaagster. Na de sessie met de volgende cliënt is verweerster naar klaagster toe gegaan. Klaagster werd 

vervolgens door haar moeder opgehaald. Daarna heeft klaagster verweerster herhaaldelijk verweten 

‘op de gang gezet te zijn’. Verweerster heeft hierover in drie evaluatiegesprekken gesproken met 

klaagster, in bijzijn van de regiebehandelaar. Ook is hierover met klaagster gesproken in bijzijn van 

haar moeder. 

 

Ad 3. Verweerster stelt dat zij klaagster tussen de sessies door adequaat heeft opgevangen. Van 

verweerster kon en mocht in de gegeven omstandigheden niet meer of anders worden verwacht.  
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Klaagster wilde geen betrokkenheid van de crisisdienst. Hierbij is van belang dat in onderling overleg 

was gekozen voor de behandelsetting en dat klaagster over de beperkingen die daarbij hoorden, 

uitvoerig werd geïnformeerd.  

 

Ad 4. Verweerster stelt dat klaagster destijds zeer tevreden was over de mini-ITB behandeling bij X, 

dit blijkt ook uit de evaluatie. Verweerster is alleen verantwoordelijk voor de (door)verwijzingen, niet 

voor de inhoud van de door of vanwege X en Z gegeven behandelingen. Verweerster heeft haar best 

heeft gedaan om de start van deze trajecten te vervroegen. In het voortraject is uitgebreid met klaagster 

besproken wat wél en niet haalbaar was. Klaagster wist van tevoren dat er een verschil was tussen A- 

en B-criteria en wat daarin de beperkingen waren.   

Afgesproken werd dat verweerster een eerste opzet van de brief aan Z zou maken en dat die dan zou 

worden besproken. Klaagster - zelf arts - heeft dit concept van verweerster aangevuld, daarna is de 

definitieve verwijzing gezamenlijk vastgesteld. Het eerste concept van de verwijzing zou nimmer als 

verwijsbrief  zijn verzonden. Dit wist klaagster ook.  

 

Ad 5. Verweerster betwist ook dit klachtonderdeel. Ze heeft met klaagster gesproken over klaagsters 

idee dat zij voor verweerster moest zorgen en wel eens verteld dat zij niet met volledige zekerheid kon 

zeggen dat zij geen blinde vlekken heeft. Verweerster heeft haar respect geuit voor klaagsters 

sensitiviteit, maar ook gezegd dat zij zich niet met verweerster hoefde bezig te houden en dat dit een 

valkuil voor klaagster was die haar bij haarzelf en haar eigen proces weghield. 

 

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. 

 

Het College behandelt eerst de klachtonderdelen 1 en 2 gezamenlijk. 

 

Uit de overgelegde stukken van het dossier en het ter zitting aangevoerde leidt het College af dat 

verweerster, rekening houdend met klaagsters wensen, haar zo goed mogelijk heeft willen helpen en 

dat klaagster lange tijd - van juni 2020 tot november 2021 - tevreden is geweest met de behandeling 

door verweerster. Na een aantal behandelingen in het kader van BGGZ, in welk kader klaagster door 

haar huisarts naar verweerster was verwezen, achtte verweerster het noodzakelijk om door te gaan met 

een SGGZ traject, dat per januari 2021 startte. Dat  bleek echter onvoldoende te helpen. De bijdrage 

van een psychiater als regiebehandelaar leidde niet tot een meer gestructureerde aanpak. Verweerster 

kan niet worden verweten dat de behandeling lang duurde en niet direct resultaat opleverde. Het palet 

aan klachten was complex en niet standaard en een SGGZ traject was daarom geen vreemde keuze. 

Het kostte tijd om een SGGZ traject op te zetten binnen de ambulante setting en daarna kostte het ook 

weer tijd om een plek te krijgen voor een intensievere traumabehandeling bij X en Z. Klaagster werd 

daarover steeds geïnformeerd. Dat klaagster bij de psycholoog die zij na verweerster kreeg wel snel 

goede resultaten kon boeken, toont niet aan dat dit ook al mogelijk zou zijn geweest op het moment 

dat klaagster bij verweerster in behandeling kwam.  

 

Het College is van oordeel dat verweerster de klachten van klaagster wel heeft herkend, erkend en 

besproken. In het verslag van verweerster aan de huisarts van juli 2020 staat bij diagnose dat er sprake 

is van depressieve klachten en klachten passend bij een PTSS die samenhangt met de effecten en 

gevolgen van een hypofysetumor die operatief moest worden verwijderd en traumatische ervaringen in 

de jeugd met op de achtergrond hoogbegaafdheid. Uit de overgelegde stukken blijkt verder dat op al 

deze onderwerpen is ingegaan.  

 

Wat betreft de ingezette EMDR-behandeling kan het College op basis van de overgelegde stukken uit 

het dossier echter niet vaststellen hoe deze behandeling is uitgevoerd en of dit op de juiste manier is 



22/22 

 5 

gedaan. Het schort hier aan goede dossiervoering in de zin van artikel 35 en 37 van de Beroepscode. 

Op grond van die artikelen moet een psycholoog door middel van zijn dossier in staat zijn 

verantwoording af te leggen over de behandeling en verweer te kunnen voeren.  

 

Wel blijkt uit de overgelegde stukken uit het dossier dat verweersters aanpak wat betreft het 

systematisch werken op basis van een behandelplan niet voldoet aan de eisen van de professionele 

standaard. De professionele standaard houdt in dat er bij een (EMDR-)behandeling een 

casusconceptualisatie wordt opgesteld met een duidelijke hypothese ten aanzien van de samenhang 

tussen de klachten en specifieke eerdere ervaringen en de daaruit volgende behandeldoelen en een 

daarop afgestemd behandelplan. Het stuk van april 2021 (bijlage 6 bij het verweerschrift) dat 

verweerster een behandelplan noemt en dat steeds tussentijds zou worden aangepast, voldoet daar niet 

aan. Het is een breed uitwaaierend verhaal en lijkt veeleer op een tussentijdse evaluatie met wat 

voortgangsafspraken dan op een behandelplan. Lezing van die evaluatie laat zien dat ook de 

behandeling vele kanten op ging, terwijl structurering nodig is. De complexiteit van de problemen van 

klaagster vormt hiervoor geen verontschuldigingsgrond, dat maakte de noodzaak van structurering 

juist dringender. Gelet hierop is het College van oordeel dat verweerster zich ook onvoldoende heeft 

gehouden aan de professionele standaard als genoemd in artikel 16 van de Beroepscode.  

 

Gelet op het voorgaande acht het College de klacht op deze punten gegrond.  

 

Ad 3. Niet gegrond acht het College de klacht dat er buiten de sessies om te weinig opvang werd 

geboden door verweerster. De indruk is eerder dat er te veel opvang was. In een ambulante setting is 

contact buiten de sessies niet gebruikelijk, al is er een bepaalde vrijheid voor de psycholoog om te 

bepalen waar hij daarbij de grenzen legt. Klaagster kon echter van verweerster in het kader van de 

ambulante behandeling niet verwachten dat ze meer opvang regelde dan ze heeft aangeboden.  

 

Ten aanzien van klaagsters stelling dat verweerster niet zou hebben gereageerd op haar WhatsApp-

berichten van januari 2021 blijkt uit de overgelegde stukken dat er op 15 januari 2021 een extra 

telefonisch contact is geweest en op 17 januari 2021 een sessie plaatsvond. Het College is op grond 

daarvan van mening dat klaagster toen die onderwerpen van de WhatsApp-berichten heeft kunnen 

bespreken.  

 

Het is opvallend dat verweerster ver is meegegaan in klaagsters wensen, met name de wens de 

behandeling ambulant te houden en opvang te krijgen buiten de sessies. Op basis van de overgelegde 

stukken uit het dossier is het College van oordeel dat verweerster op dit punt voldoende zorgvuldig 

heeft gehandeld. Wel sluit het College graag aan bij verweersters eigen observatie in haar 

verweerschrift dat het van belang is om vanaf het begin van een behandeling duidelijk grenzen te 

stellen over de mate van opvang buiten sessies en aan die grenzen vast te houden.  

 

Ad 4. Uit de overgelegde stukken uit het dossier blijkt dat er van tevoren uitvoerig is gesproken over 

de te volgen intensieve behandelingstrajecten bij anderen en wat daarbij aan de orde zou worden 

gesteld. Uit het dossier blijkt niet dat behandeling bij X en Z niet aansloot bij hulpvraag.  

Uit de overgelegde stukken blijkt dat klaagster positief was over de elders gevolgde intensieve 

traumabehandelingstrajecten. Verweerster is verder alleen verantwoordelijk voor de verwijzingen, niet 

voor de inhoud van de door of vanwege X en Z gegeven behandelingen.  

Verweerster heeft betwist dat klaagster de verwijzingen alleen zou hebben gemaakt. Verweerster heeft 

een conceptverwijzing  voor Z gemaakt en die zou worden besproken. Klaagster heeft verweersters 

concept echter aangevuld, waarna de definitieve verwijzing gezamenlijk is vastgesteld. In de 

overgelegde verwijzing aan Z staat bij de ondertekening ‘en B, cliënt en huisarts, heeft zelf ook 

meegeschreven aan deze brief.’ Hieruit blijkt niet dat klaagster deze verwijzing alleen zou hebben 

gemaakt. Voor het overige staat het woord van klaagster tegenover dat van verweerster, zodat 

daarover niets kan worden vastgesteld.  

 

Ad 5. Wat betreft een gebrek aan zelfreflectie aan de kant van verweerster verwijst klaagster in de 

eerste plaats naar een mail van haar aan verweerster en de reactie daarop van 8 juli 2021. Daarbij ging  
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het erover dat klaagster last had van het verschil in uitlatingen tussen ECTV en verweerster en anderen 

met betrekking tot het daar te volgen intensieve behandelingstraject. In de antwoordmail van 

verweerster ziet het College geen gebrek aan zelfreflectie, maar een poging klaagster gerust te stellen.  

 

Voorts werd ter zitting aangevoerd dat verweerster gebrek aan zelfreflectie zou hebben getoond tijdens 

het nabespreken van de sessie op 22 november 2021. Klaagster was ontevreden over haar behandeling 

op die datum, gesprekken daarover met verweerster brachten klaagster niet de erkenning waarop ze 

hoopte. Het College kan uit de stukken en het vertelde ter zitting niet afleiden dat verweerster 

klaagster op die 22ste november onvoldoende zorgvuldig of zonder zelfreflectie heeft behandeld. Ook 

anderszins is niet vast te stellen dat verweerster onvoldoende zelfreflectie toonde, haar verweer geeft 

daar juist wel blijk van.  

Aan het College is ook niet gebleken dat verweerster klaagster lastig viel met persoonlijke 

problematiek. Het kwam aan de orde blijkens de overgelegde stukken uit het dossier, maar er staat ook 

dat verweerster met klaagster besprak dat klaagster zich niet hoefde te ontfermen over haar, dat dat een 

valkuil was voor klaagster.  

 

Gelet op voorgaande overwegingen acht het College de klachtonderdelen 3 tot en met 5 ongegrond.  

 

Het College komt tot de slotsom dat de klacht gedeeltelijk gegrond is en acht daarvoor de maatregel 

van een waarschuwing passend. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de klachten 1 en 2 

geeft het College verweerster in overweging om deze punten in het kader van supervisie aan de orde te 

stellen. 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht gegrond als voormeld; 

- waarschuwt verweerster. 

 

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 

 

 

 
 


