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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 3 september 2022 

door de heer A, hierna te noemen klager, ingediende klacht tegen drs. B, hierna te noemen 

verweerster, lid van het Nederlands Instituut van Psychologen en GZ-psycholoog. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________________________ 

 

I Het verloop van de procedure 

 

Het College heeft kennisgenomen van: 

 

- het klaagschrift met bijlagen d.d. 3 september 2022; 

- het verweerschrift met de bijlagen d.d. 15 september 2022.  

 

De behandeling van de klacht heeft buiten aanwezigheid van partijen plaatsgevonden ter zitting van 

het College van 30 november 2022. 

 

II De feiten 

 

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

 

Op 20 juni 2022 had klager een intakegesprek bij verweerster. Klagers partner was hierbij aanwezig. 

Op 30 juni 2022 vond het tweede gesprek plaats, ook hierbij was klagers partner aanwezig. Daarna 

heeft klager de behandeling stopgezet en een klacht ingediend.  

 

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.   

 

Klager verwijt verweerster dat zij zich bij de eerste afspraak op 20 juni alleen voorstelde met haar 

voornaam, haar functie niet noemde en geen uitleg gaf over het verloop van de intake en dat zij te laat 

was. Tijdens het gesprek stelde verweerster klager onder druk met veel lastige en beledigende vragen. 

Ook stelde verweerster veel kwetsende vragen aan zijn partner (vooral de vraag over afkomst was niet 

relevant). Toen verweerster klager voor het tweede gesprek op 30 juni in de wachtkamer - weer later 

dan afgesproken - ophaalde vroeg zij wat zijn partner daar deed. Dat vond hij intimiderend en in dat 

gesprek in de wachtkamer voelde hij zich genoodzaakt verweerster partners gezondheidsklachten te 

noemen. Door deze gang van zaken werd zijn partners privacy geschonden.  

 

IV Het standpunt van verweerster 

 

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

volgende gesteld. 

 

Verweerster voert aan dat ze mogelijk maximaal 5 minuten te laat was voor de eerste intake. Ze stelde 

zich bij de eerste kennismaking zoals gebruikelijk voor met voor- en achternaam. Ze noemt doorgaans 

bij het voorstellen in de wachtkamer niet haar functie, omdat daar ook mensen wachten voor de 

bloedprikpost en het hen niet aangaat voor wie iemand komt. Voorafgaand aan het intakegesprek was 

aan klager een brief toegezonden met de uitnodiging en informatie over de praktijk en werkwijze. 
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Normaal gesproken staat daar ook haar naam bij, helaas was dat dit keer niet het geval. Het is haar 

gebruik tijdens de intake het doel van het gesprek toe te lichten. Ze heeft tijdens de intake vragen aan 

klager gesteld, ook over zijn achtergrond, omdat dit relevant is voor de hulpvraag. Zij kreeg toen niet 

de indruk dat klager zich onder druk gezet voelde of onveilig. Het scheen haar toe dat hij de vragen 

over zijn jeugd aankon. Omdat verweerster de indruk kreeg dat er ook systemisch het een en ander 

speelde, heeft zij ook zijn partner op hoofdlijnen iets gevraagd over haar gezondheid, omdat dit van 

invloed is op klagers situatie. Klager gaf toestemming om overleg te voeren met een psychiater in 

verband met zijn medicijngebruik. Verweerster heeft later ook nog schriftelijk toestemming gevraagd; 

hierop heeft klager niet gereageerd. Aan het einde van het gesprek werden vervolgafspraken gemaakt. 

Verweerster ontkent dat zij zich naar klager en zijn partner intimiderend of discriminerend heeft 

opgesteld.  

 

Toen ze klager op 30 juni kwam ophalen in de wachtkamer waar klager met zijn partner zat, vroeg ze 

of hij alleen kwam of dat zijn partner meekwam. Toen werd klager heel boos en deed hij daar zelf 

uitspraken over de gezondheid van zijn partner. Daarna zijn beiden met haar meegegaan naar haar 

kamer en heeft zij getracht het met hen uit te praten en hen te kalmeren. Dat lukte niet. Vervolgens 

vroeg klager wat er nu gedaan moest worden. Daarop heeft verweerster inderdaad gezegd dat ze het 

even niet wist. Klager zei dat hij een klacht wilde indienen, zij heeft hem geantwoord hoe hij dat kon 

doen.  

 

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. 

 

Door verweerster zijn de klachten van klager, te weten dat zij zich alleen met haar voornaam zou 

hebben voorgesteld, geen uitleg gaf over het verloop van de intake, hem onder druk onnodig lastige en 

beledigende vragen zou hebben gesteld, zijn partner intimiderend of zelfs racistisch zou hebben 

behandeld en de privacy van klagers partner zou hebben geschonden, gemotiveerd weersproken.  

 

Onder deze omstandigheden kan het College niet vaststellen of de gestelde gedragingen - nog los van 

de vraag of deze tuchtrechtelijk verwijtbaar zouden zijn - hebben plaatsgevonden, omdat aan het 

woord van de een niet meer geloof kan worden gehecht dan aan het woord van de ander. In gevallen 

als deze is het vaste tuchtrechtspraak dat het verwijt van klager niet gegrond kan worden bevonden. 

Dit oordeel berust niet op het uitgangspunt dat het woord van klager minder geloof verdient dan dat 

van verweerster, maar op de omstandigheid dat het voor een oordeel of een bepaalde gedraging van de 

aangeklaagde tuchtrechtelijk verwijtbaar is, eerst moet worden vastgesteld wat er precies is gezegd en 

gedaan en onder welke omstandigheden en die vaststelling bij een gemotiveerde betwisting niet 

mogelijk is.  

 

De klacht is daarom ongegrond.  

 

 

VI De beslissing 

 

Het College van Toezicht: 

 

- verklaart de klacht ongegrond als voormeld. 

 

Aldus gewezen en toegestuurd op 20 januari 2023 
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door: 

 

mr. P.B. Martens, voorzitter,  
mr. W.Th. Tideman, secretaris, 

drs. A. Sepers,  

drs. R. Beer,  

dr. J. Jaspers, leden,  

 

en ondertekend door de voorzitter, 

 

 

 

w.g. P.B. Martens 

 
 


