Cesuur PH
praktijk voor integratieve psychotherapie en medische hypnotherapie
drs MWA Janssen
psycholoog NIP & ECP-therapeut NAP, aangesloten bij NAP, VIT,
RBCZ, Samenwerkende PDS-therapeuten, SCAG & CRBKO

WEIGERING VERKLARING
Op grond van uitspraken van de tuchtrechter en de regels die zijn opgesteld door mijn
beroepsvereniging het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) kan er geen verklaring
worden afgegeven. Het NIP heeft als standpunt dat een behandelend psycholoog geen
verklaringen afgeeft over een eigen cliënt waarin het psychisch functioneren van de cliënt
wordt beoordeeld voor materiele of juridische doeleinden. Redenen die hiervoor benoemd
worden zijn:
•

•

•

De behandeling is gebaseerd op vertrouwen.
De psycholoog gaat in het professionele contact een vertrouwensrelatie aan. Het is
daarbij van groot belang dat de psycholoog zich kan concentreren op de
behandeling zelf en niet in een belangenconflict raakt waar hij/zij als behandelaar
buiten staat. Een verklaring die ziet op een materieel of juridisch belang kan het
vertrouwen tussen cliënt en de psycholoog verstoren. Op deze manier kan de cliënt
de psycholoog alle informatie geven die noodzakelijk is voor de behandeling.
De behandelend psycholoog is geen belangenbehartiger.
Een behandelend psycholoog houdt zich alleen bezig met de verbetering van cliënt’s
psychische gezondheid. Andere (juridische of materiële) belangen behartigt hij/zij
niet.
Bij een psychologische behandeling gaat het om de ‘waarheid’ van de cliënt. Dat wil
zeggen dat het om de eigen beleving van bepaalde gebeurtenissen of oorzaken van
de cliënt gaat. Het gaat dus iet om strikt feitelijke of juridische waarheid. De
behandelend psycholoog heeft dan ook niet de specifieke deskundigheid om
onderzoek naar die laatste waarheid te doen.
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