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1. Inleiding  
 

Het doel van deze Beroepscode Ethiek en Gedrag is het instellen van normen voor de 

leden van VVET. Alle leden van VVET dienen zich te houden aan de Beroepscode 

Ethiek en Gedrag. Op de naleving van de Beroepscode, inclusief bijlagen, is de 

klachtenregeling voor de leden van VVET van toepassing. Zo nodig zal de Beroepscode 

ieder jaar worden aangevuld of bijgesteld als de ontwikkelingen daarom vragen. Zo 

wordt de code actueel gehouden. 

 

 

2. Algemene beroepscode  
 

a. Het belangrijkste doel van de therapeut is de harmonie van de cliënt, samen met 

de cliënt, te herstellen.  

b. De therapeut zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, ernaar streven 

elke cliënt de meest adequate behandeling te geven.  

c. De therapeut zal zijn cliënten naar beste vermogen behandelen en begeleiden, 

zonder aanzien des persoons. Hij zal de cliënt en de feiten die hem worden 

toevertrouwd te allen tijde met respect behandelen.  

d. De therapeut zal zich houden aan het beroepsgeheim overeenkomstig artikel 272 

van het Wetboek van Strafrecht.  

e. De therapeut zal op generlei wijze misbruik maken van de positie en macht die 

het beroep met zich meedraagt. 

f. De therapeut zal beroepshalve integer met zijn kennis en met zijn 

levensovertuiging omgaan, ongeacht of deze van levensbeschouwelijke, politiek-

ideologische of andere aard is. 

g. De therapeut dient voor de behandeling een tarief te vragen dat redelijk en 

gebruikelijk is voor deze vorm van therapie. Het tarief en de duur van het 

consult dienen voorafgaande aan het consult bekend te zijn bij de cliënt.  

h. De therapeut zal de grenzen van zijn beroep ten opzichte van andere 

deskundigen werkend op het terrein van de volksgezondheid in acht nemen. Hij 

zal zich bij de uitoefening van zijn beroep onthouden van handelingen en 

uitspraken die gelegen zijn buiten het terrein van zijn deskundigheid en/of 

bekwaamheid. 

i. De therapeut zal, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zo gedragen 

dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad. 

j. De therapeut oefent onder eigen naam praktijk uit, met vermelding van 

discipline, ook bij samenwerking in een groepspraktijk of centrum. De therapeut 

is persoonlijk volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij zijn praktijk 

uitoefent. Onkunde geldt hierbij niet als verschoning.  

k. De therapeut zal integer en alleen overeenkomstig de algemeen medische ethiek 

reclame maken. Hij zal zich onthouden van het maken van reclame voor 

specifiek door hem behaalde genezingsresultaten of met specifiek door hem te 

genezen ziekten.  

l. De therapeut mag in zijn reclame het lidmaatschap van VVET vermelden. Verder 

zal hij alleen met toestemming van het bestuur de naam en het logo van VVET 

gebruiken.  

m. Het ligt binnen de verantwoordelijkheid van de therapeut om, in die gevallen 

waarin de Beroepscode Ethiek en Gedrag niet voorziet, in de geest van deze 

code te handelen.  
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3. Beroepscode in relatie tot cliënten  

 
a. De therapeut dient de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt te onderkennen 

en te respecteren. Hij heeft de plicht om samen met de cliënt gestalte te geven 

aan de preventie van ziekte, de bevordering, het herstel of de ondersteuning van 

de gezondheid van de cliënt.  

b. De therapeut zal in zijn handelen de belangen van de cliënt laten prevaleren.  

c. De therapeut zal geheimhouden hetgeen de cliënt hem vertrouwelijk heeft 

verteld of waarvan hij het vertrouwelijke karakter dient te begrijpen.  

d. De therapeut dient geen inbreuk te maken op de integriteit van de cliënt.  

e. De therapeut zal de cliënt als gelijkwaardig bejegenen.  

f. De therapeut zal geen druk uitoefenen op de cliënt. Hij zal slechts adviseren.  

g. De therapeut dient, in al zijn handelingen, erop gericht te zijn de cliënt 

onafhankelijk van de therapeut te houden of zo snel mogelijk onafhankelijk van 

de therapeut te maken.  

h. De therapeut zal in zijn behandeling en advies rekening houden met het 

cultuurpatroon en de levensbeschouwelijke opvattingen van de cliënt.  

i. De therapeut zal de cliënt of diens (wettelijk) vertegenwoordiger, op diens 

verzoek en op een voor hem begrijpelijke wijze, op de hoogte stellen van het 

doel van de behandeling en de wijze waarop deze wordt toegepast.  

j. Een therapeut die naast energetische therapie ook een andere therapie toepast, 

dient de cliënt, vóór het toepassen van de andere therapie, hiervan op de hoogte 

te stellen. 

k. De therapeut zal alleen behandelingen toepassen waarvoor de cliënt na 

voldoende te zijn geïnformeerd, toestemming heeft gegeven.  

l. De therapeut die voor observatie en behandeling audio- of video-opnamen 

maakt van het consult, dient hiervoor schriftelijke toestemming te hebben 

gekregen van de cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger. De schriftelijke 

toestemming dient in het cliëntendossier bewaard te blijven.  

m. De therapeut dient de cliënt op een voor de cliënt begrijpelijke wijze op de 

hoogte te stellen van het doel van de audio- of video-opnamen. 

n. De cliënt heeft te allen tijde het recht een eerder gegeven toestemming in te 

trekken. De therapeut zal vervolgens van de cliënt geen opnamen meer maken.  

o. De therapeut zal de cliënt informeren over de bereikbaarheid en de waarneming 

van de praktijk.  

p. De therapeut zal de cliënt informeren over de klachtenregeling VVET en het 

tuchtrecht dat van toepassing is op het functioneren van VVET-leden.  

Tevens zal de therapeut bouwen aan een dusdanige vertrouwensrelatie met de 

cliënt, dat deze problemen en/of onvrede over de behandeling bij de therapeut 

kan uiten.  

q. De cliënt heeft het recht op een vrije hulpverlenerskeuze. Tevens kan de cliënt te 

allen tijde een andere hulpverlener consulteren en/of de behandeling stopzetten. 

De therapeut zal de rechten van de cliënt respecteren.  

r. De therapeut zal alleen een behandeling verrichten bij kinderen onder de 12 jaar 

in het bijzijn van een begeleider (ouder, verzorger of andere verantwoordelijk 

volwassene). Bij kinderen tussen de 12 jaar en 16 jaar is het bijzijn van een 

begeleider niet noodzakelijk. De therapeut die werkt met kinderen onder de 

leeftijd van 16 jaar dient een schriftelijke behandelovereenkomst af te sluiten 

met beide ouders. Deze verplichting wordt door de Sector Medisch-Sociaal van 

RBCZ wel opgelegd, ondanks het feit dat een kindertherapeut momenteel nog 

niet bij wet verplicht is een schriftelijke behandelovereenkomst af te sluiten. 

s. Vanaf 16 jaar worden jongeren handelingsbekwaam geacht om zelfstandig 

toestemming te kunnen geven voor behandeling.  



 
 
 

Normdocument 4, Beroepscode Ethiek en Gedrag  Versie 24-11-2018, Blz. 5 

 

t. Indien een therapeut partner, ouders, schoonouders, (stief/adoptie) kinderen, 

schoonzonen en schoondochters zelf behandelt, mag de behandeling niet 

gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar i.v.m. fraudegevoeligheid. VVET 

adviseert voorzichtigheid te betrachten bij de behandeling van familie i.v.m. 

emotionele binding en objectiviteit en indien nodig door te verwijzen naar een 

collega. 

u. De therapeut zal met de cliënt geen seksuele en/of liefdesrelatie aangaan. Een 

seksuele en/of liefdesrelatie is alleen na afsluiting van de therapeutische relatie 

toegestaan.  

 

 

4. Beroepscode in relatie tot collega-therapeuten  
 

a. De therapeut zal zich in het openbaar of ten overstaan van cliënten onthouden 

van het uiten van kritiek op een collega, tenzij de omstandigheden dusdanig zijn 

dat spreken noodzakelijk is. 

b. De therapeut zal aan zijn collegae alle hulp bieden die krachtens zijn 

deskundigheid en ervaring binnen zijn mogelijkheid ligt.  

c. De therapeut dient bereid te zijn tot waarneming van zijn collegae.  

d. De therapeut dient indien nodig relevante cliënteninformatie over te dragen aan 

zijn collegae, met inachtneming van het beroepsgeheim.  

e. De therapeut zal bij waarneming van een collega zo nauwkeurig mogelijk de 

aanwijzingen van zijn collega volgen. Hij zal elke verandering in de behandeling 

die niet strikt noodzakelijk is, achterwege laten. De therapeut brengt vervolgens 

zo spoedig mogelijk en gemotiveerd zijn collega op de hoogte van zijn advies 

aan de cliënt en de wijziging die mogelijk in de behandeling heeft 

plaatsgevonden.  

f. De therapeut zal, indien hij ervan overtuigd is dat een collega binnen VVET 

handelt in strijd met het Beroepsprofiel en/of de Beroepscode, hiervan de 

betrokken collega op de hoogte stellen. Zo nodig zal de therapeut vervolgens bij 

VVET een klachtenprocedure starten.  

g. De therapeut zal nieuwe kennis of behandelmethoden delen met zijn collegae.  

 

 

5. Beroepscode in relatie tot andere hulpverleners  
 

a. De therapeut zal de cliënt aanmoedigen om zijn behandelend arts op de hoogte 

te stellen van zijn behandeling door een therapeut.  

b. De therapeut zal een arts of therapeut, op diens verzoek, voorlichten over 

energetische therapie. 

c. De therapeut zal de behandelend arts of therapeut, na schriftelijke toestemming 

van de cliënt, van relevante informatie voorzien ten behoeve van de voortgang 

van de behandeling van de betreffende arts of therapeut. De informatie mag, in 

het kader van het beroepsgeheim, niet meer zijn dan strikt noodzakelijk.  

d. De therapeut zal de cliënt voor het gebruik en/of het afbouwen van medicijnen 

voorgeschreven door een arts of therapeut verwijzen naar de voorschrijver van 

het medicijn. 

 

 

6.  Beroepscode in relatie tot stagiairs  
 

a. De therapeut stelt de stagiair (= een therapeut in opleiding) op de hoogte van 

de Beroepscode Ethiek en Gedrag. De stagiair dient zich te houden aan de 

Beroepscode zover deze met zijn status in overeenstemming is.  
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b. De therapeut is te allen tijde verantwoordelijk voor de behandeling van de cliënt 

die door de stagiair uitgevoerd wordt.  

c. De therapeut zal de stagiair op zodanige wijze begeleiden, dat deze doeltreffend 

en zeker zijn stage kan vervullen.  

d. De stagiair dient tijdens het contact met een cliënt direct een beroep te kunnen 

doen op de therapeut. 

e. De stagiair zal in geen geval de praktijk van de therapeut waarnemen. 

 

  

7. Beroepsgeheim  
 

a. De therapeut zal geheimhouden hetgeen de cliënt hem vertrouwelijk heeft 

verteld of waarvan hij het vertrouwelijke karakter dient te begrijpen.  

b. De zwijgplicht van de therapeut geldt ook ten opzichte van collegae en artsen, 

die ook onder het beroepsgeheim vallen. 

c. De therapeut dient ervoor zorg te dragen dat de cliëntengegevens in geval van 

intercollegiale toetsing (casuïstiekbespreking) niet herkenbaar zijn. De therapeut 

zal alleen informatie aan collega’s, behandelend artsen, zorgverzekeraars en 

andere instanties verstrekken na een schriftelijke toestemming van de cliënt.  

d. De therapeut kan zich na toestemming van de cliënt niet aan de 

informatieverstrekking ten behoeve van de voortgang van de behandeling door 

arts of therapeut onttrekken. 

e. De therapeut mag na toestemming van de cliënt niet meer informatie 

verstrekken dan strikt noodzakelijk. 

f. De therapeut dient te voorkomen dat cliëntengegevens door derden ingezien 

kunnen worden. Indien de therapeut de cliëntengegevens geautomatiseerd heeft 

opgeslagen, dienen ook deze gegevens afdoende tegen derden te zijn beveiligd 

(verplichte aanmelding WBP). 

g. De therapeut wijst een eventuele assistent en/of stagiair in de praktijk op de 

vertrouwelijkheid van de gegevens.  

 
 

8. Overdracht van cliëntengegevens  
 

a. De therapeut zal in het belang van een goede cliëntenbegeleiding een dossier 

aanleggen en bijhouden. In het cliëntendossier zijn opgenomen:  

1. de persoonsgegevens  

2. de naam van de huisarts (en specialist)  

3. de anamnese, inclusief de reguliere medicatie 

4. de onderzoeksresultaten van derden 

5. overige noodzakelijke informatie om tot een verantwoorde behandeling te komen 

6. een respectvolle beoordeling van de cliënt 

7. een behandelplan  

8. de beschrijving van het verloop van de behandeling  

 

b. De therapeut zal alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt 

cliëntengegevens overdragen aan een waarnemend collega of aan een 

behandelend arts of therapeut. 

 

c. De therapeut dient bij beëindiging van zijn beroep als therapeut, in het geval 

van opvolging van zijn praktijk, als volgt zorg te dragen voor de 

cliëntengegevens die hij in bewaring heeft:  

1. De therapeut zal de cliëntengegevens na schriftelijke toestemming van de cliënt 

overdragen aan zijn opvolger.  
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2. Indien de cliënt geen toestemming verleent voor het overdragen van de 

gegevens aan de opvolger, zal de therapeut de cliëntengegevens zelf archiveren 

dan wel vernietigen. 

3. De therapeut zal aan elke cliënt bij het eerste consult schriftelijk kenbaar maken 

wat er met het cliëntendossier gebeurt als de praktijk niet langer bestaat.  

Indien de cliënt hiertegen bezwaar heeft, zal dit bezwaar schriftelijk in het 

dossier bewaard worden. 

4. Het dossier wordt in totaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum. Dit 

kan dus, al naar gelang de afspraak, bij een collega-therapeut zijn.  

De therapeut die de cliënt vervolgens behandelt, kan het dossier, wederom met 

toestemming van de cliënt, bij de collega opvragen. Na de termijn van 15 jaar 

zal de collega de overgebleven gegevens alsnog vernietigen. 

d. De therapeut dient bij beëindiging van zijn praktijk, dus ingeval er geen opvolger 

is, de cliëntengegevens 15 jaar in bewaring te houden. 

e. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zullen bij overlijden van de 

therapeut de dossiers van de cliënten worden vernietigd. Dit dient ook bij het 

eerste consult schriftelijk kenbaar gemaakt worden.  


