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Inleiding 

 

Wat is een Beroepscode? 

In een beroepscode ligt het accent op de vier therapeutische grondhoudingen namelijk: respect, 

verantwoordelijkheid, deskundigheid en integriteit. Hiermee is de beroepscode de basis in het ethisch 

handelen door de therapeut.  

Een beroepscode bevat doorgaans een aantal vaste onderdelen: meestal besteedt men aandacht aan 

de kenmerken en de ontwikkeling van het beroep, aan de samenwerking met collega's en aan de 

relatie met de samenleving. Een beroepscode is geen beroepsprofiel. Het beroepsprofiel zegt iets over 

taak- en functie-uitoefening, dus over de inhoud van het beroep. Een beroepscode gaat in op het 

gedrag van het therapeut lid van de vereniging die de beroepscode vaststelt. De beroepscode 

beantwoordt de vraag waar wij als LVNT therapeut voor staan. 

 

In de beroepscode van de LVNT, zijn de ethische waarden, praktische normen en beginselen van het 

beroep natuurgeneeskundig therapeut die lid is van de LVNT, in een aantal algemene regels en 

richtlijnen vastgelegd. Welke dienen als leidraad voor een goede beroepsuitoefening. In feite leggen wij 

onszelf als LVNT met de beroepscode een aantal regels op. Maar de beroepscode zorgt er ook voor dat 

onze cliënten, hun (wettelijke) vertegenwoordigers en andere collega’s weten welke uitgangspunten 

LVNT therapeuten tijdens hun werk hanteren. 

  

De betekenis van de Beroepscode 

De beroepscode is ondergeschikt aan Nederlandse wet- en regelgeving. Zij behoort bij de interne 

regelgeving van de LVNT waar alle leden zich aan houden en dient als leidraad voor het beroepsmatig 

handelen van de therapeut.  

 

In Het Nieuw Burgerlijk Wetboek staan allerlei bepalingen die invloed hebben op de inhoud van de 

beroepscode. Zo is er o.a. rekening gehouden met AVG wetgeving, de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz). Ook de vrijheid van meningsuiting of de vrijheid van godsdienst zijn 

bijvoorbeeld belangrijke grondbeginselen van onze rechtspraak, evenals de Algemene Wet Gelijke 

Behandeling (AWGB). 
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Voorwoord 

De Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) is een beroepsvereniging van 

therapeuten die werkzaam zijn in de (natuurgeneeskundige en complementaire) gezondheidszorg. Zij 

hebben hiervoor een gedegen natuurgeneeskundige hbo conforme beroepsopleiding gevolgd en zijn 

handelingsbekwaam voor één of meer natuurgeneeskundige behandeldisciplines. 

 

De context van waaruit de LVNT therapeut werkt is gebaseerd op de samenhang van het fysieke lichaam 

en emotionele, mentale, energetische, sociale- en spirituele aspecten. De LVNT therapeut zal in 

afstemming op de hulpvraag van de cliënt deze aspecten bij haar behandelingen betrekken. Om vanuit 

die visie met natuurlijke (biologische, psychische en/of energetische) methodes het eigen zelfgenezend 

vermogen (“physis”) van de cliënt te activeren. 

 

Vanwege de vertrouwelijke aard van het werk van de therapeut en de besloten relatie die zij heeft met 

de cliënt is een voortdurende (zelf)reflectie op het eigen ethisch handelen en de kwaliteit van de 

therapeutische interventie belangrijk. Door middel van deze reflectie is het mogelijk om zaken in 

perspectief te plaatsen. Om dit te stimuleren en de kwaliteit van het beroepsmatig handelen te 

bevorderen heeft de LVNT de al bestaande beroepscode geactualiseerd aan de huidige situatie en 

ontwikkelingen. De therapeutische kernwaarden zijn vertaald in een aantal praktische ethische normen 

en waarden. 

 

Ons doel is tweeledig. Ten eerste, wil deze code de individualistische houding van de 

natuurgeneeskundig therapeut niet onnodig beperken omdat deze houding vaak deel uitmaakt van het 

waardevol therapeutisch handelen naast de reguliere kanalen. Daarnaast beoogt deze code een 

gelijkwaardige borging te maken voor het belang van de maatschappij, de client en de kernwaarden van 

de beroepsorganisatie. 
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Leeswijzer 

In deze beroepscode worden personen in de vrouwelijke vorm aangeduid. In voorkomende gevallen 

worden daarmee vanzelfsprekend ook mannelijke personen bedoeld. 

 

De indeling van de Beroepscode 

De Beroepscode is ingedeeld in vier hoofdstukken:  

1. algemene uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening;  

2. de therapeut in relatie tot de cliënt;  

3. de therapeut in relatie tot collega-therapeuten en andere (reguliere) hulpverleners; 

4. aspecten in relatie tot de samenleving en aspecten met betrekking tot deze gedragsregels. 

 

Definities 

Beroepsmatig handelen: alle handelingen die de beroepsbeoefenaar verricht wanneer zij 

optreedt in haar functie. 

Beroepsorganisatie: een organisatie van beroepsbeoefenaren in de natuurgeneeskundige 

zorg die ten doel heeft de belangen van haar leden te behartigen 

Betrokkene: eenieder die direct of indirect is betrokken bij het beroepsmatig 

handelen van de beroepsbeoefenaar of die daardoor in haar 

belangen wordt geraakt; zoals de partner en naaste verwanten van 

de cliënt zoals de wettelijk vertegenwoordiger(s), ‘collega beroeps-

beoefenaar’, et cetera. 

Dossier: de op een patiënt/cliënt betrekking hebbende verzameling van alle 

gegevens die de beroepsbeoefenaar in zijn beroepsmatig handelen 

heeft verkregen en die hij bewaart vanwege hun relevantie voor 

kwaliteit en continuïteit van de professionele relatie. 

Cliënt: de persoon met wie de beroepsbeoefenaar een professionele relatie 

onderhoudt of onderhouden heeft. 
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Professionele relatie: de op behandeling, advisering of begeleiding gerichte relatie tussen de 

beroepsbeoefenaar en een cliënt. 

Therapeut (en) alle LVNT leden die beschikken over voldoende opleiding en voldoen aan 

de voorwaarden zoals beschreven in de Statuten en HHR. 

Wettelijk 

vertegenwoordiger(s): 

• de ouder(s) van de minderjarige patiënt/cliënt, die het 

ouderlijk gezag over hem uitoefent of uitoefenen, dan 

wel de voogd van de minderjarige cliënt; 

• de door de rechter benoemde curator 

of mentor van de meerderjarige cliënt. 
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Algemene uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening 

1. De therapeut betracht bij haar handelen een zorgzame grondhouding, waarbij het belang van 

de cliënt centraal staat en niet de methode; 

 

2. De therapeut streeft ernaar elke cliënt de meest geëigende behandeling te geven waardoor 

het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd en zij/hij weer zoveel mogelijk in vertrouwen en 

harmonie met zichzelf en zijn omgeving kan functioneren; 

 

3. De therapeut benadert cliënt met respect en toont begrip voor haar beslissingen, grenzen, 

behoeften en persoonlijke keuzen. Zij is zorgvuldig m.b.t. de cliënt en behandelt de cliënt 

zonder onderscheid in geslacht, geloof, levensovertuiging, ras en/of geaardheid; 

 

4. De therapeut houdt haar deskundigheid in stand en ontwikkelt deze in overeenstemming met 

recente ontwikkelingen in haar vakgebied. Zij volgt de voor haar relevante vakliteratuur en 

neemt deel aan bij- en nascholing alsmede intervisie volgens de richtlijnen en criteria zoals die 

zijn vastgesteld in het actuele LVNT Protocol bij- en nascholing; 

 

5. De therapeut is alleen gerechtigd die natuurgeneeskundige behandelingen toe te passen 

waartoe zij voldoende is gekwalificeerd middels een gedegen opleiding *. Uitbreiding van de 

behandelmethode met een andere methode dient te worden aangevraagd bij het bestuur van de 

LVNT en wordt in de regel alleen gehonoreerd wanneer de therapeut daarvoor voldoende is 

gekwalificeerd; 

 

6. De therapeut onthoudt zich bij het uitoefenen van het beroep van handelingen die gelegen zijn 

buiten het terrein van de eigen bevoegdheid en bekwaamheid; 

 

7. De therapeut verricht geen handelingen welke in strijd zijn met de beroepsethische opvattingen 

of met de beroepscode; 

 

8. De therapeut is persoonlijk volledig aansprakelijk voor de wijze waarop zij haar beroep uitoefent. 

Zij zorgt ervoor dat zij in beroepsmatig handelen onafhankelijk en objectief kan optreden. De 
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aansprakelijkheid van de therapeut kan niet contractueel worden beperkt of uitgesloten; 

 

9. Aanraking van de client gebeurt altijd met respect voor de grenzen van de client en alleen met 

een duidelijke functionele bedoeling. De therapeut waakt ervoor dat nimmer onterechte 

verwachtingspatronen worden gewekt; 

 

10. Zuiverheid en een integere benadering vormen de basis van ieder therapieproces, 

grensoverschrijdend gedrag is vanzelfsprekend niet toegestaan. Een extreme vorm hiervan is 

bijvoorbeeld het aangaan van een seksuele relatie met de client tijdens het behandelingstraject.  

 

11. De therapeut zal geen opdracht aanvaarden die, noch een verzoek in willigen, welke in strijd is met 

de beroepsethische opvattingen of met de beroepscode; 

 

12. De therapeut oefent onder eigen naam, met vermelding van behandelvorm, praktijk uit, ook bij 

samenwerking in groepspraktijk of centrum; 

 

13. De therapeut houdt zich aan de kwaliteitsvoorschriften van de LVNT, zoals vermeld in deze 

beroepscode, het beroepsprofiel Natuurgeneeskundig Therapeut en de praktijkregels van de LVNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Zie overzicht met ‘gedegen’ erkende opleidingen op website van de LVNT - www.lvnt.nl  
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De therapeut in relatie tot de cliënt 

1. De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats, de therapeut maakt geen inbreuk op de 

integriteit en autonomie van de cliënt; 

 

2. De therapeut dient in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt te 

respecteren, of dit nu betrekking heeft op de te volgen therapie of over de keuze van de te 

bezoeken therapeut; 

 

3. De cliënt heeft het recht een andere zorgverlener te consulteren en de cliënt kan de behandeling 

op elk gewenst tijdstip stopzetten; 

 

4. De therapeut heeft de verantwoordelijkheid om de cliënt door te verwijzen naar andere 

hulpverleners, zowel in de reguliere als in de complementaire/ natuurgeneeskundige 

beroepssector, in het geval de therapeut de cliënt niet (verder) kan behandelen of verwijzing 

naar de mening van de therapeut noodzakelijk is; 

 

5. De therapeut informeert de cliënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger respectvol en op 

begrijpelijke wijze over het doel van de therapie en de manier waarop deze wordt toegepast; 

 

6. De therapeut begint een behandeling pas nadat de cliënt voldoende is geïnformeerd en hiervoor 

toestemming heeft gegeven. Zie ook praktijkregels art. 9 

 

7. De therapeut verzamelt slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk zijn; 

 

8. De therapeut heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht over alles 

wat hem uit hoofde van haar functie bekend wordt/is geworden. Zij verstrekt geen 

inlichtingen over de cliënt en geeft geen andere persoon, inzage in het medisch dossier, tenzij 
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de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven of indien ernstige misstanden haar tot spreken 

verplichten; 

 

9. Therapeuten dienen hun beroep zodanig uit te oefenen dat de naam der vereniging en die van 

de beroepsstand te allen tijde wordt beschermd en hooggehouden; 

 

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

Beroepscode niet voorziet, in de geest van deze code te handelen. 
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De therapeut in relatie tot collega-therapeuten en andere (reguliere) 

hulpverleners  

1. De therapeut zal streven naar het in stand houden van een respectvolle en gelijkwaardige 

samenwerking met andere (reguliere) zorgprofessionals op het terrein van de gezondheidszorg, 

de maatschappelijke dienstverlening en met andere beroepsbeoefenaren; 

 

2. De therapeut geeft collegae hulp die zij krachtens haar deskundigheid en ervaring kan bieden. Zij 

toont bereidheid tot samenwerking en tot het verstrekken van goede informatie op basis van 

wederkerigheid; 

 

3. De therapeut zal normaliter voor zover mogelijk bereid zijn gedurende bepaalde tijd voor een 

collega waar te nemen, onder voorwaarden die zij samen vaststellen;  

 

4. De therapeut zal bij verwijzing van de cliënt in overleg en na toestemming van de cliënt alle 

relevante en voor de verdere behandeling noodzakelijke informatie toezenden; 

 

5. De therapeut bekritiseert geen collegae in het openbaar of ten overstaan van de cliënt; 

 

6. Stagiaires en/of assistenten zijn ook gehouden aan deze gedragsregels. 
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Aspecten in relatie tot de samenleving 

1. De therapeut heeft de intentie zich op de hoogte te houden van politieke, maatschappelijke 

en medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen die de gezondheidszorg beïnvloeden en direct 

en indirect betrekking hebben op de natuurgeneeskundige therapie; 

 

2. De therapeut heeft de plicht de volksgezondheid te bevorderen waar dit mogelijk is en zal 

nieuwe kennis of behandelmethodes niet voor zichzelf houden; 

 

3. Een therapeut mag alleen de beschermde titels (waaronder de titel van arts) voeren, waartoe zij 

wettelijk bevoegd is. De uitoefening van de praktijk geschiedt uitsluitend onder de wettige eigen 

naam; 

 

4. Het is therapeuten toegestaan zich als volgt te profileren: 

a. met de praktijknaam met vermelding van de praktijkgegevens; 

b. d.m.v. het muurschildje van de LVNT en RBCZ; 

c. het schildje van de geschillencommissie; 

d. d.m.v. briefpapier, visitekaartjes, receptpapier; 

e. vermelding in adresboeken, telefoongidsen e.d. als bedoeld onder lid a. van dit artikel; 

f. middels moderne media, zoals een eigen website. 

 

5. Ten behoeve van marketing en promotie van de praktijk is het niet toegestaan om 

werkzaamheid van de therapie onderdeel te laten zijn van een reclame-uiting, tenzij hier 

relevant en ruim (wetenschappelijk) bewijs aan ten grondslag ligt; 

 

6. Het is toegestaan interviews te laten publiceren, mits de therapeut:  

a. uitleg, informatie, of bekendheid geeft aan een therapie; 

b. geen beloftes of toezeggingen doet over genezing van klachten/ziektes; 

 

7. Overeenkomstig de algemene medische ethiek onthoudt de therapeut zich van het maken van:  

a. reclame voor specifiek door haar behaalde genezingsresultaten;   

b. reclame voor derden; 

c. publieke vergelijking van eigen diensten met die van anderen.  


