ETHISCHE GEDRAGSCODE
EFT opleiding voor professionele toepassing
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Ethische Gedragscode voor Novet (Kandidaat) Gecertificeerde EFT behandelaars
Inleiding
Deze ethische gedragscode1 is een belangrijk instrument om de kwaliteit van Novet behandelaars te
waarborgen. Deze gedragsregels dienen als richtlijn voor het handelen van behandelaars bij het
toepassen van EFT. Daarnaast is het een informatiebron over wat van een Novet behandelaar in het
algemeen kan worden verwacht en verlangd. Tenslotte dient deze ethische gedragscode als
maatstaf waaraan het handelen van Novet behandelaars kan worden getoetst. Novet heeft een
klachtenregeling en een klachtencommissie. De code is van toepassing op zowel Kandidaat
Gecertificeerde - als Gecertificeerde Novet behandelaars. Voor de leesbaarheid is in de tekst is
gekozen voor behandelaars.
Doelstelling
Deze code heeft tot doel reflectie op eigen handelen te bevorderen en dient als maatstaf voor de
toetsing voor het uitoefenen van EFT behandelingen. Deze gedragscode is geen eenduidige
handleiding die uitsluitsel geeft over wat in welke situatie de juiste handelwijze is. Er kunnen
dilemma's ontstaan waarbij de behandelaar een afweging moet maken welk principe het zwaarst
weegt. De gedragscode kan hierbij behulpzaam zijn. Hoewel niet verplicht, adviseren wij
behandelaars in voorkomende gevallen gebruik te maken van collegiale consultatie.
Het hoort bij de verantwoorde uitoefening van EFT behandelingen dat de behandelaar bereid is om
eigen handelen ter discussie te stellen. Dat brengt in voorkomende gevallen de verplichting met
zich mee het eigen handelen als behandelaar te laten toetsen door een daartoe aangewezen
toetsingscommissie. Van behandelaars wordt verwacht loyaal mee te werken. Het weigeren of
frustreren van toetsing is in strijd met deze code.
De Ethische gedragscode
Uitgangspunt: Novet behandelaars faciliteren het helingsproces van de cliënt door het uitvoeren van
EFT behandelingen. Zij zijn zich ervan bewust dat zij, omdat zij facilitator zijn, in de eerste plaats
verantwoordelijk zijn voor eigen heling en gedrag. Zij nemen daarin dan ook verantwoordelijkheid
door voortdurende reflectie op eigen thema's, intercollegiale consultatie, supervisie en waar nodig
behandeling.

1

De inhoud van de code is in grote lijnen overgenomen van de Stichting Beroepsorganisatie Lichaamsgeörienteerde (psycho)
therapie, met voor Novet relevante aanpassingen.
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A. Professioneel handelen
A.1.

Verantwoordelijkheid

Novet behandelaars onderkennen hun verantwoordelijkheid ten opzichte van betrokkenen, hun
omgeving en de maatschappij bij het uitoefenen van EFT behandelingen. Voor zover het in hun
vermogen ligt zorgen zij ervoor dat hun diensten en de resultaten van hun handelen niet wordt
misbruikt.
A.2.

Integriteit

Novet behandelaars streven naar integriteit in de uitoefening van hun behandeling.
Zij betonen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Zij zijn
duidelijk over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.
A.3.

Respect

Novet behandelaars tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen.
Zij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid. Zij respecteren en
bevorderen diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met van toepassing
zijnde wet- en regelgeving.
A.4.

Deskundigheid

Novet behandelaars streven door voortdurende bijscholing, inter- en supervisie naar het verwerven
en handhaven van een hoog deskundigheidsniveau in hun toepassing van EFT. Zij nemen de
grenzen van hun deskundigheid en de beperking van hun ervaring in acht. Zij bieden alleen
methoden, technieken en diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn
gekwalificeerd.
B. De behandelaar en de cliënt: de begeleidingsrelatie
B.1.

De behandelaar gebruikt zijn kennis en vaardigheden bewust ten bate van het herstel en het

welzijn van de cliënt op zowel fysiek, mentaal, emotioneel als spiritueel niveau.
Dit betekent dat de behandelaar zich inspant om te voorkomen dat hij een cliënt lichamelijke,
mentale, emotionele en/of spirituele schade berokkent. De behandelaar maakt een zorgvuldige
afweging van mogelijk negatieve bijverschijnselen in relatie tot de leefwereld van de cliënt en houdt
daar rekening mee in de behandeling.
B.2.

Een behandelaar eerbiedigt de persoonlijke integriteit van de cliënt in alle opzichten. Hij zal

dus de cliënt op geen enkele wijze uitbuiten, daaronder begrepen - maar niet uitsluitend beperkt
tot- financiële en seksuele zaken. Hij zal ook geen druk uitoefenen om bij hem sessies en/of
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cursussen te beginnen of te vervolgen.
Seksuele handelingen en relaties tussen behandelaar en cliënt zijn verboden.
B.3.

Een behandelaar zal een cliënt die een beroep doet op zijn begeleiding niet weigeren op

grond van ras, huidskleur, overtuiging, religie, handicap, geboorteplaats, sekse, seksuele
voorkeuren of op basis van enige andere factor die als oneerlijk of discriminerend kan worden
beschouwd.
C. De behandelovereenkomst
C.1.

Een behandelaar sluit met een cliënt een schriftelijke dan wel mondelinge

behandelovereenkomst. In deze overeenkomst wordt besproken wat het probleem van de cliënt is,
wat de doelen zijn, en wat de kosten zijn.
De behandelaar dient de doelen van de overeenkomst haalbaar te achten en beide partijen
onderschrijven de overeenkomst met de intentie deze te volbrengen. De overeenkomst wordt met
enige regelmaat getoetst en zo nodig bijgesteld.
C.2.

De contractuele relatie vindt een einde wanneer de behandelovereenkomst stopt.

De behandelaar behoudt echter een aantal verantwoordelijkheden waaronder:
- Behouden van overeengekomen vertrouwelijkheid
- Vermijden van op enigerlei wijze exploiteren van de voormalige relatie
- Zo nodig verwijzen voor vervolgzorg.
C.3.

Een behandelaar zal alleen dan een overeenkomst aangaan of in stand houden, wanneer er

geen andere relaties tussen cliënt en behandelaar spelen, die de overeenkomst in gevaar kunnen
brengen.
C.4.

Een behandelaar houdt een cliënt dossier bij. Hierin staan de relevante gegevens die

betrekking hebben op de behandeling, respectievelijk de overeenkomst. De cliënt heeft recht op
inzage in het dossier, met uitzondering van gegevens die geen betrekking hebben op de cliënt zelf.
Verder heeft niemand, zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, recht op inzage in het
betreffende dossier.
C.5.

De behandelaar geeft over de cliënt geen informatie aan derden, en wint geen informatie bij

derden in, dan met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.
C.6.

De behandelaar informeert de cliënt dat hij zich heeft verbonden aan de ethische

gedragscode van Novet. Deze code is te vinden op de Novet website.
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D. De professionaliteit van de Novet behandelaar
D.1.

De Novet behandelaar zal zich voortdurend zowel professioneel als persoonlijk blijven

ontwikkelen d.m.v. opleiding, nascholing, supervisie, collegiale consultatie en waar nodig
persoonlijke therapie.
D.2.

Een Novet behandelaar consulteert bij twijfel over eigen professioneel handelen of het eigen

ethisch handelen een collega.
E. Medicatie
E.1.

Een Novet behandelaar mag op geen enkele wijze de medicatie veranderen die de cliënt van

behandelend arts(en) voorgeschreven heeft gekregen. Alleen de behandelend arts(en) kunnen na
overleg met cliënt en eventueel Novet behandelaar de medicatie wijzigen.
F. Wettelijke bepalingen
F.1.

Een Novet behandelaar dient zich vanzelfsprekend te houden aan de wetgeving die van

toepassing is op zijn werkterrein, zoals de wet BIG, wet WGBO, Wetboek van strafrecht, Wet
bescherming persoonsgegevens en andere van toepassing zijnde wetgeving.
G. Klachtenbehandeling
G.1.

Een cliënt, zijn wettelijk vertegenwoordiger of een collega therapeut kan een klacht indienen

met betrekking tot het handelen van een Novet behandelaar. Novet heeft een klachtenprocedure.
Behandelaars dienen de cliënt te informeren dat deze procedure te vinden is op de Novet website.
H. Behandelaars onderling
H.1.

Behandelaars bejegenen elkaar onderling met respect. Zij nemen de verantwoordelijkheid

elkaar aan te spreken op mogelijk gedrag wat niet in overeenstemming is met deze code.
H.2.

Wanneer een behandelaar redenen heeft om aan te nemen dat een collega Novet

behandelaar zich niet houdt aan de code, en het gesprek daarover leidt tot onvoldoende resultaat,
dient hij een klacht in conform de klachtenprocedure.

Vastgesteld door Novet op 2 december 2015.
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