
 Beroepscode 

 
Voor het omgaan met cliënten en collega therapeuten heeft de NVJP een gedragscode 
opgesteld. Samengevat wil deze gedragscode zeggen dat we cliënten en collega's zo 
behandelen als we zelf behandeld willen worden. In het omgaan met elkaar staan de volgende 
waarden centraal: respect, betrouwbaarheid, duidelijkheid, waarheid en fatsoen. 
 
Respect 
Als therapeut toont u respect voor cliënten en collega's. Dat betekent dat u de eigenheid, 
zelfstandigheid en persoonlijke levenssfeer van anderen respecteert. De mens als individu 
met zijn of haar specifieke omstandigheden en gevoelens is daarbij het uitgangspunt. 
 
Betrouwbaarheid 
In het werk nemen cliënten u in vertrouwen. Het spreekt voor zich dat u dit vertrouwen niet 
beschaamt en zwijgt over alles wat u in vertrouwen heeft gehoord. Uiteraard houdt u zich aan 
gemaakte afspraken, accepteert u geen geschenken van cliënten en doet u geen valse 
beloften. Ook verricht u geen handelingen die buiten uw deskundigheid vallen en neemt u 
cliënten in bescherming tegen onnodige gevaren, kwetsuren en angsten. 
 
Duidelijkheid 
U informeert cliënten op begrijpelijke wijze over de manier van werken. In uw communicatie 
met collega's en cliënten motiveert u uw woorden, zodat de ander weet wat de achtergronden 
zijn van wat u zegt. U betrekt cliënten zo veel mogelijk bij de keuzes en uitvoering van de 
therapie. 
 
Waarheid 
Als therapeut maakt u duidelijk wat u en de therapie voor de cliënt kunnen betekenen. U doet 
geen beloften die u niet kunt waarmaken. U schrijft geen medicijnen of voedingsvoorschriften 
voor als u daar niet toe bevoegd bent. U laat cliënten weten dat het gebruik van medicijnen de 
therapie kunnen beïnvloeden, maar u zal de cliënt niet adviseren om te stoppen anders dan 
na goedkeuring van de arts. Bij het vermoeden van ziekte of medische afwijking zal u  de 
cliënt  vragen om een diagnose die door een reguliere arts is vastgesteld. U zal uw cliënt op 
geen enkele wijze trachten te weerhouden van reguliere behandelingen en benadrukken dat 
de cliënt een vrije keuze heeft. Elke cliënt kan de Journey sessies staken wanneer hij/zij dat 
wil en zonder dwang van de Journeytherapeut o deze voort te zetten. 
 
Fatsoen 
In uw werk hanteert uw regels van fatsoen. U zal een cliënt niet ongewenst en/of intiem 
aanraken. U gaat geen intieme en/of seksuele relatie aan met de cliënt  tijdens de periode dat 
hij/zij bij uw onder behandeling is. U dwingt cliënten niet om meerdere sessies af te nemen en 
u laat maximaal één sessie vooruit betalen. Het spreekt voor zich dat u geen negatieve dingen 
vertelt  over uw collega's. Ook is het ongepast om uw cliënt lastig te vallen met uw eigen 
privé-leven. En uiteraard rookt u niet in het bijzijn van cliënten.  
 

 


