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1.Voorwoord 

In de psychosociale hulpverlening waar de kindertherapeut werkzaam is,  dient de beroepscode als 

leidraad voor het beroepsmatig handelen van de kindertherapeut en biedt informatie over wat er 

van de kindertherapeut mag worden verwacht.  Het professionele handelen van de kindertherapeut 

kan worden getoetst aan de hand van de beroepscode. De beroepscode bevat een aantal afspraken  

op ethisch vlak, waaraan de kindertherapeut gebonden is zich te houden. 

Eveneens draagt de beroepscode bij tot het versterken van het imago van het beroepsprofiel 

kindertherapeut. Binnen het werkveld van de kindertherapeut in de samenleving,  vinden continue 

veranderingen en vernieuwingen plaats door complexe problematiek en nieuwe eisen/criteria 

rondom de ethische aspecten. De beroepscode biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan het 

beroep op het gebied van deze ethische aspecten. De VvvK blijft op de hoogte van de diverse 

ontwikkelingen en veranderingen in het werkveld van de kindertherapeut. 
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2. Beroepsuitoefening 

Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening van de kindertherapeut 

1. De kindertherapeut zal elke cliënt(kind en/of diens wettelijke vertegenwoordiger) de meest 

adequate behandeling geven. 

2. De kindertherapeut zal de cliënt behandelen zonder daarbij onderscheid te maken in 

geslacht, geloof, levensovertuiging, ras, geaardheid, etc. 

3. De kindertherapeut is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn/haar beroep. 

4. De kindertherapeut zal kennis en vaardigheden op peil houden. 

5. De kindertherapeut brengt zijn/haar beroep niet in diskrediet. 

6. De kindertherapeut heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem/haar tot 

spreken verplichten. 

7. De kindertherapeut gaat niet eerder aan het werk voordat een schriftelijke 

behandelovereenkomst door ouders/verzorgers van cliënt (kind) is ondertekend, waarin 

hulpvraag en zakelijke aspecten zijn vastgelegd. 

8. De kindertherapeut brengt voor zijn/haar verrichting een vergoeding in rekening die in 

overeenstemming is met de geleverde inspanning en waarover van te voren een schriftelijke 

afspraak is gemaakt. 

9. De kindertherapeut zal zijn/haar werkzaamheden neerleggen indien een schorsing wordt 

opgelegd door het Tuchtrechtorgaan waarbij de beroepsvereniging zich heeft aangesloten. 

3. Beroepshouding 

 Aspecten met betrekking tot de houding tegenover de cliënt (het kind en/of diens wettelijke 

vertegenwoordiger) 

1. De belangen van de cliënt staan op de eerste plaats. 

2. De kindertherapeut respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt en/of diens 

wettelijke vertegenwoordiger 

3. De kindertherapeut eerbiedigt de vrije hulpverleners keuze van de cliënt. 

4. De kindertherapeut informeert de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger op 

begrijpelijker wijze. 

5. De kindertherapeut gaat pas tot hulpverlening over wanneer toestemming van de cliënt of 

diens wettelijke vertegenwoordiger is verkregen. 

6. De kindertherapeut beschaamt niet het vertrouwen van de cliënt. 

7. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger heeft het recht een andere hulpverlener te 

consulteren. 

8. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan de behandeling op elk tijdstip 

stopzetten. 

9. De kindertherapeut verzamelt slechts die gegevens die voor de behandeling noodzakelijk 

zijn. 

10. De kindertherapeut heeft ten opzichte van ieder ander dan de cliënt geheimhoudingsplicht 

over alles wat hem/haar uit hoofde van zijn/haar functie bekend is geworden of wordt. 

11. Rapportering/verslaglegging aan derden vindt slechts plaats na toestemming van de cliënt of 

diens wettelijke vertegenwoordiger. 
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12. De kindertherapeut zal bij afwezigheid zorg dragen voor waarneming c.q. een 

bereikbaarheidsregeling. 

13. De cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger kan een klacht indienen bij een daartoe 

bevoegde instantie. 

14. De cliënt (of na toestemming van cliënt diens wettelijke vertegenwoordiger) heeft het recht 

om op zijn/haar verzoek, inzage te krijgen in zijn/haar dossier. 

 

4.Professioneel Samenwerken 

Aspecten in relatie tot collegae en andere hulpverleners en/of zorginstellingen  

1. De kindertherapeut zal streven naar het in stand houden van een goede samenwerking met 

andere werkers op het terrein van de algehele gezondheidszorg en de maatschappelijke 

dienstverlening en met andere kindertherapeuten. 

2. De kindertherapeut biedt collegae alle hulp die hij/zij krachtens zijn/haar deskundigheid en 

ervaring kan bieden. 

3. De kindertherapeut toont bereidheid tot samenwerking en tot het verstrekken van goede 

informatie op basis van wederkerigheid. 

4. De kindertherapeut bekritiseert geen collegae in het openbaar of ten overstaan van de cliënt 

of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

5. Indien collega in strijd met de “beroepscode” handelt, zal de kindertherapeut dit aan de 

betrokken collega kenbaar maken. 

6. De kindertherapeut zal bij doorverwijzing van de cliënt geen relevante informatie 

achterhouden. 

7. De kindertherapeut zal bij doorverwijzing van de cliënt naar hem/haar overleg plegen met de 

verwijzer 

5. Samenleving 

 Aspecten met betrekking tot de samenleving 

1. De kindertherapeut heeft de plicht de volksgezondheid en/of maatschappelijk welzijn te 

bevorderen daar waar dit mogelijk is. 

2. Resultaten van onderzoek die van algemeen belang kunnen zijn, worden door de 

kindertherapeut tijdig en volledig voor publicatie aan de daartoe geëigende media 

aangeboden. 

3. De kindertherapeut werkt naar beste vermogen mee aan de juiste uitvoering van sociale en 

andere wetten waarbij zijn/haar beroepsuitoefening is betrokken. 

4. De kindertherapeut signaleert op basis van ervaringen en gegevens uit de hulpverlening, 

maatschappelijke verhoudingen, misstanden en disfuncties, die tot problematiek van 

cliënten aanleiding geven. 

5. De kindertherapeut legt factoren die cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger in de 

problemen brengen ter behandeling voor, aan verantwoordelijke instanties op plaatselijk, 

regionaal of landelijk niveau. 


