
 

 

II. DEONTOLOGISCHE CODE 

1. Algemene principes 

art. 1 Met ingang van 1 februari 1990 is de Deontologische Code bindend voor alle leden van 

de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling.  

art. 2 In deze Code verwijst de term psychotherapeut en counselor zowel naar de mannelijke 

als naar de vrouwelijke leden van de Vereniging  

art. 3 De uitoefening van het beroep van psychotherapeut of counselor impliceert de 

eerbiediging van de menselijke persoon. Dit houdt in dat de psychotherapeut of counselor 

degene met wie hij professioneel in contact komt erkent als een zelfstandig en 

verantwoordelijk persoon, die recht heeft op een zo volledig mogelijke zelfrealisatie, rekening 

houdend met zijn verplichtingen tegenover anderen.  

art. 4 In de uitoefening van zijn beroep moet de psychotherapeut of counselor zijn 

professionele deskundigheid op peil houden en verder ontwikkelen  

art. 5 De psychotherapeut of counselor oefent zijn beroep uit volgens de geldende 

voorschriften en aanvaardt alleen opdrachten die niet in strijd zijn met de Deontologische 

Code.  

Art. 6 Telkens als men de psychotherapeut of counselor beroepshalve in vertrouwen 

raadpleegt is deze gebonden aan het beroepsgeheim, zoals omschreven in het Belgisch 

Strafwetboek (art. 458). De psychotherapeut of counselor kan dit beroepsgeheim delen met 

derden als dit noodzakelijk is voor het deskundig uitvoeren van zijn opdracht  

2. Relaties met de cliënt  

art. 7 De term cliënt verwijst naar elke individuele persoon, groep van personen, organisatie 

of maatschappelijke groepering die door de psychotherapeut of counselor beroepshalve wordt 

onderzocht, begeleid of behandeld  

art. 8 Informatie: wanneer de cliënt vragen heeft in verband met het verloop of de resultaten 

van zijn onderzoek, begeleiding of behandeling, dan geeft de psychotherapeut of counselor 

die informatie op een begrijpelijke en waarheidsgetrouwe manier  

art. 9 Bescherming van de persoon: de psychotherapeut of counselor gebruikt geen methoden 

die de cliënt kunnen schaden, die hem aantasten in zijn waardigheid of die verder in zijn 

privéleven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel. De psychotherapeut of counselor 

eerbiedigt ieders persoonlijke autonomie en ieders recht om volgens zijn eigen overtuiging te 

leven. Hij zal daarbij nooit de specifieke professionele situatie gebruiken om te handelen uit 

eigenbelang of met bedoelingen die in strijd zijn met zijn verantwoordelijkheid voor de cliënt 

of die de grenzen van de professionele relatie overschrijden.  



art. 10 Vrijheid van deelname: de psychotherapeut of counselor doet niemand tegen zijn wil 

aan een onderzoek, begeleiding of behandeling deelnemen. Hij erkent het recht van de cliënt 

of de proefpersoon om op gelijk welk moment zijn medewerking op te zeggen.  

art. 11 Vertrouwelijkheid: door een onderzoek, begeleiding of behandeling te starten, treedt 

de psychotherapeut of counselor in een vertrouwensrelatie met zijn cliënt en is hij aan het 

beroepsgeheim gebonden. Bij rapportering aan derden beperkt hij zich tot die informatie die 

van direct belang is voor het beantwoorden van de vraag.  

3. Relaties met het publiek en de maatschappij  

art. 12 In zijn publicaties en lezingen zorgt de psychotherapeut of counselor ervoor dat hij de 

mogelijkheden en de beperkingen van de toepassing van de psychotherapie of counseling juist 

weergeeft  

art. 13 De psychotherapeut of counselor kan zijn professionele dienstverlening bekend maken 

op voorwaarde dat zij objectief wordt voorgesteld  

4. Relaties met collega’s  

art. 14 De psychotherapeut of counselor steunt zijn collega’s bij de toepassing van de 

Deontologische Code. 

art. 15 De psychotherapeut of counselor eerbiedigt de opvattingen en werkwijzen van zijn 

collega’s, voor zover zij niet indruisen tegen de beroepscode. Dit sluit gefundeerde kritiek 

niet uit.  

art. 16 Wanneer een psychotherapeut of counselor meent dat een collega deze Code niet 

respecteert, kan hij hem daarop wijzen. Bij verschil van mening kan hij zich wenden tot de 

deontologische commissie die – indien nodig – een Expertencommissie ad hoc zal 

raadplegen.  

 


