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BEROEPSCODE 
 
De leden van Shiatsu Vereniging Nederland verbinden zich aan de volgende doelen 
en principes, waarin wordt gedefinieerd waar de professionele beoefenaar aan moet 
voldoen. 
Tevens is er een algemene beroepscode waar Shiatsu Vereniging Nederland zich 
mee verbindt: de beroepscode van de TCZ (Stichting Tuchtrecht 
Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) welke vanaf pagina 2 wordt 
weergegeven. 
 
Relatie behandelaar en cliënt 
Voor de persoon die shiatsu vraagt: een omgeving van veiligheid en vertrouwen 
creëren waarin openheid en transformatie ruimte krijgen, en om strikte 
vertrouwelijkheid te garanderen. 
De persoonlijke processen van de cliënt ondersteunen en hun fysieke en morele 
integriteit 
respecteren, evenals hun politieke en confessionele waarden. 
De cliënt in kennis stellen van de definitie en doelen van shiatsu, en hen aan de 
afspraak houden geen medische behandelingen te onderbreken of te wijzigen. 
De autonomie en de mogelijkheden van de persoon stimuleren om de eigen 
gezondheid te 
verzorgen. 
De cliënt bewust maken dat met shiatsu specifieke technieken en evaluaties het 
zelfreguleringssysteem van de mens (en de gezonde hulpbronnen) kan worden 
gestimuleerd en de therapeut zich onthoudt van advies over elke vorm van 
medische diagnose of het wijzigen van een medische behandeling. 
 
Relatie behandelaar en zijn professie 
Shiatsu beoefenen volgens het professionele profiel en de beroepscode van Shiatsu 
Vereniging Nederland. 
De kwaliteit van werken ontwikkelen en voldoen aan de eisen van het 
kwaliteitssysteem van Shiatsu Vereniging Nederland. 
Zich bewust zijn van hun permanente persoonlijke ontwikkelingsproces. 
 
Collegiale relatie tussen behandelaars 
Alle relaties met andere collega’s bezien op basis van correctheid, professionele 
solidariteit, vertrouwen en respect en (indien nodig) samen te werken met andere 
professionals. 
De juridische regels kennen en respecteren. 
De grenzen van Shiatsu respecteren. 
 
Deze doelen en principes verzekeren een hoge professionele en ethische standaard 
voor het uitoefenen van shiatsu. 
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BEROEPSCODE TCZ 
Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg 
 
 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening  

1. De beroepsbeoefenaar zal elke patiënt/cliënt de meest adequate behandeling 
geven.  

2. De beroepsbeoefenaar zal de patiënt/cliënt behandelen zonder daarbij 
onderscheid te maken in geslacht, geloof, levensovertuiging, ras, geaardheid, 
etcetera.  

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

4. De beroepsbeoefenaar zal kennis en vaardigheden op peil houden  
5. De beroepsbeoefenaar zal nieuwe kennis of behandelingsmethodes niet voor 

zichzelf houden.  
6. De beroepsbeoefenaar onthoudt zich van handelingen die gelegen zijn buiten 

het terrein van eigen kennen en kunnen.  
7. De beroepsbeoefenaar zal geen opdrachten aanvaarden die in strijd zijn met 

de beroepsethiek.  
8. De beroepsbeoefenaar behoort zijn/haar beroep niet in diskrediet te brengen.  
9. De beroepsbeoefenaar heeft geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige 

misstanden hem/haar tot spreken verplichten.  
10.De beroepsbeoefenaar zal voor zijn/haar verrichting ten hoogste een 

vergoeding in rekening brengen die in overeenstemming is met de geleverde 
inspanning.  

11.De beroepsbeoefenaar zal zijn werkzaamheden neerleggen in dien geschorst 
door de Raad of het Hof van Toezicht.  

 
Aspecten met betrekking tot de houding tegenover de patiënt/cliënt  

1. De belangen van de patiënt/cliënt staan op de eerste plaats.  
2. De beroepsbeoefenaar respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de 

patiënt/cliënt.  
3. De beroepsbeoefenaar houdt rekening met de levensbeschouwelijke 

opvattingen van de patiënt/cliënt.  
4. De beroepsbeoefenaar eerbiedigt de vrije hulpverleners keuze van de 

patiënt/cliënt.  
5. De beroepsbeoefenaar informeert de patiënt/cliënt of diens 

vertegenwoordiger op begrijpelijke wijze.  
6. De beroepsbeoefenaar gaat pas tot hulpverlening over wanneer toestemming 

van de patiënt/cliënt is verkregen.  
7. De beroepsbeoefenaar beschaamt niet het vertrouwen van de patiënt/cliënt.  
8. De patiënt/cliënt heeft het recht een andere hulpverlener te consulteren.  
9. De patiënt/cliënt kan de behandeling op elk tijdstip stopzetten.  
10.De beroepsbeoefenaar zal een patiënt/cliënt die een spoedeisende 

behandeling nodig heeft behandelen.  
11.De beroepsbeoefenaar verzamelt slechts die gegevens die voor de 

behandeling noodzakelijk zijn. 
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12.De beroepsbeoefenaar heeft ten opzichte van ieder ander dan de 
patiënt/cliënt geheimhoudingsplicht over alles wat hem uit hoofde van 
zijn/haar functie bekend wordt/is geworden. (N.B. In de praktijk wordt ervan 
uitgegaan dat een patiënt/cliënt, indien hij/zij instemt met het ondergaan 
van een onderzoek c.q. behandeling verricht door andere behandelaars dan 
zijn/haar “eigen” arts, impliciete toestemming heeft gegeven voor een 
uitwisseling van relevante gegevens tussen de diverse (mede)behandelaren).  

13.Rapportering aan derden vindt slechts plaats na toestemming van de 
patiënt/cliënt.  

14.De beroepsbeoefenaar zal bij afwezigheid zorg dragen voor waarneming c.q. 
een bereikbaarheidsregeling.  

15.De patiënt/cliënt kan een klacht indienen bij een daartoe bevoegde instantie.  
16.De patiënt/cliënt dient (zoals overal in het zorgcircuit) het recht te hebben om 

op zijn/haar verzoek inzage in zijn/haar dossiers te krijgen.  
17.De beroepsbeoefenaar stelt zich onafhankelijk/neutraal op tegenover 

commerciële instellingen of personen.  
 
Aspecten in relatie tot collegae en andere hulpverleners.  

1. De beroepsbeoefenaar zal streven naar het in stand houden van een goede 
samenwerking met andere werkers op het terrein van de gezondheidszorg 
en de maatschappelijke dienstverlening en met ander beroepsbeoefenaren.  

2. De beroepsbeoefenaar biedt collegae alle hulp die hij/zij krachtens zijn/haar 
deskundigheid en ervaring kan bieden.  

3. De beroepsbeoefenaar toont bereidheid tot samenwerking en tot het 
verstrekken van goede informatie op basis van wederkerigheid.  

4. De beroepsbeoefenaar bekritiseert geen collegae in het openbaar of ten 
overstaan van de patiënt/cliënt.  

5. De beroepsbeoefenaar behoort voor zover mogelijk bereid te zijn gedurende 
bepaalde tijd voor een collega waar te nemen.  

6. Indien collega in strijd met de “beroepscode” of “gedragsregels”handelt, zal de 
beroepsbeoefenaar dit aan de betrokken collega kenbaar maken.  

7. De beroepsbeoefenaar zal bij doorverwijzing van de patiënt/cliënt geen 
relevante informatie achterhouden.  

8. De beroepsbeoefenaar zal bij doorverwijzing van de patiënt/cliënt naar 
hem/haar overleg plegen met de doorverwijzer.  

9. Bij het laten uitvoeren van handelingen door andere hulpverleners blijft de 
verantwoordelijkheid voor het geven en de inhoud van de opdracht bij de 
beroepsbeoefenaar. 

 
Aspecten met betrekking tot de samenleving  
1. De beroepsbeoefenaar heeft de plicht de volksgezondheid en/of 

maatschappelijk welzijn te bevorderen waar dit mogelijk is.  
2. Resultaten van onderzoek die van algemeen belang kunnen zijn, worden door 

de beroepsbeoefenaar tijdig en volledig voor publicatie aan de daartoe 
geëigende media aangeboden.  

3. De beroepsbeoefenaar neemt de keuring van een patiënt/cliënt niet op zich 
als er gerede twijfel kan bestaan aan zijn/haar onafhankelijk oordeel.  

4. De beroepsbeoefenaar werkt naar beste vermogen mee aan de juiste 
uitvoering van sociale en andere wetten waarbij zijn/haar beroepsuitoefening 
is betrokken.  
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5. De beroepsbeoefenaar signaleert op basis van ervaringen en gegevens uit de 
hulpverlening, maarschappelijke verhoudingen, misstanden en disfuncties, 
dit tot (gemeenschappelijke) problematiek van patiënten/cliënten aanleiding 
geven.  

6. De beroepsbeoefenaar legt factoren die patiënt/cliënt in de problemen 
brengen ter behandeling voor aan verantwoordelijke instanties op plaatselijk, 
regionaal of landelijk niveau.  

 
 


