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Inleiding
Het normdocument Beroepscode bevat de ethische richtlijnen voor het beroepsmatig
handelen van de homeopaat.
De Beroepscode is enerzijds een leidraad voor de homeopaat en is anderzijds een
informatiebron over wat van de homeopaat kan worden verwacht en verlangd.
Naast de Beroepscode dient de homeopaat zich te houden aan de wetten die gelden
voor de gezondheidszorg:
 Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).
 Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 Wet op de geneesmiddelenvoorziening (WOG)
 Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza).
De NOKH heeft gestreefd de Beroepscode in overeenstemming te laten zijn met de
wetten. Indien een artikel in de Beroepscode toch in strijd blijkt te zijn met een van
de wetten, dan gaat de wet voor.

1.

Algemeen

1.1

Algemene omstandigheid

1.1.1 Zorgvuldigheid
De homeopaat neemt in de uitoefening van zijn beroep de zorgvuldigheid in acht
door te handelen naar de inhoud van de Beroepscode.
1.2

Bijzondere omstandigheden

1.2.1 Onverenigbare artikelen in de Beroepscode
Indien de homeopaat in een situatie ervaart dat het volgen van een artikel van de
Beroepscode leidt tot het niet kunnen volgen van een ander artikel, dan weegt hij de
gevolgen van de keuze van een van de artikelen zorgvuldig af. Bij twijfel overlegt de
homeopaat met het bestuur van de NOKH of een homeopaat van de NOKH.
1.2.2 Afwijken van de Beroepscode
Indien de homeopaat gegronde redenen heeft af te wijken van de door de
Beroepscode voorgeschreven handelwijze, dient hij de beslissing grondig te
motiveren en een deskundige te raadplegen die niet rechtstreeks bij de
professionele behandelrelatie is betrokken. Uit de motivering en het zorgvuldig
afwegen van belangen (conform artikel 377c Boek 1 Burgerlijk Wetboek) dient te
blijken dat de gekozen handelwijze in overeenstemming is met de geest van de
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Beroepscode. Het afwijken van de Beroepscode dient met de motivatie te worden
vastgelegd in het patiëntendossier (op schrift of als digitaal bestand).
1.2.3 Toepassen van uitzonderingsartikelen
Indien er gegronde redenen zijn een uitzonderingsartikel toe te passen, gelden
eveneens de hiervoor omschreven zorgvuldigheidseisen. (Conform artikel 377c
Boek 1 Burgerlijk Wetboek). Uitzonderingen dienen met de motivatie te worden
vastgelegd in het patiëntendossier (op schrift of als digitaal bestand).
1.2.4 Afwijken van de Beroepscode vanwege wettelijke regels
Indien wettelijke regels de homeopaat verplichten af te wijken van een artikel uit de
Beroepscode, dan streeft hij ernaar voor het overige de andere artikelen en de geest
van de Beroepscode te volgen.
1.3

Vertegenwoordiging van de patiënt

1.3.1 Minderjarige patiënt
Indien de patiënt nog niet de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, worden de in de
Beroepscode aan hem toegekende rechten uitgeoefend door zijn wettelijk
vertegenwoordiger(s), tenzij de homeopaat redenen heeft om aan te nemen, dat de
belangen van de patiënt ernstig zouden worden geschaad door de betrokkenheid
van de wettelijk vertegenwoordiger(s) bij de professionele behandelrelatie.
Vanaf de leeftijd van twaalf jaar wordt de patiënt, ongeacht de aanspraken van zijn
wettelijk vertegenwoordiger(s), zoveel mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten
betrokken.
1.3.2

Informatie aan beide ouders

Indien een van de ouders het ouderlijk gezag heeft over de minderjarige patiënt,
verschaft de homeopaat de informatie over de patiënt die hij aan deze ouder
verstrekt desgevraagd ook aan de andere ouder, tenzij dit in strijd zou zijn met de
belangen van de minderjarige patiënt.
1.3.3

Meerderjarige wilsonbekwame patiënt

Indien de patiënt meerderjarig is, maar niet tot een redelijke waardering van zijn
belangen ter zake in staat kan worden geacht, worden de in de Beroepscode aan
hem toegekende rechten uitgeoefend door zijn wettelijk vertegenwoordiger. Indien
ten aanzien van de hier bedoelde patiënt geen wettelijk vertegenwoordiger is
benoemd, worden de rechten uitgeoefend door een door hemzelf aangewezen
vertegenwoordiger. Bij gebreke van de hier bedoelde vertegenwoordiger worden de
rechten uitgeoefend door respectievelijk de echtgenoot of levensgezel, ouder, kind,
broer of zus van de patiënt, tenzij de patiënt dat niet wenst, of de homeopaat dat niet
in het belang van de patiënt acht.
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Onverminderd het bovenstaande wordt de meerderjarige wilsonbekwame patiënt
waar mogelijk bij de uitoefening van zijn rechten betrokken.
1.3.4

Strijdigheid met de belangen van de patiënt

Beslissingen van de genoemde vertegenwoordigers worden door de homeopaat niet
gevolgd indien hij in de gegeven omstandigheden meent dat deze tegenstrijdig zijn
aan de belangen van de patiënt.

2.

Kernwaarden

2.1

Integriteit

De homeopaat streeft naar integriteit in de toepassing van de homeopathie, het
onderwijs en de wetenschapsbeoefening. In zijn handelen betracht de homeopaat
eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij
schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en
handelt in overeenstemming daarmee.
2.2

Respect

De homeopaat toont respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van de
betrokkene en bevordert de ontwikkeling daarvan. Hij respecteert het recht van de
betrokkene op privacy en vertrouwelijkheid. Hij respecteert en bevordert diens
zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat is te verenigen met de andere
professionele verplichtingen en de wet.
2.3

Deskundigheid

De homeopaat streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van
deskundigheid in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn
deskundigheid in acht en de beperkingen van zijn ervaring. Hij biedt alleen diensten
aan en gebruikt alleen methoden en technieken waarvoor hij door opleiding, training
en/of ervaring is gekwalificeerd.
2.4

Verantwoordelijkheid

De homeopaat onderkent zijn professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van
de betrokkene, zijn omgeving en de maatschappij. De homeopaat is
verantwoordelijk voor zijn beroepsmatig handelen en zorgt ervoor, voor zover dat in
zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen
niet worden misbruikt.

3.

Uitwerking van de kernwaarden
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Integriteit

3.1.1 Betrouwbaarheid
3.1.1.a
De homeopaat onthoudt zich van gedragingen waarvan hij weet of redelijkerwijs kan
voorzien dat zij het vertrouwen in de beoefening van de homeopathie en in de
wetenschap van de homeopathie of het vertrouwen van een collega-homeopaat
kunnen schaden.
3.1.1.b
De homeopaat dient een professionele behandelrelatie alleen aan te vangen, of
voort te zetten, indien dit professioneel en ethisch is verantwoord.
3.1.1.c
De homeopaat zet de professionele behandelrelatie niet voort indien daar
professioneel geen grond meer voor bestaat. Hij zorgt ervoor dat de professionele
behandelrelatie in overleg met de patiënt wordt afgerond en dat daarover geen
misverstanden blijven bestaan.
3.1.1.d
De homeopaat verleent geen medewerking aan werkzaamheden van anderen die
met de Beroepscode in strijd zijn. Evenmin profiteert hij van de resultaten van
dergelijke werkzaamheden.
3.1.1.e
De homeopaat draagt zorg voor het onafhankelijk en objectief optreden in zijn
beroepsmatig handelen. Hij laat zijn beroepsmatig handelen niet zodanig
beïnvloeden door eisen van anderen met wie hij werkt, dat hij de resultaten daarvan
professioneel niet kan verantwoorden.
3.1.2 Eerlijkheid
3.1.2.a
De homeopaat voorkomt misleiding van enige aard in zijn beroepsmatig handelen.
3.1.2.b
De homeopaat maakt geen misbruik van zijn kennis en vaardigheden of van het
overwicht dat voortvloeit uit zijn deskundigheid of zijn positie.
3.1.2.c
De homeopaat is nauwgezet bij het vermelden van zijn opleiding en kwalificaties,
ervaring, deskundigheid en titel. Hij vermeldt deze uitsluitend wanneer zij relevant
zijn.
3.1.2.d
De homeopaat zorgt ervoor dat geen ongerechtvaardigde of bovenmatige
verwachtingen worden gewekt ten aanzien van de aard, de effecten en de gevolgen
van zijn zorgverlening.
3.1.2.e
De homeopaat stelt betrokkenen voorafgaand aan of in het vroegste stadium van
zijn beroepsmatig handelen eerlijk en nauwgezet op de hoogte van de financiële en
andere algemene voorwaarden van zijn beroepsmatig handelen.
3.1.2.f
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Bij het presenteren, in woord en geschrift, van wetenschappelijk werk, toegepast
wetenschappelijk werk of voor lekenpubliek bedoelde presentaties, vermeldt de
homeopaat op passende wijze de bronnen waaruit hij heeft geput.
3.1.2.g
De homeopaat is zorgvuldig in het verkrijgen en het statistisch bewerken van
onderzoeksgegevens. Hij is niet selectief in het gebruik van relevante gegevens en
in het weergeven en het verklaren van de resultaten.
3.1.3 Rolintegriteit
3.1.3.a
De homeopaat onderkent de moeilijkheden die kunnen ontstaan uit het vervullen van
verschillende professionele rollen ten opzichte van een of meer betrokkenen. Bij
voorkeur vermijdt hij het ontstaan van meervoudige rollen.
3.1.3.b
De homeopaat vermengt geen professionele en niet-professionele rollen die elkaar
zodanig kunnen beïnvloeden, dat hij niet meer in staat is een professionele afstand
tot de betrokkene(n) te bewaren of waardoor de belangen van de betrokkene(n)
wordt (worden) geschaad.
3.1.3.c
De homeopaat laat na in zijn beroepsmatig handelen zijn persoonlijke, religieuze,
politieke of ideologische belangen oneigenlijk te bevorderen.
3.1.3.d
De homeopaat gaat geen seksuele relatie aan met zijn patiënt tijdens of direct
aansluitend aan de professionele behandelrelatie.
3.1.3.e
De homeopaat onthoudt zich van seksuele toenaderingspogingen ten opzichte van
zijn patiënt en gaat niet in op dergelijke toenaderingspogingen van diens kant. Hij
onthoudt zich van gedragingen die seksueel getint zijn of in het algemeen als
zodanig kunnen worden opgevat.
3.1.3.f
De homeopaat geeft zich rekenschap van het feit dat na de formele
beëindiging van de professionele behandelrelatie er nog steeds sprake kan zijn van
belangentegenstellingen of een ongelijke verhouding tussen hem en de betrokkenen
en dat derhalve zijn professionele verantwoordelijkheid ten opzichte van de
betrokkenen niet zonder meer ophoudt te bestaan.
3.1.3.g
Bij het aangaan van een persoonlijke relatie na het beëindigen van de professionele
behandelrelatie, vergewist de homeopaat zich ervan dat de voorgaande
professionele behandelrelatie geen onevenredige betekenis meer heeft. Indien het
hierbij gaat om een seksuele relatie is de homeopaat er verantwoordelijk voor dat hij
desgevraagd kan aantonen dat hij bij het aangaan van deze relatie alle
zorgvuldigheid in acht heeft genomen, die van hem als homeopaat kan worden
gevraagd.
3.2

Respect
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3.2.1 Algemeen respect
3.2.1.a
De homeopaat geeft zich rekenschap van en respecteert de kennis, het inzicht en de
ervaring van de betrokkene.
3.2.1.b
De homeopaat respecteert de integriteit van de betrokkene en tast hem niet in zijn
waardigheid aan. Hij dringt niet verder door in het privé-leven van de betrokkene dan
voor het beroepsmatig handelen noodzakelijk is.
3.2.1.c
De homeopaat geeft zich rekenschap van en houdt rekening met individuele en
culturele verschillen als gevolg van ras, afkomst, etniciteit, geslacht, seksuele
voorkeur, handicap, leeftijd, religie, taal of sociaal-economische status. Hij zorgt
ervoor dat ondanks die verschillen een ieder in dezelfde situatie dezelfde kansen
krijgt. Discriminatie op deze en andere gronden is niet toegestaan.
3.2.2. Autonomie en zelfbeschikking
3.2.2.a
De homeopaat respecteert en bevordert in zijn beroepsmatig handelen de
autonomie en zelfbeschikking van de betrokkene. In het bijzonder komt de
zelfbeschikking van de betrokkenen tot uiting in het recht om de professionele
behandelrelatie met de homeopaat al dan niet aan te gaan, voort te zetten, dan wel
te beëindigen.
3.2.2.b
Indien de zelfbeschikking van de patiënt wordt beperkt door diens leeftijd, aanleg en ontwikkeling, geestelijke vermogens of door wettelijke bepalingen, dan laat de
homeopaat binnen deze beperkingen de zelfbeschikking van de patiënt toch zoveel
mogelijk tot zijn recht komen.
3.2.3 Informatie en instemming
3.2.3.a
Zonder toestemming van de patiënt kan de homeopaat geen professionele
behandelrelatie met hem aangaan of voortzetten.
3.2.3.b
Voorafgaand aan en tijdens de duur van de professionele behandelrelatie verstrekt
de homeopaat zodanige informatie aan de patiënt, dat deze vrijelijk in staat is
welingelicht in te stemmen met het aangaan en voortzetten van de professionele
behandelrelatie.
3.2.3.c
De informatie wordt bij voorkeur zowel mondeling als schriftelijk gegeven en bevat
voor zover van toepassing:
 Het doel van de professionele behandelrelatie en de context waarin die
plaatsvindt; de plaats van de patiënt en de homeopaat hierin.
 De gang van zaken, de activiteiten en situaties waarmee de patiënt kan
worden geconfronteerd.
 De personen met wie de homeopaat samenwerkt in de professionele
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behandelrelatie.
 De gegevens die over de patiënt worden verzameld en de wijze waarop deze
worden bewaard.
 De wijze van eventuele rapportage en aan wie wordt gerapporteerd.
 De regels in de Beroepscode met betrekking tot inzage en afschrift, correctie
en blokkering van de rapportage.
 Eventuele instanties die bij de professionele behandelrelatie enig belang
hebben.
3.2.3.d
De homeopaat biedt de patiënt de gelegenheid voor overleg over diens wensen en
meningen betreffende de invulling van de professionele behandelrelatie, tenzij dat
een goede voortgang van de professionele behandelrelatie in de weg staat.
3.2.3.e
De in 3.2.3 genoemde artikelen gelden, voor zover deze van toepassing zijn,
evenzeer ten opzichte van degenen die betrokken zijn bij het beroepsmatig
handelen van de homeopaat, indien deze niet aangemerkt kan worden als een
professionele behandelrelatie in strikte zin.
3.2.4 Vertrouwelijkheid
3.2.4.a
In het directe contact met de betrokkene gaat de homeopaat een vertrouwensrelatie
met hem aan. Daarom is de homeopaat verplicht tot geheimhouding van hetgeen
hem uit hoofde van het beroepsmatig handelen ter kennis komt en het inlichtingen
over de betrokkene, of informatie uit zijn patiëntengegevens betreft. Deze
verplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.
3.2.4.b
De homeopaat heeft een geheimhoudingsplicht betreffende het meerdere dat hem
ter kennis mocht komen en dat niet relevant is voor de rapportage en tegenover
derden.
3.2.4.c
De homeopaat is niet gehouden geheimhouding in acht te nemen, indien hij
gegronde redenen heeft om te menen dat doorbreken van de geheimhouding het
enige en laatste middel is om direct gevaar voor personen te voorkomen, dan wel
wanneer hij door wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing daartoe wordt
gedwongen.
3.2.4.d
Indien de mogelijkheid bestaat dat hetgeen in het voorgaande artikel zich voordoet,
stelt de homeopaat de betrokkene, indien mogelijk, op de hoogte dat hij
genoodzaakt kan zijn de vertrouwelijkheid te doorbreken.
3.2.4.e
Indien de homeopaat besluit tot het doorbreken van de geheimhouding dan mag
zich dit niet verder uitstrekken dan dat dit in de gegeven omstandigheden is vereist
en dient hij de betrokkenen van zijn besluit op de hoogte te stellen.
3.2.4.f
De homeopaat is verplicht zich tegenover de rechter te beroepen op verschoning,
indien het afleggen van een getuigenis of het beantwoorden van vragen hem in strijd
brengt met zijn geheimhoudingsplicht.
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3.2.5 Patiëntengegevens
3.2.5.a
In het patiëntendossier (op schrift of als digitaal bestand) verzamelt en bewaart de
homeopaat alleen die gegevens die relevant zijn voor de professionele
behandelrelatie.
3.2.5.b
Indien het noodzakelijk is om tevens gegevens in het patiëntendossier (op schrift of
als digitaal bestand) op te nemen die betrekking hebben op andere personen dan de
patiënt en die niet door de patiënt zelf zijn verstrekt, dan worden deze in zodanige
vorm opgenomen, dat ze tijdelijk zijn te verwijderen, zodat bij inzage door de patiënt
de vertrouwelijkheid van die gegevens kan worden gewaarborgd.
3.2.5.c
Voor zover delen van het patiëntendossier (op schrift of als digitaal bestand)
noodzakelijkerwijs op meerdere personen tegelijk betrekking hebben, wordt aan elk
van hen hiervan mededeling gedaan en wordt hen gewezen op het feit dat daaruit
een beperking van het recht op inzage en afschrift kan voortvloeien, voor zover dat
noodzakelijk is om de vertrouwelijkheid van elkaars gegevens te waarborgen.
3.2.5.d
De homeopaat zorgt ervoor dat de patiëntengegevens op zodanige wijze worden
bewaard dat niemand daar zonder zijn toestemming toegang toe heeft, zodat de
vertrouwelijkheid van de gegevens blijft gewaarborgd. Alleen bij waarneming en
visitatie heeft de waarnemer direct toegang tot de patiëntengegevens.
3.2.5.e
De homeopaat richt de patiëntengegevens naar vorm en naar inhoud op zodanige
wijze in dat het voor de patiënt redelijkerwijs toegankelijk en begrijpelijk is. Hij zorgt
ervoor dat de patiëntengegevens te allen tijde zodanig zijn bijgewerkt dat bij een
plotselinge, onvoorziene tijdelijke of blijvende absentie zijnerzijds, een collegahomeopaat de professionele behandelrelatie kan voortzetten.
3.2.5.f
De homeopaat geeft de patiënt desgevraagd inzage in en een afschrift van de
patiëntengegevens. Hij biedt daarbij aan tekst en uitleg te verschaffen. Alvorens de
patiënt inzage te geven, verwijdert de homeopaat de gegevens die betrekking
hebben op anderen, voor zover die niet door de patiënt zelf zijn verstrekt. Dit is
bijvoorbeeld aan de orde als vertrouwelijke informatie van een familielid over de
patiënt in het dossier is opgenomen zonder dat de patiënt hiervan af weet.
Voor zover onderdelen van de patiëntengegevens op meerdere personen tegelijk
betrekking hebben, heeft geen van die personen recht op afschrift van die
onderdelen, tenzij alle gegevens van hemzelf afkomstig zijn of de ander(en) hiertoe
schriftelijk toestemming verleent (verlenen).
3.2.5.g
Op verzoek van de patiënt verbetert, vult aan of verwijdert de homeopaat die
patiëntengegevens, waarvan de patiënt aannemelijk maakt dat ze onjuist, onvolledig
of niet ter zake doende zijn, gezien de doelstelling van de patiëntengegevens, en
voor zover deze op de patiënt betrekking hebben. Het verzoek om correctie,
aanvulling en verwijdering wordt schriftelijk ingediend. De homeopaat bewaart het
schriftelijke verzoek in het patiëntendossier.
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3.2.5.h
De homeopaat bewaart na beëindiging van de professionele behandelrelatie de
patiëntgegevens ten minste twintig jaar na de datum van het laatste consult.
3.2.5.i
De homeopaat vernietigt de patiëntengegevens op verzoek van de patiënt.
3.2.6 Gegevensverstrekking
3.2.6.a
De homeopaat verstrekt uit de patiëntengegevens uitsluitend die gegevens aan
derden die relevant zijn voor de legitieme vraagstelling van die derden en waarvoor
de patiënt vooraf gericht en schriftelijk toestemming heeft verleend.
3.2.6.b
Indien de homeopaat op grond van een wettelijke bepaling verplicht is bepaalde
gegevens aan derden te verstrekken, is toestemming van de patiënt niet nodig.
Indien derden meewerken aan de professionele behandelrelatie is toestemming van
de patiënt niet nodig.
De patiënt wordt van de gegevensverstrekking op de hoogte gesteld.
3.2.7 Rapportage en verklaring
3.2.7.a
Een rapportage of een verklaring wordt schriftelijk of mondeling uitgebracht.
3.2.7.b
De homeopaat biedt de patiënt de gelegenheid tot inzage van de schriftelijke
rapportage, voor zover die op hemzelf betrekking heeft, voorafgaand aan het
uitbrengen van de schriftelijke rapportage aan derden. Indien de schriftelijke
rapportage feitelijk wordt uitgebracht, verschaft de homeopaat de patiënt
desgewenst een afschrift, voor zover de schriftelijke rapportage op hem betrekking
heeft.
3.2.7.c
Bij de mondelinge rapportage wordt de inhoud met de patiënt besproken,
voorafgaand aan het uitbrengen van de mondelinge rapportage aan derden.
3.2.7.d
Op verzoek van de patiënt verbetert, vult aan of verwijdert de homeopaat die
gegevens in de schriftelijke rapportage waarvan de patiënt aannemelijk maakt dat ze
onjuist, onvolledig of niet ter zake doende zijn, gezien de doelstelling van de
schriftelijke rapportage. Het verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering van
gegevens in de schriftelijke rapportage wordt bij voorkeur schriftelijk ingediend.
3.2.7.e
De homeopaat beperkt zich in de rapportage en de verklaring tot het verstrekken
van slechts die gegevens die voor de beantwoording van de vraagstelling van
belang zijn, zulks in begrijpelijke en ondubbelzinnige termen. Uit de rapportage of de
verklaring dient duidelijk te blijken wat de beperkingen zijn van de uitspraken en de
gronden waarop de uitspraken berusten.
3.2.7.f
De homeopaat treft maatregelen om te voorkomen dat zijn rapportage of verklaring
wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor deze is opgesteld. Daartoe dient in
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de rapportage of de verklaring te worden vermeld dat deze van vertrouwelijke aard
is. Tevens wordt vermeld dat de conclusies alleen betrekking hebben op de aan de
rapportage of verklaring ten grondslag liggende vraagstelling en niet zonder meer
kan dienen voor de beantwoording van andere vragen. Voorts wordt in de
rapportage of de verklaring vermeld na verloop van welke termijn de conclusies
redelijkerwijs hun geldigheid verloren kunnen hebben.
3.3

Deskundigheid

3.3.1 Ethisch bewustzijn
3.3.1.a
De homeopaat is zich bewust van de ethische aspecten van zijn beroepsmatig
handelen en beoefent zijn professie in overeenstemming met de Beroepscode.
3.3.1.b
De homeopaat erkent de noodzaak van een voortdurende kritische reflectie op zijn
beroepsmatig handelen. Hij stelt zijn beroepsmatig handelen met enige regelmaat in
intervisieverband aan de orde. Hij volgt de ethische discussie binnen zijn
beroepsgroep.
3.3.1.c
De homeopaat stelt zich op de hoogte van de bijzondere wettelijke bepalingen die bij
zijn beroepsmatig handelen van toepassing zijn en handelt daarnaar.
3.3.2 Vakbekwaamheid
3.3.2.a
De homeopaat houdt zijn professionele deskundigheid in stand en ontwikkelt deze in
overeenstemming met de basisprincipes van de homeopathie (zie Beroepsprofiel).
Hij leest de voor hem relevante vakliteratuur en neemt deel aan relevante
nascholingscursussen.
3.3.2.b
De homeopaat hanteert alleen die methoden die in het kader van de professionele
behandelrelatie doeltreffend en doelmatig zijn en geeft zich rekenschap van de
beperkingen van die methoden.
3.3.3 Grenzen van het beroepsmatig handelen.
3.3.3.a
De homeopaat onderkent zijn professionele en persoonlijke beperkingen en is daar
open voor. Hij roept waar nodig deskundig advies en ondersteuning in.
3.3.3.b
De homeopaat neemt in zijn beroepsmatig handelen de grenzen van zijn
deskundigheid in acht en vermijdt beroepsmatig handelen waarvoor hij de
deskundigheid mist.
3.3.3.c
De homeopaat hanteert alleen methoden waarvoor hij door opleiding, training en/of
ervaring is gekwalificeerd.
3.3.3.d
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De homeopaat geeft zich rekenschap van de relevantie en de beperkingen van
conclusies die hij uit zijn bevindingen trekt en nuanceert die conclusies in
overeenstemming daarmee.
3.3.3.e
De homeopaat onderkent in een vroeg stadium tekenen die wijzen op het optreden
van zodanige persoonlijke problemen dat zijn beroepsmatig handelen negatief
beïnvloed dreigt te worden. Hij roept tijdig deskundig advies en ondersteuning in om
de problemen te voorkomen of te verminderen.
3.3.3.f
De homeopaat staakt zijn beroepsmatig handelen indien zijn mentale, emotionele of
lichamelijke vermogens zodanig zijn of dreigen te worden aangetast of verminderd,
dat dit een verantwoorde beroepsuitoefening in de weg staat.
3.4

Verantwoordelijkheid

3.4.1 Kwaliteit van het beroepsmatig handelen
3.4.1.a
De homeopaat zorgt voor een goede kwaliteit van zijn beroepsmatig handelen.
3.4.1.b
Indien de homeopaat deel uit maakt van een werkverband, draagt hij
medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het beroepsmatig handelen in dit
werkverband.
3.4.1.c
De homeopaat hanteert in zijn beroepsmatig handelen adequate professionele en
ethische normen. Hij draagt naar vermogen bij aan het ontwikkelen van dergelijke
normen in zijn vakgebied.
3.4.2 Verantwoording
3.4.2.a
De homeopaat houdt van zijn professionele activiteiten op zodanige wijze
aantekeningen bij, dat hij in staat is van zijn handelwijze verantwoording af te leggen
aan de patiënt en vakgenoten.
3.4.2.b
De homeopaat werkt mee aan de behandeling van een klacht, indien die tegen hem
wordt ingesteld. Hij zal naar beste weten de vragen beantwoorden en aan de
verzoeken voldoen.
3.4.3 Voorkomen van misbruik
3.4.3.a
De homeopaat zorgt ervoor, voor zover dat in zijn mogelijkheden ligt, dat geen
misbruik wordt gemaakt van de resultaten van zijn beroepsmatig handelen.
3.4.4 Continuïteit van het beroepsmatig handelen
3.4.4.a
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De homeopaat is verantwoordelijk voor de continuïteit van de professionele
behandelrelatie. Indien de homeopaat om welke reden dan ook genoodzaakt is een
professionele behandelrelatie voortijdig af te breken, zorgt hij ervoor dat deze door
een collega-homeopaat kan worden voortgezet en is hij verantwoordelijk voor een
adequate overdracht.
3.4.4.b
De homeopaat geeft zich rekenschap van het feit dat na de formele beëindiging van
de professionele behandelrelatie zijn professionele verantwoordelijkheid ten opzichte
van de betrokkene blijft bestaan waar deze rechtstreeks voortvloeit uit de
voorafgaande professionele behandelrelatie.
3.4.4.c
De homeopaat maakt afspraken met een of meer collega-homeopaten om zich er
van te verzekeren dat bij een plotselinge, onvoorziene tijdelijke of blijvende absentie
zijnerzijds de professionele werkzaamheden overgenomen dan wel afgerond kunnen
worden.
3.4.5 Werkomgeving
3.4.5.a
De homeopaat draagt verantwoordelijkheid voor de professionele en ethische
kwaliteit van degenen die onder zijn leiding meewerken aan het beroepsmatig
handelen. Indien deze vanuit hun beroep of functie niet aan eigen beroepsethische
regels zijn gebonden, wijst de homeopaat hen op de afgeleide verplichtingen uit de
Beroepscode, in het bijzonder op de geheimhoudingsverplichting. Hij vergewist zich
van de professionele en ethische kwaliteit van degenen die hij bij zijn beroepsmatig
handelen anderszins inschakelt.
3.4.5.b
De homeopaat zorgt ervoor dat, voor zover relevant, betrokkenen bij zijn
beroepsmatig handelen op de hoogte zijn van de eisen die de Beroepscode aan
hem stelt. Hij verzekert zich van de nodige vrijheid om te kunnen handelen naar die
eisen.
3.4.5.c
De homeopaat verzekert collega-homeopaat, een student homeopathie en een
supervisant van de hulp en steun die hij krachtens zijn deskundigheid en ervaring
kan bieden, om hen in staat te stellen tot professioneel en ethisch verantwoorde
beroepsuitoefening. Hij onthoudt zich van gedragingen die hen daarin kunnen
schaden.
3.4.5.d
De homeopaat spreekt een collega-homeopaat er op aan indien hij meent dat deze
in strijd met de bepalingen van de Beroepscode heeft gehandeld. Indien blijkt dat
een aangesproken collega-homeopaat niet bereid is zijn handelen te verantwoorden
in een collegiaal dispuut, dan wel volhardt in het vermeende ethisch onjuiste
handelen, dient de homeopaat een interne klacht in bij de NOKH indien de ernst van
de overtreding daartoe aanleiding geeft. Hij stelt de collega-homeopaat van het
indienen van de klacht op de hoogte.
3.4.5.e
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De homeopaat kan, uit het oogpunt van zijn ethische en professionele
beroepsuitoefening, publiciteit maken voor zijn persoonlijke praktijk of maakt slechts
publiciteit samen met een collega-homeopaat.
3.4.5.f
De homeopaat verstrekt, uit het oogpunt van zijn ethische en professionele
beroepsuitoefening, informatie die overeenstemt met de professionele intenties van
de NOKH.
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