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REGLEMENT VOOR HET TOEZICHT VOOR DE HAPTOTHERAPIE 
Gedragsregels 

 
 
Préambule 

De Vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van de beoefening van de haptotherapie als beroep 
en het bevorderen van de kwaliteit in de beroepsuitoefening van de haptotherapie, conform de 
richtlijnen met betrekking tot de toepassing van de haptotherapie, zoals vermeld in artikel 4 en 5 van 
het Registratiereglement, in het Beroepsprofiel Haptotherapeut en de Beroepscode GZ-
Haptotherapeut. Toepassing van de haptotherapie vereist een expliciet stelsel van gedragsregels dat 
dient te worden onderschreven door elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) 

Artikel 1 - Grondregel voor het ethische handelen 

 
1.1  Elke toepassing van haptotherapie is slechts dan toegestaan indien deze ten dienste staat van het 

welzijn en de gezondheid van de medemens. 
 
1.2  De in het vorige lid geformuleerde grondregel geldt als volstrekte grondslag voor elke toepassing 

van haptotherapie, alsmede als laatste toetsingsgrond voor de beoordeling daarvan. 
 
1.3  Met deze grondregel is niet in strijd: 

 
 1.3.1 didactische demonstratie en oefening ten dienste van opleiding; 
 1.3.2 zorgvuldige experimentatie ten dienste van wetenschappelijk onderzoek. 

 
1.4  Met deze grondregel is in strijd iedere toepassing die strekt tot vermaak, vertoon of sensatie. 

 
Artikel 2 - Verhouding tot het algemeen belang 
 

2.1 Van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) wordt verwacht iedere toepassing van 
haptotherapie te omringen met waarborgen van zorgvuldigheid ter vermijding van het 
toebrengen van schade aan of het berokkenen van nadeel voor zijn patiënt / cliënt, proefpersoon 
of student. 

 
2.2 Van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) wordt verwacht zich te onthouden van het 

onderwijzen en / of demonstreren van haptotherapie aan personen die niet krachtens hun 
opleiding tot het lidmaatschap van de Vereniging casu quo tot het Register van GZ-
Haptotherapeuten casu quo tot de ledenlijst zouden kunnen worden toegelaten, behoudens het 
bepaalde in artikel 4 lid 4. 

 
2.3 Van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) wordt verwacht zich te onthouden van het 

publiekelijk aanbieden van zijn diensten via massamedia, anders dan gebruikelijk in de 
professionele praktijk. 

 
2.4 Van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) wordt verwacht om, bij het publiceren van 

artikelen, boeken, het houden van voordrachten of lezingen, het doen vervaardigen van films of 
geluidsbanden, zich te houden aan de regels van zorgvuldigheid en te waken voor sensatie of 
misverstand. 

 
Artikel 3 - Verhouding tot de eigen professionele praktijk 
 

3.1 Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) zal zijn therapeutische en / of 
wetenschappelijke toepassing van haptotherapie beperken tot het gebied van zijn professionele 
bevoegdheid en bekwaamheid als GZ-Haptotherapeut (A-leden). 



 

2 / Reglement voor het Toezicht voor de haptotherapie - VVH 

 
3.2 Elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) zal, bij het ondervinden van problemen bij de 

toepassing van haptotherapie, zich laten bijstaan door collega's / specialisten die ten aanzien van 
genoemde problemen bekwamer of meer ervaren zijn, door middel van consultatie en / of 
supervisie. 

 
3.3 Indien een vraagstelling de bevoegdheid of bekwaamheid van een geregistreerd GZ-

Haptotherapeut (A-leden) te buiten gaat, zal hij de patiënt / cliënt verwijzen naar een terzake 
deskundige. 

 
3.4 Indien een geregistreerde GZ-Haptotherapeut, in het belang van zijn patiënt / cliënt of ten 

behoeve van de uitbreiding van zijn ervaring of bekwaamheid op het gebied van de 
haptotherapie, zijn praktische werkzaamheden verder laat reiken dan zijn voorafgaande ervaring, 
zal hij dit omringen met waarborgen van zorgvuldigheid. 

 
Artikel 4 - Bijzondere bepalingen 
 

4.1 Elke toepassing van haptotherapie dient te geschieden binnen het kader van de professionele 
relatie met de patiënt / cliënt. 

 
4.2 Elk wetenschappelijk onderzoek waarbij haptotherapie wordt gebruikt, dient te geschieden onder 

handhaving van waarborgen van zorgvuldigheid met betrekking tot het belang en het welzijn van 
de patiënt / cliënt of proefpersoon. 

 
4.3 In het geval een patiënt / cliënt of proefpersoon zal worden blootgesteld aan spanning(en) dienen 

adequate maatregelen te worden genomen, strekkende tot veiligheid van de patiënt / cliënt of 
proefpersoon, ook na afloop van behandeling of wetenschappelijk onderzoek en dient zo nodig 
consultatie van bevoegde collega's casu quo andere (para)medische disciplines te worden 
gepleegd. 

 
4.4 Uitzondering op de in artikel 2.2 gestelde beperkingen kan worden gemaakt voor wat betreft het 

geven van onderwijs aan studenten of beoefenaren van beroepen waarin kennis van 
haptotherapie en haar toepassingen van nut kan zijn, zoals medici, paramedici, opvoedkundigen 
en personen met vergelijkbare achtergrond, echter met dien verstande dat eventuele toepassing 
van haptotherapie steeds zal plaatsvinden door een geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden). 

 
4.5 Gelet op het feit dat een beroepsethische code nimmer alle gevallen en omstandigheden kan 

omschrijven waarin onethisch gedrag kan voorkomen, wordt bepaald dat bij de toepassing van 
haptotherapie onder alle omstandigheden en in alle opzichten de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid in acht genomen behoort te worden met betrekking tot situationeel geldende 
normen, zeden, gebruiken en gevoeligheden. 

 
4.6 In twijfelgevallen wordt van elke geregistreerde GZ-Haptotherapeut (A-leden) verwacht tevoren 

overleg te plegen met het Bestuur van de Vereniging. 
 


