
Ethische Code Praktijk Klein  

Praktijk Klein:  

* Gebruikt specifieke spiertesten volgens de methode Touch for Health om in het 
lichaam van de cliënt energieblokkades op te sporen  

* Informeert de cliënt over de inhoud van de behandeling  

* Werkt effectief samen met de cliënt en komt behandeldoelen overeen  

* Hanteert het beroepsgeheim  

* Vraagt de cliënt of hij/zij voor het probleem contact heeft gehad met de reguliere 
gezondheidszorg. Bij twijfel over de aard van de klacht wordt geadviseerd daarmee 
contact op te nemen  

* Werkt vanuit een holistische benadering  

* Gebruikt behandelmethoden welke het zelfregulerende systeem van het lichaam 
activeren teneinde het lichaam van cliënt in balans te brengen  

* Toetst tijdens het consult de behandelingen op hun werkzaamheid middels de 
specifieke spiertesten  

* Is een privé- en beroepspersoon. Een beroepspersoon is niet alleen op zijn/haar 
werk of bedrijf professioneel, maar beseft dat ethiek dienst als basis voor zijn/haar 
verantwoordelijkheidsgevoel, moreel begrip en bewustzijn  

* Is professioneel in de omgang met de cliënt en collegae en andere hulpverleners  

* Toont respect voor iemands levensovertuiging, cultuur, sekse, ras, leeftijd, 
levensfase, sociale en economische status en opleiding  

* Werkt met de cliënt samen op voet van gelijkwaardigheid, zodat de krachten van 
hulpverlener en cliënt elkaar kunnen aanvullen en versterken  

* Erkent dat de spiertest een aanwijzing is en niet in de plaats komt van denken en 
voelen  

* Erkent dat de spiertest niet beslissend is, maar dat deze een keuzemogelijkheid 
aanreikt  

* Respecteert de grenzen, mogelijkheden en keuzes van de cliënt  

* Werkt samen met anderen en/of verwijzers wanneer het in het belang van de cliënt 
wordt geacht  

* Onthoudt zich naar de cliënt van beschuldigingen of verwijten met betrekking tot de 
hulpvraag  



* Zorgt voor een hygiënische en goed geventileerde praktijkruimte  

* Zorgt voor een goede statusvoering, waarbij de gegevens van de cliënt zodanig 
worden opgeborgen dat de privacy wordt gewaarborgd  

* Bewaart het cliëntdossier tot ruim na het laatste bezoek van de cliënt  

 


