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BEROEPSCODE 

Wij werken volgens de Beroepscode voor Psychologen en Psychotherapeuten van de Landelijke Vereniging 
van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten. De beroepscode omvat regels over de rechten en 
plichten van de psychotherapeut en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de Wet BIG 
(Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige 
Behandelovereenkomst) en de WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector). De belangrijkste punten worden 
hieronder toegelicht. 

De behandelrelatie 
De therapie bestaat uit gesprekken met een deskundige hulpverlener: de psychotherapeut. Sinds april 1998 is 
het beroep van psychotherapeut wettelijk geregeld als basisberoep in de Wet op de Beroepen in de Individuele 
Gezondheidszorg (Wet BIG). De Wet BIG heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen 
en te bewaken en (potentiële) consumenten van de gezondheidszorg te beschermen tegen ondeskundig en 
onzorgvuldig handelen. De Wet BIG bevat een aantal algemene voorwaarden met betrekking tot 
titelbescherming, registratie en tuchtrecht. 

In de beroepscode staat dat de psychotherapeut verplicht is zijn werk zorgvuldig te doen en u met respect te 
behandelen. De psychotherapeut mag geen misbruik maken van zijn positie. De beroepscode gaat uit van een 
strikt beroepsmatig contact. Dat betekent bijvoorbeeld dat een seksueel contact tussen psychotherapeut en 
cliënt niet is toegestaan. Evenmin mag de psychotherapeut cadeaus aannemen die een klein bedrag te boven 
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gaan. Zolang de behandeling plaatsvindt, mag de psychotherapeut geen overeenkomst met u afsluiten 
waarvan hij/zij voordeel zou kunnen hebben. 

Geheimhouding van uw gegevens 
De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij/zij kan dus alleen met uw 
schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, een 
keuringsarts of Arbodienst. De psychotherapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht 
doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De psychotherapeut heeft geen toestemming 
van u nodig wanneer hij/zij over uw behandeling overleg wil plegen met collega's. Deze collega's hebben 
overigens ook een geheimhoudingsplicht. 

Recht op informatie 
De psychotherapeut is verplicht u te informeren over wat hij/zij denkt dat er met u aan de hand is. Hij/zij moet 
met u overleg plegen over het doel van de behandeling en de manier waarop dat doel bereikt kan worden. De 
psychotherapeut zal u ook vertellen hoelang de behandeling mogelijk gaat duren. Op grond van deze 
informatie geeft u toestemming voor de behandeling. De psychotherapeut zal ook het verdere verloop van de 
behandeling met u blijven bespreken. De psychotherapeut mag u alleen informatie onthouden, wanneer u 
daarvan ernstig nadeel zou ondervinden. Hij/zij moet daarvoor wel eerst overleg plegen met een collega. 

Uw dossier 
De psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. Daarin bevinden zich de indicatiestelling, brieven 
van u en over u, alsook aantekeningen over de voortgang van de therapie. De psychotherapeut moet het 
dossier en het gegevensbestand zo inrichten dat geheimhouding van de inhoud en bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer verzekerd zijn. Uw dossiers bevinden zich in afgesloten dossierkasten en de veiligheid 
en de vertrouwelijke omgang met uw dossier wordt gewaarborgd. 

U mag uw dossier inzien en fotokopieën maken. U hebt geen recht op informatie die vertrouwelijk is gegeven 
door anderen die, met uw toestemming, bij de behandeling zijn betrokken. Evenmin hebt u recht op inzage in 
de persoonlijke werkaantekeningen van de psychotherapeut. U mag wel iets aan uw dossier toevoegen maar 
er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen over de therapie toevoegen of kritiek over de 
manier waarop uw situatie is weergegeven door de therapeut. Ook die opmerkingen blijven vanzelfsprekend in 
het dossier bewaard. 

U hebt het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. U moet daar schriftelijk om verzoeken. 
Wanneer het gaat om psychotherapie van kinderen of om gezinstherapie, dan hebben ouders niet zonder 
meer het recht om het dossier van hun kinderen in te zien. 

Er is een wettelijke bewaartermijn voor dossiers van 15 jaar te rekenen vanaf het tijdstip waarop de 
behandeling is afgesloten. In principe zal het dossier na 15 jaar worden vernietigd. In het geval de 
behandelingsovereenkomst tussen behandelaar en cliënt wordt beëindigd kunt U vervolgens aangeven of U 
van het recht op inzage, afschrift of directe vernietiging van het dossier gebruik wilt maken. Eveneens indien U 
een behandelingscontact met een nieuwe behandelaar aangaat, kan een kopie van het dossier worden 
opgevraagd op basis van een door uzelf afgegeven machtiging. Voor elke transactie zal een verklaring worden 
opgesteld die eveneens in het dossier bewaard zal worden. 

Zolang Mentalis bestaat en U binnen de termijn van 15 jaar alsnog wilt beschikken over uw dossier dan kan 
dat via een verzoek per email die u via deze site kunt sturen. Er zal dan contact met U opgenomen worden. U 
zult de mogelijkheid worden geboden het dossier zelf op te halen of eventueel toegezonden te krijgen. De 
schriftelijke verzoeken tot meegeven/toezending dossier en vernietiging dienen vervolgens gedurende de 
termijn van 15 jaar te worden bewaard waarna het geheel vernietigd zal worden. 

Indien U niet wilt dat uw dossier na de bewaartermijn van 15 jaar vernietigd wordt, dan kunt u dat bij 
beëindiging van de therapie aangeven zodat het als een notitie in uw dossier komt. Ingeval van het voortijdig 
overlijden van de therapeut zult u dan benaderd worden met de vraag of u alsnog uw dossier wilt hebben. U 
moet dan wel zelf zorg dragen voor het up to date houden van de juiste woon en verblijf plaats. U kunt ook 
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bovengenoemde oplossing kiezen door een kopie van het dossier direct mee te nemen bij beëindiging van de 
therapie. 

Hoe handelt u wanneer u klachten heeft? 
Als u klachten heeft over uw psychotherapeut of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste 
met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost 
kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met uw psychotherapeut op te 
lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een 
tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te 
bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie 
van de LVVP benaderen. Deze bestaat uit een externe, onafhankelijke voorzitter (jurist), een vertegenwoordiger 
van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en een lid van de LVVP. De klacht wordt dan - tegen 
de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) - getoetst aan de Beroepscode voor 
psychologen of de Beroepscode voor psychotherapeuten. 

Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten 
Maliebaan 87 
3581 CG Utrecht 
Telefoon : 030 - 236 43 38 
Fax : 030 - 236 43 29 
E-mail : info@lvvp.nl 
https://www.lvvp.info/ 

Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie 
Maliebaan 50b 
3581 CS Utrecht 
Telefoon : 030 - 251 01 61 
www.psychotherapie.nl 

Klachtencommissie LVVP 
Postbus 13086 
3507 LB Utrecht 
klachtencommissie-lvvp@kbsadvocaten.nl 

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg 
Postbus 20302 
2500 EH Den Haag 
Telefoon : 070 - 340 5417 
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl 

Regionaal Tuchtcollege Groningen (Groningen, Friesland, Drenthe) 
Postbus 11144 
9700 CC Groningen 
Telefoon: 050 - 599 26 41
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