BEROEPSCODE NEDERLANDSE WERKGROEP VAN PRAKTIZIJNS IN DE NATUURLIJKE
GENEESKUNST (N.W.P.)

INLEIDING
De NWP is een beroepsorganisatie die sedert haar oprichting in 1948 ordening tracht te scheppen
in de soms chaotische praktijkuitoefening op het gebied van de z.g. traditionele (natuur)
geneeswijzen in Nederland. Met name streeft zij naar een gekwalificeerde en gerenommeerde
beroepsstand van natuurtherapeuten (praktizijns) op een maatschappelijk vereist, maximaal
bereikbaar niveau.
Naast een verplichte beroepsopleiding voor haar praktizijns, dienen deze zich daarom ook te
onderwerpen aan een reeks gedragsregels die voor een goede en correcte praktijkuitoefening, dus
in het belang van de patiënt, gesteld zijn. Daartoe heeft de NWP vanaf het begin der 50er jaren
praktijkvoorschriften ontworpen, welke de NWP-praktizijns dienen te eerbiedigen. Deze
praktijkvoorschriften zijn regelmatig aangepast aan de situatie en ontwikkeling van de natuurlijke
geneeskunst.
Het blijft natuurlijk altijd een moeilijke zaak een beroep in de gezondheidszorg zodanig te
reglementeren, dat de persoonlijke vrijheid van de therapeut niet onnodig wordt beknot en
anderzijds het belang van maatschappij en individuele patiënt, alsmede het aanzien van de
beroepsstand, worden gewaarborgd.
Deze “Beroepscode” verwacht van de praktizijns vooral een hoge ethische opvatting van zijn
beroep, alsmede een grote mate van zelfdiscipline. Degene, die niettemin getuige is van een
ernstige overtreding van de bepalingen van deze code, wordt verzocht dit (met nauwkeurige
namen, data en andere gegevens) schriftelijk te melden aan het tuchtcollege van de NWP. Na
gedegen onderzoek zal bij ernstige, bewezen overtredingen het bestuur niet aarzelen tot
maatregelen over te gaan, voor zover althans de betreffende therapeut onder de reglementen der
NWP valt *)
Naar onze mening zijn de voorschriften van deze Beroepscode exemplarisch voor de gehele
beroepsgroep van natuurtherapeuten in Nederland, waaronder wij verstaan
natuurgeneeskundigen, homeopaten, fytotherapeuten, acupuncturisten, osteopaten,
shiatsutherapeuten, magnetiseurs enz., ongeacht hun al dan niet universitaire of academische
status.
Centraal Bureau NWP
Hilversum november 1984
Geactualiseerd januari 2002
*) Geen klachten aanvaardt de NWP voor praktijken, diagnostieken, geneeswijzen en andere
diensten waarvoor de NWP geen z.g. praktijklicentie aan de betreffende therapeut heeft verleend.
Noot: In 2018 is de benaming van het NWP veranderd in beroepsvereninging voor
Natuurgeneeskundig Werkende Professionals.
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EED VAN HIPPOKRATES:
Leden en kandidaat-leden dienen voor het aangaan van het lidmaatschap de eed van Hippokrates
te hebben afgelegd. Hieronder wordt de essentie verkort weergegeven:
EED/GELOFTE
Ik beloof plechtig/zweer plechtig bij God almachtig:
Dat ik mijn kennis in dienst zal stellen van de mensheid
Dat ik mijn beroep zal uitoefenen naar eer en geweten
Dat ik de kwaliteit van het leven zal respecteren
Dat bij het uitoefenen van de natuurgeneeskunde, de gezondheid van de patiënt op de eerste
plaats zal staan
Dat ik in mijn behandeling mij niet zal laten leiden door verschil in religie, nationaliteit, ras, politieke
opvatting of sociale status van de patiënt
Dat ik de grondbeginselen van de natuurgeneeskunst naar beste vermogen zal respecteren en in
de praktijk zal brengen
Dat ik met mijn collega’s op basis van wederzijds respect zal omgaan
Dat ik geheim zal houden al hetgeen mij in de uitoefening van mijn beroep als geheim is
toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen, of waarvan ik het
vertrouwelijk karakter moet begrijpen.
Ik doe deze belofte in alle vrijheid en naar geweten.

BEROEPSCODE VOOR PRAKTIZIJNS
ALGEMEEN
- De natuurgeneeskundige zal, voor zover zijn beroepsbevoegdheden reiken, ernaar streven
elke patiënt de meest adequate behandeling te geven.
- De natuurgeneeskundige zal de grenzen van zijn beroep t.o.v. andere deskundigen,
werken op het terrein van de volksgezondheid, in acht nemen.
- Hij onthoudt zich bij de uitoefening van zijn beroep van handelingen en uitspraken welke
gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen deskundigheid en/ of bekwaamheid.
- De natuurgeneeskundige zal zijn patiënten naar beste vermogen behandelen en
begeleiden, zonder aanzien des persoons. Hij zal feiten van vertrouwelijke aard aan hem
toevertrouwd te allen tijde dienen te respecteren. De natuurgeneeskundige heeft
geheimhoudingsplicht, tenzij ernstige misstanden hem tot spreken verplichten.
- De natuurgeneeskundige heeft de vrijheid van zijn levensovertuiging - ongeacht of deze
van levensbeschouwelijke, politiek-ideologische of andere aard is - aan anderen blijk te
geven, mits dit niet op voor de patiënten hinderlijke wijze geschied en vooropgesteld dat dit
hem er niet van weerhoudt elke patiënt, ongeacht diens levensovertuiging, die zorg te
geven die voor deze het beste is en waarop deze recht kan doen gelden.
- De natuurgeneeskundige behoort zijn kennis en vaardigheden op peil te houden volgens
de normen en richtlijnen door de NWP vastgesteld. De natuurgeneeskundige is persoonlijk
volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij zijn praktijk uitoefent; onkunde geldt hierbij
niet als verschoning.
- De natuurgeneeskundige zal, ook wanneer hij niet beroepshalve optreedt, zich zodanig
gedragen dat het vertrouwen in het beroep niet wordt geschaad.
- Overeenkomstig de algemene medische ethiek dient de natuurgeneeskundige zich te
onthouden van het maken van reclame voor specifiek door hem behaalde
genezingsresultaten (succesberichten) of te genezen ziekten. Met name dient te worden
vermeden dat de vertekening van de beeldvorming bij het publiek optreedt doordat
bepaalde zaken of toestanden uit hun verband worden gerukt of te veel nadruk krijgen.
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De natuurgeneeskundige zal geen handelingen verrichten welke in strijd zijn met zijn
beroepsethische opvattingen of met de beroepscode die voor natuurgeneeskundigen
gelden. De natuurgeneeskundige zal geen opdracht aanvaarden die, noch een verzoek
inwilligen dat, in strijd is met zijn medisch-ethische opvattingen of met de beroepscode die
voor natuurgeneeskundigen gelden. In die gevallen waarin de beroepscode niet voorziet,
ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de natuurgeneeskundige in de geest hiervan te
handelen.
De natuurgeneeskundige oefent onder eigen naam, met vermelding van discipline, praktijk
uit, ook bij samenwerking in groepspraktijk of centrum.
De natuurgeneeskundige onderschrijft het Beroepsprofiel Natuurgeneeskundige.

IN RELATIE TOT PATIËNTEN/CLIËNTEN
- De natuurgeneeskundige zal in zijn behandelingen/advisering rekening houden met de
levensbeschouwelijke opvattingen en het cultuurpatroon van de patiënt. Bij al zijn handelen
zullen de belangen van de patiënt prevaleren.
- De natuurgeneeskundige zal de vrije hulpverlener keuze van de patiënt eerbiedigen.
- De natuurgeneeskundige behoort de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt te
respecteren.
- Hij heeft de plicht in samenwerking met de patiënt gestalte te geven aan de preventie van
ziekte, bevordering of het herstel van de gezondheid van de patiënt. Hieronder wordt mede
verstaan een vermindering van pijn, dan wel bij ziekte of gebrek van een zo goed mogelijke
lichamelijke toestand.
- De natuurgeneeskundige zal de patiënt of diens (wettelijke) vertegenwoordiger, op diens
verzoek, op een voor hem begrijpelijke wijze op de hoogte stellen van het doel van de
therapie en de wijze waarop deze wordt toegepast. Het bovenstaande geldt eveneens voor
eventuele wijzigingen in de behandeling.
- De behandeling maakt geen inbreuk op de integriteit en de autonomie van de patiënt.
- Er wordt in principe geen druk uitgeoefend op de patiënt, de hulpverlener adviseert slechts.
- Alle handelingen zijn erop gericht de patiënt zo goed en zo snel mogelijk onafhankelijk te
maken of te houden van hulpverlener.
- De patiënt wordt als gelijkwaardig bejegend.
- De eigen verantwoordelijkheid van de patiënt wordt gerespecteerd.
- De patiënt heeft het recht een andere hulpverlener te consulteren.
- De hulpverlener houdt rekening met de levensbeschouwing van de patiënt.
- De natuurgeneeskundige past in principe alleen behandelingen toe waarvoor de patiënt (na
voldoende te zijn geïnformeerd) toestemming heeft gegeven.
- De natuurgeneeskundige tracht een dusdanige vertrouwensrelatie met de patiënt op te
bouwen, dat deze problemen en/of onvrede met de behandeling kan uiten.
- De patiënt kan te allen tijde de behandeling stopzetten en de natuurgeneeskundige zal het
recht van de vrije hulpverlener keuze aan de zijde van de patiënt eerbiedigen. Hierbij mag
ervan worden uitgegaan dat de patiënt, die van hulpverlener wil veranderen deze van dit
voornemen op de hoogte brengt.
- De natuurgeneeskundige is gebonden aan het beroepsgeheim overeenkomstig de
algemene medische ethiek.
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IN RELATIE TOT COLLEGA NATUURGENEESKUNDIGEN EN ANDERE HULPVERLENERS
- De natuurgeneeskundige zal zich onthouden van het in openbaar of ten overstaan van
patiënten uiten van kritiek op collegae, tenzij de omstandigheden zodanig zijn dat spreken
noodzakelijk is.
- Bij waarneming zal de natuurgeneeskundige zo nauwkeurig mogelijk de aanwijzingen van
zijn collega volgen en elke wijziging in de behandeling, welke niet strikt noodzakelijk is,
achterwege laten. Hij zal de behandeling alleen wijzigen indien hij dit in het belang van de
patiënt noodzakelijk acht. Van deze wijziging in de behandeling brengt hij zijn collega zo
spoedig mogelijk op de hoogte, onder vermelding van de reden tot wijziging.
- Wanneer de natuurgeneeskundige overtuigd is dat een collega handelt in strijd met de
gedragsregels, zal hij dit aan betrokken collega duidelijk maken en eventueel een klacht
indienen bij het NWP - bestuur.
- De natuurgeneeskundige biedt collegae en andere hulpverleners alle hulp die hij krachtens
zijn deskundigheid en ervaring kan bieden, zoals: bereidheid tot waarneming en
overdragen van relevante informatie met inachtneming van de gedragsregels m.b.t. het
beroepsgeheim.
IN RELATIE TOT STAGIAIRES
- Voor zover in overeenstemming met de status van stagiaires heeft de beroepscode voor
natuurgeneeskundige ook op hen betrekking. De begeleidend natuurgeneeskundige dient
de stagiair hiervan op de hoogte te stellen.
- De begeleidend natuurgeneeskundige houdt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor
de behandeling van de patiënt, welke door de stagiair wordt verricht, een en ander onverlet
de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de stagiair.
- De begeleiding dient zodanig te zijn dat de stagiair doeltreffend en zeker te werk kan gaan.
- De behandeling dient te worden opgeschort, wanneer geen begeleidend
natuurgeneeskundige aanwezig is. De stagiair mag in geen geval de plaats van de
natuurgeneeskundige innemen.
- De student dient over voldoende kennis, kunde en attitude te beschikken om als stagiair te
kunnen werken.
IN RELATIE TOT DE SAMENLEVING
- De natuurgeneeskundige heeft de plicht de volksgezondheid te bevorderen waar dit
mogelijk is.
- De natuurgeneeskundige heeft de plicht de samenleving te informeren over het belang van
preventie voor de gezondheid.
- De natuurgeneeskundige zal nieuwe kennis of behandeling methodes niet voor zichzelf
houden.
- De natuurgeneeskundige heeft de plicht zicht te bewegen binnen de wetgeving die de
rechten en de plichten omschrijven van beroepsbeoefenaren binnen de gezondheidszorg
o.a. de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg
(BIG).
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