NATIONALE RAAD VOOR DE KINESITHERAPIE
GEDRAGSREGELS VOOR DE
KINESITHERAPEUT
Voorwoord
De kinesitherapie kon sinds 1973 terugvallen op een vorm van gedragsregels en ethische
code uitgevaardigd via een omzendbrief van de Erkenningsraad van de dienst
Geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
(RIZIV) (onder de titel ‘tekortkomingen in het uitoefenen van het beroep’). Deze brief werd
later meermaals aangevuld en gewijzigd met als laatste versie deze van 16 december 1997.
Deze omzendbrief bevatte een aantal werkzame limitatieve richtlijnen voor de
Erkenningsraad voor kinesitherapeuten. Hij verviel met de opheffing van deze
Erkenningsraad door de installatie van de Erkenningscommissie Kinesitherapie op 1/10/2002
onder de voogdij van de Minister van Volksgezondheid.
Sindsdien bestaat er op het vlak van gedragsregels voor de kinesitherapeut een reëel
vacuüm. Dit terwijl dergelijke regels of code toch bijzonder multidimensioneel kunnen
fungeren als geheel van professionele standaarden voor de beroepsbeoefenaars in de
ruimst mogelijke context.
Immers, kinesitherapeuten zijn verantwoordelijk voor het verschaffen van kwalitatief
hoogstaande zorg en hebben een invloed op het welzijn en welbevinden van talrijke
individuen. Als gevolg van talrijke veranderingen in de gezondheidszorg in het algemeen en
de sector kinesitherapie in het bijzonder, evenals in de samenleving, worden
kinesitherapeuten continu geconfronteerd met professionele en deontologische
vraagstukken. Gepaste antwoorden of gedragingen worden dan ook van deze
kinesitherapeuten verwacht, daar waar zij vaak niet voldoende bewust zijn van de ethische
dimensie van hun handelen. Het is daarom van cruciaal belang dat een nieuwe set van
gedragsregels en deontologische reflecties werden ontwikkeld, maar ook dat hieraan de
nodige aandacht wordt gegeven zowel bij de beroepsbeoefening als tijdens de opleiding.
Internationale en nationale inspanningen hebben geresulteerd in het formuleren van
gedragsregels voor zorgverstrekkers, die de meeste waarden, normen en
verantwoordelijkheden vertalen die noodzakelijk zijn voor de kinesitherapeutische
beroepsbeoefening. Bovendien functioneren deze gedragsregels als basis van de
professionele uitoefening van de kinesitherapie:
(1) Zij geven aan dat de samenleving van de kinesitherapeuten mag verwachten dat zij het
aan hen geschonken vertrouwen en de door hen opgenomen verantwoordelijkheid correct
weten in te schatten en als dusdanig begrijpen. Gedragsregels worden aldus beschouwd als
een uitdrukking van een professionele identiteit, zodat de samenleving weet wat ze van dit
beroep en haar beoefenaars mag verwachten.
(2) Gedragsregels zorgen voor richtlijnen in de professionele activiteiten en relaties en
vormen aldus de aanzet tot een ethische kinesitherapiebeoefening. Zij kunnen bijdragen tot
een ondubbelzinnige en duidelijk aangepaste ethische besluitvorming en attitude.
(3) Deze gedragsregels definiëren de relatie van de kinesitherapeut met de patiënt, de
andere zorgverstrekkers, het beroep en de maatschappij.

(4) Gedragsregels bieden een middel voor de professionele zelfregulatie. Ze kunnen worden
beschouwd als de instrumenten bij uitstek voor het regelen van de kinesitherapeutische
attitude en gedrag en voor het zich rekenschap geven van de kinesitherapeuten ten
overstaan van de hoogst mogelijke standaarden in de beroepsbeoefening.
In het licht van voorgaande vaststellingen, beschouwingen en het algemene nut en dito
functie van gedragsregels, werd besloten binnen de schoot van de Nationale Raad voor de
Kinesitherapie nieuwe gedragsregels te ontwikkelen. Deze beslissing werd in hoofdzaak
ingegeven door het feit dat er actueel in wezen geen gedragsregels meer gangbaar zijn en
de inhoud van de hoger aangehaalde omzendbrief van het RIZIV niet langer volstaat om
tegemoet te komen aan de hedendaagse ontwikkelingen en beroepsbeoefening. Bovendien
is het ontegensprekelijk dat het hebben van gedragsregels één van de essentiële onderdelen
is van de zogenaamde professionalisatie van de kinesitherapie. Met professionalisatie wordt
het proces geduid, waarbij leden van een beroepsgroep, op collectieve wijze, vooral
gebruikmakend van hun competentie en kunde, trachten de hen toekomende sociale positie
te verwerven of te verdedigen, met als doel de status van het beroep te vrijwaren en te
verbeteren.
Een ad hoc werkgroep ‘Ethiek en Deontologie’ heeft geruime tijd en gefaseerd aan dergelijke
gedragsregels gewerkt waarbij vergelijkend literatuuronderzoek, overleg en discussie,
expertise-advies de bouw- en toetsstenen vormen van de voorliggende gedragsregels.

Inhoud
Hoofdstuk I
ALGEMENE GEDRAGSREGELS

GEDRAGSREGEL 1
De kinesitherapeut schikt zich naar de wetten en modaliteiten die de
beroepsbeoefening regelen.
GEDRAGSREGEL 2
De kinesitherapeut respecteert de individuele rechten en waardigheid van elkeen en
voorziet steeds in een begripvolle zorgverstrekking.

GEDRAGSREGEL 3
De kinesitherapeut draagt zorg voor een correcte professionele besluitvorming.
GEDRAGSREGEL 4
De kinesitherapeut verwerft en onderhoudt een aangepaste professionele
competentie, streeft naar de hoogst mogelijke professionele standaarden en de
verspreiding hiervan.
GEDRAGSREGEL 5
De kinesitherapeut verschaft patiënten en maatschappij steeds accurate en relevante
informatie over de kinesitherapeutische zorgverstrekking en dienstverlening.

GEDRAGSREGEL 6
De kinesitherapeut behoedt het beroep voor ondeontologisch, incompetent en illegaal
gedrag.

Hoofdstuk II
GEDRAGSREGELS TEN OVERSTAAN VAN DE PATIËNT
GEDRAGSREGEL 7
De kinesitherapeut werkt in een klimaat van vertrouwen tegenover de patiënt.

GEDRAGSREGEL 8
De kinesitherapeut vraagt eerlijke honoraria en voorziet in een correcte
administratieve registratie hiervan.

Hoofdstuk III
GEDRAGSREGELS TEN OVERSTAAN VAN COLLEGA’S

GEDRAGSREGEL 9
De kinesitherapeut respecteert de rechten en competenties van collega’s.

Hoofdstuk IV
GEDRAGSREGELS TEN OVERSTAAN VAN ARTSEN EN ANDERE
ZORGVERSTREKKERS
GEDRAGSREGEL 10
De kinesitherapeut respecteert de rechten en competenties van artsen en andere
zorgverstrekkers.
GEDRAGSREGEL 11
Gedragsregels voor de kinesitherapeut-stagebegeleider

SLOTBEPALING
BIJLAGE
Gedragsregels voor de stagiair-kinesitherapeut

Hoofdstuk I
ALGEMENE GEDRAGSREGELS
GEDRAGSREGEL 1
De kinesitherapeut schikt zich naar de wetten en modaliteiten die de
beroepsbeoefening regelen.
Wetgeving en uitoefeningsmodaliteiten
1. De kinesitherapeut geeft zich ten volle rekenschap van uitgevaardigde wettelijke
bepalingen en regelgeving voor de beroepsbeoefening.
2. De kinesitherapeut streeft, in het belang van zijn beroep en zijn patiënt, steeds naar de
optimale toepassing van deze wetten en regelgevingen.
Beroepsuitoefening
3. De kinesitherapeut voorziet in een kinesitherapeutische diagnostiek en behandelvormen
binnen de domeinen waarin hij1 is opgeleid en dewelke door het beroep zijn erkend. De
kinesitherapeutische diagnostiek ontstaat door de afname van een anamnese en een fysieke
en functionele evaluatie. De identificatie van de medische problematiek is gebaseerd op de
medische diagnose. De medische diagnose samen met de kinesitherapeutische diagnostiek
moeten toelaten het meest aangewezen behandelconcept te kiezen en uit te voeren.
4. De kinesitherapeut engageert zich onder geen enkel beding in een onwettige activiteit die
verband houdt met kwalificaties, functies en plichten van de kinesitherapeut.
GEDRAGSREGEL 2
De kinesitherapeut respecteert de individuele rechten en waardigheid van elkeen en
voorziet steeds in een begripvolle zorgverstrekking.

5. De kinesitherapeut erkent het bestaan van individuele menselijke verschillen en benadert
deze verschillen respectvol en correct.
6. De kinesitherapeut laat zich leiden door de zorg voor het fysiek, psychisch en sociaal
welzijn van de patiënt.
7. De kinesitherapeut geeft zich in alle omstandigheden rekenschap van de
gezondheidsgerelateerde noden van zijn patiënten en handelt daartoe gepast.
GEDRAGSREGEL 3
De kinesitherapeut draagt zorg voor een correcte professionele besluitvorming.

1

Overal waar in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt ook de vrouwelijke vorm bedoeld.

8. De kinesitherapeut neemt professionele beslissingen in het belang van degene waarvoor
hij beroepshalve de verantwoordelijkheid draagt.
9. De kinesitherapeut waakt erover besluiten te nemen en beslissingen te treffen op basis
van zijn kennis, vaardigheid, genoten opleiding(en) en ervaring.
10. De kinesitherapeut is verantwoordelijk voor de verstrekte zorg en neemt beslissingen in
overeenstemming met de gangbare professionele normen en standaarden.
11. De kinesitherapeut verstrekt zorg aan de patiënt op een veilige en hygiënische wijze.
12. Bij het in behandeling nemen van een patiënt is de kinesitherapeut verantwoordelijk voor:
- het kinesitherapeutisch onderzoek, de beoogde therapiedoelstellingen en de
aangepaste therapeutische interventie;
- de herevaluatie en aanpassing van het behandelplan;
- het houden van een correct kinesitherapeutisch patiëntendossier.
13. Wanneer de benodigde zorg het niveau van expertise van de kinesitherapeut overstijgt,
wordt de patiënt hiervan op de hoogte gesteld en wordt hij verwezen naar de voorschrijvende
arts teneinde doorverwezen te worden naar een andere gekwalificeerde en erkende
zorgverstrekker. In onderling overleg met de voorschrijvende arts kan dat ook rechtstreeks
door de patiënt en de kinesitherapeut worden geregeld.
14. De kinesitherapeut communiceert zijn bevindingen met de voorschrijvende arts. Het
betreft o.a. de bevindingen uit de kinesitherapeutische diagnostiek, het concept van de
behandeling (de voorgestelde interventie), het verloop ervan en de nieuwe bevindingen bij
herevaluatie.
15. De kinesitherapeut wordt geacht in staat te zijn te oordelen wanneer de patiënt geen of
slechts beperkte baat heeft bij een kinesitherapeutische behandeling of het voortzetten ervan
en hem hierover in te lichten.
GEDRAGSREGEL 4
De kinesitherapeut verwerft en onderhoudt een aangepaste professionele
competentie, streeft naar de hoogst mogelijke professionele standaarden en de
verspreiding hiervan.
Competentie
16. De kinesitherapeut oefent zijn beroep uit in die domeinen waarin hij door zijn opleiding
competentie heeft verworven en engageert zich in activiteiten (praktijkvoering, opleiding of
onderzoek) die bijdragen tot het behoud en/of de uitbouw van de hoogste professionele
standaarden die in het werkdomein gangbaar zijn.
Professionele ontwikkeling
17. De kinesitherapeut dient zijn professionele competentie te onderhouden evenals de
verdere kwalitatieve ontwikkeling van zijn kennis, inzichten en vaardigheden.
De kinesitherapeut wordt aangemoedigd de kinesitherapeutische wetenschap te stimuleren
en te bevorderen door het meedelen van relevante informatie.

GEDRAGSREGEL 5
De kinesitherapeut verschaft patiënten en maatschappij steeds accurate en relevante
informatie over de kinesitherapeutische zorgverstrekking en dienstverlening.

Accurate en relevante informatie ten overstaan van de patiënt.
18. Het aan de patiënt verstrekken van informatie of het geven van adviezen op grond van
informatie waarvan de kinesitherapeut weet of kan vermoeden dat de behandelende arts (of
het team) deze opzettelijk heeft verzwegen, dient de kinesitherapeut achterwege te laten.
Indien de kinesitherapeut vermoedt dat de patiënt informatie wordt onthouden, dan is het
aangewezen dat hij dit met de arts of het team bespreekt.
19. Op verzoek van de patiënt verschaft de kinesitherapeut aan hem of aan de door hem
aangewezen vertrouwenspersoon, bepaald volgens de wet van 22 augustus 2002
betreffende de rechten van de patiënt, inzagerecht in en/of afschrift van diens
kinesitherapeutisch dossier, volgens de modaliteiten zoals bepaald door de voornoemde
Wet.
20. De kinesitherapeut licht de patiënt vooraf in over de financiële implicaties van een
behandeling of het voortzetten ervan.
21. De kinesitherapeut verstrekt steeds informatie over de inhoud van de behandeling,
voorafgaand aan deze behandeling, zeker indien het gaat om een behandelvorm waarvan de
doeltreffendheid nog onvoldoende is bewezen.

Accurate en relevante informatie aan de maatschappij.
22. Het is de kinesitherapeut toegestaan publiciteit te voeren, voor zover deze niet in strijd is
met enige wetsbepaling of met deze gedragsregels.
23. Bij het voeren of laten voeren van publiciteit behoort het tot de professionele
verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut dat er nooit sprake mag zijn van het toebrengen
van schade aan de patiënt, noch aan het beroep van kinesitherapeut of aan de
beroepsgroep zelf.
24. De kinesitherapeut dient erop toe te zien dat de publiciteit die door of ten behoeve van
hem wordt gevoerd, objectief is en in overeenstemming is met de waardigheid van het
beroep. De gegevens waarvan in de publiciteit melding wordt gemaakt, moeten
waarheidsgetrouw worden weergegeven en moeten toetsbaar zijn.
25. Iedere publiciteit moet de naam van de kinesitherapeut, de groepspraktijk van
kinesitherapeuten of de instelling waarvoor de kinesitherapeut werkt vermelden zodat de
kinesitherapeut, de groepspraktijk of die instelling steeds en direct kunnen geïdentificeerd
worden.
26. Het is de kinesitherapeut niet toegestaan enige vorm van misleidende publiciteit te
voeren.
27. Het is de kinesitherapeut niet toegestaan in de publiciteit tot uitdrukking te brengen dat hij
over een bijzondere deskundigheid beschikt, tenzij de tot uiting gebrachte deskundigheid op
grond van de door hem verworven kennis en ervaring aannemelijk kan worden gemaakt.

28. Het is de kinesitherapeut niet toegestaan in publiciteit misbruik te maken van de door
hem beklede ambten in politieke mandaten, leeropdrachten en professoraten,
bestuursmandaten, functies en mandaten in beroepsorganen of organisaties van de
kinesitherapie en in het algemeen van functies, opdrachten en mandaten buiten de
uitoefening van het beroep van kinesitherapeut zelf.
29. Het is de kinesitherapeut wel toegestaan voordrachten in te richten of te verzorgen voor
alle belangstellenden. Dergelijke informatiesessies kunnen ertoe bijdragen de kinesitherapie
beter te profileren binnen de gezondheidszorg. Dergelijke sessies dienen te voldoen aan alle
bovenvermelde regels en de "evidence based practice".
GEDRAGSREGEL 6
De kinesitherapeut behoedt het beroep voor ondeontologisch, incompetent en illegaal
gedrag.

30. De kinesitherapeut gedraagt zich op een wijze dat hij hierdoor het maatschappelijk
respect afdwingt ten overstaan van het beroep en zijn beoefenaars.
31. De kinesitherapeut engageert zich niet in ondeontologisch, incompetent of illegaal
gedrag. Bij kennis van dergelijk gedrag kan hij hierover rapporteren aan de bevoegde
instanties.
32. De kinesitherapeut waakt erover geen uitspraken te doen of verklaringen af te leggen die
vals, misleidend, frauduleus of oneerlijk zijn.
33. Het beroepsgeheim dat de kinesitherapeut moet bewaren, is van openbare orde (art. 458
van het Strafwetboek).
Het beroepsgeheim omvat alles wat de kinesitherapeut heeft gezien, gehoord, vernomen,
vastgesteld, ontdekt of opgevangen tijdens of bij gelegenheid van de uitoefening van zijn
beroep.
De kinesitherapeut kan enkel van zijn beroepsgeheim worden ontslagen in geval hij
geroepen wordt om in rechte of voor een parlementaire onderzoekscommissie te getuigen,
en in het geval de wet hem verplicht die geheimen bekend te maken.

Hoofdstuk II
GEDRAGSREGELS TEN OVERSTAAN VAN DE PATIËNT

GEDRAGSREGEL 7
De kinesitherapeut werkt in een klimaat van vertrouwen tegenover de patiënt.

Patiënt/Kinesitherapeut
34. De kinesitherapeut respecteert de rechten van de patiënt zoals geformuleerd in de Wet
van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. De kinesitherapeut draagt de
verantwoordelijkheid voor alle aspecten van de kinesitherapeutische zorg.
35. De patiënt heeft recht op een professionele relatie die gebaseerd is op kennis en
vertrouwen. Deze relatie mag nooit worden misbruikt. De fundamentele rechten, noden,
wensen en waarden van de patiënt staan in deze relatie steeds centraal.
36. De patiënt heeft het recht om behandeld te worden zonder enig onderscheid van welke
aard ook.
37. De patiënt heeft recht op respect voor de privacy vanwege de kinesitherapeut.
38. De patiënt het recht om te worden behandeld in een omgeving die voldoet aan de
normen van hygiëne en veiligheid.
39. De patiënt heeft het recht om op een toegankelijke en begrijpelijke wijze voldoende
informatie te verkrijgen over de beoogde behandeldoelstellingen en eventuele risico’s.
40. De patiënt heeft het recht om de behandeling te bespreken met de kinesitherapeut
tijdens het verloop van diens toegeleverde zorg.
41. De patiënt heeft het recht om de behandeling te onderbreken en/of deze als dusdanig
verder te weigeren.
42. De patiënt heeft het recht om geïnformeerd te worden over kinesitherapeutische
behandelingsalternatieven.
43. De patiënt heeft het recht om de kwalificaties van de kinesitherapeut te kennen.
44. De patiënt heeft recht op volledige vertrouwelijkheid over alle mogelijke gegevens en
informatie, tenzij deze wordt opgeheven op verzoek of met instemming van de patiënt of
wanneer de wet hierover anders beschikt.
45. De patiënt heeft het recht om zijn kinesitherapeut vrij te kiezen en van kinesitherapeut te
veranderen, tenzij wettelijk anders bepaald.
46. De patiënt heeft recht op de continuïteit van behandeling ongeacht de omstandigheden.

Intimiteit
47. De kinesitherapeut dient zich tegenover de patiënt en diens eventuele begeleiders
respectvol te gedragen.
48. Indien bij de kinesitherapeut andere gevoelens dan deze die in een professionele
hulpverleningssituatie passen een rol spelen, is het noodzakelijk de behandeling tactvol aan
een collega over te dragen.
49. Indien de kinesitherapeut vermoedt dat bij de patiënt andere gevoelens dan deze die in
een professionele hulpverleningssituatie passen een rol spelen, is het voor de
kinesitherapeut noodzakelijk zich hiervan te vergewissen en zonodig de patiënt er tactvol op
te wijzen dat deze gevoelens niet kunnen worden beantwoord. Blijven de signalen zich
herhalen, dan is het overdragen van de behandeling aan een collega noodzakelijk.
50. De kinesitherapeut dient alle handelingen en uitlatingen, die kunnen overkomen als een
vorm van ongewenste intimiteit te verklaren en met de nodige zorg te omgeven.
51. De kinesitherapeut onthoudt zich van een ongevraagd waardeoordeel inzake de
persoonlijke levenssfeer van de patiënt.
GEDRAGSREGEL 8
De kinesitherapeut vraagt eerlijke honoraria en voorziet in een correcte
administratieve registratie hiervan.

52. De kinesitherapeut plaatst zijn eigen financieel belang niet boven het welzijn van de
patiënt.
53. De kinesitherapeut vermijdt overconsumptie van kinesitherapie.
54. Indien de honoraria vrij te bepalen zijn, dienen deze aanvaardbaar te zijn ten overstaan
van de verstrekte zorg, rekening houdend met de setting in dewelke deze werd verschaft, de
kwalificaties van de kinesitherapeut, de socio-economische situatie van de patiënt en andere
relevante factoren.
55. Een patiënt vertrouwt op het advies van de kinesitherapeut betreffende producten en
diensten, doch moet het recht behouden deze vrij te kunnen kiezen.

Hoofdstuk III
GEDRAGSREGELS TEN OVERSTAAN VAN COLLEGA’S

GEDRAGSREGEL 9
De kinesitherapeut respecteert de rechten en competenties van collega’s.
56. Behalve in geval van overmacht voorziet de kinesitherapeut steeds in de continuïteit van
de zorgverlening.
57. De kinesitherapeut volgt tijdens de uitvoering van eenzelfde voorschrift een collega
alleen maar op, nadat hij deze daarvan op de hoogte heeft gebracht.
58. De kinesitherapeut heeft de morele plicht om na vervanging van een collega, de patiënt
naar deze laatste terug te verwijzen.
59. De kinesitherapeut die wordt vervangen, deelt zijn collega alle gegevens mee die nuttig
zijn voor het voortzetten van de behandeling.
60. De kinesitherapeut onthoudt zich te allen tijde, in het openbaar of ten overstaan van
patiënten, van kritiek op collega’s.
61. De kinesitherapeut delegeert nooit een deel van de behandeling aan een nietgekwalificeerde persoon.
62. De kinesitherapeut die participeert in een kinesitherapieopleiding draagt
verantwoordelijkheid ten overstaan van de studenten, de academische instellingen en de
klinische praktijkvoering met betrekking tot de promotie van de professionele gedragsregels.
Deze kinesitherapeut zal een toonbeeld zijn voor een correcte toepassing van de
gedragsregels en de studenten informeren binnen de setting waarin hij actief is.
63. De kinesitherapeut die betrokken is bij initiatieven van bij- en nascholing moet de nodige
competenties hebben in het gegeven domein. Hij vergewist zich ervan dat de
(cursus)inhoud, de doelstellingen, de kwalificaties van de inrichtende macht en de
participerende medewerkers het beroep niet schaden.

Hoofdstuk IV
GEDRAGSREGELS TEN OVERSTAAN VAN ARTSEN EN ANDERE
ZORGVERSTREKKERS

GEDRAGSREGEL 10
De kinesitherapeut respecteert de rechten en competenties van artsen en andere
zorgverstrekkers.
64. De kinesitherapeut erkent de beperkingen van zijn eigen professionele bekwaamheid en
respecteert de professionele onafhankelijkheid en competentie van de andere
zorgverstrekkers.
65. De kinesitherapeut moet, in het belang van de patiënt en mits diens toestemming,
overleg plegen met andere zorgverstrekkers van de patiënt, als de behoeften van de patiënt
dit vereisen.
66. De kinesitherapeut onthoudt zich bij de uitoefening van het beroep van handelingen en
uitspraken die buiten zijn deskundigheid en/of bekwaamheid liggen.
67. De kinesitherapeut vermijdt in het openbaar en in het bijzonder tegenover patiënten
kleinerende of kwetsende uitspraken te doen over andere zorgverstrekkers en over hun
diagnostische of therapeutische interventies.
68. De kinesitherapeut brengt nooit andere zorgverstrekkers in diskrediet.
69. Indien de kinesitherapeut binnen een interdisciplinair team werkt, is hij ertoe gehouden
zijn behandeling te kaderen in het totale therapieplan, informatie aan de teamleden te vragen
en te geven en met de andere teamleden loyaal en constructief samen te werken.
70. De kinesitherapeut vergewist zich ervan dat hij alle nodige informatie verkregen heeft. Bij
onduidelijkheden of vragen of indien de kinesitherapeut twijfelt aan de juistheid of
volledigheid van het voorschrift, neemt hij onverwijld contact op met de voorschrijvende arts,
zonder evenwel de patiënt nodeloos te verontrusten.
71. Indien een voorschrift een aanwijzing inhoudt waarvan de kinesitherapeut de uitvoering
onverantwoord of ineffectief acht, treedt hij in overleg met de voorschrijvende arts.
72. De kinesitherapeut informeert de arts mondeling of schriftelijk over het
behandelingsverloop en –resultaat.
73. De kinesitherapeut die ertoe genoopt is een aangevatte behandeling te onderbreken,
verstrekt aan de behandelende arts de inlichtingen die nodig zijn voor de voortzetting van de
behandeling.
74. De kinesitherapeut neemt of biedt geen geschenken aan die de professionele status en
besluitvorming kunnen aantasten. Hij participeert ook niet in dergelijke initiatieven.
Hieronder dient ook het principe van dichotomie te worden begrepen.

GEDRAGSREGEL 11
Gedragsregels voor de kinesitherapeut-stagebegeleider
75. De stagebegeleider draagt er zorg voor dat de stagiair de hem toevertrouwde opdrachten
zo efficiënt en veilig mogelijk kan uitvoeren en houdt hierbij rekening met de fase van de
ontwikkeling van de stagiair, zowel vaktechnisch als qua attitude.
76. De stagebegeleider dient voor de stagiair een gunstige leersituatie te scheppen en hem
door adequate informatie, voorbeelden, aanwijzingen en opdrachten de gelegenheid te
bieden zich te vormen.
77. De stagebegeleider dient aan de stagiair voldoende positieve en negatieve feedback te
geven betreffende diens functioneren.
78. De stagebegeleider heeft regelmatig contact met de verantwoordelijke voor de stages
van de opleidingsinstituten. Het initiatief hiertoe dient van de opleidingsinstituten uit te gaan
die er tevens voor moeten zorgen dat de stagebegeleider in zijn werk ondersteund wordt.
79. De stagebegeleider vraagt het akkoord van zijn patiënten om een gedeelte van de
behandeling door een stagiair te laten verrichten.

SLOTBEPALING
80. In alle gevallen, waarin deze gedragsregels niet voorzien, dient de kinesitherapeut te
handelen in de geest van deze gedragsregels.

BIJLAGE

Gedragsregels voor de stagiair-kinesitherapeut.
1. De stagiair dient zich te schikken naar alle voor hem relevante gedragsregels voor de
erkende kinesitherapeut.
2 De stagiair dient zich als stagiair aan de patiënt kenbaar te maken.
3 In principe erkent de stagiair het eigen karakter van de stageplaats en handelt daarnaar.
Indien hem dit gewetensbezwaren geeft, dient hij dit te bespreken met zijn stagebegeleider
of academisch verantwoordelijke.
4 De stagiair dient zich te houden aan de bepalingen die eventueel zijn vastgelegd in een
stageovereenkomst.
5 Indien de stagiair twijfelt aan de juistheid van zijn handelen dient hij steeds de
stagebegeleider te raadplegen.
6 De stagiair dient zich begeleidbaar op te stellen.
7 De stagiair dient zich nauwgezet te houden aan de afspraken die met de stagebegeleider
inzake zijn vrijheid van functioneren zijn gemaakt.
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