DEONTOLOGISCHE CODE VOOR DE
SOFROLOOG
Voorwoord
Mede als gevolg van talrijke veranderingen in de samenleving, de gezondheidszorg en de
welzijnssector in het bijzonder, worden sofrologen regelmatig geconfronteerd met
professionele en deontologische vraagstukken. Het is daarom van cruciaal belang om als
beroepsgroep bepaalde gedragsregels na te leven, en dit zowel bij de beroepsuitoefening
als tijdens de opleiding tot sofroloog.
Hiervoor kunnen sofrologen terugvallen op een deontologische code die professor Alfonso
Caycedo, grondlegger van de Sofrologie, ontwikkelde. Deze deontologische code werd
later meermaals aangevuld en gewijzigd.
Evenwel, vanuit een groeiende behoefte naar een Nederlandstalige versie die meer
aansluit bij de vraagstukken waarmee sofrologen in Vlaanderen en Nederland vandaag
geconfronteerd worden, besloot de Vlaamse Vereniging van Caycediaanse Sofrologen vzw
(V.V.C.S.), in samenspraak met Sofrocay1, om nieuwe gedragsregels te ontwikkelen en
deze onder te brengen in onderstaande deontologische code (hierna ‘Code’ genoemd).
In voorliggende deontologische code wordt met ‘Sofrologie’ of hiervan afgeleide termen
steeds verwezen naar de ‘Caycediaanse Sofrologie’.
Immers, de term ‘Sofrologie’ werd nooit gepatenteerd of op enige andere wijze wettelijk
beschermd. Dit resulteerde doorheen de tijd in een zeer uiteenlopend gebruik van de
term om allerhande relaxatietechnieken en behandelingen aan te duiden.
Geconfronteerd met deze verregaande uitholling van de term ‘Sofrologie’, zag prof.
Caycedo zich genoodzaakt tot de introductie en het patenteren van de term
‘Caycediaanse Sofrologie’, om zo zijn wetenschappelijk werk en de daaruit voortvloeiende
epistemologie en methodologie te vrijwaren.
Het hebben van gedragsregels vormt een essentieel onderdeel van de professionalisering
van de Sofrologie.
Deze professionalisering behelst:
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enerzijds, het proces waarbij leden van een beroepsgroep, op collectieve wijze,
vooral gebruikmakend van hun competentie en expertise, trachten de hen
toekomende sociale positie te verwerven of te behouden, met als doel de status
van het beroep te vrijwaren en te verbeteren, en



anderzijds, het uitdragen van een gezamenlijk kwaliteitslabel naar het cliënteel
toe dat op hun diensten beroep doet.

Sofrocay is de afkorting van Caycediaanse Sofrologie. Hiermee wordt de Academische Sectie van de Fondation
Alfonso Caycedo aangeduid, welke zich bezighoudt met de correcte oriëntatie van de methodologie van
Caycediaanse Sofrologie.

Indeling
Deze Code omvat volgende bepalingen:
1. Algemene bepalingen
2. Gedragsregels ten overstaan van de cliënt
3. Gedragsregels ten overstaan van de collega-sofrologen
4. Gedragsregels ten overstaan van andere zorgverstrekkers
5. Slotbepaling

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
Deze Code is van toepassing op elk individu dat de titel van sofroloog draagt, ongeacht
diens werkterrein, functies en methodes. Hij2 verbindt er zich toe de bepalingen van deze
Code strikt na te leven.

Art. 1 - Definities
1.1. Sofrologie: een discipline waarbij met eigen en originele technieken onderzoek
wordt gedaan naar het pure bewustzijn en de waarde van het bestaan ervan. Deze werd
in 1960 in Madrid ontwikkeld door prof. A. Caycedo in het kader van de klinische
psychiatrie. Het woord Sofrologie en vervolgens alle semantische afleidingen ervan,
werden door prof. A. Caycedo gebaseerd op volgende Griekse formanten: SOS voor
harmonie of balans, PHREN voor het bewustzijn of de geest, LOGOS voor wetenschap of
studie. Dit resulteerde in: ‘de wetenschap die het bewustzijn in harmonie bestudeert’. Bij
aanvang van zijn wetenschappelijk onderzoek naar het bewustzijn, bedacht prof. A.
Caycedo een passende Latijnse leuze: “Ut conscientia noscatur”, wat betekent: “dat het
bewustzijn gekend wordt”.
1.2. Sofroloog: elke deskundige die zijn basisopleiding (Graad 1- 4) heeft afgerond in
een door de Fondation Alfonso Caycedo erkende instelling en in het bezit is van het
diploma Caycediaans Sofroloog.
1.3. Master Sofroloog: sofroloog die zijn volledige opleiding (Graad 1 – 12) heeft
afgerond in een door de Fondation Alfonso Caycedo erkende instelling en in het bezit is
van het diploma Master Specialist in Caycediaanse Sofrologie.
1.4. Cliënt: elke persoon, groep of elke organisatie die een beroep doet op de
professionele diensten en begeleiding van een sofroloog.
1.5. School voor Caycediaanse Sofrologie: opleidingsinstituut dat door de Fondation
Alfonso Caycedo toelating krijgt om de 1e 4 Graden van de opleiding tot Master Sofroloog
te onderwijzen.
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Wanneer in de tekst de mannelijke vorm wordt gebruikt, wordt eveneens de vrouwelijke vorm bedoeld.

Art. 2 - Competenties van de sofroloog
De uitoefening van Sofrologie op klinisch vakgebied behoort uitsluitend tot de
bevoegdheid van sofrologen die tevens een vorming genoten hebben in officieel erkende
instellingen uit de menswetenschappen en/of uit de gezondheidssector.

Art. 3 - Bijscholing
De sofroloog zal zijn vaardigheden en beroepskennis permanent op peil houden,
aanvullen en verder ontwikkelen door:




de methodologie van de Sofrologie ook voor zichzelf toe te passen,
de ontwikkelingen en evoluties inzake Sofrologie nauwgezet op te volgen, en
door op regelmatige basis bijscholingen te volgen.

Art. 4 - Verantwoordelijkheid van de sofroloog
4.1. De sofroloog is verantwoordelijk voor het verschaffen van kwalitatief hoogstaande
zorg. Hij verbindt er zich toe om zich in zijn keuze van methodes en technieken, evenals
in de toepassing ervan te laten leiden door deze verantwoordelijkheid en door de
gevolgen van zijn handelingen op het welzijn en het welbevinden van zijn cliënten.
4.2. Hij hanteert enkel oefeningen uit de Graden die hij volledig en met vrucht
doorlopen heeft en die hij zelf beoefent.
4.3. De sofroloog heeft de plicht om een handeling waarvoor hij zich niet voldoende
bekwaam of gekwalificeerd acht, te weigeren. In dat geval dient hij die beslissing aan de
cliënt of opdrachtgevers te melden en te motiveren. Als het nodig is zal hij de deelname
voorstellen van andere sofrologen die bekwaam zijn in die materie.
4.4. Hij is zich bewust van de beperkingen van de door hem aangewende procedures
en methodes en zal desgevallend doorverwijzen naar gespecialiseerde zorgverleners.
4.5. Een belangrijke eigenschap van de Sofrologie is haar aanpassingsvermogen aan
grote groepen en haar verhoogde doeltreffendheid indien ingezet in groepsverband. Dit
laat de ervaren sofroloog toe de methode te oriënteren en aan te passen, zowel op
individueel als op groepsniveau.
4.6.

De sofroloog gaat een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis.

4.7.

De sofroloog let op zijn eigen gezondheid.

Art. 5 - Onderzoek en publicaties
5.1. De sofroloog neemt deel aan de ontwikkeling van de, op wetenschappelijk
onderzoek gebaseerde, professionele kennis.
5.2. Wanneer onderzoek wordt gerealiseerd met niet-fenomenologische methoden, is
klinisch onderzoek voorbehouden aan professionelen in de gezondheidswetenschappen.
Indien het gaat over farmacologische of bio-elektronische onderzoeken is het onderzoek
uitsluitend aan de arts-sofroloog voorbehouden.

5.3. In geval van onderzoeksactiviteiten, zal het onderzoek uitgevoerd en
gerapporteerd worden met integriteit, eerlijkheid en volgens erkende wetenschappelijke
maatstaven. Het onderzoek zal gebeuren met de uitdrukkelijke goedkeuring van de
betrokkenen en op een wijze die de deelnemers redelijkerwijs beschermt tegen mogelijke
nadelige gevolgen.
5.4. De sofroloog mag onder zijn naam alleen studies of onderzoek publiceren dat hij
persoonlijk heeft geleid of waartoe hij actief heeft bijgedragen. Hij ziet erop toe dat de
mogelijkheden en beperkingen van de toepassing van de Sofrologie op correcte en
duidelijke wijze worden voorgesteld in zijn publicaties én in zijn verklaringen.

Art. 6 - Publiciteit
Het is de sofroloog toegestaan publiciteit te voeren, op voorwaarde dat hij dit op
objectieve en waardige wijze doet en hij niet in strijd handelt met enige wetsbepaling of
met deze Code.
Bij vermelding van zijn titels, kwalificaties, opleiding, ervaring, bekwaamheid, aansluiting
bij een beroepsgroepering, of van eventuele andere relevante informatie, heeft de
sofroloog de plicht om dit op een correcte waarheidsgetrouwe wijze te doen.

Art. 7 - Attitude
Bij de uitoefening van zijn beroep neemt de sofroloog een eervolle houding aan, die
bijdraagt tot de faam van het beroep.

Art. 8 - Beroepsverzekering
Elke sofroloog verbindt er zich toe een verzekering af te sluiten waarin eventuele schade
gedekt wordt die, rekening houdend met de sector waarin hij werkzaam is, kan
veroorzaakt worden tijdens de uitoefening van zijn beroepsactiviteit.

Art. 9 - Onafhankelijkheid
Wanneer een sofroloog voor de uitoefening van Sofrologie contractueel of statutair
verbonden is aan een privéonderneming of een openbare instelling, houdt dit geen
wijziging in van zijn professionele plichten en in het bijzonder van de verplichtingen
betreffende het beroepsgeheim.
Eveneens behoudt de sofroloog in voornoemd geval zijn onafhankelijkheid in de keuze
van methodes en in het nemen van beslissingen. Bij het opmaken van contracten maakt
hij melding van de Code en hij verwijst ernaar in zijn professionele verbintenissen.

Art. 10 - Bedenkelijke organisaties/ procedés
De sofroloog zal zich onthouden van deelname aan sektarische organisaties,
bewustzijnsveranderende procedés, handelingen die de vrijheid beperken of aantasten,
ongeacht de methode of de aangevoerde argumentatie.

Hoofdstuk 2. Gedragsregels ten overstaan van de
cliënt
Art. 11 - Eerbiediging van de waardigheid en rechten van de persoon
De sofroloog staat ten dienste van de mens en de mensheid.
Hij eerbiedigt en verdedigt, zonder enige vorm van discriminatie, de fundamentele
rechten van de persoon en van groepen van personen, namelijk hun vrijheid,
waardigheid, privacy, autonomie en integriteit.
Dit betekent:
11.1 Eerbied zonder enige vorm van discriminatie op grond van ras, huidskleur,
nationaliteit, afkomst, etnische afstamming, handicap, geloof of levensbeschouwing,
seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging,
syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap,
geboorte, sociale afkomst, geslacht of taal.
11.2 Eerbied voor de morele waarden van de persoon. De sofroloog zal erover waken
om steeds de persoonlijke wil van een juridisch handelingsbekwame persoon te
respecteren. Als de cliënt echter juridisch handelingsonbekwaam is, zal de sofroloog,
rekening houdend met de van kracht zijnde wetgeving, zich door zijn geweten laten
leiden.
11.3 De sofroloog houdt rekening met het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling
van elke cliënt, met inachtneming van diens grenzen, evenals de redenen die de cliënt
ertoe aangezet hebben om Sofrologie te beoefenen. De sofroloog verplicht een cliënt
nooit om een specifieke oefening uit te voeren. Een cliënt moet altijd de vrijheid
behouden om ofwel te weigeren om een oefening uit te voeren of ze aan te passen.
11.4 De sofroloog neemt niemand tegen zijn wil in onderzoek, begeleiding of
behandeling. Hij erkent het recht van de cliënt om in alle onafhankelijkheid al of niet voor
hem te kiezen, en op om het even welk ogenblik zijn begeleiding te onderbreken.

Art. 12 - Sofronische alliantie
Het succes van de sofronische alliantie vereist een vertrouwensrelatie tussen de sofroloog
en diens cliënt.
In deze relatie zal de sofroloog steeds de privacy en overtuigingen van zijn cliënt
respecteren, en zal hij zich onthouden van het opleggen van de zijne.

Art. 13 - Activiteiten naast Sofrologie
Wanneer een sofroloog verschillende activiteiten uitoefent (bijvoorbeeld andere vormen
van begeleiding, therapie, administratieve functies, …) moet hij erop toezien dat de cliënt
op de hoogte is van die verschillende soorten activiteiten.
Hij moet zijn cliënt altijd van bij de aanvang duidelijk vermelden in welk kader hij hem
ontmoet.

Art. 14 – Informatieplicht
De sofroloog ziet erop toe dat zijn cliënt bij aanvang van de begeleiding, de aard van de
begeleiding, de grenzen van vertrouwelijkheid, de financiële afspraken en eventuele
andere voorwaarden begrijpt.

Art. 15 – Toestemming van de cliënt
De cliënt moet volledig instemmen met het programma dat wordt voorgesteld door de
sofroloog.
In geval dat deze toestemming om medische reden of wilsonbekwaamheid niet kan
worden gegeven door de cliënt zelf, moet dit door de wettelijke vertegenwoordiger van
de cliënt gebeuren.

Art. 16 – Minderjarigen
De begeleiding van een sofroloog bij een minderjarige gebeurt rekening houdende met
zijn onderscheidingsvermogen, zijn capaciteiten, zijn situatie, zijn rechtspositie en de
geldende wettelijke bepalingen.

Art. 17 – Beroepsgeheim
Zodra een sofroloog begint aan een begeleiding (inclusief intakegesprek), treedt hij in
een vertrouwensrelatie met zijn cliënt en is hij gebonden door de discretieplicht en het
beroepsgeheim. We verwijzen naar de geldende wettelijke bepalingen ter zake.
In het geval een cliënt van plan is zichzelf of een ander in gevaar te brengen, zet de
sofroloog alle stappen die redelijkerwijs van hem verwacht kunnen worden om de juiste
instanties op de hoogte te stellen.
Het einde van de professionele relatie of het overlijden van de cliënt heft de
discretieplicht van de sofroloog niet op.
U schendt het beroepsgeheim wanneer u opzettelijk geheimen bekendmaakt, ook
wanneer u niet de bedoeling heeft om iemand schade of nadeel te berokkenen. Hoe u
een geheim kenbaar maakt, is van geen belang. 3
Er zijn vier situaties waarin u een geheim toch mag prijsgeven:
 voor een rechtbank of een parlementaire onderzoekscommissie, als het onderzoek
dat vereist
 bij ouders van een minderjarige, aangezien zij aansprakelijk zijn en
beslissingsrecht hebben over fundamentele aspecten van de opvoeding zoals
onderwijs en gezondheid
 als de betrokken persoon akkoord gaat, wilsonbekwaam is of er een noodsituatie
dreigt
 om leidinggevenden op de hoogte te brengen; zo bestaat er een gedeeld
beroepsgeheim als de leidinggevende ook deelneemt aan de hulpverlening
Toch is het nog altijd aangeraden de persoon ervan te overtuigen om geheime informatie
zelf mee te delen.
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Art. 18 – GDPR
Als de sofroloog informaticasystemen gebruikt, zal hij ervoor zorgen dat deze geen
afbreuk doen aan het recht op privacy van de cliënt. In die zin zal hij ervoor zorgen dat
elke gegevensbank, die verband houdt met het sofro-dossier, onder zijn controle en
verantwoordelijkheid blijft. In geen geval zal hij toelaten dat die gegevens verbonden zijn
met een computernetwerk dat buiten zijn controle valt.
De sofroloog moet al de persoonsgegevens van zijn cliënteel met de nodige zorg en
transparantie behandelen en hij moet duidelijk communiceren over het beoogde gebruik
ervan.
De sofroloog verbindt er zich te toe zich te informeren en in orde te stellen met de
geldende GDPR-verplichtingen. 4

Art. 19 - Vertrouwelijkheid in groepssessies
In groepssessies wijst de sofroloog de deelnemers er uitdrukkelijk op dat ze het
vertrouwelijk karakter moeten respecteren van wat gezegd of gedaan wordt tijdens een
groepssessie.
De sofroloog brengt de deelnemers eveneens op de hoogte dat zij niet gebonden zijn tot
een discretieplicht of beroepsgeheim.

Art. 20 - Informed consent
De sofroloog zal cliënten steeds schriftelijk toestemming vragen alvorens hun namen te
noemen, hen als referent op te geven of andere informatie te verschaffen waardoor zij
als cliënt herkenbaar zijn.
Hij bewaart de schriftelijke toestemming (informed consent) conform de wettelijke
bepalingen.

Art. 21 - De cliënt binnen de context onderzoek
21.1 De sofroloog zal goedkeuring vragen aan de persoon waarop geëxperimenteerd
wordt, of aan diegenen die voor hen verantwoordelijk zijn. Ze worden op de hoogte
gebracht over de efficiëntie van de methoden en de verwachte voordelen, alsook de
mogelijke risico’s.
21.2 Het experiment mag op geen enkele manier leiden tot een vermindering van het
psychologisch bewustzijn, noch van het moreel bewustzijn en zeker niet van de
waardigheid van de persoon.
21.3



De sofroloog moet een duidelijk onderscheid maken tussen:
enerzijds: de processen, methodes en technieken die al bewezen zijn, die deel
uitmaken van de methodologie van de Sofrologie, en
anderzijds: de nieuwe technieken en methodes die getest worden.

Hij zal deze laatsten dus niet voorstellen alsof het technieken en methoden zijn die al in
de sofrologische praktijk getest en aanvaard zijn.
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Art. 22 - Sofro-dossier
Bij individuele behandeling is de sofroloog verantwoordelijk voor het houden van een
gepast cliëntendossier (zie bv. document Sofro-anamnese).
De gegevens van cliënten worden op zorgvuldige wijze verzameld, bijgehouden, bewaard
en vernietigd, en er wordt op vertrouwelijke wijze mee omgaan, in overeenstemming
met de geldende wettelijke bepalingen.
Op verzoek van de cliënt, verschaft de sofroloog inzagerecht in en/of een afschrift van
diens sofro-dossier, met uitzondering van die gegevens die geen betrekking hebben op
de cliënt zelf.

Art. 23 – Continuïteit
De sofroloog verzekert de continuïteit van de diensten die hij aan de cliënt verstrekt.
Hij neemt de nodige maatregelen (zoals warme doorverwijzing naar een collegasofroloog) wanneer hij zijn verbintenis moet opschorten of beëindigen.

Art. 24 – Werkomgeving
De sofroloog verbindt er zich toe om, binnen de grenzen van zijn controle, alle redelijke
maatregelen te treffen om een veilige werkomgeving te waarborgen.

Art. 25 – Vergoedingen
De sofroloog zal zijn honoraria met tact en moderatie bepalen.
In die zin zal hij er altijd rekening mee houden dat zijn professionele activiteit een
humanitair doel dient.
25.1 Niettemin moet de uitoefening van Sofrologie een legitiem middel zijn voor de
sofroloog om zijn kost te verdienen. Hij heeft het recht op betaling volgens het belang
van de verleende diensten, overeenkomstig met zijn bekwaamheid en zijn professionele
verdiensten, alsook op basis van specifieke omstandigheden en de economische situatie
van zijn cliënten.
25.2 De ontvangen vergoedingen of lonen moeten vergelijkbaar zijn met die van
andere sofrologen die in een vergelijkbare situatie zijn. Het moet ook in verhouding zijn
met de graad van ontwikkeling van de sofroloog en zijn wetenschappelijke en
academische verdiensten.
25.3 De sofroloog zal steeds bereid zijn om zijn medewerking te bieden en om het
gebruik van de methodes van Sofrologie aan een verlaagde prijs te verlenen voor
cliënten in een complexe socio-economische situatie. Hij kan dit op eigen initiatief doen
of in samenwerking met de organisaties die in deze richting werken.
25.4 De sofroloog zal alleen diensten, goederen of andere niet-geldelijke vergoedingen
voor zijn diensten aanbieden of accepteren als dit de professionele cliëntrelatie niet
schaadt.

Art. 26 - Professionele betrekkingen
26.1 De sofroloog mag met zijn cliënten enkel professionele betrekkingen
onderhouden. Hij zal de verantwoordelijkheid nemen voor het stellen van duidelijke,
passende en cultureel wenselijke grenzen voor het contact met zijn cliënten.
26.2 Indien bij de sofroloog andere gevoelens dan deze die in een professionele relatie
passen een rol spelen, is het noodzakelijk de behandeling aan een collega over te
dragen.
26.3 Indien de sofroloog vermoedt dat bij de cliënt andere gevoelens dan deze die in
een professionele relatie passen een rol spelen, is het voor de sofroloog noodzakelijk zich
hiervan te vergewissen en zo nodig de cliënt 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.

Art. 27 - Afronden behandeling
De sofroloog wordt geacht te kunnen oordelen over wanneer een cliënt geen of slechts
beperkte baat heeft bij een sofrologische behandeling of het voortzetten ervan. Tevens
wordt hij geacht zijn cliënt hierover op gepaste wijze te kunnen inlichten.

Hoofdstuk 3. Gedragsregels ten overstaan van
de collega-sofrologen
Art. 28 – Collegialiteit
28.1 De collegialiteit tussen sofrologen is een plicht en een ethisch principe. Hun
onderlinge relatie berust op loyaliteit en wederzijds respect.
28.2 Ze zullen ernaar streven om hun collega-sofrologen5 te zien op het sofrologische
driedimensionale niveau, rekening houdend met hun waarden in plaats van hun
gebreken.
28.3 De sofroloog eerbiedigt de opvattingen en de praktijk van zijn collega’s in zoverre
deze in overeenstemming zijn met deze Code. Dit sluit echter de mogelijkheid van
gegronde kritiek niet uit.

Art. 29 – Intervisie
29.1 Sofrologen zullen proberen om periodiek te vergaderen en kennis uit te wisselen,
afhankelijk van de streek waar ze wonen, om de Vivantiële Sofrologische Training eigen
aan de Methode Alfonso Caycedo® of Isocay Methode® te versterken en verstevigen op
het existentiële niveau.
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29.2 De sofroloog stelt zijn bekwaamheden en beroepservaring ter beschikking van zijn
collega’s.
29.3 De sofroloog toetst zijn eigen beroepsovertuigingen regelmatig aan die van zijn
collega’s. Indien nodig raadpleegt hij hen, waarna ze hem - met naleving van het
beroepsgeheim - hulp zullen verlenen.

Art. 30 - Sofrologie aan collega’s
De sofroloog zal zijn professionele diensten in verband met de sofrologische activiteit,
aan een sterk verlaagde prijs aan zijn collega’s verlenen. In elk geval zal hij de som
ontvangen die overeenkomt met de uitgaven die deze activiteit veroorzaakt.

Art. 31 – Cliënteel winnen
De sofroloog onthoudt zich van het winnen van patiënten. Hij heeft respect voor de vrije
keuze van de cliënt.

Art. 32 – Doorverwijzing
De sofroloog aanvaardt noch biedt enige commissie wanneer hij een persoon voor een
behandeling Sofrologie of andere behandeling of begeleiding doorverwijst naar of
doorverwezen krijgt van een andere collega of beroepsbeoefenaar.

Art. 33 – Vervangingen
De sofroloog die wordt vervangen, deelt zijn collega alle gegevens mee die nuttig zijn
voor het voortzetten van de behandeling.
De sofroloog heeft de morele plicht om na de vervanging van een collega, de cliënt naar
deze laatste terug te verwijzen.

Art. 34 - Sofrologie-opleiding
34.1 De
sofroloog
die
participeert
in
een
Sofrologie-opleiding
draagt
verantwoordelijkheid ten overstaan van de studenten en de academische instellingen met
betrekking tot de promotie van de professionele gedragsregels.
Van hem wordt verwacht dat hij een toonbeeld is voor een correcte toepassing van de
gedragsregels omschreven in deze Code.
34.2 De sofroloog 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
organiserende instantie en de participerende medewerkers het beroep niet schaden.

Art. 35 – Code
Wanneer een sofroloog van oordeel is dat een collega
overeenstemming met deze Code, zal hij hem erop wijzen.

zich

niet

gedraagt

in

Hoofdstuk 4. Gedragsregels ten overstaan van
andere zorgverstrekkers
Art. 36 – Samenwerking
36.1 In samenwerking met andere beroepen zal de sofroloog zijn professionele
identiteit en onafhankelijkheid doen eerbiedigen en eerbiedigt hij die van de anderen.
36.2 Indien de sofroloog binnen een interdisciplinair team werkt, is hij ertoe gehouden
zijn behandeling te kaderen in het totale behandelplan, informatie aan de teamleden te
vragen en te geven en met de andere teamleden loyaal en constructief samen te werken.

Art. 37 – Cliënt op doorverwijzing
Bij doorverwijzing, vergewist de sofroloog zich ervan dat hij alle nodige informatie
verkregen heeft. Bij onduidelijkheden of vragen, neemt hij contact op met de
voorschrijvende arts.

Art. 38 – Sofroloog versus voorschrijvende arts
De sofroloog informeert de voorschrijvende arts mondeling of schriftelijk over het
behandelingsverloop en –resultaat. Hij houdt daarbij rekening met de geldende regels en
opvattingen rond beroepsgeheim en discretieplicht.

Art. 39 – Sofroloog versus andere zorgverleners
De sofroloog kan, in het belang van de cliënt en mits diens uitdrukkelijke toestemming,
overleg plegen met andere zorgverstrekkers van de cliënt, als de behoeften van de cliënt
dit vereisen.

Art. 40 – Cliënt versus andere zorgverleners
De sofroloog heeft respect voor de relatie tussen de cliënt en de andere zorgverleners.

Art. 41 – Respect voor de grenzen
De sofroloog onthoudt zich bij de uitoefening van het beroep van handelingen en
uitspraken die buiten zijn deskundigheid en/of bekwaamheid liggen. Hij erkent de
beperkingen van zijn eigen professionele bekwaamheid en verwijst ten gepaste tijde
door. Hierbij laat hij de cliënt steeds de vrije keuze.

Hoofdstuk 5. Slotbepaling
Art. 42 – De geest van de Code
In alle gevallen waarin deze gedragsregels niets voorzien, dient de sofroloog te handelen
in de geest van deze gedragsregels.

*

*
*

