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NVECP- BEROEPSCODE 
Nederlands Verbond voor ECP-houders 

 

 

De NVECP-beroepscode omvat de ethische regels, die het beroepsmatig handelen van alle bij 

het NVECP aangesloten therapeuten betreffen. De NVECP-beroepscode is gebaseerd op de 

‘Verklaring van ethische principes’ van de Europese Associatie voor Psychotherapie (EAP) uit 

2002, gereviseerd in 2018 (https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-

guidelines/statement-of-ethical-principles/). 

 

 

VOORWOORD 

 

ECP-therapeuten respecteren de waardigheid en waarde van het individu en streven naar het in 

stand houden en beschermen van fundamentele mensenrechten. 

 

ECP-therapeuten zetten zich in voor het vergroten van de kennis over het menselijk gedrag en 

van het inzicht van mensen in zichzelf en anderen en het gebruik van deze kennis ter 

bevordering van het menselijk welzijn. 

 

Bij het nastreven van deze doelstellingen stellen ECP-therapeuten alles in het werk om het 

welzijn van hun cliënten, alsook van hun naasten (voor zover dat niet strijdig is met het belang 

van deze cliënten) te beschermen. Dit geldt ook voor het welzijn van deelnemers aan onderzoek 

dat door hen wordt uitgevoerd. 

 

ECP-therapeuten respecteren andere leden van hun beroepsgroep en van aanverwante 

beroepen en stellen alles in het werk, voor zover zij kunnen en waar dat niet in strijd is met de 

belangen van hun cliënten, om openheid van zaken te bieden en wederzijds respect te tonen. 

 

ECP-therapeuten zetten hun vaardigheden alleen voor doeleinden in die in overeenstemming 

zijn met bovengenoemde waarden en staan misbruik (voor zover ze daar kennis van hebben) 

door anderen niet toe. 

 

ECP-therapeuten streven naar vrijheid van onderzoek en communicatie en aanvaarden de 

verantwoordelijkheid die aan deze vrijheid verbonden is: objectieve inzet van deskundigheid en 

vaardigheden en zorg voor de belangen van cliënten, collega's, studenten, 

onderzoeksdeelnemers en andere belanghebbenden. 

 

Bij het nastreven van deze idealen onderschrijven ECP-therapeuten de ethische basisprincipes 

met betrekking tot de onderstaande onderwerpen, die in de navolgende tekst worden toegelicht: 

1. Verantwoordelijkheid; 

2. Deskundigheid; 

3. Morele en juridische normen; 

4. Vertrouwelijkheid; 

5. Welzijn van de cliënt; 

6. Professionele relaties; 

7. Openbare verklaringen; 

8. Beoordelingstechnieken; 

9. Onderzoek.  

 

https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/
https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/
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ECP-therapeuten werken samen met hun eigen beroepsorganisaties op nationaal en Europees 

niveau en met de European Association for Psychotherapy (EAP) door adequaat te reageren op 

vragen en vereisten van ethische of andere professionele commissies welke formeel onderdeel 

zijn van de organisaties waarvan zij lid zijn of waartoe zij behoren. 

Met de inschrijving in het register van het European Certificate for Psychotherapy (ECP) 

verplicht een ECP-therapeut zich tot inachtneming van de hier genoemde ethische 

basisprincipes. 

 

 

BASISPRINCIPE 1: VERANTWOORDELIJKHEID 

 

Algemeen basisprincipe: 

ECP-therapeuten hanteren in hun dienstverlening de hoogste professionele normen. Zij 

aanvaarden verantwoordelijkheid voor de gevolgen van hun handelingen en stellen alles in het 

werk om ervoor te zorgen dat op gepaste wijze van hun diensten gebruik wordt gemaakt. 

 

Basisprincipe 1.a: 

ECP-therapeuten weten dat ze in hun werk een zware sociale verantwoordelijkheid dragen, 

omdat hun aanbevelingen en professionele handelingen de levens van anderen kunnen 

veranderen. Ze zijn alert op persoonlijke, sociale, organisatorische, financiële, omgevings-

gerelateerde of politieke situaties en druk die tot misbruik van hun invloed zouden kunnen 

leiden. 

 

Basisprincipe 1.b: 

ECP-therapeuten verschaffen hun cliënten vooraf inzicht in alle mogelijke zaken die op hun 

samenwerking betrekking zouden kunnen hebben. Ze onthouden zich van relaties die hun 

objectiviteit kunnen beperken of tot een belangenconflict kunnen leiden. 

 

Basisprincipe 1.c: 

ECP-therapeuten hebben de verantwoordelijkheid om vertekening, misbruik of achterhouden 

van hun bevindingen door een instelling of instantie waarvoor zij werken waar mogelijk te 

voorkomen. 

 

Basisprincipe 1.d:  

Als leden van nationale of andere organisaties blijven ECP-therapeuten individueel 

verantwoordelijk conform de hoogst geldende normen van hun beroepsgroep. 

 

Basisprincipe 1.e:  

Als opleiders of trainers erkennen ECP-therapeuten hun primaire plicht om anderen te helpen 

kennis en vaardigheid te verwerven. Ze onderschrijven hoge wetenschappelijke normen door 

informatie objectief, volledig en nauwkeurig te presenteren. 

 

Basisprincipe 1.f: 

Als onderzoekers aanvaarden ECP-therapeuten de verantwoordelijkheid voor de keuze van 

hun onderzoeksthema's en de methoden die ze voor onderzoek, analyse en rapportage inzetten. 

Zij plannen hun onderzoek zodanig dat de mogelijkheid dat de uitkomsten misleidend kunnen 

zijn tot een minimum wordt beperkt. 

Ze bieden een grondige bespreking van de beperkingen van hun gegevens, vooral wanneer hun 

werk raakt aan sociaal beleid of kan worden uitgelegd ten nadele van personen van een 

bepaalde leeftijd, geslacht, etnische, sociaaleconomische of andere maatschappelijke groepen. 

In het publiceren van de resultaten van hun werk, houden zij geen ongunstige gegevens achter 

en erkennen ze het bestaan van alternatieve hypotheses en uitleg van hun bevindingen. ECP-
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therapeuten accepteren alleen erkenning voor het werk dat ze daadwerkelijk hebben uitgevoerd. 

Ze verduidelijken vooraf aan alle personen en organisaties die het aangaat de verwachtingen 

over het delen en het gebruik van onderzoeksgegevens. Interferentie met de milieu waarin 

gegevens worden verzameld, wordt tot een minimum beperkt. 

 

Basisprincipe 1.g: 

Als supervisors erkennen ECP-therapeuten hun primaire plicht om anderen te helpen kennis en 

vaardigheden te ontwikkelen. Ze zorgen voor hoge standaarden van reflectief leren. 

 

 

BASISPRINCIPE 2: DESKUNDIGHEID 

 

Algemeen basisprincipe: 

ECP-therapeuten dragen in het algemeen belang en in het belang van de beroepsgroep een 

gedeelde verantwoordelijkheid in het onderhouden van hoge deskundigheidsnormen. 

ECP-therapeuten erkennen de grenzen van hun deskundigheid en de beperkingen van hun 

technieken. Ze bieden alleen diensten aan en gebruiken alleen technieken waarvoor ze zijn 

opgeleid en gekwalificeerd. In die gebieden waar nog geen erkende standaard geldt, nemen 

ECP-therapeuten nemen alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om het welzijn van hun 

cliënten te beschermen. Ze nemen kennis van actuele informatie op het gebied van gezondheid, 

wetenschap en hun vakgebied, dat met hun werk/beroep/functie verband houdt. 

 

Basisprincipe 2.a: 

ECP-therapeuten geven accuraat informatie over hun deskundigheid, opleiding, training en 

ervaring. Ze onderbouwen hun onderwijs- en beroepstraining kwalificaties uitsluitend met 

diploma’s die zij hebben behaald bij gerenommeerde of door de EAP erkende onderwijs-

instellingen. Ze zorgen er voor dat ze voldoen aan de minimale professionele standaard van de 

EAP en de criteria van de betreffende European Wide Accrediting Organisation voor wat betreft 

hun modaliteit of methodiek, voor zover hierin is voorzien. Ze respecteren andere bronnen van 

onderwijs, training en ervaring die zij hebben genoten. 

 

Basisprincipe 2.b:  

Als beroepsbeoefenaars en als docenten of trainers, doen ECP-therapeuten hun werk op basis 

van zorgvuldige voorbereiding en bereidheid zodat hun praktijk aan de hoogste standaard 

voldoet en de communicatie accuraat, actueel en relevant is. 

 

Basisprincipe 2.c: 

ECP-therapeuten erkennen de noodzaak van permanente educatie en persoonlijk ontwikkeling 

en staan open voor nieuwe procedures en met de tijd veranderende verwachtingen en waarden. 

 

Basisprincipe 2.d: 

ECP-therapeuten erkennen verschillen tussen mensen, die bijvoorbeeld verband kunnen 

houden met leeftijd, geslacht, sociaaleconomische en etnische achtergrond of de bijzondere 

behoeften van diegenen die mogelijk specifiek benadeeld zijn. ECP-therapeuten zorgen er voor 

dat ze de juiste training, ervaring en advies krijgen om zich op bekwame en gepaste manier tot 

deze mensen te kunnen verhouden. 

 

Basisprincipe 2.e: 

ECP-therapeuten die verantwoordelijk zijn voor beslissingen die betrekking hebben op personen 

of beleidsregels en die gebaseerd worden op testresultaten hebben inzicht in de psychologische 

of educatieve maatstaven, validatieproblemen en testonderzoek. 
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Basisprincipe 2.f: 

ECP-therapeuten erkennen dat persoonlijke problemen en conflicten de professionele 

effectiviteit kunnen belasten. Zodoende onthouden zij zich van activiteiten, waarbij hun 

persoonlijke problemen tot ontoereikend handelen zou kunnen leiden, of een cliënt, student of 

onderzoeksdeelnemer schade zou kunnen berokkenen. Als ze zich bij dergelijke activiteiten 

bewust worden van hun persoonlijke problemen, zoeken ze competente professionele hulp om 

te bepalen of ze hun beroepsmatige activiteiten moeten opschorten, beëindigen of in omvang 

moeten beperken. 

 

Basisprincipe 2.g: 

ECP-therapeuten die zich op een nieuw werkterrein begeven, zorgen ervoor dat ze alle 

relevante training hebben afgerond en aan de betreffende professionele eisen voldoen, voordat 

ze hierin actief worden en dat hun werkzaamheden in dit nieuwe werkveld aan de hoogst 

mogelijke normen voldoen. Ze zorgen ervoor dat er geen verwatering, verwarring of 

tegenstrijdigheid met hun bestaande werkzaamheden ontstaat. 

 

 

BASISPRINCIPE 3: MORELE EN JURIDISCHE NORMEN 

 

Algemeen basisprincipe: 

De morele en ethische gedragsnormen van ECP-therapeuten zijn, net als voor elk ander 

persoon, een persoonlijke aangelegenheid, behalve wanneer deze normen een belemmering 

vormen voor de uitvoering van hun professionele verantwoordelijkheden of het maatschappelijk 

vertrouwen in psychotherapie en ECP-therapeuten schaden. 

Met betrekking tot hun eigen persoonlijke gedrag, zijn ECP-therapeuten alert op de heersende 

gemeenschapsnormen en de mogelijke gevolgen van naleving of afwijking van deze normen 

voor de kwaliteit van hun werk als ECP-therapeut. 

ECP-therapeuten zijn zich ook bewust van de eventuele gevolgen van hun gedrag in het 

maatschappelijk verkeer voor de mogelijkheden van collega’s om hun werk te kunnen doen. 

 

Basisprincipe 3.a: 

ECP-therapeuten handelen als deskundigen in overeenstemming met de principes van de EAP 

en de praktijknormen en -richtlijnen van hun eigen instelling of vereniging. 

ECP-therapeuten leven ook de betreffende wetten en voorschriften van de overheid na. 

Wanneer Europese, nationale, provinciale regelgeving of de regels en praktijknormen van 

instituten of organisaties in strijd zijn met de EAP dan wel de normen en richtlijnen van hun 

eigen instelling of vereniging, maken ECP-therapeuten hun verbintenis aan de normen en 

richtlijnen van de EAP dan wel hun eigen instelling of vereniging kenbaar en werken ze indien 

mogelijk aan een oplossing van deze strijdigheid. 

Als deskundigen in hun eigen werkveld voelen ze zich betrokken bij de ontwikkeling van 

(wettelijke) regelgeving die zoveel mogelijk het maatschappelijk belang dient en zij zetten zich in 

om bestaande regelgeving die niet het maatschappelijk belang dient te veranderen. 

 

Basisprincipe 3.b: 

Als werknemer of werkgever nemen ECP-therapeuten afstand van praktijken die 

mensonwaardig zijn of resulteren in onwettige of onrechtvaardige handelingen en keuren zij 

deze praktijken af. Zulke praktijken omvatten, maar zijn niet beperkt tot, praktijken die werving, 

publiciteit en training baseren op overwegingen aangaande ras, handicap, leeftijd, geslacht, 

seksuele geaardheid, godsdienst of nationaliteit. 
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Basisprincipe 3.c:  

In hun professionele rol onthouden ECP-therapeuten zich van alle handelingen die mogelijk de 

wettelijke, mensen- en burgerrechten van cliënten of van anderen schenden of aantasten. 

 

Basisprincipe 3.d: 

Als beroepsbeoefenaars, docenten, trainers en onderzoekers zijn ECP-therapeuten zich ervan 

bewust dat hun persoonlijke waarden van invloed kunnen zijn op hun communicatie, het gebruik 

van technieken, keuze en weergave van aanzichten of materiaal en de aard of uitvoering van 

onderzoek. Wanneer ze onderwerpen behandelen die aanstootgevend kunnen zijn, erkennen en 

respecteren ze de mogelijke houdingen en persoonlijke gevoelens die cliënten, studenten, 

stagiaires of deelnemers over deze zaken kunnen hebben. 

 

 

BASISPRINCIPE 4. VERTROUWELIJKHEID 

 

Algemeen basisprincipe: 

ECP-therapeuten hebben de primaire verplichting om de vertrouwelijkheid te respecteren van 

informatie die is verkregen van personen in het kader van hun werkzaamheden als therapeut. 

Ze maken deze informatie alleen aan derden bekend met toestemming van de betreffende 

persoon (of diens wettelijke vertegenwoordiger), behalve in zodanig uitzonderlijke 

omstandigheden waarin het niet verstrekken van deze informatie mogelijk tot duidelijk gevaar 

voor die persoon of voor anderen leidt. ECP-therapeuten informeren hun cliënten over de 

wettelijke grenzen van vertrouwelijkheid. Toestemming om informatie aan derden te verstrekken, 

wordt normaal gesprokken vooraf schriftelijk van de betreffende persoon verkregen. 

 

Basisprincipe 4.a: 

Informatie verkregen in een klinische of adviserende relatie of evaluatiegegevens over kinderen, 

studenten, werknemers en anderen, worden alleen voor beroepsmatige doeleinden besproken 

en alleen met personen die duidelijk bij de zaak betrokken zijn. Schriftelijke en mondelinge 

rapportages bevatten alleen gegevens die relevant zijn voor evaluatie of voor een doorverwijzing 

en al het mogelijke wordt gedaan om onnodige inbreuk op de privacy te voorkomen. 

 

Basisprincipe 4.b: 

ECP-therapeuten die in artikelen, lezingen of andere openbare fora persoonlijke informatie 

presenteren die ze tijdens hun professionele werkzaamheden hebben verkregen, dienen 

daartoe ofwel vooraf eenduidig toestemming te hebben verkregen, ofwel alle identificerende 

informatie voldoende te hebben geanonimiseerd. 

 

Basisprincipe 4.c: 

ECP-therapeuten treffen voorzieningen om het opslaan en verwijderen van data geheimhouding 

te waarborgen, ook in het geval zij zelf niet beschikbaar zijn. 

 

Basisprincipe 4.d: 

Indien ECP-therapeuten werken met minderjarigen of andere personen die niet in staat zijn om 

vrijwillig geïnformeerde toestemming te geven, nemen ze bijzondere zorg in acht om de 

belangen van deze personen te beschermen en andere betrokkenen op gepaste wijze te 

raadplegen en te informeren. 
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BASISPRINCIPE 5: WELZIJN VAN DE CLIËNT 

 

Algemeen basisprincipe: 

ECP-therapeuten respecteren de integriteit en beschermen het welzijn van de mensen en de 

groepen met wie ze werken.  

Wanneer er belangenverstrengelingen ontstaan tussen cliënten en instellingen waar ECP-

therapeuten werkzaam zijn, verschaffen ECP-therapeuten inzicht in de aard van hun 

verbintenissen en verantwoordelijkheden en houden ze alle partijen op de hoogte van hun 

toezeggingen. 

ECP-therapeuten stellen hun cliënten volledig in kennis van het doel en de aard van procedures 

met betrekking tot behandeling, evaluatie, onderwijs of training en ze geven duidelijk aan dat 

cliënten, studenten, stagiaires of onderzoeksdeelnemers keuzevrijheid hebben ten aanzien van 

deelname. Druk uitoefenen op mensen om deel te nemen dan wel van diensten gebruik te 

blijven maken is ethisch onverantwoord. 

 

Basisprincipe 5.a: 

ECP-therapeuten zijn zich steeds bewust van hun eigen behoeften en hun potentieel invloedrijke 

positie ten opzichte van personen waaronder cliënten, studenten, stagiaires, 

onderzoeksdeelnemers en ondergeschikten. Ze onthouden zich van misbruik van het 

vertrouwen en de afhankelijkheid van deze personen. 

ECP-therapeuten stellen alles in het werk om duale relaties te voorkomen die hun professioneel 

oordeel zouden kunnen schaden dan wel het risico op uitbuiting zouden kunnen vergroten. 

Voorbeelden van dergelijke duale relaties betreffen, maar zijn niet beperkt tot, professionele 

behandeling van of onderzoek met werknemers, studenten, supervisanten, goede vrienden of 

familieleden. Seksuele intimiteiten met cliënten, studenten, stagiaires, onderzoeksdeelnemers 

zijn ethisch onverantwoord. 

 

Basisprincipe 5.b: 

Wanneer een ECP-therapeut ermee instemt om op verzoek van een derde diensten aan een 

cliënt te verlenen, heeft de therapeut de verantwoordelijkheid om duidelijkheid te verschaffen 

over de aard van de relaties met alle betrokken partijen. 

 

Basisprincipe 5.c:  

Indien de eisen van een organisatie van een ECP-therapeut verlangen deze of andere ethische 

principes te schenden, dient de therapeut opheldering te verschaffen over de aard van de 

strijdigheid tussen de eisen en de ethische principes. De ECP-therapeut informeert alle partijen 

over de ethische verantwoordelijkheid als therapeut en neemt gepaste maatregelen. 

 

Basisprincipe 5.d: 

ECP-therapeuten maken vooraf financiële afspraken die de belangen van hun cliënten, 

studenten, stagiaires of onderzoeksdeelnemers waarborgen en duidelijk door hen worden 

begrepen. Zij geven of ontvangen geen vergoeding voor het doorverwijzen van cliënten voor  

professionele dienstverlening. Zij besteden een deel van hun diensten aan werkzaamheden 

waarvoor zij weinig of geen financiële vergoeding ontvangen.  

 

Basisprincipe 5.e: 

ECP-therapeuten beëindigen een klinische, behandel- of adviesrelatie zodra redelijkerwijs 

duidelijk is dat de cliënt er geen baat bij heeft of wanneer de cliënt dat wenst. Zij bieden aan de 

cliënt te helpen bij het vinden van alternatieve zorg. 
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BASISPRINCIPE 6: PROFESSIONELE RELATIES  

 

Algemeen basisprincipe: 

ECP-therapeuten handelen met inachtneming van de behoeften, speciale vaardigheden, en 

plichten van hun collega's in de psychotherapie, psychologie, geneeskunde en aanverwante 

beroepen. Zij respecteren de voorrechten en verplichtingen van de instellingen of organisaties 

waaraan deze collega's verbonden zijn.  

 

Basisprincipe 6.a: 

ECP-therapeuten hebben zicht op de competentiegebieden van aanverwante beroepsgroepen. 

Zij maken zo veel mogelijk gebruik van alle professionele, technische en administratieve 

middelen die de belangen van de cliënten dienen. Het ontbreken van formele relaties met 

andere professionele hulpverleners ontslaat ECP-therapeuten niet van de verantwoordelijkheid 

om voor hun cliënten de best mogelijke professionele dienstverlening te leveren, noch ontslaat 

het hen van de verplichting om te anticiperen, voortvarend te handelen en tact te betrachten bij 

het verkrijgen van de nodige aanvullende of alternatieve hulp. 

 

Basisprincipe 6.b: 

ECP-therapeuten kennen en houden rekening met de gebruiken en praktijken van andere 

beroepsgroepen waarmee zij samenwerken en verlenen volledige medewerking aan deze 

groepen. 

Wanneer een persoon vergelijkbare diensten ontvangt van een andere beroepsbeoefenaar, 

dient de therapeut die professionele relatie zorgvuldig mee te wegen en zorgvuldig om te gaan 

met deze therapeutische kwesties en het welzijn van de cliënt. De therapeut bespreekt deze 

kwesties met de cliënt teneinde het risico op verwarring en conflict te minimaliseren en spant 

zich in om, waar mogelijk, duidelijke en afgestemde relaties te onderhouden met de andere 

betrokken deskundigen.  

 

Basisprincipe 6.c: 

ECP-therapeuten die andere beroepsbeoefenaren (in opleiding) in dienst hebben of begeleiden 

aanvaarden de plicht om bij te dragen aan de verdere professionele ontwikkeling van deze 

personen en stappen te ondernemen om hun deskundigheid te waarborgen. Zij zorgen voor 

passende werkomstandigheden, tijdige evaluaties, constructief overleg en mogelijkheden om 

ervaring op te doen.  

 

Basisprincipe 6.d: 

ECP-therapeuten maken geen misbruik van hun professionele relaties met cliënten, 

supervisanten, studenten, medewerkers of deelnemers aan onderzoek voor seksuele relaties of 

anderszins. 

ECP-therapeuten tolereren geen seksuele intimidatie en keuren het af. Seksuele intimidatie 

wordt gedefinieerd als opzettelijke of herhaalde opmerkingen, gebaren of lichamelijke contacten 

van seksuele aard waarvan de ontvanger niet gediend is. 

 

Basisprincipe 6.e: 

Wanneer ECP-therapeuten weet hebben van een ethische overtreding door een andere  

ECP-therapeut, proberen zij indien mogelijk en gepast op informele wijze de kwestie op te 

lossen door het gedrag onder de aandacht van de therapeut te brengen. Wanneer het 

wangedrag van geringe aard is en/of te wijten lijkt te zijn aan een gebrek aan gevoeligheid, 

kennis of ervaring is een dergelijke informele oplossing meestal passend. Deze informele 

corrigerende inspanningen worden gedaan met aandacht voor eventuele rechten op 

vertrouwelijkheid. 
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Indien de overtreding niet voor een informele oplossing vatbaar lijkt of van ernstiger aard is, 

brengen ECP-therapeuten het onder de aandacht van de juiste instelling, vereniging of 

commissie voor beroepsethiek en gedrag. 

 

Basisprincipe 6.f: 

In publicaties wordt melding gemaakt van degenen die aan de publicatie hebben meegewerkt en 

wel in verhouding tot hun professionele bijdrage. Belangrijke bijdragen van professionele aard 

die door meerdere personen aan een gemeenschappelijk project zijn gedaan, worden erkend 

door gezamenlijk auteurschap waarbij de persoon die de belangrijkste bijdrage heeft geleverd, 

als eerste wordt vermeld. 

Kleinere bijdragen van professionele aard en omvangrijke administratieve of vergelijkbare 

ondersteunende werkzaamheden kunnen in voetnoten of in een inleidende verklaring worden 

benoemd. 

Erkenning door middel van specifieke citaten wordt toegepast voor zowel ongepubliceerd als 

gepubliceerd materiaal dat van directe invloed is geweest op het onderzoek of de publicatie. 

ECP-therapeuten die materiaal van anderen voor publicatie samenstellen en bewerken, 

publiceren het materiaal in naam van de groep waaruit het voortkwam, indien van toepassing 

met vermelding van hun eigen naam als voorzitter of redacteur. Alle medewerkers worden  

erkend en genoemd. 

 

Basisprincipe 6.g: 

Bij onderzoek aan instellingen of organisaties, moeten ECP-therapeuten zich verzekeren van de 

juiste autorisatie om dergelijk onderzoek uit te voeren. Zij zijn zich bewust van hun 

verplichtingen aan toekomstige onderzoekers en zorgen ervoor dat gastinstellingen op adequate 

wijze over het onderzoek geïnformeerd worden en de juiste erkenning voor hun bijdragen 

krijgen. 

 

 

BASISPRINCIPE 7: OPENBARE VERKLARINGEN  

 

Algemeen basisprincipe: 

Openbare mededelingen, aankondigingen van diensten, reclame en promotionele activiteiten 

van ECP-therapeuten hebben tot doel het publiek te helpen om een geïnformeerd oordeel te 

vormen en keuzes te maken. 

ECP-therapeuten vermelden op accurate en objectieve wijze hun beroepskwalificaties, affiliaties 

en functies, alsmede die van de instellingen of organisaties waarmee zij of de verklaringen 

kunnen worden geassocieerd. 

In openbare mededelingen waarin psychotherapeutische informatie of professionele meningen 

of informatie over de beschikbaarheid van technieken, producten, publicaties en diensten 

worden gegeven, baseren ECP-therapeuten hun uitingen op algemeen aanvaarde bevindingen 

en technieken met in achtneming van de beperkingen en onzekerheden van deze bevindingen. 

 

Basisprincipe 7.a: 

ECP-therapeuten kunnen in aankondigingen of advertenties over hun professionele diensten de 

volgende informatie vermelden om de dienstverlener en de aangeboden diensten te beschrijven: 

naam, hoogste relevante academische graad of opleidingscertificaat behaald aan een 

geaccrediteerde instelling, datum en type van toekenning van het ECP, lidmaatschap van 

psychotherapieorganisaties en professioneel relevante of verwante instanties, adres, 

telefoonnummer, kantooruren, een korte opsomming van de aard van de psychologische 

dienstverlening, gepaste informatie over het honorarium, gesproken vreemde talen, beleid met 

betrekking tot verzekering of betalingen van derden en andere korte en relevante informatie. 
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Aanvullende relevante of belangrijke informatie voor de consument kan worden opgenomen 

indien dit niet in strijd is met andere bepalingen van de Ethische Basisprincipes.  

 

Basisprincipe 7.b: 

In aankondigingen of advertenties over de beschikbaarheid van psychotherapeutische diensten 

of publicaties, presenteren ECP-therapeuten hun betrokkenheid bij een organisatie niet op een 

manier die ten onrechte sponsoring of certificering door die organisatie suggereert. 

In het bijzonder kunnen ECP-therapeuten bijvoorbeeld geen Europese, nationale registratie of 

relatie met een instelling of vereniging vermelden, wanneer hierdoor gespecialiseerde 

beroepsbekwaamheid of -kwalificaties worden gesuggereerd. 

Openbare mededelingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, communicatie door middel van 

een tijdschrift, boek, lijst, gids, internet, televisie, radio of film. Zij bevatten geen (i) onjuiste, 

frauduleuze, misleidende, bedrieglijke, of oneerlijke beweringen; (ii) onjuiste uitleg van een feit of 

een bewering die misleidend kan zijn doordat slechts een deel van de relevante feiten wordt 

onthuld; (iii) verklaring van een cliënt over de kwaliteit van de diensten of producten van een 

therapeut; iv) verklaring die valse of ongerechtvaardigde verwachtingen over positieve resultaten 

wekt of zou kunnen wekken; v) beweringen die buitengewone, unieke of speciale vaardigheden 

suggereren; vi) beweringen die mogelijk appel doen op angsten, zorgen of emoties van cliënten 

ten aanzien van de mogelijke gevolgen van het niet afnemen van de aangeboden diensten; (vii) 

verklaring over de aantrekkelijkheid van de aangeboden diensten ten opzichte van andere 

diensten; (viii) uitingen aan personen om ze over te halen cliënt te worden. 

 

Basisprincipe 7.c: 

ECP-therapeuten geven geen vergoeding of zaken van waarde aan een vertegenwoordiger van 

de pers, radio, televisie of een ander communicatiemedium in verwachting van of in ruil voor 

professionele publiciteit in een nieuwsitem. 

Een betaalde advertentie dient als zodanig te worden aangeduid, tenzij uit de context blijkt dat 

het om een betaalde advertentie gaat. Wanneer een advertentie door middel van radio of 

televisie aan het publiek wordt gecommuniceerd, dient deze vooraf te worden opgenomen en 

door de therapeut te worden goedgekeurd. Van advertenties en opnames van uitzendingen 

worden door de therapeut kopieën bewaard.  

 

Basisprincipe 7.d: 

In aankondigingen of advertenties van groepen voor persoonlijke ontwikkeling, sessies voor 

doelgroepen, cursussen, clinics, trainingen en instanties worden de intenties en de inhoud van 

de aangeboden ervaringen of trainingen duidelijk omschreven. 

Informatie over opleiding, training en ervaring van de trainers en ondersteuners is accuraat en 

voorafgaand aan de start van een groep, cursus of dienst beschikbaar. Voorafgaand aan 

deelname is een duidelijke omschrijving van vergoedingen en eventuele contractuele implicaties 

beschikbaar. 

 

Basisprincipe 7.e: 

ECP-therapeuten die betrokken zijn bij de ontwikkeling of promotie van psychotherapeutische 

technieken, producten, boeken en dergelijke die voor commerciële doeleinden worden 

aangeboden, spannen zich in om ervoor te zorgen dat aankondigingen en advertenties op een 

professionele, wetenschappelijk aanvaardbare, ethische en feitelijk informatieve manier worden 

gepresenteerd. 

 

Basisprincipe 7.f: 

ECP-therapeuten nemen niet voor persoonlijk gewin deel aan commerciële mededelingen of 

advertenties die het publiek de aankoop of het gebruik aanbevelen van producten of diensten, 

indien die deelname uitsluitend is gebaseerd op hun status als ECP-therapeut. 
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Basisprincipe 7.g: 

ECP-therapeuten geven uiting aan de wetenschap en de kunst van psychotherapie en bieden  

hun diensten, producten en publicaties op eerlijke en juiste wijze aan, waarbij een onjuiste 

voorstelling door sensatiezucht, overdrijving, of oppervlakkigheid wordt vermeden. ECP-

therapeuten laten zich leiden door een primaire plicht om het publiek te helpen in het vormen 

van geïnformeerde oordelen, meningen en keuzes. 

 

Basisprincipe 7.h: 

ECP-therapeuten zorgen er als opleiders voor dat de inhoud in brochures en cursusoverzichten 

juist en niet misleidend is, in het bijzonder wat betreft de te behandelen onderwerpen, principes 

om voortgang te evalueren en de aard van de cursuservaringen.  

Aankondigingen, brochures of advertenties van workshops, seminars of andere educatieve 

programma’s geven een juiste omschrijving voor wie het programma is bedoeld, alsook van de 

toelatingseisen, de educatieve doelstellingen en de aard van de te behandelen materie. 

Deze aankondigingen geven ook een nauwkeurig omschrijving van de opleiding, training en 

ervaring van de therapeuten die de programma's faciliteren en de desbetreffende vergoedingen.

  

Basisprincipe 7.i: 

In openbare mededelingen of advertenties waarin onderzoeksdeelnemers worden gezocht en 

waarbij als stimulans klinische diensten of andere professionele diensten worden aangeboden, 

moet duidelijk worden omschreven wat de aard van deze diensten is en wat de kosten en 

andere verplichtingen zijn die de deelnemers dienen te aanvaarden. 

 

Basisprincipe 7.j: 

Een ECP-therapeut aanvaardt de verplichting om anderen te corrigeren die uiting doen van de 

professionele kwalificaties van de therapeut of associaties met producten of diensten, op een 

manier die onverenigbaar is met deze richtlijnen. 

 

Basisprincipe 7.k: 

Individuele diagnostische en therapeutische diensten worden uitsluitend verleend in het kader 

van een professionele psychotherapeutische relatie. 

Indien door middel van openbare lezingen of demonstraties, kranten- of tijdschriftartikelen, radio- 

of televisieprogramma's, post of soortgelijke media, persoonlijk advies wordt gegeven, maakt de 

ECP-therapeut gebruik van de meest actuele relevante gegevens en betracht de grootst 

mogelijke professionaliteit. 

 

Basisprincipe 7.l: 

Producten die door middel van openbare lezingen of demonstraties, kranten- of 

tijdschriftartikelen, radio- of televisieprogramma's, post of soortgelijke media worden beschreven 

of gepresenteerd, voldoen aan dezelfde erkende normen als die voor producten die in het kader 

een professionele relatie gelden. 

 

 

BASISPRINCIPE 8: BEOORDELINGSTECHNIEKEN  

 

Algemeen basisprincipe: 

Bij de ontwikkeling, publicatie en toepassing van psychotherapeutische of psychologische 

beoordelingstechnieken, stellen ECP-therapeuten alles in het werk om het welzijn en de 

belangen van de cliënt te behartigen. Zij waken voor misbruik van beoordelingsresultaten.  

Zij respecteren het recht van de cliënt op inzage in de resultaten, de interpretaties daarvan en 

de basis van hun conclusies en aanbevelingen. 
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ECP-therapeuten spannen zich ervoor in om de veiligheid van tests en andere beoordelings-

technieken binnen de grenzen van wettelijke mandaten te handhaven. Zij streven naar een juist 

gebruik van beoordelingstechnieken door anderen.  

 

Basisprincipe 8.a: 

Bij het gebruik van beoordelingstechnieken respecteren ECP-therapeuten het recht van  

cliënten om volledige uitleg te krijgen over de aard en het doel van de technieken in een taal  

die de cliënten begrijpen, tenzij vooraf een expliciete uitzondering op dit recht is 

overeengekomen. Indien de toelichting door anderen wordt gegeven, stellen ECP-therapeuten 

procedures vast om de deugdelijkheid van deze toelichting te waarborgen.  

 

Basisprincipe 8.b: 

ECP-therapeuten die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling en standaardisatie van  

psychologische tests en andere beoordelingstechnieken, maken gebruik van gevestigde 

wetenschappelijke procedures en houden zich aan de relevante EAP-, nationale en institutionele 

normen.  

 

Basisprincipe 8.c: 

In rapportages van beoordelingsresultaten geven ECP-therapeuten mogelijke voorbehouden 

aan die bestaan ten aanzien van de validiteit of betrouwbaarheid vanwege de omstandigheden 

rond de beoordeling of de ongeschiktheid van de normen op de geteste persoon. 

ECP-therapeuten streven ernaar dat misbruik van beoordelingsresultaten en hun interpretaties 

door anderen wordt voorkomen. 

 

Basisprincipe 8.d: 

ECP-therapeuten erkennen dat beoordelingsresultaten verouderd kunnen raken  en geen 

volledig beeld geven van de beoordeelde. Zij stellen alles in het werk om  misbruik van 

verouderde maatregelen of onvolledige beoordelingen te voorkomen. 

 

Basisprincipe 8.e: 

ECP-therapeuten die diensten aanbieden op het gebied van scoring en interpretatie kunnen de 

geldigheid van de programma's en procedures om tot die interpretaties te komen onderbouwen. 

Het openbaar aanbieden van deze diensten wordt beschouwd als een intercollegiale consultatie. 

ECP-therapeuten stellen alles in het werk om misbruik van beoordelingsrapporten te 

voorkomen. 

 

Basisprincipe 8.f: 

ECP-therapeuten onthouden zich van het door middel van onderwijs, sponsoring of supervisie 

stimuleren en bevorderen van het gebruik van psychotherapeutische of psychologische 

beoordelingstechnieken door ongeschoolde of anderszins ongekwalificeerde personen. 

 

 

BASISPRINCIPE 9: ONDERZOEK  

 

Algemeen basisprincipe: 

Het besluit om onderzoek te doen berust op een weloverwogen oordeel van de individuele ECP-

therapeut over de wijze waarop het beste kan worden bijgedragen aan de menswetenschappen 

en het menselijk welzijn. Nadat de ECP-therapeut het besluit om onderzoek te doen heeft 

genomen, overweegt de therapeut alternatieve onderzoeksrichtingen voor de inzet van energie 

en middelen. Op basis van deze afweging voert de therapeut het onderzoek uit met respect en 

zorg voor de waardigheid en het welzijn van de mensen die deelnemen en met kennis van de 
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regels en professionele normen op het doen van onderzoek met menselijke deelnemers van 

toepassing zijn. 

 

Basisprincipe 9.a: 

Bij het plannen van een onderzoek heeft de ECP-therapeut die het onderzoek uitvoert (de 

onderzoeker) de verantwoordelijkheid om de ethische aanvaardbaarheid daarvan zorgvuldig af 

te wegen. Indien de afweging van wetenschappelijke en menselijke waarden zou kunnen 

resulteren in een aantasting van een basisprincipe heeft de onderzoeker de plicht om ethisch 

advies in te winnen en de rechten van menselijke deelnemers te waarborgen.  

 

Basisprincipe 9.b: 

Het is van primair ethisch belang voor de onderzoeker om overeenkomstig erkende normen te 

overwegen of en in welke mate een deelnemer aan risico’s wordt blootgesteld. 

 

Basisprincipe 9.c: 

De onderzoeker blijft altijd verantwoordelijk voor een ethische uitvoering van het onderzoek. De 

onderzoeker is ook verantwoordelijk voor de ethische behandeling van onderzoeksdeelnemers 

door medewerkers, assistenten, studenten en werknemers, die echter eveneens vergelijkbare 

verplichtingen hebben. 

 

Basisprincipe 9.d: 

Behalve bij onderzoek met een gering risico, sluit de onderzoeker voorafgaand aan deelname 

een duidelijke en billijke overeenkomst met onderzoeksdeelnemers af, waarin ieders 

verplichtingen en verantwoordelijkheden zijn opgenomen. De onderzoeker heeft de verplichting 

om alle afspraken en toezeggingen in die overeenkomst na te komen. 

De onderzoeker informeert de deelnemers over alle aspecten van het onderzoek die de 

bereidheid tot deelname zouden kunnen beïnvloeden en licht alle andere aspecten van het 

onderzoek toe waarover de deelnemers geïnformeerd willen worden. 

Indien voorafgaand aan het verkrijgen van geïnformeerde toestemming geen volledige openheid 

wordt gegeven, dienen er aanvullende waarborgen te zijn ter bescherming van het welzijn en de 

waardigheid van de onderzoeksdeelnemers. 

Onderzoek met kinderen of met deelnemers met een beperking dat begrip en communicatie zou 

beperken, vereist speciale beschermingsprocedures. 

 

Basisprincipe 9.e: 

Op basis van de methodologische eisen van een onderzoek kunnen het gebruik van verhulling 

of misleiding noodzakelijk lijken. Voordat een dergelijk onderzoek wordt uitgevoerd, heeft de 

onderzoeker de speciale verantwoordelijkheid om i) te bepalen of het gebruik van zulke 

technieken gerechtvaardigd is op grond van de verwachte wetenschappelijke, educatieve of 

impliciete waarde van het onderzoek; ii) te bepalen of er alternatieve procedures voorhanden 

zijn waarbij geen gebruik wordt gemaakt van verhulling of misleiding; en iii) ervoor zorgen dat de 

deelnemers zo spoedig mogelijk voldoende uitleg krijgen. Algemeen uitgangspunt is dat geen 

gebruik wordt gemaakt van dergelijke technieken. 

 

Basisprincipe 9.f: 

De onderzoeker respecteert de vrijheid van het individu om niet deel te nemen of zich op elk 

moment terug te trekken uit het onderzoek. De verplichting om deze vrijheid te beschermen 

vereist zorgvuldige aandacht indien de onderzoeker een machtspositie heeft over de deelnemer, 

of invloed kan uitoefenen op de deelnemer. 

Dergelijke machtsposities omvatten, maar zijn niet beperkt tot, situaties waarin deelname aan 

onderzoek vereist is als onderdeel van het dienstverband of waarin de deelnemer een student, 
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cliënt of werknemer van de onderzoeker is. De rechten van het individu prevaleren boven de 

behoeften van de onderzoeker om het onderzoek te voltooien. 

 

Basisprincipe 9.g: 

De onderzoeker beschermt de deelnemer tegen fysiek en mentaal ongemak, schade en gevaar 

dat mogelijk uit de onderzoeksprocedures kan voortvloeien. Indien het risico op dergelijke  

gevolgen bestaat, stelt de onderzoeker de deelnemer hiervan in kennis.  

Onderzoeksprocedures die kunnen leiden tot ernstig of blijvend letsel aan een deelnemer 

worden niet gebruikt, tenzij het niet toepassen van deze procedures de deelnemer zou 

blootstellen aan een risico op groter letsel of tenzij het onderzoek grote potentiële voordelen 

heeft en van elke deelnemer volledig geïnformeerde en vrijwillige toestemming is verkregen. 

De deelnemer dient te worden ingelicht over de procedures om binnen een redelijke termijn na 

deelname contact te kunnen opnemen met de onderzoeker indien zich stress, potentieel letsel, 

of daarmee verband houdende vragen of zorgen voordoen. 

Van de deelnemer verkregen toestemming laat de wettelijke rechten van de deelnemer en de 

wettelijke verantwoordelijkheden van de onderzoeker onverlet. 

 

Basisprincipe 9.h: 

Nadat de gegevens zijn verzameld, verstrekt de onderzoeker de deelnemer informatie over de 

aard van het onderzoek en probeert de onderzoeker eventueel bij de deelnemer ontstane 

misvattingen weg te nemen. Indien wetenschappelijke of humane waarden het uitstellen of 

achterhouden van deze informatie rechtvaardigen, heeft de onderzoeker de speciale 

verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het onderzoek en ervoor te zorgen dat zich geen 

schadelijke gevolgen voor de deelnemer voordoen.  

 

Basisprincipe 9.i: 

Indien onderzoeksprocedures resulteren in ongewenste gevolgen voor de individuele 

deelnemer, heeft de onderzoeker de verantwoordelijkheid om deze gevolgen, waaronder 

langdurige effecten, op te sporen en weg te nemen of te corrigeren.  

 

Basisprincipe 9.j: 

Informatie die in de loop van een onderzoek over een onderzoeksdeelnemer wordt verkregen, is 

vertrouwelijk, tenzij vooraf anders is overeengekomen. Indien de mogelijkheid bestaat dat 

anderen toegang tot die informatie kunnen krijgen, worden die mogelijkheid en de maatregelen 

ter bescherming van de vertrouwelijkheid, aan de deelnemer uitgelegd als onderdeel van de 

procedure voor het verkrijgen van geïnformeerde toestemming. 
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