
BATC THERAPEUT 
 
Informatie werkwijze en doorverwijzen 

a. De therapeut is in staat de cliënt te informeren over de aard en betekenis van diens klacht of 
ziekte. 

b. De therapeut zal zijn werkwijze, werkvormen en de werking van de therapie aan de cliënt 
overbrengen en toelichten. 

c. De therapeut beschikt over dusdanige kennis en inzicht, dat hij in staat is de cliënt tijdig door 
te verwijzen als de situatie dat vereist of indien blijkt dat de behandelmethode(n) die hij 
beheerst ontoereikend is (zijn) om de beoogde verbetering of genezing te bewerkstelligen. 

 
Gedragscode 
De therapeut is eraan gehouden zich in het contact met de cliënt te gedragen volgens normaal 
geldende normen en de reglementen die in het therapeutenhuis van de BATC staan. 
 
Zelfstandigheid en toetsing 

a. De therapeut oefent zijn beroep zelfstandig of samen met anderen uit. Deze praktijkvoering 
heeft (in principe) een continu karakter. 

b. De therapeut biedt individuele hulp in tegenstelling tot groepsbehandeling. 
c. De therapeut is bereid tot intercollegiale toetsing (visitatie) en ook intercollegiaal overleg 

(intervisie). 
 
Levenshouding 
De therapeut streeft zoveel mogelijk een (levens)houding na, die in overeenstemming is met de 
werkvorm (therapieën) die hij praktiseert. Immers goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Beroepsprofiel, beroepsuitoefening 
De therapeut is voor alle disciplines en werkvormen die hij praktiseert, op persoonlijke titel 
aangesloten bij BATC. 
Daarbij geldt dat hij: 

a. Voldoet aan het gevalideerde beroepsprofiel, dat BATC-beroepsorganisatie heeft opgesteld; 
b. Zich onderwerpt aan een klacht- en tuchtrechtreglement. 
c. Verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft voor de eigen praktijk; 
d. Er zorg voor draagt, dat iedere nieuwe cliënt het intake- en anamneseformulier en de 

behandelingsovereenkomst invult en ondertekent (WGBO) 
e. Op verzoek van BATC loyaal, volledig en tijdig deelneemt aan door of namens BATC te 

plegen statistisch onderzoek met betrekking tot cliëntengegevens. 
 
Diagnosticeren 
De therapeut beschikt over kennis, kunde, bekwaamheden (of gaven) om zelfstandig en deskundig 
te diagnosticeren. Als er zich situaties voordoen waarin hem dat niet of onvoldoende mogelijk is, 
dan zal hij tijdig deskundige assistentie inroepen of de cliënt doorverwijzen, dat kan ook de huisarts 
betreffen. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft de therapeut een erkende opleiding 
Medische en/of Psychosociale Basiskennis (een CPION of SNRO geaccrediteerde opleiding). 
De therapeut behoort een goed luisteraar te zijn. Hij gunt de cliënt voldoende tijd om zijn verhaal te 
kunnen doen. Hij heeft vaardigheid ontwikkeld in het kunnen begeleiden van emotionaliteit. 
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