
Van ieder lid van BVAT wordt verwacht, dat hij of zij kennis heeft genomen van ons interne reglement. 
Dit reglement is gemakkelijk in te zien via de website van BVAT. Vanaf het moment van inschrijving is het 
interne reglement direct toepasselijk op het nieuwe lid. 

Het reglement bevat onder meer praktische richtlijnen aangaande de beroepsuitoefening en praktijkvo-
ering van onze leden, daarnaast worden bepaalde artikelen van de beroepscode verder omschreven of 
aangevuld. Mochten bepalingen in het reglement strijdig zijn met de letter of de geest van de wet ofwel 
de statuten van de BVAT, dan gelden enkel de bovenliggende (wettelijke) artikelen of statuten. Strijdigheid 
en nietigheid van specifieke bepalingen van dit reglement tasten echter de geldigheid van andere bepal-
ingen niet aan.

Het reglement kan slechts worden gewijzigd na goedkeuring door de Raad van Bestuur. Een bericht van 
een eventuele wijziging wordt aan alle leden per mail verstuurd.

BEPALINGEN:

1. Vestiging en informatievoorziening 
1.1. Elke BVAT-therapeut voorziet cliënten, collega’s en andere professionals binnen het vakgebied van 
correcte informatie over behaalde diploma’s en certificeringen, professionele competentie(s), praktische 
zaken aangaande de praktijkvoering en de diensten die men aanbiedt. 

2. Hygiëne 
2.1. Elke BVAT-therapeut voert een praktijk die voldoet aan alle gebruikelijke hygiënische voorschriften en 
aan de professionele richtlijnen die eigen zijn aan het beroep. 
2.2. Er dient voorzien te worden in stromend water en toiletfaciliteiten in de nabijheid van de praktijkruimte. 
2.3. Elke BVAT-therapeut zorgt ervoor, dat de kleding die men draagt verzorgd, hygiënisch en representatief 
is. Als begeleider binnen de alternatieve gezondheidszorg heeft elke therapeut een voorbeeldfunctie in 
de maatschappij te vervullen.

3. Bekendmaking naar het publiek toe 
3.1. De BVAT-therapeut dient op een objectieve en heldere manier zijn/haar diensten bekend te maken en 
er tevens voor te zorgen dat verstrekte informatie niet strijdig is met diens werkelijke competenties en met 
geldende wettelijke bepalingen, noch dient een therapeut daar enige vorm van misleiding in te scheppen.
3.2. Indien een lid van BVAT de naam van de vereniging wil vermelden in een marketingbrief, artikel, folder 
of dergelijke, dient te allen tijde een kopie van het desbetreffende stuk vóór publicatie ervan ter inzage 
aan het secretariaat van BVAT doorgestuurd te worden. Pas na uitdrukkelijk geschreven goedkeuring van 
BVAT mag het artikel, marketingbrief, folder of dergelijke gepubliceerd worden.  
3.4. Een lid van BVAT kan en mag deelnemen aan beurzen, congressen, studiedagen, symposia etc. om 
zijn/haar diensten bekend te maken, echter mogen op locatie geen therapeutische handelingen verricht 
worden.
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4. Cliënten 
4.1. Ieder BVAT-lid zal op een duidelijk zichtbare plek in de wachtruimte/praktijkruimte het BVAT lid-
maatschap toonbaar presenteren middels zijn/haar licentieattest.
4.2. Elk lid van BVAT verbindt zich ertoe om elke cliënt zo optimaal mogelijk te helpen, behandelen en 
begeleiden. 
4.3. Elke BVAT-therapeut verbindt zich ertoe geen handelingen te verrichten die in strijd zijn met de ber-
oepsethiek, of met de gedragsregels die met de invoering van deze beroepscode van kracht zijn.
4.4. Elk lid van BVAT heeft een geheimhoudingsplicht met betrekking tot alles dat uit hoofde van diens 
functie bekend wordt. De therapeut zal alle mogelijke discretie in acht nemen en alle door de cliënt toev-
ertrouwde informatie als vertrouwelijk behandelen, tenzij de wet dit uitdrukkelijk anders voorschrijft.
4.5. De BVAT-therapeut zal geen onnodig langdurige cliëntenbinding in de hand werken, noch de cliënt 
onder morele, psychische of financiële druk plaatsen.
4.6. De BVAT-therapeut zal zich onthouden van elke soort handeling, die buiten het terrein valt waarvoor 
hij/zij een opleiding heeft genoten, of waarvoor hij/zij niet (voldoende) over de nodige bekwaamheid 
beschikt. 
4.7. Elke cliënt, die een beroep doet op dienst(en) van een erkend lid van BVAT, kan bij gegronde redenen 
een klacht indienen tegen het betrokken lid. De klachtencommissie van BVAT zal de klacht onderzoe-
ken en eventueel sanctioneren. Deze klacht dient schriftelijk of via de website www.bvat.be te worden 
neergelegd bij BVAT.  

5. Activiteiten 
5.1. Het uitoefenen van (beroepsmatige) activiteiten of methodieken die in strijd zijn met (de geest van) 
de alternatieve gezondheidszorg, is niet toegestaan. Dergelijke activiteiten of handelingen kunnen het 
beroep alsmede het imago van de BVAT-therapeut en de BVAT in het algemeen schaden. Een hiervoor 
speciaal aangestelde commissie kan hiertoe een onderzoek instellen, waarna het bestuur maatregelen 
kan treffen en mogelijke sancties kan opleggen. 
5.2. In het geval een lid van BVAT geen praktijk voerend arts is, is het niet toegestaan om medische di-
agnoses te stellen, het lichaam van cliënt op welke wijze dan ook te penetreren, injecties toe te dienen, 
besmettelijke ziekten of geslachtsziekten te behandelen, medicatie voor te schrijven of toe te dienen 
noch cliënten te adviseren aangaande reeds voorgeschreven medicatie. 

6. Bijscholing 
6.1. Elke BVAT-therapeut zal zijn vakbekwaamheid op peil houden en verhogen door zich geregeld bij te 
scholen. De Opleidingscommissie zal instaan voor de opvolging van de bijscholing, terwijl de Kwaliteits-
commissie zal instaan voor eventuele toetsing. 

7. Collega therapeuten 
7.1. Elk lid van BVAT dient te allen tijde een professionele houding aan te nemen, zowel tegenover diens 
collega’s als tegenover andere beroepsbeoefenaars binnen de complementaire gezondheidszorg. Een 
BVAT-therapeut streeft tevens naar een goede verstandhouding met beoefenaars van de reguliere ge-
neeskunde en mag geenszins ongefundeerd kritiek leveren op een behandeling die door een arts werd 
voorgeschreven, daar dit buiten ons werkveld valt.  
7.2. Klachten en kritiek jegens collega’s dienen nooit in aanwezigheid van een cliënt geuit te worden of 
publiek worden gemaakt, zolang de onderzoekscommissie van BVAT nog geen uitspraak heeft gedaan 
hieromtrent.  Zolang de klachtenprocedure nog in gang is, dient men zich terughoudend op te stellen.


