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Handelingen 

 De Handelingen van een INPP-therapeut 

Elke INPP-therapeut heeft bij zijn/haar aansluiting bij INPP Nederland beloofd zich aan 
de volgende regels te zullen houden: 

1. Handelingen met betrekking tot de anamnese  

De INPP-therapeut: 

1. vraagt expliciet toestemming van de cliënt voor de behandeling en informeert de 
cliënt over de inhoud van de behandeling  

2. werkt effectief met de hulpvrager samen en komt behandeldoelen overeen.  
3. hanteert het beroepsgeheim.  
4. vraagt de hulpvrager of hij/zij voor het probleem contact heeft gehad met de 

reguliere gezondheidszorg. Bij twijfel over de aard van de klacht wordt 
geadviseerd daarmee contact op te nemen.  

5. informeert de hulpvrager omtrent het bestaan van een klachtenregeling voor 
cliënten, op te vragen bij INPP-Nederland. Ook is dit te vinden op www.inpp.nl 

  
Toelichting: een INPP-therapeut: 
- biedt een professioneel antwoord op de hulpvraag van mensen, die zich in hun 
  functioneren geestelijk en/of lichamelijk belemmerd voelen. 
- gebruikt het testen van reflexen als middel om blokkades op te sporen. De  
  gevonden disbalans wordt gecorrigeerd, oftewel de reflexen van de betreffende persoon  
  wordt gecorrigeerd. 
- werkt met de hulpvrager samen op voet van gelijkwaardigheid wat betreft  
  communicatieve processen, vertrouwensrelatie, respect, openheid, betrokkenheid en  
  beroepsgeheim, zodat de krachten van hulpvrager en hulpverlener elkaar kunnen  
  aanvullen en versterken. 
- is bekend met de reguliere zorgverlening.  
- belemmert geenszins de reguliere hulp/zorgverlening en staat open voor overleg met  
  medici, paramedici en andere hulpverleners voor zover van toepassing voor de INPP- 
  therapeut. 
- Bij doorverwijzing (ook naar de reguliere zorg) wordt met schriftelijke of mondelinge  
  toestemming van de cliënt informatie verstrekt over de inhoud en de grenzen van de  
  behandelingen. 
  
2. Handelingen met betrekking tot de behandeling 
De De INPP-therapeut: 

1. Werkt vanuit een reflexcorrigerende benadering.  
2. Gebruikt correctiemethoden welke het zelfregulerende systeem van het lichaam 

activeren teneinde het lichaam van de hulpvrager in balans te brengen.  
3. Toetst tijdens de behandeling de gebruikte correcties op hun werkzaamheid door 

het testen van de afwijkende reflexen.  
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4. Adviseert de hulpvrager wat deze, gezien de testresultaten, kan doen om zijn 
welbevinden te herwinnen en/of te behouden.  

5. Is in staat de wijze van testen en het testresultaat aan de cliënt en derden uit te 
leggen 

  
 
Toelichting:  
De INPP-therapeut: 

- maakt voor de correcties gebruik van natuurlijke, gezondheidsbevorderende prikkels 
  van structurele, chemische en/of psychische aard en wil daarmee de aangeboren,  
  zelfregulerende levensenergie stimuleren. 

-  is niet symptoomgericht maar procesgericht werkzaam d.w.z. dat hij begint werken 
  vanuit de vroegste fout in het reflexsysteem 
-  neemt een geheel eigen plaats in de hulpverlening in en kan voor, naast en na  
  medische of paramedische behandelingen operationeel zijn. (vervangt met zijn  
  behandelingen geen medische of paramedische behandelmethoden.) 
-  heeft mogelijkheden in handen om een probleem uiterst individueel te benaderen  
  en optimaal evenwicht te scheppen tussen bewustwording en ondersteuning,  
  stimuleert bewuste deelname en ontwikkeling van de hulpvrager. 

  
3. Handelingen met betrekking tot de ethiek 
De INPP-therapeut: 

1.    is een privé- en beroepspersoon. Een beroepspersoon is niet alleen op zijn werk 
of bedrijf professioneel, maar beseft dat ethiek dient als basis voor zijn/haar 
verantwoordelijkheidsgevoel, moreel begrip en bewustzijn, hetgeen hem/haar er 
vanaf houdt schade aan te richten. 

2.     is professioneel in de omgang met de hulpvrager en collegae en andere 
hulpverleners. 

3.    toont respect voor iemands levensovertuiging, cultuur, sekse, ras, leeftijd, 
levensfase, sociale en economische status en opleiding. werkt met de hulpvrager 
samen op voet van gelijkwaardigheid, zodat de krachten van hulpverlener en 
hulpvrager elkaar kunnen aanvullen en versterken. 

4.    erkent dat de reflextest een aanwijzing is en niet in de plaats van denken en 
voelen komt.  

5.    erkent dat de reflextest niet beslissend is, maar dat deze een keuzemogelijkheid 
aanreikt. Respecteert de grenzen en mogelijkheden van de hulpvrager en diens 
keuzes. 

6.    werkt samen met anderen en/of verwijzers wanneer het in het belang is van de 
hulpvrager. 

7.    onthoudt zich naar de hulpvrager van beschuldigingen of verwijten met 
betrekking tot de hulpvraag. 

  
4. Handelingen met betrekking tot scholing 
De INPP-therapeut: 

1. verplicht zich tot zelfervaring en ontwikkeling, streeft naar kwaliteit.    
2. bevordert zijn/haar vakbekwaamheid door voldoende tijd te besteden aan bij- 

en nascholing.    
3. houdt zijn kwaliteit van handelen op peil en verbetert deze door het volgen van 

ontwikkelingen in het vakgebied. 

 5. Handelingen met betrekking tot de praktijk 
De INPP-therapeut: 
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1. zorgt voor een goede telefonische bereikbaarheid van de praktijk.     
2. zorgt ervoor dat de praktijk van buitenaf herkenbaar en goed toegankelijk is  
3. zorgt ervoor dat de privacy van de hulpvrager tijdens het consult gewaarborgd is.   
4. zorgt dat de praktijkruimte hygiënisch is en voldoende geventileerd kan worden.  
5. zorgt dat de praktijkruimte qua grootte en inrichting zodanig is dat er adequaat in 

gewerkt kan worden.   
6. zorgt voor een goede statusvoering, waarbij de gegevens van de hulpvrager 

zodanig worden opgeborgen dat de privacy kan worden gewaarborgd. (Het 
cliëntendossier dient zorgvuldig en tenminste 15 jaar te worden bewaard).   

7. voert een goede financiële administratie van de praktijk.   
8. geeft de hulpvrager vooraf informatie over tarieven en 

vergoedingsmogelijkheden.   
9. De therapeut verplicht zich de cliënt bij de eerste afspraak te wijzen op het 

bestaan van de Algemene Voorwaarden. Naar de Algemene Voorwaarden wordt 
verwezen hetzij op de factuur, hetzij in de praktijkinformatiefolder, hetzij op het 
afsprakenkaartje. De AV staan gepubliceerd www.inpp.nl en op de evt. website 
van de therapeut.  

10. De therapeut verplicht zich tot het afsluiten van een 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering.  

11. verplicht zich tot het tijdig jaarlijks betalen van de verschuldigde contributie. 

  
Aldus vastgesteld november 2009 

 


