GEDRAGSREGELS voor aan de IFU AFGESTUDEERDE ACUPUNCTURISTEN
Artikel 1. Algemene bepalingen:
1.1

1.2

IFU-afgestudeerden worden geacht de geneeskunde uit te oefenen conform
de Nederlandse wettelijke kaders en de reguliere beroepsgroep waartoe zij
behoren (BIG wet, Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst,
Kwaliteitswet Zorginstellingen, Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie van
de KNGF of het Beroepsprofiel voor de HBO-verpleegkundige ).
IFU-afgestudeerden worden geacht hun beroep uit te oefenen in
overeenstemming met de geldende gedragsregels voor artsen, zoals
goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de federatie KNMG van
25 juni 2002, waarvan onderstaande bepalingen bijzondere aandacht
verdienen: (integrale tekst hiervan opgenomen in bijlage)

I. ALGEMEEN
De hulpverlening door de IFU-afgestudeerde dient van goede kwaliteit te zijn. Relevante
aspecten in dat verband zijn:
- deskundigheid;
- doeltreffendheid en doelmatigheid;
- patiëntgerichtheid;
- zorgvuldigheid;
- veiligheid.
De IFU-afgestudeerde houdt zijn (medische) kennis en vaardigheden van dat deel van de
geneeskunst dat hij beoefent op peil en levert waar mogelijk aan de ontwikkeling daarvan
een bijdrage. Na- en bijscholing zijn hierbij noodzaak.
De IFU-afgestudeerde is - ongeacht of hij als vrije beroepsbeoefenaar, in dienstverband
of enig ander organisatorisch kader werkzaam is - te allen tijde vrij in en persoonlijk
verantwoordelijk voor de hulpverlening.
De IFU-afgestudeerde neemt de grenzen van zijn beroepsuitoefening in acht. Hij onthoudt
zich van handelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten het terrein van zijn eigen
kennen en kunnen.
De IFU-afgestudeerde is bereid zich te verantwoorden en zich toetsbaar op te stellen.
Leidraad bij deze toetsing is het criterium 'algemeen onder beroepsgenoten gebruikelijk',
zoals dat onder meer geoperationaliseerd is of moet worden door de erkende
wetenschappelijke vereniging.
De IFU-afgestudeerde maakt van zijn geneeskundig handelen aantekeningen voor zover
dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is.
II. DE AAN DE IFU AFGESTUDEERDE ACUPUNCTURIST IN RELATIE TOT DE
PATIËNT
De IFU-afgestudeerde is er verantwoordelijk voor dat continuïteit van de hulpverlening
en een goede bereikbaarheid verzekerd zijn, onverlet de verantwoordelijkheid die
hiervoor bij de instelling ligt waar hij werkzaam is.
De IFU-afgestudeerde is gehouden de rechten van de patiënt in acht te nemen, zoals deze
voortvloeien uit de wetgeving, rechtspraak en richtlijnen.

De IFU-afgestudeerde informeert de patiënt op duidelijke wijze over diens
gezondheidstoestand en hulpverlening die de IFU-afgestudeerde voorstelt.
De IFU-afgestudeerde besteedt daarbij aandacht aan:
- de aard, de omvang en het doel van het onderzoek, de behandeling, de begeleiding;
- de eventuele gevolgen en risico's voor de patiënt;
- de mogelijke alternatieven.
De IFU-afgestudeerde betrekt de patiënt actief bij de besluitvorming.
De IFU-afgestudeerde gaat slechts tot handelen over wanneer de patiënt c.q. diens
vertegenwoordiger, na voldoende te zijn geïnformeerd, daartoe gerichte toestemming
heeft verleend.
De IFU-afgestudeerde dringt niet verder door tot de privé sfeer van de patiënt dan in het
kader van de hulpverlening noodzakelijk is. De IFU-afgestudeerde onthoudt zich van
contacten van seksuele aard binnen de hulpverlening. Verbale of lijfelijke intimiteiten zijn
niet toegestaan.
De IFU-afgestudeerde legt de voor de hulpverlening relevante gegevens neer in een
medisch dossier. Hij bewaart dit dossier - behoudens wettelijke uitzonderingen gedurende tien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel
langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed IFU-afgestudeerde.
De IFU-afgestudeerde informeert de patiënt desgevraagd over de mogelijkheden tot het
indienen van een klacht.
De IFU-afgestudeerde heeft de plicht tot zwijgen over alles wat hem bekend wordt in het
kader van de behandeling. Hij is hiervan ontheven bij toestemming van de patiënt, door
wettelijke plicht tot gegevensverstrekking, in het overleg met hulpverleners die deel
uitmaken van de behandeleenheid en bij conflict van plichten.
De IFU-afgestudeerde heeft tot taak zijn ondersteunend personeel te wijzen op het
afgeleid beroepsgeheim en toe te zien op het respecteren daarvan.
De IFU-afgestudeerde specificeert zijn declaraties deugdelijk en licht deze op verzoek van
patiënt of diens verzekeraar nader toe.
III. DE AAN DE IFU AFGESTUDEERDE ACUPUNCTURIST IN RELATIE TOT DE
COLLEGAE EN ANDERE HULPVERLENERS
De IFU-afgestudeerde zal de verwijzing van een patiënt naar een andere
IFU-afgestudeerde of hulpverlener vergezeld doen gaan van relevante inlichtingen en een
duidelijke omschrijving van het doel van de verwijzing. Wanneer de continuïteit van de
hulpverlening dit vereist, stelt die andere IFU-afgestudeerde of huIpverlener de verwijzer
op de hoogte van de bevindingen over de toestand van de patiënt en de verdere
behandeling. Indien een patiënt zich op eigen initiatief tot een IFU-afgestudeerde heeft
gewend, wordt de huisarts van de patiënt door deze IFU-afgestudeerde in de behandeling
gekend, tenzij de patiënt daartegen uitdrukkelijk bezwaar aantekent.

VAARDIGHEDEN EN BEHANDELINGSRICHTLIJNEN.
De aan de IFU afgestudeerde acupuncturist past de klassieke acupunctuur toe op basis
van een uitgebreide filosofische kennis, zoals gegeven in de taoïstische oorsprong van de
methode en de interpretatie voor toepassing in onze huidige tijd en cultuur volgens de
geesteswetenschappelijke principes van de antroposofische geneeskunde.
(voor opleiding zie studieprogramma IFU)
Hierdoor krijgt de methode een uitgebreidere dimensie, waarbij in de behandeling ook
gebruik gemaakt kan worden van medicijnen uit de antroposofische geneeskunde.
Dit zijn alle preparaten die geleverd worden door de reguliere apotheek en waarvan de
bereiding is vastgelegd in internationale richtlijnen, waardoor de zuiverheid van de
middelen gegarandeerd is. (veelal wordt gebruik gemaakt van de middelen van de firma’s
Wala, Weleda, Heel, VSM, waarvan de te leveren producten geregistreerd zijn.)
De diagnostiek komt altijd bij de reguliere diagnostiek en is in principe aanvullend.
Gebruikelijke methodes als anamnese, percussie, auscultatie worden aangevuld met
fysiognomie, bindweefseldiagnostiek, tongdiagnose en polsdiagnostiek, teneinde een
energetische toestand te kunnen beschrijven, waarop de acupunctuurbehandeling wordt
gebaseerd en zo nodig medicatie wordt gegeven.
Van de aan de IFU afgestudeerde acupuncturisten wordt verwacht, dat zij deze
vaardigheden beheersen en in nascholingen en intercollegiale overlegbijeenkomsten
onderhouden en verder differentiëren.
Ook is bij de behandeling steeds te overwegen, hoe de acupunctuur en eventuele
medicamenten passen in de reeds ingezette reguliere behandeling. Zo nodig is overleg met
de reguliere behandelaar geïndiceerd.
De diagnostische bevindingen, de gegeven behandeling en de reacties van de patiënt
worden vastgelegd in het patiëntendossier, waarin ook – indien van toepassing - de
reguliere diagnose en behandeling worden vermeld.
(Standaardstatus in bijlage)

Bij toepassing van medicamenten wordt slechts een hoeveelheid voorgeschreven die in de
behoefte voorziet tot een volgende behandeling, doch met een maximum van 3 maanden.
Vermeld ook op de receptuur duidelijk de leverancier, de wijze van gebruik en de
dosering in de gebruikelijke terminologie.
Praktijkinrichting:
Toegankelijkheid
De praktijkruimte moet goed toegankelijk zijn ook voor mensen die minder goed ter
been zijn.
Bij toegangstreden moet een hulp geboden worden of een leuning aanwezig zijn.
Voor rolstoeltoegankelijkheid moet worden gezorgd.
Bij toegang tot een etage moet duidelijke verlichting aanwezig zijn; bij meerder etages
een lift.
Wachtruimte
De wachtruimte moet gescheiden van de behandelruimte zijn en niet direct
aangrenzend verbonden met een deur.
Toilet
Er moet een toilet aanwezig zijn bij de praktijk, mogelijk ook rolstoeltoegankelijk.

Inrichting spreek-/ behandelkamer
Nodig: behandelbank met degelijke polstering, waarop men zonder bezwaar
gedurende de behandeltijd gemakkelijk kan liggen. Indien niet hoog / laag verstelbaar,
dient een opstapbankje aanwezig te zijn.
Plaatsing van de behandelbank mogelijk zodanig, dat deze rondom toegankelijk is.
Bureau of tafel met stoelen voor behandelaar en patiënt, eventueel begeleider.
Omkleedmogelijkheid met kapstok of stoel, eventueel d.m.v. kamerscherm af te
scheiden.
Instrumententafel voor behandelbenodigdheden en instrumentarium.
Kast voor afdekmateriaal en verdere benodigdheden.
De spreek-/ behandelkamer dient voldoende licht, warmte en ventilatie te hebben
en voldoende ruim te zijn.
Wastafel
Indien mogelijk in de behandelruimte een wastafel te plaatsen of in de directe
omgeving, zodat voor elke behandeling de handen gewassen kunnen worden.
Hygiëne
Te gebruiken instrumentarium dient volgens de geldende hygiëne richtlijnen gereinigd
te zijn. Voor invasieve behandeling (acupunctuur e.d.) dient gebruik te worden
gemaakt van disposables.
Van de behandelaar wordt persoonlijke hygiëne verwacht: schone kleding, schone
handen, verzorgde haardracht, geen storende sieraden dragend en geen storende
parfums, lotions o.i.d.
De praktijk- en wachtruimte dient dagelijks droog gereinigd te worden, stofvrij
gemaakt, gelucht en opgeruimd.
De vloeren moeten zo nodig meermaals per week vochtig worden gereinigd.
De behandelbank dient voor elke patiënt voorzien te worden van nieuwe bedekking
(disposable) en ook de patiënt dient over voldoende schoon afdekmateriaal te kunnen
beschikken.
Patiëntendossier:
Voor een juiste dossiervoering zie bijlage status standaard.
De dossiers dienen voor derden niet toegankelijk in een afsluitbare brandwerende kast
te worden opgeborgen.
Het eigen dossier is te allen tijde ter inzage voor de patiënt zelf.
Zie verder richtlijnen voor artsen.
Tarieven
Als te hanteren uurtarief wordt € 75,- tot € 100,- aangeraden, afhankelijk van
opleiding en ervaring, doch eenieder is vrij in de keuze.
Verzekering
een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verplicht en bij de vereniging
bekend.

