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Respect 

• De leefstijlprofessional benadert de medemens zonder aanzien des persoon.  

• De leefstijlprofessional respecteert levensgewoonten en opvattingen van cliënt en collegae 

• De leefstijlprofessional discrimineert niet 

• De leefstijlprofessional brengt geen schade toe aan cliënt en collegae  

• De leefstijlprofessional is eerlijk en open tegenover cliënt en collegae  

• De leefstijlprofessional stimuleert en respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt 

• De leefstijlprofessional eerbiedigt de vrije hulpverlenerskeuze van de cliënt 

• De leefstijlprofessional staakt de begeleiding, indien de cliënt daarom vraagt 

• De leefstijlprofessional onthoudt zich van ongewenste intimiteiten 

• .  

  

Integriteit  

• De leefstijlprofessional gaat zorgvuldig en integer om met informatie over cliënten en collegae  

• De leefstijlprofessional verricht zijn werk op basis van een vertrouwensrelatie 

• De leefstijlprofessional hanteert een beroepsgeheim.  

• De leefstijlprofessional verricht geen handelingen die buiten het gebied van zijn deskundigheid liggen 

• De leefstijlprofessional maakt geen misbruik van de positie en de mogelijke afhankelijkheidspositie waarin de 

samenwerkingspartner verkeert. 

• Te allen tijde zal belangenverstrengeling worden vermeden. 

 

Zorgvuldigheid 

• De leefstijlprofessional informeert en rapporteert tijdig, juist en compleet 

• De leefstijlprofessional maakt gebruik van meerdere bronnen en vergelijkt deze kritisch alvorens hij een 

conclusie trekt.  

• De leefstijlprofessional kan persoonlijke reclame maken voor zijn werkzaamheden, mits het beroepsbeeld niet wordt 

geschaad 

• De leefstijlprofessional maakt gebruik van recente ontwikkelingen en houdt zijn wetenschappelijke kennis up to date  

• De leefstijlprofessional onderneemt actie wanneer hij de cliënt schade heeft berokkend 

 

 

Dienen professioneel en maatschappelijk belang  
• Het handelen van de leefstijlprofessional is gericht op het verbeteren, bevorderen of handhaven van het welzijn van de 

bevolking, door zowel individuele als collectieve advisering 

• De leefstijlprofessional tracht een bijdrage te leveren aan de nadere positionering van leefstijl als 

gezondheidsbevorderende factor binnen de (preventieve)gezondheidszorg 

• De leefstijlprofessional tracht een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de wetenschap op het gebied van 

preventie en leefstijl in het bijzonder 

• De leefstijlprofessional zal public relations bedrijven voor het beroep in het algemeen 

• De leefstijlprofessional is bereid collegae hulp te bieden krachtens zijn deskundigheid en ervaring  

• De leefstijlprofessional stelt de belangen van de cliënt of groep op de eerste plaats 

• De leefstijlprofessional kent de beperkingen van het beroep en de grenzen van het deskundigheidsgebied en 

overschrijdt deze niet.  
• De leefstijlprofessional werkt in goede samenwerking met andere werkers in de (sport)gezondheidszorg, 

maatschappelijke dienstverlening en sport 

 

 



Verantwoordelijk handelen (kwaliteit)  
• De leefstijlprofessional houdt kennis en vaardigheden nodig voor de uitoefening van het beroep op peil 

• De leefstijlprofessional wijst een collega op de beroepscode of gedragsregels, indien hij hiermee in strijd handelt 
• De leefstijlprofessional kan verantwoording van en over zijn handelen afleggen 

• De leefstijlprofessional is persoonlijk verantwoordelijk voor de uitoefening van zijn beroep 

• De leefstijlprofessional kan de keuzes met betrekking tot het verrichten van zijn of haar werkzaamheden onderbouwen  

• De leefstijlprofessional maakt gebruik van gedocumenteerde kennis uit wetenschap en praktijk 

• De leefstijlprofessional kan advies geven aan individuen en groepen; hierbij geeft hij duidelijke en eenduidige 

informatie met gegevens over herkomst van de informatie 

• De leefstijlprofessional mag zich profileren als leefstijlprofessional-NBLP wanneer men lid is van de Nederlandse 

Beroepsvereniging van LeefstijlProfessionals (NBLP) en voldoet aan de daaraan gestelde eisen 

• De leefstijlprofessional streeft naar (her)certificering volgens het SCAS keurmerk en de daarbij behorende 

voorwaarden. 

• De leefstijlprofessional onthoudt zich van het adviseren aan cliënten die medisch niet zijn uitbehandeld, tenzij de 

cliënt is doorverwezen door een arts of paramedisch behandelaar.  

• De leefstijlprofessional zorgt voor continuïteit van de werkzaamheden.  
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1
  De beroepscode en gedragsregels hebben ook betrekking op stagiaires c.q. aspirant Leefstijlprofessionals  


