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 Welkom door de voorzitter 

 

 

Lieve collega 

 

Ik wil jou mijn beste wensen overbrengen en hoop dat 2015 jou knusse, gezellige momenten 

brengt met je familie en vrienden, een goede gezondheid en een droompraktijk. 

 

Wat ben ik blij en trots dat de nieuwsbrief van BeVo is kunnen uitgroeien tot een magazine! 

Dit dankzij hulp van tal van leden. 

BeVo is een beroepsvereniging van en voor de leden. Onze betrachting is om jou goed te 

informeren en om gezichten van de vele leden te kleven op hun namen. Vandaar dat we de 

rubriek hebben uitgebreid naar een "doorworteld" lid en een "ontspringend" lid. 

Indien je ook nuttige tips hebt, boeiende informatie, iets met de leden wilt delen,... laat het 

zeker weten aan Sonja De Loose. 

 

Langs deze weg wil ik je uitnodigen voor de ledendag op 27 februari 2015 in Halen. Het be-

looft een boeiende dag te worden. We werken rond cranio-sacraaltherapie en na de middag 

is er een brainstormmoment waar jij je ideeën, bekommernissen,... kwijt kunt over het be-

roep. Dit omdat het bestuur met jouw feedback in dialoog wil treden met minister Willy Bor-

sus. 

 

Op de laatste pagina van dit magazine een nuttig overzicht van de komende BeVo-

activiteiten. 

 

 

       Ik hoop je spoedig te ontmoeten! 

 

       Veel lees- en reflexologyplezier! 

 

       Hilde Schoonjans 

       Voorzitter BeVo 
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 Nieuwe rubrieken 

Vragen vanuit de praktijk 
 

Dit is een nieuwe rubriek die we willen lanceren. 

 

Iedereen die met vragen zit, of de mening van een collega wil horen, of 

iets wil laten weten, of … kan een mailtje sturen naar : 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

Jouw vraag zal verschijnen in de volgende nieuwsbrief en de reacties 
worden je doorgestuurd en gepubliceerd in de daaropvolgende nieuws-

brief. 

 

 

Zoekertjes 

 

Nog een nieuwe rubriek … 

Ben je op zoek naar  

 een bepaald boek ?  

 een praktijkruimte ? 

 collega’s om iets mee uit te werken ? 

 ... 

Stuur een mailtje sturen naar : secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Ideeën welkom ! 

 

Zijn er punten, onderwerpen, zaken, … die jullie aan bod wensen te 

zien komen in één van de volgende nieuwsbrieven ?   

 

Is er iemand met een interessant onderwerp of leuk verhaal dat jullie 
willen delen onder collega’s ?  Wensen jullie meer informatie over een 

bepaald item ?  

 

Laat het me weten en we proberen er 
een nieuwsbrief van te maken waar  we 
allen naar uitkijken.  Alle voor stellen en 

ideeën zijn welkom ! 

 

Veel leesplezier! 

 

Sonja De Loose 

Secretaris BeVo 

secretariaat@bevo-belgie.org 

mailto:sonja.deloose@telenet.be
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 Ledendag 

Ledendag 27 februari 2015 

 

Locatie: St. Jansberg kasteelklooster te Halen 

Sint-Jansbergstraat 9 

3545 Zelem (Halen) 

(dicht bij de autostrade E 314, in de buurt van Diest) 

van 9.30u tot 16.00u 

 

Programma : 

9.30u   : onthaal 

9.45u tot 10.15u : verwelkoming en voorstelling 

10.15u tot 11.45u : craniosacraaltherapie vanuit de osteopathie 

11.45u tot 12.15u : koffiepauze 

12.15u tot 13.15u : brainstormen: in gesprek met minister Willy Borsus 

13.15u tot 14.30u : broodjeslunch met verse dagsoep aangeboden door BeVo 

14.30u tot 16.00u : craniosacraaltherapie vanuit reflexology door Lydie Schoenmakers 

 

Hoewel deze dag gratis is voor de leden vragen we om praktische redenen in te schrijven 

voor 20 februari 2015: secretariaat@bevo-belgie.org 

 

   

 

 

 

 

 

 

10 punten voor de categorie 4: congressen, workshops, ledendagen, meetings, seminars 
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Doorworteld lid: 

Anita Jans 

 

Wie ben je en wat doe je in het 

dagelijks leven ?  

Even voorstellen: Anita Jans, ge-

boren in 1959, gegradueerde ver-

pleegkundige en Study Nurse, 

momenteel werkzaam bij ZNA. 

Hoe ben je in aanraking geko-
men met voetreflexologie ?  
Via een vriendin ben in aanraking 

gekomen met reflexologie.  

Voor dat ik een opleiding wou 
volgen  heb ik eerst 10 lessen 
gevolgd in het dienstencentrum 

te Kapelen bij Stan V.  

Ik wou eerst even ervaren of re-

flexlogie me wel lag. 

Na deze korte cursus ben ik bij 
Willy De Boodt , Magnoliafedera-
tie, de opleiding tot voetreflexo-

loog gaan volgen. 

Het diploma behaalde ik in 2004 
en sindsdien ben ik actief in de 

reflexologie in bijberoep. 

Ik heb ook enkele workshops  

Chinflex gevolgd bij Marga Van 

Erp (Total Health) 

Ik heb een kleine praktijk  in een 
Finse Kota en doe ook behande-

lingen aan huis. 

 

Wat doe je op dit momenteel in 

de reflexologie ?  

Momenteel is aangezichtsreflexo-
logie mijn favoriete manier om 

reflexologie toe te passen. 

De opleiding heb ik in 2009 in 
Amersfoort bij Hanneke Van Baal 

gevolgd. 

Het is zeer aparte manier van 
reflexologie  die veel mogelijkhe-

den tot behandelen biedt en bo- 

vendien is het heel ontspan-

nend.  

Interview 

Wat vind je van Bevo ?  

Bevo is belangrijk om als team 
naar buiten te komen om zo er-
kening te krijgen voor het beroep 

als reflexoloog. 

 

Zijn er tips of interessante 
weetjes die je wil delen met je 

collega’s ?  

Ik gebruik steeds warme olie om 

te behandelen.  

Het geeft een aangenaam gevoel 
voor de cliënt en zelf ervaar ik 
het "deugddoend" aan mijn han-

den. 

"Schoenmaker blijf bij je leest" 
vind ik een voor elk beroep een 

correcte uitdrukking. 

Blijf bij je leest dan zal je meer uit 
je beroep halen en minder weer-

stand ondervinden. 

Blijf je bijscholen om als mens je 
verder te ontplooien.  En......... je 
komt soms ook heel lieve interes-

sante mensen tegen!!!  

Een kunst is het om je cliënt door 
te verwijzen naar een collega, 

arts of psychotherapeut. 

Als reflexoloog en als mens kan 
je veel maar ook niet alles en 
veel chronische klachten vragen 

een multidisciplinaire aanpak. 

 

Bedankt voor dit interview, 

Anita ! 
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Ontspringend lid: 

Marijke Van De Perre 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met BeVo ? 

Ik heb BeVo voor het eerst horen vernoemen op de 
cursus voetreflexologie. Ik vind het enorm belang-
rijk, zeker voor een prachtig beroep als het onze, 
dat we als reflexologen door een beroepsvereniging 

permanent uitgedaagd worden om te blijven 

groeien in ons vak. 

Toen ik een uitnodiging ontving voor het BeVo-
congres vorig jaar, heb ik er wel even over nage-
dacht of ik die wel zou mee pikken omdat het op 

een zaterdag gepland was. 

Omwille van mijn andere job, als zorgkundige, werk 
ik immers één op de twee weekenden dus kies ik 
wel erg bewust wat ik in zo’n vrij weekend doe. 
Maar ik heb geen seconde spijt gehad van mijn 
deelname. Ik vond het zeer interessant. Als begin-
ner was ik verrast over de professionele aanpak van 
de dag, de gedrevenheid van alle aanwezigen en 
de erg gemoedelijke sfeer. Ik heb er echt heel veel 
van opgestoken en genoten . Ik heb ook meteen al 
de volgende BeVo-congresdag in mijn agenda ge-

zet! 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven ? 

Ik ben 51 jaar, al 30 jaar gelukkig samen met mijn 
vriend en echtgenoot , een hele trotse mama van 
drie prachtkinderen en een hele fijne schoonzoon, 
‘kerstverse’ grootmoeder (sinds 24/12/’14) van onze 

kleine Warre. 

Zelf ben ik opgegroeid in een groot en warm gezin 
en altijd actief geweest in de Chiro – dat engage-

ment zit echt verweven bij ons in de hele familie. 

Van opleiding ben ik zorgkundige en werk al 30 jaar 

in een RVT in Wilrijk.  

Toen de kinderen geboren werden, ben ik halftijds 
beginnen werken. Twintig jaar geleden ben ik een 
opleiding pedicure en podologie gaan volgen waar 
ik jarenlang vrienden en familieleden mee vooruit 

heb geholpen. 

Maar mijn job als zorgkundige geeft mij veel voldoe-
ning en met het ouder worden voel ik mezelf ‘in de 
breedte groeien’: ik merk dat ik steeds meer men-
senkennis krijg, rustiger word en dus ook meer 

deugd heb van het samenwerken met mensen en 

residenten.  

Onze sector wordt wel 
zwaar op de proef ge-

steld maar ‘onze  

mensen’ mogen daar 
niet de tol van betalen, 
vind ik. Maar gemakke-
lijk is het niet altijd om 
die overtuiging ook waar 

te maken… 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met voetre-

flexologie ? 

Onze kinderen worden groot en spreiden hun vleu-
gels -zoals dat gaat. En zo kwam er ruimte en goes-

ting voor een nieuwe uitdaging.  

Als pedicure ging ik als zelfstandige in bijberoep 
aan de slag, maar ik wilde mijn aanbod graag nog 
aanvullen met voetmassage. Meer specifiek had ik 
voetreflexologie voor ogen. Eigenlijk was ik mij niet 
bewust van wat dat precies inhield, en gelukkig 
maar: ik was er anders misschien niet aan begon-

nen want het was wel stevig studeren.  

Maar wat een ongelooflijke eyeopener en verrijking 

was die opleiding voor me! 

 

Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 

Door een zeer gedreven vrouw, doordrongen door 
de liefde voor haar beroep, voorzitster van BeVo, én 
lesgeefster aan de Ondernemingsschool: Hilde 

Schoonjans. 

Als je dit allemaal kan combineren met het groot-
brengen van drie kleine pagadders dan moet je wel 

heel gepassioneerd met je vak bezig zijn. 

 

Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 
Wat reflexologie mij leert is dat je altijd kan blijven 
bijscholen, scherper focussen, de dingen verder uit-
diepen, onophoudelijk groeien… zodat je je klanten 
steeds beter kan helpen. Er is zoveel meer dan en-
kel het fysieke en het materiële. Ik vind het ook een 
hele uitdaging om zelf, en met anderen, na te den-
ken over de impact van al wat ons omgeeft. En hoe 
het –andersom- invloed heeft op ons zijn. 
Ik ben nog volop op zoek naar hoe ik die dimensie 
in mijn praktijk kan vormgeven. 
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Hoe maak jij je praktijk bekend ? 
Ik leg mijn folders vooral bij apothekers, in wachtzalen van artsen en 
ziekenhuizen. 
Verder kunnen mensen mij natuurlijk ook op het web vinden. Een ca-
deaubon kan je ook bij mij krijgen. 
De eerste keer dat ik ging flyeren wachtte ik tot het donker, half ver-
momd ging ik de straat op! Reclame maken voor jezelf… dat heb ik toch 
wel moeten leren. Maar goed: zonder publiciteit lukt het niet, dus je 
moet wel. 
 
Zijn er tips of interessante weetjes die je wil delen met je  
collega's ? 
Voor interessante weetjes ben ik nog te kort aan de slag, vrees ik. Maar 
zelf ben ik er van overtuigd dat je nooit volleerd bent, zeker niet in re-
flexologie.  
Het is een wereld die eindeloos blijft open gaan en nieuwe dimensies in 
perspectief brengt. Er blijft veel te leren in ons vak en dàt is de uitda-
ging. 
 
Marijke, heel erg bedankt voor dit interview en nog veel succes 
met je verdere uitbouw en ontwikkeling in de reflexologie! 
 
Marijke Vandeperre 
http://voetenmarijke.be 
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ACUPUNCTUUR is een medische complementaire 
techniek, die historisch gezien haar oorsprong vindt 
in de Traditionele Chinese Geneeskunde, en waar-
van het doel is een therapeutisch effect te bekomen 
door stimulatie van bepaalde specifieke punten op 
het menselijk lichaam met behulp van steriele naal-

den. 

 
ACUPUNCTUUR is een oude Chinese behande-
lingsmethode, maar nog steeds up to date om men-
sen van hun pijn te verlossen, ziekten te genezen 
en gezonder te maken. De acupuncturist gebruikt 
hiervoor fijne dunne naaldjes die in het lichaam ge-
prikt worden in de acupunctuurpunten. Dit zijn spe-
ciale plaatsen op het lichaam, die op de meridianen 
liggen. Pijn situeert zich altijd in een of meerdere 
meridianen. Door het aanprikken van de acupunc-
tuurpunten wordt de energiestroom in de meridia-
nen hersteld en verdwijnt de pijn. Bovendien zijn de 
meridianen met de organen verbonden waardoor de 
acupuncturist de mogelijkheid heeft de organen ge-
zonder te maken, de immuniteit te verhogen, en 

geest en lichaam te harmoniseren. 

 

Vanwaar komt het woord acupunctuur? 

Van het Latijnse woord acus (scherp) en puncture-

ren (doorboren). 

 

Hoe ziet men de mens in het kader van acupunc-

tuur? 

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die 
vooral de nadruk legt op de ganse mens, het is dus 
een holistische of totale geneeskunde, in tegenstel-
ling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten 

meestal symptomatisch benadert. 

 

Hoe gedraagt die energie zich in de mens? 

Er bestaat in het menselijk wezen een netwerk van 
energiebanen, ook meridianen genoemd, waarin 
alle energie zich evenwichtig en harmonisch be-

weegt. 

Wanneer de energie uit balans is gebracht, ontstaan 
er wanverhoudingen: ergens heeft men teveel, er-
gens tekort aan energie of circuleert de energie niet 
meer (=stagnatie). Die wanverhoudingen leiden tot 

pijn en / of ziekte. 

 

Hoeveel meridianen zijn er? 

12 hoofdmeridianen, genaamd naar de 12 organen. 8 
extra- of wondermeridianen en een aantal secundaire 

meridianen. 

 

Wat zijn nu eigenlijk acupunctuurpunten? 

De acupunctuurpunten zijn welbepaalde plaatsen op 
de meridianen, waar men het beste effect kan uitoe-
fenen op de circulatie en de balans van de energie. 
Die punten hebben slechts een doormeter van +/- 1 
mm en moeten bijgevolg zeer nauwkeurig opgezocht 
worden voor de behandeling. Elke meridiaan heeft zo 

zijn specifiek aantal punten. 

Vb: de Maagmeridiaan heeft 45 punten, de Blaasme-
ridiaan 67. Het totaal aantal meridiaanpunten be-
draagt 365. Daarenboven zijn er nog heel wat extra 

punten, die buiten de meridianen liggen. 

 

Hoe diep steekt men de naalden? 

Naargelang de plaats varieert de diepte van enkele 

millimeters tot enkele centimeters. 

 

Voelt men daarbij iets? 

Het inbrengen van de naald voelt men nauwelijks. 
Wanneer de naald op de juiste diepte zit, past de the-
rapeut een naaldtechniek toe. Dit geeft hetzij een 
elektrisch schokje, hetzij een zwaartegevoel. Dat no-
men de Chinezen ‘Deqi’ en dit is ook noodzakelijk om 

invloed uit te oefenen op een acupunctuurpunt. 

 

Met dank aan Peter De Vilder, Secretaris BAF 

www.acupunctuur-baf.be 

 

enige postgraduaat opleiding in België: www.otcg.be 

 

Een complementaire therapie uitgelicht : acupunctuur 

http://www.acupunctuur-baf.be
http://www.otcg.be
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Acupunctuurpunten op de voet versterken de Voetreflex-

behandeling. 

Er zijn 6 Chinese acupunctuur meridianen die op de voet beginnen of 

eindigen, waarvan 3 yinne (milt, lever en nier) en 3 yange (maag, blaas 

en galblaas).  

De lichaamsenergie (Qi genoemd) stijgt met de yinne meridianen 

(binnenkant van het been) en daalt met de yange (buitenkant van het 

been). 

In het Chinese concept van gezondheid, spreekt men niet over het or-

gaan zelf, maar wel over alle functies waarvoor de “functiekring” verant-

woordelijk is. 

Vandaag zullen wij het hebben over de Lever functiekring (meridiaan). 

Wat belangrijk te weten is, is dat volgens de Oosterse leer, de mens 

twee lichamen bezit :  

het fysische en het etherische (ons ziel) maar velen van ons zullen dit 

kennen als ons “aura”. Wij zullen allemaal de fysische organen in ons 

lichaam weten te noemen, maar wie kent de delen van ons etherische 

lichaam en hier bedoel ik niet de verschillende lagen. Het deel van de 

etherische ziel dat gekoppeld is met de LEVER, heet de HUN. 

De geestelijke HUN heeft acht functies. Wij zullen hier het meest essen-

tiële op noemen, namelijk waar wij bewust van moeten zijn om te begrij-

pen hoe belangrijk de functies zijn als wij voeten behandelen. En ook 

welke invloed dit heeft op de etherische “persoonlijkheid” van uw cliënt. 

 De functies zijn : 

1. De HUN controleert slaap en dromen 

2. De HUN assisteert de SHEN (geest) in al zijn mental activi-

teiten 

3. De HUN houdt het evenwicht in ons emotionele leven. 

4. De HUN is verantwoordelijk voor de ogen 

5. De HUN beïnvloedt ons gemoed 

6. De HUN controleert onze planning en levensrichting 

(samen met ons SHEN - geest) 

7. De HUN controleert de beweging of verplaatsing van onze 

geest 

8. De HUN verlaat het lichaam bij onze dood. 

Belangrijk : als wij LEVER meridiaan punten op de voet behandelen, dan 

is het goed om weten dat men invloed uitoefent op de hierboven vermel-

de elementen (als deze elementen al dan niet uit evenwicht zijn). 

Acupunctuurpunten op de voet 

(door Alfred Martijn) 
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De fysiche functies van het LEVER functiekring (meridiaan) zijn:  

 Hij slaat het bloed op 

 Hij versterkt het vlotte verloop van het energie (Qi) 

 Hij controleert de pezen 

 Hij manifesteert zich in de nagels 

 Hij opent in de ogen 

 Hij controleert de tranen 

 Hij is de behuizing van etherische ziel (de HUN) 

 Hij wordt aangetast door woede 

Als uw klant emotionele verschijnselen vertoont zoals het volgende, dan heeft u te maken met LEVER func-

tiekring stoornissen. 

 Frustratie 

 Ontgoocheling 

 Wrok 

 Irritatie 

 Depressie 

 Onderdrukte woede 

 Uitbarstingen 

 Verbolgenheid 

 Boosheid 

 Gramschap 

In de Oosterse geneeskunde wordt gezegd – “een gezonde leverfunctie geeft iemand vastberadenheid, een 

ontembare geest en doorzettingsvermogen”. 

Nu zullen wij vier LEVER functiekringpunten op de voet voorstellen, hun werking en relevante commentaar 

daarop. 
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Lever 1 Dadun 

Lokalisatie : aan de dorsale zijde van de grote teen aan het laterale nagel-

hoek 

Werking : 

 Regelt (heeft sterk invloed op) de maandstonden. 

 Lost (helpt om) “damphitte” uit de onderbuik te verdrijven 

(Het begrip “damphitte” is te complex om in dit artikel uit te 

leggen) 

 Bevordert het vlotte verloop van LEVER QI (energie) 

 Herstelt het bewustzijn 

Commentaar : 

 Heeft een sterke invloed op de onderbuik 

 Stopt baarmoederlijke bloedingen, menorrhagia, metroahia 

 Bevordert het urineren en wordt gebruikt bij moeilijk urineren, 

urine retentie, vergroot scrotum, jeukerig scrotuum, vaginaal, 

puritus vulvae 

 Bevordert het vlotte verloop van LEVER Qi in de genitaal-

urinaire regio 

 Wordt ook gebruikt om bewustzijn te herstellen 

Lever 2  Xingjian 

Lokalisatie : zie prent 

Werking : 

 Dooft LEVER “vuur” (een begrip dat inhoudt dat Lever Yang 

(energie) overactief is in vergelijking met Yin) 

 Onderdruk LEVER Yang 

 Koelt bloed 

 Onderdrukt  inwendige “wind” (Een LEVER conditie dat aan-

leiding geeft naar beving en tics) 

Commentaar : 

 Wordt gebruikt om de LEVER te sederen wanneer deze in 

exces is. 

 Wordt gebruikt bij : 

 Bittere smaak in de mond 

 Dorst 

 Rood aangezicht, hoofdpijnen, droom verstoorde 

slaap, scharse donkere urine, constipatie, rode ogen 

 Wordt veelvuldig gebruikt om migraine te behandelen 

 Hoest (bij LEVER “vuur”) 
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Lever 3 Taichong 

Lokalisatie : zie prent 

Werking : 

 Onderdrukt LEVER Yang 

 Drijft interne wind uit 

 Bevordert het vlotte verloop van LEVER QI (energie) 

 Kalmeert de SHEN (geest) 

 Kalmeert spasmen 

 Regelt menstruatie 

 Klaart het hoofd en ogen 

Commentaar :  

 Dit is een zeer belangrijk punt om exces patronen van Lever Yang te sederen. 

 Wordt veelvuldig gebruikt voor migraine hoofdpijn 

 Heeft een specifieke invloed op het kalmeren van spasmen, contracties en krampen 

 Heeft een kalmerend effect op de SHEN (geest) en is effectief om gespannen personen te kal-

meren 

 Voor personen met gevoelens van diepe frustratie en onderdrukte woede 

 Effectief punt om in het algemeen mensen te behandelen die onder stress staan en daardoor 

gespannen zijn. 

 Kan gebruikt worden bij troebel zicht omdat de LEVER in de ogen opent 

 Ook gebruikt bij gynaecologische problemen 

 

 

 

LEVER 4 Zhongfeng 

Lokalisatie : zie zwarte bolletjee op prent.  Ongeveer 1 duim breedte voor de 

malleolus internus aan het tibiale kant tussen de pezen van de tibialis 

anterior en de m.hallucis longus 

 

Werking : 

 Bevordert het vrije loop van de Qi (energie) in de onderbuik 

 Meer specifiek in de genitale en urinaire regio 

Commentaar: 

Deze punt wordt veel gebruikt voor aandoeningen zoals : 

 Moeilijk urineren 

 Pijnlijk urinaire dysfunctie 

 Retentie van urine 
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Al deze informatie is erg beknopt. De punten worden eerder gebruikt in 

samenwerking met andere acupunctuurpunten elders op het lichaam. 

De bedoeling van dit artikel is om voetreflex een iets bredere context te 

geven. Ik hoop dat de lezers meer  nieuwsgierig zullen worden, in die 

zin dat de voetreflex meer is dan enkel lichaams “zones”. De voorge-

steld informatie is zeer beknopt en kan niet menen uitleg te geven over  

al wat de Chinese termen effectief voorstellen. Dat is aan de lezer om 

verder uit te zoeken op eigen initiatief. 

 

Nog veel voetreflex-plezier ! 

Alfred Martijn 

Alfred Martijn is woonachtig in Herentals waar hij zijn succes-

vol praktijk beoefend. Hij heeft zijn Voet Reflex Certificaat be-

haald na studie in het Oost-West Centrum te Antwerpen. Hij 

heeft zijn studies verder uitgebreid door cursussen te volgen 

(drie jaar) in Post Graduaat Chinese Geneeswijze (Tuina & Qi 

Cong) bij het OTCG te Antwerpen. Professionele Abdominale 

Massage heeft hij ook gestudeerd bij de OTCG en dit jaar 

staat hij ingeschreven voor Chinese Voedingstheorie, Kinder 

Tuina en een cursus Chinese Taal. Hij heeft ook al lezingen 

als gastspreker gegeven bij de Standard Boekhandel en ver-

schillende service clubs en vrouwen verenigingen. 
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Het 7de BeVo – Congres vond plaats op zaterdag 18 oktober 2014 met als thema : 
 

Wij kaderen jouw praktijk in! 
 

78 deelnemers zakten op een zonnige najaarsdag af naar Lokeren voor het 7de congres van BeVo. 

Graag wil ik iedereen bedanken die dit jaar meegeholpen heeft aan de realisatie van het congres en alle aanwe-

zigen nog eens extra bedanken. Jullie aanwezigheidsattest telt mee voor je bijscholing! 

Meteen wil ik gebruik maken om ons 8ste BeVo-congres in de kijker te plaatsen, dat zal doorgaan op zaterdag 17 

oktober 2015.  Noteer deze datum alvast in je agenda. 

Momenteel zijn we nog aan het zoeken naar een locatie maar ik kan wel al meedelen dat 

het in de provincie Antwerpen zal zijn. 

De ochtend startte met een warm welkom door de voorzitter, Hilde Schoonjans.  Hilde 
had haar pasgeboren zoontje meegebracht, die we bij deze meteen konden bewonde-
ren.  Hij was volgens mij zeer gefascineerd door wat de sprekers te vertellen hadden, 
want hij heeft op geen enkel ogenblik het congres “gestoord”.  Proficiat Hilde met jullie 

3de zoontje ! 

 

Voordracht Leon Cools 

 

 Leon Cools 

 Gezondheidsbegeleider & voetreflex 

 www.voetweg.be 

 

 

 

“Het wettelijk kader voor jouw praktijk” 

Als reflexoloog moeten we in de eerste plaats rekening houden met de richtlijnen bepaald door het KB 78 dat 

bepaalt wie geneeskunde mag bedrijven. 

Deze wet stelt dat : 

 Het onderzoeken van de gezondheidstoestand 

 Het opsporen van ziekten en gebrekkigheden 

 Het stellen van de diagnose 

 Het behandelen van een fysische of psychische pathologische toestand 

 De inenting 

voorbehouden is voor artsen, houders van een diploma dokter in de geneeskunde. 

 
Dit betekent concreet dat je in de je praktijk, in de folders die je verspreidt en op je website nooit mag stellen dat 
reflexologie iets geneest, dat je een aandoening behandelt of dat je via reflexologie een idee kan krijgen van wat 
er met iemand zijn gezondheid fout zit.   
Op het eerste zicht lijkt dit vanzelfsprekend want wij zijn geen dokters, wij kunnen geen diagnose stellen en daar 
de verantwoordelijkheid voor dragen. 

BeVo - congres 2014 
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Dit vergt in de dagdagelijkse praktijk toch wel wat aandacht voor de 
juiste communicatie en het correcte woordgebruik. 

 
Zo spreken we als reflexoloog over onze cliënten want een patiënt is 
iemand die medische begeleiding nodig heeft.  We kunnen spreken 
over het begeleiden van onze cliënten naar meer harmonie, maar we 
mogen niet stellen dat we een behandeling geven of dat we bijvoor-
beeld slapeloosheid genezen. 
We noemen onszelf dus begeleiders of reflexologen en geen therapeu-
ten. 
We spreken over natuurlijke en complementaire gezondheidszorg en 
niet over alternatieve geneeskunde. 
 
Het is ook belangrijk in dit kader om de technieken die je gebruikt goed 
te kiezen. Bij pendelen en kinesiologische testen is het belangrijk dat je 
niet pretendeert een diagnose te stellen. 
Tijdens het werken is het ook belangrijk dat je de nodige voorzichtigheid 
aan de dag legt. 
Als je voelt dat het reflexpunt voor de nieren bijvoorbeeld pijnlijk aan-
voelt, dan is het niet verstandig om te zeggen dat ‘er iets mis is met de 
nieren’. 
 
Je mag een diagnose door een arts ook nooit in twijfel trekken of nege-
ren. Je kan ook nooit adviseren aan je cliënt om een bepaalde behan-
deling of medicatie die een arts heeft voorgeschreven te stoppen of af 
te bouwen. 

 
We schrijven ook geen medicijnen 
voor.  Let ook op met producten en 
voedingssupplementen die vrij ver-
krijgbaar zijn maar die een bijsluiter 
bevatten of die gezondheidsclaims op 
de verpakkingen hebben staan want 
die kunnen als medicijn en dus als be-
handeling gezien worden. 
Het spreekt vanzelf dat dit wettelijke 
kader erg nauw bemeten is voor ons.  
Daarom werd in 1999 de wet betref-
fende de niet conventionele praktijken 
van kracht die velen ook kennen onder 

de naam ‘wet Colla’.  Veel collega’s verwachten veel van deze wet 
maar ik moet ze - helaas - teleurstellen: 
de wet is nooit écht toegepast of uitvoerbaar gemaakt 
recent hebben de artsen gepleit om de wet gewoon af te schaffen 
een recent Koninklijk besluit (2014) verkleint het belang van de erken-
de beroepsorganisaties zeer sterk. 
Dit alles maakt dat de wet uit 1967, het KB 78 dus, voor ons zeer be-
langrijk blijft. 
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Wat kunnen we wel doen ? 
 
Reflexologie is een wondermooie techniek en iedereen die er mee gewerkt heeft kan dit uit eigen ervaring be-
vestigen. De kracht en werkzaamheid van voetreflex zijn niet te onderschatten! We mogen dus met fierheid over 
reflexologie schrijven en spreken. 
 
Je kan deze termen gebruiken in je contacten en in je publicaties: 

 
 We begeleiden de mens in zijn geheel, holistisch 
 We werken met natuurlijke middelen op een niet invasieve wijze met als doel het zelfgenezend vermogen 

van het lichaam te stimuleren en te versterken. 
 We kunnen op een aangename manier mensen naar meer rust, harmonie en welzijn begeleiden. 
 We versterken via reflexologie de levenskracht of de ‘CHI’ 
 We brengen onze cliënt meer in balans 
 We versterken het immuunsysteem 
 We zorgen voor meer vitaliteit en verhogen de lichamelijke, emotionele en mentale weerbaarheid. 

 

Reflexologie is een unieke methode om homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen. 

(BEVO) 

 

We hebben een mooi werkinstrument, letterlijk, in onze handen, laat ons daar een goed gebruik van maken! 

 

Verslagen van de overige sprekers, zal je vinden in de volgende nieuwsbrief : 

 Ilse Van Eetvelde : “De kracht van kleur voor jouw praktijk” 

 Luc Covents : “Haal meer uit de anamnese” 

 

Om af te sluiten, hier nog enkele sfeerbeelden van een prachtige, leerrijke dag ! 
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Ilse Van Eetvelde, marketingspecialist, zal elke nieuwsbrief een artikel 

schrijven met interessante tips over hoe we onze praktijk succesvol 

kunnen uitbouwen. 

 

Maakt jouw website deze 3 fouten ? 

 

Onlangs kreeg ik volgende vraag: "Ik wil bij de uitbouw van mijn praktijk 

ook meer online gaan doen.  Hoe pak ik dat aan?  Ik heb al een websi-

te, dus dat is wel ok." 

 

Eerst en vooral wil ik hier graag een misverstand uit de weg ruimen.  Je 

kan niet met zomaar om het even welke website van start gaan om 

meer online aan je bekendheid te werken.  Als je het écht goed wil aan-

pakken, begint het met online jouw klanten bedienen, met hoe je je naar 

hen toont met je website. 

 

In de praktijk stel ik vast dat nog heel wat websites van therapeuten de-

zelfde fouten maken, waardoor ze klanten missen of zelfs verliezen.  Ik 

zet er hieronder graag 3 op een rijtje mét actieplan om ze op te lossen! 

 

1. Een eerste fout is dat je op je website veel te veel wil vertellen.  

Zeker als je aan elk detail een afzonderlijke webpagina besteedt, zorgt 

dat voor een kluwen waar een kat haar jongen nog niet in vindt.  

Potentiële cliënten haken onmiddellijk af als hen teveel keuzes aange-

boden worden. 

 

Ik zie vaak dat therapeuten bijvoorbeeld alle behandelingen waarvoor 

ze geaccrediteerd zijn en alle specialisaties waarvoor ze opleidingen 

volgden, een even prominente plek willen geven. Ze menen daarmee 

bezoekers een indrukwekkend beeld te geven van hun uitgebreide ar-

senaal maar in realiteit levert het enkel verwarring en een overdaad aan 

informatie op. 

 

Wat je wél nodig hebt, is een beperkt maar duidelijk aanbod. Precies de 

juiste informatie waar jouw cliënt een goede keuze mee kan maken, of 

direct aan de slag mee kan gaan. 

 

Marketing : maakt jouw website 

deze 3 fouten ? 
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Opnieuw: de enige vraag die jouw websitebezoeker 

zich stelt is "wat heb ik hier nou aan?". Alleen een 

website die hier direct antwoord op biedt zal bezoe-

kers omzetten naar cliënten. 

 

JOUW ACTIE: schrijf 10 concrete resultaten op die 

jouw cliënten met jouw behandeling of dienst krijgen. 

Bekijk nu jouw website: worden deze resultaten be-

noemd in jouw teksten? Zijn ze goed zichtbaar? Kan 

je ze eventueel onderbouwen met getuigenissen, ...? 

 

Maakt jouw website deze 3 fouten? Hoe ga je ze op-

lossen? Ik lees graag jouw feedback! 

 

Warme groet, 

Ilse Van Eetvelde 

 

Vraag je gratis e-book op 

www.onlinewerkenmeerverdienen.com 

 

JOUW ACTIE: evalueer het aantal pagina's op jouw 

website. Is het nog duidelijk genoeg voor bezoekers 

wat jij precies doet? Is de navigatie helder? Laat even-

tueel een complete buitenstaander jouw pagina be-

zoeken 

 

2. Een tweede fout: het is erg moeilijk om contact 

op te nemen met jou.  

Jouw contactgegevens zijn bijvoorbeeld helemaal 

'weggestopt' op een bijna onzichtbare plek. Of je biedt 

(uit schrik voor spam) niet de mogelijkheid om per e-

mail jou een vraag te stellen. Sommigen laten hun ge-

gevens 'verdrinken' tussen openingsuren, plannetjes, 

en captcha-codes. 

 

Het is erg klantvriendelijk om zoveel mogelijk drem-

pels weg te werken. Bezoekers mogen echt niet ge-

hinderd worden als ze met jou contact willen opne-

men. Codes ingeven, e-mailadressen ontcijferen of 

andere creatieve oplossingen verhogen de barrière en 

zijn gewoon klantonvriendelijk. 

 

Zelfs als je er niet direct vragen door krijgt, geeft het 

toch een erg transparant en "bereikbaar" beeld van 

jezelf als jou makkelijk een vraag kan gesteld worden. 

 

3. Een derde fout die door érg veel therapeuten 

wordt gemaakt, is dat ze vergeten dat hun hele 

praktijk rond hun cliënten draait.  

Een bezoeker van een website denkt maar aan 1 ding: 

"wat heb ik hier aan?". 

 

Een eindeloze opsomming van jouw capaciteiten, ta-

lenten en opleidingen levert niets op. Een uitgebreide 

beschrijving van alle stappen waar een klant door 

moet om van zijn probleem af te raken helpt geen zier 

maar schrikt alleen mensen  af. 
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Ondanks de lage opkomst, was dit een fantastisch congres. De organi-
satie lag in handen van Eduarod Luis, directeur van het Madeira Reflex-
ology Center en Juan Silva, die het secretariaat en de dagelijkse organi-
satie op zich nam. Daarnaast heeft het voltallig bestuur van RiEN de 
presentatie van de deelnemers op zich genomen. Ik deel in dit verslag 
de hoofdpunten van het Europese congres met jullie, waarbij ik, samen 
met Griet Rondel en Didier Vin de Belgische vertegenwoordiging was 
op een groep van 60 mensen met zelfs deelnemers uit Amerika. Als 
Belgische reflexologen mogen we best fier zijn dat er op een Europees 
Congres twee Belgische sprekers aanwezig waren om kennis en kunde 
te delen met de rest van Europa. Dat pleit mijn inziens voor het niveau 

waaraan gewerkt wordt in België op vlak van de reflexologie. 

 

Gespreid over twee dagen, kwamen 10 sprekers aan bod met telkens 
een presentatie van 30 minuten. Het hoofdthema van het congres was 

het brein en hoe vanuit de reflexologie hiermee gewerkt kon worden. 

 

Carol Samuel (Verenigd Koninkrijk) beet de spits af met haar lezing 
over haar studie waarin het effect van reflexologie bestudeerd werd in 
vergelijking met TENS (Trancutaneous Electrical Nerve Stimulation) 
specifiek voor pijndrempels en pijntolerantie wanneer pijnen ten gevolge 
van ijs worden toegepast op menselijke studieobjecten. Met deze studie 
behaalde zij haar doctoraat. 15 personen namen deel.  Hierbij werd hen 
gevraagd om hun niet-dominante hand te plaatsen in een met ijs ge-
vulde container. Daarna diende de testpersonen aan te geven wanneer 
ze voor het eerst pijn konden voelen (pijndrempel) en wanneer ze de 
pijn niet meer aan konden (pijntolerantie). De testpersonen werden ver-
deeld over een groep die vooraf een reflexologiebehandeling kreeg en 
een groep die met TENS behandeld werd. Metingen vooraf en achteraf 
werden uitgevoerd. De conclusie van haar studie was dat reflexologie 
een pijnstillend effect had in deze gecontroleerde omgeving en dus sug-
gereert dat reflexologie bruikbaar kan zijn als behandeling of als een 
ondersteuning bij medicatie in pijnbehandelingen bij personen. Zij blijft 
samenwerken met de Universiteit van Portsmouth rond onderzoekspro-
gramma’s die kunnen bijdragen om de werkings-principes van reflexolo-

gie te verduidelijken.  

RiEn  RiEn (Reflexology in Europe Network) 

Verslag 8ste Europese RiEN Congres in Madeira 

Door Heinrike Bergmans 
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Vera Krijn (USA) vervolgde met een lezing over 
‘Conditioned Response Reflexology’. Vera Krijn is 
werkzaam als fertiliteitsreflexoloog. Zij werkt samen 
met artsen in Amerika om vrouwen via reflexologie te 
ondersteunen om zwanger te worden, tijdens de 
zwangerschap, bij de voorbereiding op de bevalling en 
bij postpartum depressie. Al haar cliënten worden van-
uit de artsen doorverwezen. Het accent ligt op onder-
steuning bij stress in deze periode. Haar RAF-
programma biedt naast reflexologie ook specifieke 
technieken aan, voedingsadviezen en technieken voor 
zelfhulp. Zij heeft specifieke geluidsopnames ontwik-
keld om tussen de sessies door mensen te begeleiden 
toch in ontspanning te komen. Dagelijks naar rustge-
vende geluiden luisteren in een ontspannen omge-

ving, brengt cliënten het effect van reflexologie.  

 

De voormiddag werd afgesloten door Audrey Scully 
(Verenigd Koninkrijk) die meer uitleg gaf over Chi 

Reflexology, ontwikkeld door Arnold Moss uit Austra-
lië. In een uitgebreid gedocumenteerde voordracht gaf 
zij aan hoe er een connectie was tussen de tenen en 
de verschillende meridianen en hoe elke teen een 
deel van het brein vertegenwoordigde waar specifiek 

op gewerkt kon worden.   

 

De eerste spreker van de namiddag was Helga Ditt-
man (Duitsland) met het thema Emotional Release 
Reflexology. Met leuke tekeningen in haar presentatie 
gaf zij aan hoe trauma’s hun impact kunnen hebben 
op iemand zijn leven en stressbeleving. Door het ge-
bruik van reflexologie en gespreks-technieken uit de 
psychotherapie brengt zij cliënten dichter bij het losla-
ten van emotionele stukken die klaar zijn voor verwer-

king.  

Vervolgens kwam Arve Fahlvik (Noorwegen) aan 
bod met een lezing over angst en het onderbeen. Ge-
traind als een Full-Body Reflexoloog door Karel Axel 
Lind, gaf hij in deze lezing een uitgebreider gamma 
weer van projecties specifiek op de voeten en het on-
derbeen. Binnen de FBR wordt er met veel meer pro-
jecties gewerkt dan alleen maar op de voeten. Benen, 
armen, torso, gelaat, tong, rug en hoofd, kortom het 
hele lichaam, heeft projecties van het hele lichaam. Hij 
toonde via een computermodel hoe specifiek het 
borstbeen ook op het onderbeen geprojecteerd kon 
worden. In de workshop van zondag heb ik mee mo-
gen ervaren wat het effect van het werken op het on-

derbeen betekent en dat is best krachtig.  

 

Na de koffiepauze gaf Tracey Smith (Verenigd Ko-
ninkrijk), de onderzoeksmanagers van AOR, een 

voordracht over de resultaten van twee Japanse MRI-
studies, gebaseerd op reflexologie en de bloedstroom 
in de hersenen.  Terwijl testpersonen in een MRI 
scanner lagen, kregen ze voetreflexologie op specifie-
ke reflexpunten. Zonder teveel in detail te treden, geef 
ik jullie de resultaten weer. De MRI-scan toonde aan 
dat er reactie was in de bloedstroom in het brein in het 
gebied van de aangeraakte reflexologiepunten. Wat 
echter opmerkelijk was, is dat er ook reactie was aan 
dezelfde zijde van het brein als de voet waarop ge-
werkt werd. Voor reflexologen is dit logisch, in de neu-
robiologie is dit vreemd aangezien de kruising in de 
hersenstam van ons zenuwstelsel sugereert dat een 
impuls op een rechter voet, in de linker hersensfeer 
een reactie geeft. Beide onderzoeken leverden voor 
de reflexologie mooie resultaten op. Verder onderzoek 
is natuurlijk nodig om echte conclusies te kunnen trek-

ken.  
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De eerste spreker van de namiddag was Helga Dittman (Duitsland) 
met  he t  t hema  Emo t iona l  Re lease  Re f lexo logy .  
Met leuke tekeningen in haar presentatie gaf zij aan hoe trauma’s hun 
impact kunnen hebben op iemand zijn leven en stressbeleving.  
Door het gebruik van reflexologie en gespreks-technieken uit de psy-
chotherapie brengt zij cliënten dichter bij het loslaten van emotionele 

stukken die klaar zijn voor verwerking.  

 

De volgende spreker was ik zelf, Heinrike Bergmans (België).  

De titel van mijn voordracht was ‘Foetale imprint, kind en volwassen 
expressie’ om aan te tonen dat reeds in de embryonale cerebrale ont-
wikkeling indrukken vorm geven aan de rest van ons leven. Centraal 
stond de studie van de Nederlandse hongerwinter van 1944-1945.  
Hierbij werd aangetoond dat de ondervoeding specifiek in de honger-
winter, mede oorzaak was van foetale ontwikkelingen die achteraf ziek-
tes in de hand werkten. Niet alleen voeding geeft dit effect, de emoties 
en overtuigingen van de zwangere vrouw geven eveneens imprints.  
De Sarafijn Basis Techniek werd in 2006 ontwikkeld om op diepere 
structuren van imprints verandering te kunnen brengen.  
Deze techniek werd over de laatste acht jaren uitgebreid met het coa-
ching gedeelte waarbij cliënten vanuit de reflexologie begeleid worden 
in hun psycho-emotioneel lichaamsbewustzijn. In de workshop van zon-

dag werd dit uitgebreid gedemonstreerd. 

 

Griet Rondel (België) was op dit congres de tweede Belgische spre-
ker. Getraind door Nico Pauly en als lesgever in de Neuroreflexologie 
en Manuele Neurotherapie bracht zij het thema’ Zenuwreflexologie en 

Manuele neurotherapie’.  

In haar uitgebreide voordracht gaf zij meer inzicht in de opbouw van de 
hersenen, de werking ervan en hoe deze punten teruggevonden kon-

den worden in de voeten.  



23   

 

Verder reikte zij aan hoe naast reflexologie ook het gebruik van de Manuele Neurotherapie belangrijk is om in 
het lichaam opgeslagen informatie terug in beweging te brengen en daarbij via de hersenstructuren, verandering 
mogelijk te maken. Griet gaf op zondag een uitgebreide workshop waarin uitgetest kon worden wat Zenuwre-

flexologie nu juist inhoudt.  

 

Als laatste spreker van de dag sloot Leila Eriksen (Denemarken) de rij.  

Leila is naast reflexoloog ook een van de pioniers in de wereld van het reflexologieonderzoek  zowel in Dene-

marken als op internationaal niveau.  

Zij gaf een voordracht over onderzoek binnen de reflexologie tussen 1994 en 2014 en hoe onderzoek het best 
aangepakt wordt. Daarnaast gaat haar hart uit naar kinderen met kanker, waarvoor zij mee in Denemarken werk-

zaam is in speciale zomerkampen om reflexologie aan te bieden aan zowel de ouders als de kinderen.  

Zij tracht in elk land waar ze komt, op zoek te gaan naar contacten met collega’s die, net zoals zij, zich inzetten 

om met reflexologie, kinderen met  kanker te ondersteunen.  

 

Door een verandering in de workshops, kregen we de mogelijkheid om op zondag ochtend te luisteren naar de 
voordracht van Sally Kay (Verenigd Koninkrijk) over ‘Een explorende studie naar de effecten van reflexologie 

als ondersteuning bij secundaire lymfoedeem als gevolg van de behandeling van borstkanker’.  

 

De zaal kreeg een uitgebreid verslag te horen over hoe het onderzoek was opgesteld en hoe er werd samenge-
werkt met de verschillende vrouwen die ten gevolge van medische ingrepen om borstkanker tegen te gaan, nu 

zwellingen hadden in hun arm.  

De vele foto’s die getoond werden gaven soms schrijnende beelden weer. De algemene conclusie van haar ex-
plorende studie tonen aan dat lymfedrainage technieken helpen om secundair lymfoedeem bij kankerpatiënten te 

beheersen.  

Uitgebreider onderzoek is nodig om de causale link tussen de toepassing van reflexologie en de resultaten te 

verduidelijken.  

 

Dit congres gaf een bom aan informatie met zoveel sprekers die in een kort tijdsbestek het beste van zichzelf 
gaven om kennis en kunde binnen de reflexologie over te dragen. Ondanks de korte omschrijvingen, heb ik ge-

tracht ze allemaal aan bod te laten komen.  

Een congres zoals dit toont aan hoeveel mensen er werken om reflexologie een 
plaats te geven in de verschillende werelden en deeldomeinen die er zijn. Ik 

ben blij een deel te mogen zijn van die explorende wereld.  

 

Voor meer info over Reflexology in Europe Network (RiEN) : 

http://www.reflexeurope.org  
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Er werd besloten om de nieuwsbrief vanaf 2015 ook te laten drukken en 

per post te versturen. 

Om dit gratis aan de leden te kunnen aanbieden, zijn we op zoek naar 

“partners”. 

Ken je iemand die misschien geïnteresseerd is hiervoor, of wil je zelf 

een advertentie plaatsen om je praktijk, workshops, acties, …  in de kij-

ker te plaatsen, neem dan contact op met : 

secretariaat@bevo-belgie.org 

Prijzen : 

1/4 pg (A6) : 50 euro 

1/2 pg (A5) : 75 euro 

1 pg (A4) : 100 euro 

Avondbijeenkomst 

Adverteren 

Via 4 avonden, van 19u tot 22u, waar we van ideeën kunnen wisselen 

en inspiratie kunnen opdoen van elkaar. 

Op zo een avond wordt de werking van BeVo dichter bij de leden ge-

bracht en kunnen leden rechtstreeks inbreng geven. 

De bedoeling is ook om dit op verschillende plaatsen te doen. 

Voorlopig staat deze datum vast : 

Maandag 9 maart 2015 (Everslaarstraat 205, 9160 Lokeren) 

De volgende is in juni in Hasselt.  Wil jij zo’n avond bij jou thuis organi-

seren ? Laat het ons gerust weten! 

5 punten per avond voor de categorie 4: congressen, workshops, le-

dendagen, meetings, seminars 

Inschrijven om praktische redenen via: secretariaat@bevo-belgie.org 

mailto:secretariaat@bevo-belgie.org
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Elke erkende beroepsvereniging verplicht zich ertoe 

bijscholingen van zijn leden te vragen. 

Net zoals dit in andere beroepen het geval is gelden 

deze navormingen als een soort kwaliteitslabel. 

BeVo wil op deze manier professionaliteit garanderen. 

Met het oog op erkenning en eventuele terugbetaling 

door de zorgfondsen wil BeVo een duidelijke profile-

ring : een basisopleiding van 300u, jaarlijks aangevuld 

met PPV ( Permanente Professionele Vorming). 

We hebben hierbij getracht een zo ruim mogelijk gam-

ma te bestrijken. 

De meest eenvoudige en tevens meest correcte vorm 

van opvolging is deze volgens een puntensysteem. 

Concreet willen we via onze website een excel-sheet 

aanbieden waarop individueel de punten kunnen inge-

vuld worden. Deze sheets worden doorgestuurd naar 

de werkgroep PPV (Navormingscommissie). De certifi-

caten ter validering dienen door de leden zelf bijge-

houden te worden. Regelmatige controle zal door Be-

Vo gebeuren door middel van steekproeven. 

WAAROM PVV ( Permanante Professionele Vor-

ming ? ) 

Aangezien Reflexology voortdurend evolueert, is het 

de mening van de beroepsvereniging BeVo dat alle 

professionele reflexologisten een verantwoordelijkheid 

dragen tot het permanent ontwikkelen van hun per-

soonlijke vorming. Dit tot het constant verbeteren van 

hun praktijk in het belang van de cliënten en ter bevor-

dering van het beroep. 

De term PPV omvat alle relevante activiteiten onder-

nomen door reflexologisten om hun kennis en kunde 

op te frissen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. 

WELKE VOORDELEN BIEDT PPV? 

- Het verkrijgen van een breder en dieper inzicht in het 

beroep 

- Het ondervinden en ontwikkelen van nieuwe benade-

ringen 

- Het verbeteren van interprofessionele relaties 

- Het genieten van meer professionele voldoening, 

enthousiasme en vertrouwen 

- Het bijdragen aan een groter wordende waardering 

in de publieke opinie en een 

toename van het cliëntenbestand 

- Het bijdragen aan een wederzijdse samenwerking 

met andere 

‘healthcareprofessionals’ 

 

PERMANENTE PROFESSIONELE VORMING 

1. AFP : (para)medische anatomie – fysiologie – pa-

thologie 

Alle medische en paramedische (na/bij)scholingen, 

alle vormingen in verband met AFP, in verband met 

bepaalde pathologiën, onderzoeken, die je een groter 

inzicht bijbrengen en/of je kennis heropfrissen/

vergroten, zodat een groter draagvlak in de praktijk 

kan gecreëerd worden. 

Alle andere medische benaderingen, inbegrepen alles 

over de medische praktijk en welzijn, kan als relevant 

beschouwd worden voor de ontwikkeling als reflexolo-

gist. 

Validering : opleidings- of deelnamecertificaat 

2. REFLEXOLOGY : omvat het volgen van opleidin-

gen inzake 

a) technieken: zowel conventionele als nieuwe bena-

deringen en energetische technieken 

b) integratie ( reflexologische AFP ): de toepassing 

van technieken binnen een bepaald kader (bvb. pallia-

tieve zorg, zwangerschap, baby’s, hormonenbalans, 

stresskuur, enz….) 

Validering : opleidings- of deelnamecertificaat 

Navorming - PPV (permanente professionele vorming) 
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3. EHBO 

Elke reflexologist dient de kennis te hebben van E.H.B.O. 

BeVo moedigt alle leden aan om deze kennis en kunde te onderhou-

den. 

Indien deze kennis opnieuw wordt opgefrist (aanbevolen tenminste elke 

10 jaar), kan deze ook als extra navorming gelden. 

Validering : een certificaat van elke erkende E.H.BO.-cursus (Rode 

Kruis, Vlaams kruis) is geldig. Vormingen hieromtrent kunnen ook 

worden gegeven door werkgevers (‘E.H.B.O. op het werk’, 

‘Spoedhulp’) maar kunnen ook specifieker naar de praktijk gericht 

zijn (bvb. “Alarmtekens”) 

4. CONGRESSEN / WORKSHOPS / LEDENDAGEN / MEETINGS / 

SEMINARS 

in binnen-en buitenland van verschillend organisaties en relevant voor 

de reflexologypraktijk. 

Validering : deelnamecertificaat 

5. PERSOONLIJKE VORMING EN ANDERE OPLEIDINGEN 

Er is een grote synergie en overlapping tussen persoonlijke ontwikke-

ling en professionele ontwikkeling. Elke activiteit die leidt tot de per-

soonlijke ontwikkeling heeft ook invloed (direct of indirect) op de eigen 

professionele activiteit. 

Dit gaat over een breed scala aan cursussen en workshops, zoals : 

mindfulness, meditatie, relaxatie, ademhalingstechnieken, voeding, fyto-

therapie, aromatherapie, bachbloesems, NLP, EFT, TCM, natuurge-

neeskunde, homeopathie, chakra’s, craniosacraal therapie, lichtthera-

pie, psychologie, … 

Ook bijscholingen in het kader van een andere professionele activiteit 

kunnen als PPV aanvaard worden mits ze enige relevantie hebben voor 

de reflexologypraktijk (PPV in shiatsu, aromatherapie,…) 

Validering : opleidings- of deelnamecertificaat 

6. RESEARCH 

Indien je aan research wil doen, is het aanbevolen om dit te bespreken 

met de beroepsvereniging. BeVo bouwt aan een afdeling ‘Research en 

Ontwikkeling’ die je verder kan helpen met informatie en ondersteuning. 



27   

 

Validering : Als bewijs van research kan de studie 

of een voorstel hiervan dienen, correspondentie 

met medewerkers, sponsors, deelnemers ; een 

brief van een relevante opleidingsinstelling of een 

bevestigingsbrief van de afdeling ‘Research en 

Ontwikkeling’ van BeVo. 

7. REFLEXOLOGY UITDRAGEN 

Het verspreiden van en bijdragen tot de ontwikkeling 

van reflexology is essentieel. 

Hierin worden niet alleen de lesgevers erkend, maar 

ook professionele reflexologisten die door het beoefe-

nen van onderstaande activiteiten reflexology ver-

spreiden, nieuwe technieken ontwikkelen, enz. 

A. Opleiding geven in reflexology en relevante onder-

werpen. Hierbij hoort ook het ontwikkelen en herwer-

ken van cursussen en cursusmateriaal. Alsook het 

afnemen van examens en beoordelen van cursisten 

van andere opleidingen. 

Evenals stagebegeleiding verzorgen, zowel in scho-

len, opleidingen als nadien om reflexologisten in te 

werken. 

B. Lezingen en workshops : onderwerpen dienen rele-

vant te zijn voor reflexologisten en kunnen zowel voor 

een professioneel publiek als voor geïnteresseerden 

zijn. 

C. Publicaties : alle publicaties aangaande reflexolo-

gy : zowel boeken als artikels in vaktijdschriften, 

maand - of weekmagazines als in lokale bladen. 

Ook vertalingen en bewerkingen van vakliteratuur en 

research vallen onder PPV.Ontwikkeling nieuwe tech-

nieken : alle professionelen die nieuwe technieken, 

benaderingen en inzichten aangaande reflexology for-

muleren komen voor PPV in aanmerking. 

D. Vergaderingen / netwerken : deelname aan verga-

deringen van verenigingen voor reflexology , zowel als 

lid of als tijdelijke medewerker zijn geldig, alsook mee-

werken aan de uitbouw en ondersteuning van netwe-

ren voor reflexology. 

Validering : naargelang de categorie zijn verschil-

lende validaties mogelijk ( docentencontracten , 

publicaties, bewijs van voordracht of lezing, deel-

namebewijs aan vergaderingen, … ) 

OPMERKINGEN 

 Langere opleidingen : geldig voor maximaal 

twee termijnen ( = 4 jaar ) 

Voorbeeld : wie na zijn basisopleiding reflexo-

logy nog een bijkomende opleiding volgt 

(gezondheidsbegeleider, cranio-sacraal thera-

pie, shiatsu, … ) kan deze opleiding laten gel-

den als PPV , echter wel met een maximum 

van twee termijnen. 

Deze opleidingen kunnen verschillende cate-

goriën omvatten : bvb.gedeeltelijk AFP ( cat 1 ) 

en gedeeltelijk Persoonlijke Vorming ( cat 5 ). 

 Aanvullende modules : voor leden die nog niet 

voldoen aan de normen van het CC ( Core Curri-

culum ) kunnen deze aanvullende modules gel-

den als PPV 

 

VERIFICATIE 

 Totaal aantal punten op 2 jaar : 60 met een 

voortschrijdend gemiddelde van 30 per jaar 

 Elke ½ dag telt 5 punten d.i. 6 volle dagen op 2 

jaar 

 Met ingang vanaf januari 2012 en verplicht vanaf 

2014 

 Alle PPV verkregen in 2011 is geldig, rekening 

houdend met de limieten 

 Elke categorie heeft een limiet ( zie kader ) 

 Categoriën aangeduid met (*) dienen ingediend 

te worden bij de werkgroep PPV die deze zal 

valideren. 
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CIJFERVOORBEELD V/H SYSTEEM : 

 

 Ledendag 2013 : ½ dag (cat. 4)  10pt. 

 Torfs 2013 : 1 dag (cat. 7b) 10pt. 

 Congres 2013 : 1 dag (cat.4)  10pt. 

 

Totaal voor 2013 :   30pt. 

 

 Ledendag 2014 : ½ dag (cat. 4) 10pt. 

 Torfs 2014 : 1 dag (cat. 7b) 5pt. (slechts 5 i.p.v. 10 want 

        limiet is 15) 

 Congres 2014 : 1 dag (cat.4)  10pt. 

 EHBO-cursus : ½ dag (cat. 3) 5pt. 

 Bachbloesem : 5 dag (cat. 5)  20pt. 

 

Totaal voor 2014 :   50pt. 

 

Totaal voor 2013 en 2014:   80pt. 

 

In dit voorbeeld was het eigenlijk niet nodig om de cursus 

“Bachbloesem” te volgen om aan voldoende punten te komen. 

Vragen over bijscholingen kan u stellen via:  

navorming@bevo-belgie.org 

Categorie Omschrijving activiteit Validatie Limiet 

1 (Para)medische anatomie, fysiologie en pathologie 5 - 1/2 dag 20 

2 Reflexology technieken en integratie 5 - 1/2 dag 20 

3 EHBO 5 - 1/2 dag 10 

4 
Congressen, workshops, ledendagen, meetings, semi-
nars 5 - 1/2 dag 40 

5 Persoonlijke vorming en andere opleidingen 5 - 1/2 dag 20 

6 Research   15 

7 Reflexology uitdragen   35 

  
A. Opleiding geven, opstellen en herwerken van cursus-
sen, stagebegeleiding 5 - 1/2 dag 20 

  B. Lezingen en workshops 5 - 1/2 dag 15 

  C. Publicaties   15 

  D. Ontwikkeling nieuwe technieken en inzichten   15 

  E. Vergaderingen en netwerken 5 - 1/2 dag 10 
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Graag zou ik nog het hele navormingsteam willen be-

danken voor hun inzet en prachtig werk dat ze reeds 

geleverd hebben! 

 

 

 

 

 

Ann Ackaert           Karin Verheyen 

 

 

 

 

 

Ann Van de Voorde          Sabine Van Cauwenberge 

 

 

BELANGRIJK !! 

Alle leden dienen ten laatste tegen 28 

februari hun persoonlijk bijgehouden 

score op te laden via hun persoonlijke 

login op de website. 

Iedereen die aan de vereiste score van 

30 komt krijgt een "voetje" naast de 

naam in de ledenlijst  

Vanaf maart zal het navormingsteam, 

via steekproef, een aantal leden gaan 

controleren op deze score en op verze-

keringsattest.  

Advertentieruimte 

 

Wil jij ook adverteren in het BeVo-magazine? 

Dat kan! 

 

1/4 pagina: 50 euro 

1/2 pagina: 75 euro 

1 pagina: 100 euro 

 

Vanaf 4 opeenvolgende advertenties kan je gebruik 

maken van een goedkoper tarief! 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Advertentie 
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BeVo 

Everslaarstraat 205 

9610 Lokeren 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

Bank: IBAN : BE 34 0014 4006 1390 , BIC-code : GEBABEBB 

t.n.v. BeVo, Everslaarstraat 205, 9610 Lokeren 

 

 

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacteren. Op deze ma-

nier ontvang je sneller en correcter antwoord en voorkom je dubbel werk 

binnen onze organisatie. 

 

Voorzitter 

Hilde Schoonjans - Everslaarstraat 205 - 9160 Lokeren - 0498/24.06.84 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

Lydie Schoenmakers - Bremstraat 4 - 3511 Kuringen - 011/22.95.32 

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Secretariaat en nieuwsbrief 

Sonja De Loose - Weststraat 5 C - 9180 Moerbeke Waas - 0475/49.30.25 

secretariaat @bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

Nico van Hanegem - Everslaarstraat 205 - 9160 Lokeren - 0498/24.06.84 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

 

Contactgegevens 
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Website 

Bob Mijling - Paardenwiel 17 - 2382 Poppel - 014/71.68.38 - website@bevo-belgie.org 

 

Ledenwerving en partnerschap 

Delia Barbu - Stationsstraat 15 bus 0001 - 1745 Opwijk - 0478/70.15.89 - communicatie@bevo-belgie.org 

 

Erkenningen van leden en samenwerkende scholen 

Sabine Van Cauwenberghe - Esdoornlaan 7 - 9230 Wetteren - 0495/45.32.73 - erkenning@bevo-belgie.org 

Deze werkgroep bekijkt binnenkomende aanvragen van lidmaatschap (volwaardig lid, student lid en steunend lid) .  

Tevens bekijkt deze werkgroep of de binnengegeven scholendossiers voldoen aan het core curriculum dat BeVo voorop 

stelt. Deze werkgroep bestaat uit collega's die niet verbonden zijn aan een school om objectiviteit te garanderen. Ze werken 

aan de hand van checklijsten. 

 

Opleidingen en communicatie met scholen 

Els van Daele - Geldenaaksebaan 127 - 3001 Heverlee - 0472/39.51.30 - opleidingen@bevo-belgie.org 

BeVo geeft geen advies over welke opleiding je best volgt. Dit blijft jouw persoonlijke keuze. 

De kracht van BeVo is dat wij in overleg gaan met de scholen die reflexology aanbieden om zo tot een kwalitatie-

ve opleiding te komen. BeVo hanteert minimumnormen vastgelegd in een core curriculum. De scholen hebben 

hieraan meegewerkt. 

 

Public Relations 

Caroline Rijsdijk - Schuurblok 15 - 2910 Essen - 0472/35.32.98—pr@bevo-belgie.org 

 

Navorming 

Sabine Van Cauwenberghe - Esdoornlaan 7 - 9230 Wetteren - 0495/45.32.73 - navorming@bevo-belgie.org 

BeVo stelt voorop dat leden minstens 3 dagen navorming moeten volgen per jaar. Deze werkgroep bepaalt de 

richtlijnen en controleert of leden zich daar aan houden. 

 

Inschrijvingen en communicatie over congres 

congres@bevo-belgie.org 
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 BeVo Agenda 

Algemene Vergadering (op uitnodiging) 

Vrijdag 6 februari 2015 om 10.00u in Lokeren 

 

Ledendag (GRATIS voor alle leden) 

Vrijdag 27 februari 2015 om 9.30u tot 16.00u in Halen 

 

Avondbijeenkomst (GRATIS voor alle leden) 

Maandag 9 maart 2015 om 19u in Lokeren 

 

BeVo-Congres (toegankelijk voor iedereen) 

Zaterdag 17 oktober 2015 om 9.30u in Antwerpen 

 

 

 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


