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 Welkom door de voorzitter 

 

Lieve collega 

 

Het BeVo-congres is net achter de rug en het was een bijzonder fijn congres. Alle aanwezigen 

wil ik bedanken! Zulke bijeenkomsten zijn voor mij de brandstof om verder te doen. BeVo is er 

voor jou en door jou! 

In volgende magazines meer informatie over wat werd besproken op het congres. 

 

Ondertussen ben ik al volop de ledendag van 26 februari 2016 aan het voorbereiden. Dit is 

gratis voor alle BeVo-leden. Het thema wordt binnenkort via mail naar jullie gestuurd. Momen-

teel ben ik nog wat aan het twijfelen en daarbij hou ik ook rekening met de feedback die ik van 

de leden krijg. 

In elk geval: SAVE THE DATE! Vrijdag 26 februari 2016! 

 

We zijn al toegekomen aan het 4de magazine en ik ben nog steeds apetrots! Ook nu zijn er 

boeiende artikels waar je veel van zal opsteken. Heb je zelf ook een artikel dan mag je het 

steeds insturen! Kennis is er om te delen met elkaar! 

 

Ik wens je een mooie afsluiter van 2015 en we ontmoeten elkaar opnieuw in 2016! 

Zelf voel ik me al in wintermodus vallen. 

 

Veel liefs 

Hilde Schoonjans 

Voorzitter BeVo 
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“Qi” in Chinese Yoga – “Prana” in Ayurveda Yoga 
 
De meeste lezers zijn bezig met heling via voetreflexologie of door andere 
technieken die ons lichaam terug in evenwicht brengen. 
 
Wij leren punten op de voet kennen en technieken om deze te behande-
len. 
 
Om beter te begrijpen met wat wij bezig zijn, is het wel interessant om die-
per in te gaan over wat heling (Yin/Yang in evenwicht brengen) veroor-
zaakt. 
 
Maar hoeveel van ons staan stil en denken na over hoe het lichaam over-
gaat naar zelfheling of zelfcorrectie, tijdens en na de behandeling. Wij zijn 
therapeuten, wij werken als “katalysatoren”, en wij zetten “dinges” in gang. 
OK ... maar welke "dinges" zetten wij in gang ? 
 
Wij zetten “Qi” in gang of “Prana” zoals het in Yoga termen wordt uitge-
drukt. Er zijn meerdere verklaringen en visies over hoe het lichaam functi-
oneert, de ene meer uiteenlopend dan de andere. 
 
Vreemd genoeg is het moderne westerse medische model het enige me-
dische model ter wereld dat geen rekening houdt met het weten van het 
universum en de werking van Qi. Er is een duidelijke verklaring hiervoor, 
maar dat valt buiten de reikwijdte van dit artikel. Voetreflexologie maakt 
deel uit van de oosterse beïnvloede leer over heling, en daar zullen wij het 
bij houden. 
 
Elke verandering in ons lichaam is terug te vinden in verschillende elektri-
sche en biochemische veranderingen die doorheen ons lichaam gebeu-
ren. Desondanks dat wij niet kunnen zeggen dat het een specifiek bioche-
mische reactie QI is, hebben wetenschappers in China en het Westen ge-
noteerd, dat zekere biochemikalien zich gedragen als QI en dat kan hel-
pen om uit te leggen hoe Qi zijn werk doet. 
 
Dus, laat ons verder gaan in het vergelijk 
van QI en de chemische veranderingen in 
ons lichaam. Onze emoties zijn te vinden in 
onze geest en ons lichaam. Emotionele toe-
standen zijn bestuurd door de synthese van 
neuropeptide (de chemicaliën van onze 
emoties), die worden door diverse delen van 
ons lichaam gestuurd. Dit verklaart waarom 
wij diepgaande rust voelen als wij tevreden 
zijn, of een walgelijke maag hebben als wij 
ongerust zijn, of een kloppend hart hebben 
als wij verliefd zijn. Deze factoren wijzen op 
een link tussen neuropeptide en QI. In eer-
ste instantie, neuropeptide, net zoals QI, 

Wat is levensenergie ? 
(door Alfred Martijn) 

Dit is het Chinese kalligrafiek 

voor “Qi” 
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worden geproduceerd in reactie op een staat van bewustzijn, en beïnvloeden de gezondheid 
van de interne organen. Door gezondheid wordt evenwicht tussen yin/yang geïmpliceerd. 
Tweede, neuropeptiden receptoren bevinden zich op de immune cellen. Dit betekent dat, net 
zoals QI, neuropeptiden een link vormen tussen bewustzijn en immuniteit, tussen lichaam en 
geest. 
 
Endorfine zijn de best bekend neuropeptide, een morfineachtig substantie dat een natuurlijk 
deel uitmaakt van ons lichaam. Endorphinen zorgen voor ons gevoel van welzijn of euforie. En 
endorphinen zijn bekend doordat ze ons immune systeem stimuleren en pijn reduceren. De 
sensatie van vol met QI te zijn, door zelfbehandeling of door de stimulansen van een thera-
peut, wijst op een verhoging van endorfine in ons lichaam. Dit betekent dat endorfine een cor-
relaat is van QI maar dat QI meer is dan endorfine alleen. 
 
QI is nog een substantie, nog een geest. Deze eenvoudige verklaring is een uitdrukking van 
het enigma dat Qi is. 
 
QI manifesteert zich in alle fenomenen en is onverdeelbaar van deze manifestaties, dus zijn 
universaliteit zou het eenvoudiger kunnen maken om QI te begrijpen als concept. Hoe dan ook, 
zelfs als wij beoefenaars van oosterse heling zijn, of van andere vormen van heling door vorm 
of bewegingstherapieën (die QI gebruiken als een “instrument” of “methode”), blijven wij met 
vage noties van wat wij proberen te beïnvloeden of te dirigeren. Wij steunen op een omvatten-
de term “energie” om QI uit te leggen. 
 
QI geeft beweging, verandering en transformatie en staat het manifesteren toe van specifieke 
kwaliteiten en aspecten aan de diverse stadia van het leven. 
 
Dit begrip van QI en ons talent om het te 
beseffen, ligt achter alle diverse diagno-
sis methodes die in Oosterse heling ge-
bruikt word. De beweging en kwaliteit 
van QI is een uitdrukking van wat in het 
weefsel onder onze handen ligt. 
 
Iedereen die een beroep in heling uitoe-
fent zou zich best verdiepen in de wetten 
van het universum en de rol van QI in 
ons lichaam. 

De Chinesen zijn al sinds enkele duizend jaar bezig met 

het localiseren van “Qi” punten op het voet en op het 

lichaam 
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Helaas zijn er weinig teksten over QI die vertaald zijn naar het Nederlands, 
maar hier is een zeer goed en duidelijk boek in het Engels voor wie Engels 
leest. 
 
A Study of Qi in Classical Texts 
Elisabeth Rochat de la Vallée 
 
Ik hoop dat ik jullie heb kunnen stimuleren om verder onderzoek te doen 
op een fenomeen dat aan de basis ligt van ons dagelijks werk. 
 
 
Nog veel voetreflex-plezier ! 
 
Alfred Martijn 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bronnen: 
 
A Study of Qi in Classical Texts  -  Elisabeth Rochat de la Vallée 
The Way of Qi Gong  -  Kenneth S Cohen 
Qi Gong for Total Wellness  -  Dr Baolin Wu 
The Complete Book of Chinese Medicine  -  Wong Kiew Kit 

Alfred Martijn is woonachtig in Herentals waar hij zijn 

succesvolle praktijk beoefend. Hij heeft zijn Voet Reflex 

Certificaat behaald 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 gege-

ven bij de Standaard Boekhandel en verschillende service clubs en vrouwen vereni-

gingen. 

http://www.merlijnboekhandel.nl/elisabeth-rochat-de-la-vallee
http://www.merlijnboekhandel.nl/elisabeth-rochat-de-la-vallee
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Verslag intervisie-avond op 13 september 2015 

 

Advertentie 
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Op zondagavond 13 september 2015, 19.00 ging de eerste Intervisie-

avond voor BeVo leden door. Een avond waar we mekaar ervaringen 

vertelden, vragen stelden over een thema dat onze aandacht bezig houdt. 

Gastvrouw was Lydie Schoenmakers met ondersteuning van Karen Ver-

heyen.  De gasten waren Kek Dirckx,  Daniella Clauwers, Marleen  Paulus 

en Chistel Keymis. Je ziet: een klein groepje van 6 dames die elk wat voe-

ten-nieuws te vertellen hadden. 

We stelden ons aan elkaar voor, want al liepen we allen door dezelfde 

school Golden Feet, de deelnemers kenden mekaar niet omdat ze in een 

ander jaar waren afgestudeerd. 

Een vraag en een zorg van ieder van ons was : hoe kunnen we goed pro-

motie maken voor onze praktijk? Wat voor ieder van ons best leek was de 

mond aan mond reclame van de cliënten zelf. Om dat te stimuleren zullen 

we gul onze naamkaartjes meegeven zodat de cliënten zelf onze naam 

kunnen verspreiden met deze kleine tools. Ons eigen enthousiasme om te 

vertellen van onze passie: Voetreflexologie is zeker een aandachttrekker. 

Onze cliënten kunnen beter onze naamkaartjes verspreiden en van hun 

ervaring vertellen. Zeker is wel dat ‘oprecht enthousiasme ‘ graag gehoord 

en gevolgd worden. 

Ook werd er aan mekaar verteld over onze praktijkinrichting. 

 de beschikbare ruimte 

 een toilet in de buurt 

 muziek of niet 

 geurtjes en kaarsjes of niet 

We waren er verschillend in.  

Over de voorkeur van technieken en onze voorkeur voor om al dan niet te 

coachen kwam het volgende naar boven: Niet elke voetreflexologe onder 

ons wil graag een gesprek voeren over de levensloop of de zorgen  van 

de cliënt. De meesten luisteren graag naar de cliënt zijn verhaal en willen 

bemoedigen of wat richting aanreiken. Maar niet iedereen in de groep 

voelde zich daartoe in staat. Zij verkozen om in stilte te werken en enkel 

voor een goede reflexologiesessie te zorgen. 

Wat hebben we gedaan?  

Na de pauze zijn we in de Lafuma’s gaan zitten 

en leerde ik een techniek aan speciaal om de 

darmen te harmoniseren. De techniek is de  

SIRIUS techniek, omdat hij uit de praktijk komt 

van Els Van Craeyevelt. 

Intervisie-avonden 
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De techniek is matig van druk en spiraalt op het darmgebied. De 

spiraal maakt eerst een ruime bocht over de dikke darmzone en 

gaat al cirkelend naar de dunne darmzone, tot in het centrum. 

Vanuit dit centrum , dat met de duim een korte tijd naar binnen 

wordt gedrukt, gaat het spiralen in dezelfde richting verder, weer 

naar de buitenste cirkel. ( zie tekening waar rood verder loopt in 

groen) 

Dit wordt ingepast in je traditionele toepassing van reflexologie en 

kan enkele malen herhaald worden. De kunst zit in het traag en 

indringend werken zonder de pijngrens te overstijgen. 

De reactie bij de proefpersonen was variabel: sommigen namen 

niets bijzonders gewaar, anderen ervaarden een diepe rust met 

knorrende darmgeluidjes. Alle proefpersonen waren positief over 

de techniek in waarnemen en in uitvoeren. 

Na de fotoshoot-sessie en het gebruikelijke vrolijk geschater, was 

de avond op zijn einde. 

Voor herhaling vatbaar!  

 

 

 

 

 

        

 

 

Op 4 januari 2016 is er een intervisie-avond voor BeVo leden met als thema :  

“Enjoy your talents !” 

 

“Hoe pakken we de start van een nieuwe praktijk aan? Reclame, Prijssetting, Praktijkin-

richting. Waar liggen onze talenten en hoe zetten we ze in?” 

Dit is zeker een aanrader voor de leden die onlangs zijn afgestudeerd. De andere colle-

ga’s leren hier ook  nog veel van bij. 

Onze gids is Catherine Hoogmartens, coaching.   

www.passionforwork.be        catherine@passionforwork.be 

 

Inschrijven :  www.goldenfeet.be ten laatste 31 november 2015, via inschrijfformulier en 

melding “passion for work.” 

http://www.passionforwork.be
mailto:catherine@passionforwork.be
http://www.goldenfeet.be
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Sinusitis is een veel voorkomende medische aandoening van de kaakhol-
ten, de zeefbeenholten, de voorhoofdsholten en de wiggebeensholten. 
Meestal zijn verschillende bijholten tegelijkertijd aangedaan. Sinusitis 
treedt bijna altijd op in combinatie met een ontsteking van de neusgangen 

(rhinitis). 

 

Een acute sinusitis duurt minder dan vier weken. Ze gaat gepaard met 

de typische symptomen van verstopte neus, pijn aan de getroffen bijholte 
en een irriterende hoest. Door een aangepaste behandeling is de kans op 

de overgang naar een chronische sinusitis klein.  

Bij een chronische sinusitis, die langer dan zes maanden duurt, wor-

den de slijmvliezen van sinussen onomkeerbaar aangetast.  

 

De volgende boosdoeners kunnen leiden tot sinusitis: neuspoliepen, aller-
gieën, een blokkade door een voorwerp in een neusgat, een gezwel, een 
tandabces, scheefstand van de neus, bepaalde aangeboren aandoenin-
gen, verzwakte weerstand, beschadiging van de trilharen door veelvuldig 

gebruik van neusdruppels en sigarettenrook. 

 
In geval van sinusitis is het 
gebied rond de aangetaste 
holte meestal pijnlijk, drukge-
voelig en gezwollen. Een 
kaakholteontsteking veroor-
zaakt kiespijn en hoofdpijn. Bij 
een voorhoofdsholteontste-
king is de hoofdpijn ter hoogte 
van het voorhoofd gelokali-
seerd. Sinusitis van de zeef-
beenholten veroorzaakt pijn 
achter en tussen de ogen en 
een zware voorhoofdspijn. De 
pijn bij sinusitis van de wigge-
beensholte is niet duidelijk 
afgebakend en kan aan de 
voorkant of achterkant van het 

hoofd worden gevoeld. 

Sinusitis (ontsteking van de neusbijholten) 

(door Marc Hiemeleers) 

De neusbijholten zijn holle ruimten in de botstructuren rond de neus. De beide 
voorhoofdsholten liggen iets boven de wenkbrauwen. De twee kaakholten bevin-
den zich in de jukbeenderen en de twee groepen zeefbeencellen liggen aan 
weerszijden van de neusholten. De twee wiggebeensholten (niet afgebeeld) be-
vinden zich achter de zeefbeencellen. 
 
Bronvermelding afbeelding: http://merckmanual.nl/mmhenl/sec19/ch221/ch221i.html?qt=sinusitis&alt=sh 

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/hoest/index.jsp
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/allergie/index.jsp
http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/klachten-en-ziekten/allergie/index.jsp
http://merckmanual.nl/mmhenl/sec19/ch221/ch221i.html?qt=sinusitis&alt=sh
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Je kan zelf een aantal zaken proberen om sinusitisklachten te verminderen. Er is helaas geen 

enkel middel dat je klachten helemaal wegneemt of ervoor zorgt dat je sneller geneest. 

 

Het is echter wel belangrijk om een acute sinusitis tijdig te herkennen. Raadpleeg 

je huisarts indien de klachten blijven aanhouden.  

 

Enkele tips die je alvast kan gebruiken in geval van beginnende sinusitis:   

 

Snuit steeds beide neusgaten apart, zonder te persen.  

Spoel regelmatig je neus met een zoutwateroplossing. Je kan ze kant-en-klaar kopen bij 

de apotheker.  

Stomen verlicht bij sommige mensen de klachten. Adem boven een kom kokend water 

(een liter is voldoende) de damp in met een handdoek over het hoofd. Voeg geen pro-
ducten toe want hun nut is niet bewezen. Bovendien kunnen ze prikkelend en zelfs 
schadelijk zijn. Stomen is af te raden voor kinderen jonger dan 6 jaar omdat het neus-

slijmvlies kan verbranden. 

Blijf je te veel klachten hebben, kan je tijdelijk ontzwellende neusdruppels op basis van 

xylometazoline of oxymetazoline gebruiken. Ze ontzwellen tijdelijk het neusslijmvlies, 
maar nemen de oorzaak niet weg. Gebruik deze neusdruppels maximaal vijf dagen 

omwille van het verslavende effect.  

Verlicht eventueel de pijn met een pijnstiller op basis van paracetamol. Lees steeds de 
bijsluiter en respecteer de maximale dosis van 4 x 1 g per dag. Andere pijnstillers en 
ontstekingsremmende geneesmiddelen mag je alleen in overleg met je arts of apothe-

ker innemen.  

Rook niet, want dit irriteert de slijmvliezen en vertraagt de genezing. 

 

Wanneer de klachten langer dan 2 weken blijven aanhouden zal de huisarts meestal een anti-

bioticakuur voorschrijven. 

 

 

Mark Hiemeleers                        

Docent Algemene en geestelijke gezondheidszorg: Anatomie-Fysiologie-Pathologie-Psychopathologie   

Trainer communicatieve, gespreks- en coachende vaardigheden   

Bedrijfswebsite http://www.sohuman.net 

http://www.cm.be/ziekte-en-behandeling/geneesmiddelen/juist-gebruik/bijsluiter/index.jsp
http://www.sohuman.net
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De Ayurveda is een geneeswijze die meer dan 5000 jaar geleden in India 
is ontstaan. Al die tijd is het gedachtengoed van de Ayurveda bewaard 
gebleven en nog altijd worden de principes door Ayurvedische therapeu-
ten toegepast. De laatste jaren groeit de interesse voor natuurlijke ge-
neeswijzen wereldwijd en daarmee ook de populariteit van het eeuwenou-
de Indische gedachtengoed.  
 
Ayurveda is niet alleen een filosofie maar omvat ook richtlijnen voor ge-
zondheid, levensstijl, voeding, geneeskunde, kruidenleer, het stellen van 
diagnoses en het voorschrijven van behandelingen als massages of een 
‘panchakarma’ (intensieve detox).  
 
 
De filosofie 
 
Ayurveda betekent letterlijk: ‘weten hoe te leven’.  Weten hoe het leven in 

elkaar steekt en begrijpen wat de natuurlijke aard is van onze geest en 
lichaam. Dat is het uitgangspunt van de Ayurveda.   
 
De gedachte is dat het hele leven in het universum wordt aangestuurd 
door drie verschillende bewegingen:  
 

1. De echte beweging (‘Vata’) waarbij een voorwerp wordt verplaatst in 
de ruimte, maar zelf geen verandering ondergaat.  
 
2. De niet beweging (‘Kapha’) waarbij er sprake is van een stilstand.  
 
3. De transformerende beweging (‘Pitta’) waarbij er een verandering 

plaatsvindt.  
 

Deze drie bewegingen (ook wel dosha’s genoemd) vormen de pijlers van 
ons bestaan.  
 
 
Constitutie en gezondheid  
 
Vata, Kapha en Pitta zijn de belangrijkste drie begrippen binnen de 
Ayurveda. Vrijwel alles wordt aan de hand van deze drie termen geclassi-
ficeerd: het wisselen van de seizoenen, de indeling van de dag, de li-
chaamsfuncties, de menselijke emoties. Maar het allerbelangrijkst is mis-
schien wel de geboorteconstitutie. 
 
In de Ayurveda gaat men ervan uit dat ieder mens een eigen constitutie of 
een aard van zijn heeft.  Een mens is gezond wanneer hij leeft in overeen-
stemming met zijn geboorteconstitutie. Het is dus belangrijk om te weten 
wat je constitutie is:  

Ayurveda : kennis van het leven 
(door Lies Ameeuw) 
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Vata 
Mensen met een Vata constitutie zijn herkenbaar aan hun fijne bouw. Fysiek zijn ze daardoor 

meestal niet zo sterk. Ze zijn vaak zeer bewegelijk, praten graag en hebben veel fantasie.  
Emotioneel zijn Vata’s vaak blij en nieuwsgierig, maar ze kunnen ook last hebben van angst en 
onzekerheid. De lichaamsfuncties die bij Vata horen zijn de bloedcirculatie, eliminatie van af-
valstoffen, spraak, creativiteit en het denkvermogen. Het ziektebeeld dat aan Vata verbonden 

is omvat slapeloosheid, onrust en constipatie.  
 
Pitta 
Mensen met een Pitta constitutie hebben een normale bouw en zijn vaak sterk door wilskracht. 
Pitta’s weten wat ze willen en gaan daar ook voor. Het zijn echte leiders.  Emotioneel zijn Pit-
ta’s hartstochtelijk en intens, wat ook tot intense boosheid kan leiden. Mentaal zijn ze heel 
scherp. De lichaamsfuncties die bij Pitta horen zijn de spijsvertering en de functies van het 
hart, de lever, de ogen en de huid. Daarnaast werkt Pitta op het intellect. Het ziektebeeld dat 
bij de Pitta hoort zijn aandoeningen aan de huid en het bloed. Daarnaast hebben vaak proble-
men met de spijsvertering.  
 
 
Kapha 

Mensen met een Kapha constitutie zijn fysiek sterk en stevig gebouwd. Ze hebben een zwaar 
beendergestel en goede immuniteit. Het zijn de mensen die van regelmaat, rust en de natuur 
houden. Mentaal zijn ze zeer standvastig. Een Kapha houdt van zoete etenswaren. Emotioneel 
zijn Kapha’s zeer stabiel, maar vaak ook lui en apathisch. De lichaamsfuncties die bij de Kapha 

horen zijn de functies van de luchtwegen, de pancreas en de milt, de maag en de smering van 
de hersenen en de gewrichten. Het ziektebeeld dat bij de Kapha hoort zijn diabetes, een ver-

zwakte immuniteit en aandoeningen aan de longen.  
 
 
De diagnose 
 

Gezond zijn betekent binnen de Ayurveda: leven naar je ware aard. Ziekte ontstaat wanneer je 
levenswijze niet in overeenstemming is met je geboorteconstitutie. Om een goede diagnose te 
kunnen stellen moet een Ayurvedisch therapeut daarom altijd eerst weten wat je geboortecon-
stitutie is. Hij stelt dit vast door onder andere vragen te stellen, te observeren en een polsdiag-
nose af te nemen.  
De polsdiagnose is een verfijnde techniek waarmee de therapeut zich afstemt op jouw energie. 
Daarmee kan hij niet alleen vaststellen wat jouw constitutie is, maar ook onderzoeken of er ver-
storingen zijn op fysiek, emotioneel en mentaal gebied en waar die zich bevinden. Op grond 
van de resultaten van dat onderzoek zal de therapeut een behandelplan opstellen.  
 
 
Ayurvedische behandeling 
 

De Ayurvedische behandeling is erop gericht om de verstoorde dosha’s weer in evenwicht te 
brengen. Daarvoor moet eerst het lichaam van afvalstoffen worden gezuiverd. De Ayurvedisch 
therapeut zal daarvoor een aangepast dieet voorschrijven. Daarna zal hij een aantal adviezen 
geven om het voedingspatroon en de levenswijze aan te passen, zodat het meer in overeen-
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stemming is met de geboorteconstitutie. Zo kan hij je adviseren om het 
slaapritme te veranderen of het tijdstip waarop de avondmaaltijd wordt 
gegeten.  
Om het geneesproces te ondersteunen staan hem nog een aantal andere 
behandelingen ter beschikking, zoals bijvoorbeeld  Fytotherapie (de toe-
passing van medicinale kruiden), tientallen verschillende massages 

(waarbij men bijvoorbeeld het hoofd, de zintuigen of de marmapunten be-
handelt) of de Panchakarma (een vijfvoudige zuivering van de verhoogde 
dosha’s).  
 
 
Geneeswijze 
 

Ayurveda is een serieuze holistische geneeswijze die structureel herstel 
biedt ook aan mensen die lijden aan een chronische of onbegrepen aan-
doening.  Door de natuurlijke behandelmethoden en de uitgebreide di-
agnostiek kan het perfect worden gecombineerd met voetreflexologie.  
 
Lies Ameeuw, hoofddocent School van Ayurveda.  
 
Wilt u meer weten over ayurveda ? 
 
Wij hebben opleidingen en workshop voor ieder zijn belangstelling.  
 
School van Ayurveda vzw 
Molenaarsstraat 111-45 
9000 Gent 
www.lies-ameeuw.com 
info@lies-ameeuw.com  
 
 

Lees alvast volgende boeken : 
 

http://www.lies-ameeuw.com
mailto:info@lies-ameeuw.com
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 Vragen ? Ideeën ? Adverteren ? 

Beste leden, 

 

Het BeVo-magazine is er van en voor leden ! 

Zijn er punten, onderwerpen, zaken, … die je aan bod wenst 

te zien komen in één van de volgende magazines ? 

Heb je een interessant onderwerp of leuk verhaal dat je wil 

delen met collega’s ?  

Wens je meer informatie over een bepaald item ? 

Ben je op zoek naar een bepaald boek ? En praktijkruimte ? 

Collega’s om mee samen te werken ? 

Wil je adverteren in het BeVo-magazine of ken je iemand die hiervoor geïnteresseerd is ? 

Stuur me een mailtje en we proberen er een nieuwsbrief van te maken waar we allen naar 

uitkijken ! 

Veel leesplezier ! 

Sonja De Loose 

Secretaris BeVo & verantwoordelijke nieuwsbrief 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

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 
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De manier hoe Hanne Marquardt met de voeten van mensen omgaat .... 

Mevrouw Hanne Marquardt, grondlegster van de reflexologie in Europa,  
kwam reeds 7 maal in Golden Feet, school voor professionele opleiding 
Voetreflexologie te Hasselt. Het is steeds leuk haar terug te zien omwille 
van haar bijzondere technieken en haar aparte manier van les geven! 
 
Wat is er zo bijzonder aan hààr techniek? 
 
Gewoon: zij doet het anders.  
Ze moedigt de studenten aan om zelf te denken en toe te laten dat de 
techniek zich ontvouwt. 
Haar favoriete uitspraak, met een glimlach : 
”Als je altijd doet zoals je altijd deed, zul je altijd krijgen wat je altijd kreeg.”  

Nog zo een uitspraak : 
“Als je weet wat je doet, kun je doen wat je wil” 
Dit betekent : zij opteert dat iedere reflexoloog/reflexologist zichzelf moet 
toestaan te ontwikkelen, vanuit de basiskennis van hun leraars, naar een 
eigen creatieve stijl in hun eigen praktijk, een eigen manier van toepassen 
van de reflexologie. 
 
Hanne Marquardt biedt daarom een  verrassende en eenvoudige regel die 
zei noemt : “Rule of life” waarmee de reflexoloog/reflexologist zichzelf kan 
gidsen in die individuele creatieve manier van reflexologie op de cliënten 
hun voeten.  
Het is de regel van “Similarity in  shape”. Het is terug te vinden in de em-
bryologie waar gelijke vormen ook een relatie met elkaar hebben. Een 
voorbeeld hiervan is het middenvoetbeen en de humerus en de femur. 
  

Een ander voorbeeld. De 
anatomische positie van 10 
gewrichten op de persoon 
zelf is haast gelijk aan hun 
positie op de voeten zelf. Zij 
vond basisideeën van deze 
regel ook terug bij Fitz-
gerald en Eunice Ingham. 
Daarnaast voelde Hanne 
Marquardt zich gesteund 
door de gekende middelee-
uwse dokter Paracelsus die 
ontdekte dat de kleur en de 
vorm van sommige planten 
dikwijls aangeven voor wel-
ke klacht en ziekte van zijn 
patiënten hij deze plant kon 
gebruiken. 

Hanne Marquardt  
(door Lydie Schoenmakers) 
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Denk even aan een tomaat met 4 quadranten en een 
hart dat ook 4 holten vertoont. 
De vorm van een asperge doet aan een penis denken 
en heeft een goede werking bij plasproblemen. 
 
Wat is er nog belangrijk in de cursus van Hanne Mar-
quardt? 
 
Hanne Marquardt legt sterk de nadruk op het feit dat 
momenteel de klacht meer op de voorgrond staat dan 

de persoon zelf. Zij overtuigt de cursusdeelnemers 
snel wanneer zij bijvoorbeeld vragen : „hoe behandel 
je de knie?“ dan zal zij met een uitgestreken gezicht 
antwoorden: „ Ik heb in 50 jaar nog nooit een knie be-
handeld“ 
Wanneer de cursisten een beetje geïrriteerd reage-
ren, verstaan ze nadien dat het belangrijkste in het 
toepassen van reflexologie is: de persoon zelf en niet een stukje van de persoon.  
Dat maakt dat de atmosfeer in de cursus verandert : de deelnemers benaderen elkaar met 
respect en empathie. 
 
De cursus is hoofdzakelijk gericht op oefeningen en persoonlijke ervaring . 
 
Aangeboden wordt: 
 
 - het gebruik van de similarity in shape- gelijke vormen die mekaar beïnvloeden. 
 - grepen om het autonoom zenuwstelsel te harmoniseren. 

 - niet – invasieve toepassing op littekens, op fysiek en emotioneel niveau. 
 - hoe om te gaan met de pijn van de client tijdens een sessie. 
 - verschillende interessante connecties. 
   
 
We zijn zeer verheugd dat Hanne Marquardt weer naar België wilde komen en haar 
„Reflexotherapy of the feet“ op haar aparte manier wil geven, niettegenstaande ze al meer dan 
80 jaar is.  
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Doorworteld lid: 

Rudy Verelst 

 

Wie ben je en wat doe je in het 

dagelijks leven? 

Ik ben Rudy Verelst, 63 jaar, en 
ik woon in Lichtaart in de omge-
ving van "Bobbejaanland". 
 
Ik heb een praktijk van massage 
en voetreflexologie.  
 
Ik werk ook enkele dagen in het 
saunacenter Hezemeer in Laak-
dal. Hier heb ik de mogelijkheid 
om mensen met voetreflex te la-
ten kennismaken en indien nodig 
hen te verwijzen naar de Bevo 
website om een collega in hun 
buurt te vinden. 
 
Hoe ben je in aanraking geko-
men met voetreflexologie ?  
 
Ik heb voor het eerst met voetre-
flexologie kennis gemaakt in het 
SIVO, stedelijk instituut volwas-
senenonderwijs, te Antwerpen in 
2004. 
 

Door wie ben je opgeleid in de 

reflexologie ? 

Via Natuurlijk genezen bij Alfons 
heb ik na de kennismaking de 
jaaropleiding gevolgd en diverse 
workshops om meer inzicht te 
verwerven in de werking van ons 
lichaam en de holistische bena-
dering ervan. 
 
Ik heb ook de opleiding gevolgd 
bij An De Mulder waar ik enorm 
veel bijgeleerd heb. 

Wat doe je op dit moment in 

de reflexologie ? 

Momenteel werk ik zeer intuïtief, 
ook in de massage, maar de 
opgedane kennis geeft toch ex-
tra mogelijkheid om de klant te 
begeleiden. 
 

Wat vind je van BeVo ?  

Bevo is voor mij een mogelijk-
heid om contact te hebben met 
collega's. 
 
Ik zou het leuk vinden dat er ook 
aandacht zou besteed worden 
aan onderwerpen als voeding, 
ziektepatronen en welke bena-
dering mogelijk is via de voeten. 
 
 
Rudy  
http://www.bloggen.be/malaika/ 

Interview  
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Ontspringend lid: 

Ilse Vanheel 

 
 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks 

leven ? 

Ik ben Ilse.  Ik ben getrouwd met Gunther en 
ik ben mama van 2 zonen, Wout en Rens, 10 
en 8 jaar.  
 
We wonen in Lummen en zijn hevige suppor-
ters van onze zonen die voetballen bij VK 
Gestel. 
 

Hoe ben je in aanraking gekomen met 

voetreflexologie en wie heeft je opgeleid ?  

Van opleiding ben ik ergotherapeut en 15 jaar 
heb ik in een rusthuis gewerkt.   
 
Puur uit interesse ben ik na de geboorte van 
onze zonen een kennismakingscursus voet-
reflexologie gaan volgen in de wellness aca-
demie.   
Als iemand mijn voeten nog maar vasthield, 
voelde ik dat in mijn hele lichaam.   
 
Na die cursus was ik overtuigd, en volgde ik 
ook de therapeutische opleiding en de speci-
alisatie verticale voetreflexologie.   
 
Met mijn getuigschrift op zak startte ik een 
bijberoep op en ging ik aan het werk.Mijn eer-
ste klantjes ontving ik gewoon in mijn living.   
 
Hoewel iedereen heel tevreden was en zich 
na een massage heel ontspannen voelde, 
miste ik toch iets.  Er moest meer zijn.   
 
Toevallig kwam ik terecht bij de school van 
Lydie Schoenmakers, Golden Feet.  Daar 
vond ik alles wat ik zocht: gedetailleerde les-
sen, eindeloos veel ervaring van Lydie, pas-
sie voor het beroep, leuke medeleerlingen,… 
 

We leren zoveel van elkaar en ik kijk uit naar 
elke les!  Hoewel ik al 3 cursussen gevolgd 
had, leerde ik wekelijks nieuwe dingen bij van 
Lydie.   
 
Het tweede jaar was helemaal een openba-
ring voor mij toen Lydie ons introduceerde in 
de 5 elementen leer.  Dat was voor mij echt 
de ontbrekende schakel.   
Nu mij derde jaar nog afmaken! 
 
Ondertussen heb ik ook het diploma medi-
sche voetverzorgster behaald.  Ik voelde me 
niet meer gelukkig in het werk dat ik deed in 
het rusthuis en ook de combinatie met ons 
gezin viel me veel te zwaar.  Dus gaf ik mijn 
ontslag en begon ik zelfstandig aan de uit-
bouw van mijn praktijk.   
 
Nu huur ik nog een praktijkruimte, maar mijn 
volgende droom is een eigen praktijk ruimte 
aan ons huis. 
 

Wat doe je op dit moment in de reflexolo-

gie ?  

Geregeld komen er zwangere klantjes bij mij 
over de vloer.  Als voetreflexoloog begeleid je 
ze dan tot aan de bevalling, maar dat was 
niet genoeg voor mij.   
 
Vorig jaar behaalde ik mijn diploma 
'zwangerschapscoach' of 'doula'.  Wanneer 
een koppel dit wenst, ben ik nu ook aanwezig 
bij de bevalling.   
Zo kon ik de geboorte van 3 baby's meema-
ken, uiteraard een hele bijzondere ervaring!! 
 

Wat vind je van BeVo ?  

Ik vind het heel belangrijk om deel uit te ma-
ken van de beroepsvereniging.  Samen staan 
we sterker en het is een kans om collega's te 
ontmoeten en van elkaar te leren. 
 

(vervolg p.20) 
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Zijn er tips of interessante weetjes die je wil delen met je collega’s ?  

Er is nog zoveel dat ik wil ontdekken en leren, maar ik pak het rustig aan.  
 
Op dit moment in mijn leven zijn mijn kinderen nog prioriteit en geniet ik 
optimaal van mijn gezin.  ik ben benieuwd naar de toekomst en naar wat 
er nog allemaal te leren is!! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Ilse    
 
www.voeteninbalans.be 
 

 

 

 

Langs deze weg willen wij je vriendelijk uitnodigen het lidgeld tijdig te storten. Dit 

wil zeggen vóór 25 december 2015 zodat wij administratief alles in één keer kun-

nen afhandelen. 

Vanaf 2016 verhoogt het lidgeld: 

Volwaardige leden: 90 euro 

Student leden of steunende leden: 40 euro 

Wanneer je betaalt vóór 25 december 2015 is het lidgeld voor: 

Volwaardige leden: 75 euro  (blijft dus gelijk als bij de opstart van BeVo) 

Student leden of steunende leden: 30 euro 

BE34 0014 4006 1390 

 BeVo 
 Everslaarstraat 205 
 9160 Lokeren 

 Naam + Lidgeld 2016 + e-mailadres 

http://www.voeteninbalans.be/
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               Cursus gezicht reflexologie in België 

                                         Sorensensistem TM 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Vanaf Januari 2016 wordt voor het eerst door de erkende 
          Belgische docente, Thérèse Weltens de cursus georganiseerd.                 

Start module 1 op 29 Januari 2016. 
                        Verdere data en gegevens zijn te vinden op 

                               www.reflexologietherese.vpweb.be 

Advertentie 
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15 ideeën om klanten te laten snuffelen aan jou. 

 

Koop jij direct iets wat je nog niet kende? 

Ga jij in zee met een expert die je van haar noch pluimen kent? 

Maak jij direct een afspraak met iemand die je voor het eerst ontmoet? 

 

Als je bent zoals 96% van de bevolking, dan wil je eerst iets beter leren 

kennen. 

Je wil snuffelen, proeven, uitproberen, ... 

 

Dat geldt niet alleen voor -ik zeg maar iets- een romantische partner ;-)  

 

Ook om professionele hulp in te schakelen om je te helpen bij een pro-

bleem klopt dat. 

Zelfs goedkope producten of diensten wil je graag eerst testen voor je er 

voor gaat betalen. Als jij je klanten goed wil laten betalen, is dat al hele-

maal zo. 

 

Niet alleen jij zit zo in elkaar, jouw potentiële klanten ook. 

 

Dus: jij moet hen iets geven om te kunnen ontdekken of jouw stijl, experti-

se en persoonlijkheid bij hen past. 

 

"Maar moet dit dan helemaal gratis?" 

 

Ja. 

Het voelt veilig aan om iets kosteloos uit te proberen. 

Het is opvallend dat een aantal dienstverleners recent een gratis proefpe-

riode lanceerden in plaats van de 1-dollar of 1-euro 'probeermaand'. 

En als je in de winkel mag proeven, is de kans toch groter dat het in je 

winkelkarretje belandt? 

 

Je loopt als koper geen enkel risico. 

 

"Ok, ik snap het. Maar wat kan ik dan gratis aanbieden? Ik heb helemaal 

geen inspiratie!" 

 

Mar-

keting : 5 fatale fouten als je ken-

Marketing  
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Daarom precies krijg je hieronder concrete ideeën voor een gratis weggever waar je mee 

scoort. 

 

Helemaal in lijn met Online Werken Meer Verdienen zijn het weggevers waar je internet voor 

inzet. 

 

Kwestie van het jezelf makkelijk te maken! 

 

een online kennismakingsgesprek 

 

Voordeel: erg persoonlijk 

Nadeel: tijdrovend en weinig resultaat, tenzij je het professioneel en strategisch aan-

pakt. 

 

2. een e-book 

 

Voordeel: makkelijk en snel te schrijven, volledig automatiseerbaar en schaalbaar 

Nadeel: er zijn er al veel (maar er is nog altijd ruimte voor echt goede!) 

 

Hoe doe je het? Een concreet stappenplan vind je hier 

 

3. een e-cursus 

 

Voordeel: hapklare brokken, veel contactmomenten 

Nadeel: engagement van de lezer/kijker vermindert na een tijd 

 

4. een template of 'kopiëren en plakken' voorbeeld 

 

Voordeel: zeer gegeerd 

Nadeel: jouw unieke aanpak wordt gekopieerd 

 

5. een webinar of online training 

 

Voordeel: zeer krachtige techniek indien goed toegepast 

Nadeel: je moet precies weten hoe 

 

 

 

keting : 5 fatale fouten als je ken-

http://www.onlinewerkenmeerverdienen.com/maak-je-eigen-e-book-in-14-makkelijke-stappen.html
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6. een video 

 

Voordeel: je kan je persoonlijkheid makkelijk tonen, ideaal voor de 

filmpjeskijkers 

Nadeel: koudwatervrees bij jou, spreekt 'lezers' onvoldoende aan 

 

7. een blog 

 

Voordeel: scoren bij lezers op je e-maillijst, prima om je lijst te la-

ten groeien, helpt om hoger in Google te komen 

Nadeel: regelmaat en kwaliteit zijn belangrijk 

 

 

8. een Facebookpagina 

 

Voordeel: kan snel viraal gaan, adverteren makkelijk mogelijk 

Nadeel: waardeloos als je fans niet op je e-maillijst komen 

 

 

9. een blog op LinkedIn 

 

Voordeel: gepromoot door LinkedIn 

Nadeel: waardeloos als je lezers niet op je e-maillijst komen 

 

10. wijsheid delen via andere sociale media kanalen 

 

Voordeel: je bereikt rechtstreeks jouw potentiële klanten 

Nadeel: waardeloos als je lezers/fans/volgers niet op je e-maillijst 

komen 

 

11. Periscope-uitzending 

 

Voordeel: hip, trendy en nieuw 

Nadeel: zo nieuw dat jouw doelgroep er nog niet op zit 

 

12. "No cure No pay" 

 

Voordeel: zonder risico's voor je klanten, ideaal als je start 

Nadeel: je levert prestaties zonder dat je daar (al) voor vergoed 

wordt, discussie met klanten mogelijk 
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13. Q&A webinar, Vraag en Antwoord webinar of teleseminar 

 

Voordeel: inspelen op de vragen van deelnemers zelf 

Nadeel: indien te populair moet je mensen teleurstellen 

 

14. een videoreeks 

 

Voordeel: je bouwt iets op, herhaling 

Nadeel: je verliest kijkers 

 

15. Oefeningen 

 

Voordeel: je klant wordt al echt geholpen 

Nadeel: sommigen zijn al voldoende geholpen (maar is eerlijk gezegd geen nadeel) 

 

Naast deze gratis weggevers kan je natuurlijk ook gaan combineren. 

 

Bijvoorbeeld: een e-book met daarna een e-cursus en kans op een gratis gesprek; of 

een webinar met daarna opvolgmails, of een een videoreeks met oefeningen. 

 

 

Warme groet, 

Ilse 
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Reeds meer dan 20 jaar werk ik 

naast voetreflexologie met EVC, een 

systeem dat op voeten en handen 

wordt uitgeoefend.  

Ik leerde het bij Jan van Baarle in 

Eindhoven. Het heeft zoveel succes-

volle sessies gecreëerd.  Ik paste het 

toe bij volwassenen maar ook bij kin-

deren.  

Het corrigeert ruggen met scoliose en  

kyfose. Maar het hielp ook mensen 

met gewrichtsproblemen .  

Wanneer de structuur van de botten uit balans is dan worden ook de ge-

wrichten geforceerd, zelfs de organen lijden omdat ze in een moeilijke po-

sitie komen te staan. Ze worden een weinig vertrokken en daardoor functi-

oneren ze minder goed. 

 

Wanneer de wervelkolom scheef staat, heeft dat 

ook een effect op de stand van het bekken en vice 

versa. 

Staat het bekken scheef dan gaan de heupge-

wrichten ook veranderen en slijtage ondergaan. Er 

ontstaan klachten in heup, knie en enkels 

 

 

 

 

Hetzelfde gebeurt er in de schoudergordel: een 

scheve rug doet ook de schouderlijn veranderen 

en zo ontstaan schouderklachten, elleboog en 

polsproblemen.. 

Ook de hals en de nek tonen als er een wervel 

fout staat. Je ziet het als de kin niet precies in 

het midden staat 

E.V.C. een correctie van wervelkolom en gewrichten 

(door Lydie Schoenmakers) 
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Hoe werkt het systeem? De basis is het meridiaansysteem. 

De meridianen beginnen of eindigen in de voeten of de han-

den. Ik gebruik de voeten en handen daarom als startpunt. 

De wervels zijn allemaal gerelateerd met een orgaan en zijn 

meridiaan.  

Door de wervelkolom te controleren en te noteren welke wer-

vel er uit het centrum verschoven is, weet ik welke meridiaan 

er verzwakt is. Als ik dit heb vastgesteld , is het eenvoudig om 

de verzwakking weer te corrigeren.. 

Ik doe dit heel vaak bij kinderen. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen 

op hun buikje even blijven liggen, zodat ik de wervels kan con-

troleren. Ze zijn ook blij als ze aktief kunnen meewerken. 

Kindjes kunnen met hun fantasie werken. Ik vraag hen bij 

voorbeeld welke kleur hun maag heeft. Of welk gezichtje trekt jouw maagje. Ik kan dan zien  

hoe het met  de energie gesteld is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze jongen van 16 

jaar zie je dat het bek-

ken niet recht staat.  

Beide holtes in zijn tail-

le zijn niet even groot 

Meisje van 9 jaar:  

Lichte scoliose 

Bilnaad toont dat het bekken niet recht 

staat. 

Beide schouderbladen staan verschillend: 

rechts hoger. 
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Het werken met E.V.C. is eenvoudig.  

We werken met strijkbeweging op handen of  voeten. Het aantal strijkjes 

hangt af van de reactie van de cliënt. Oudere mensen hebben meer nodig 

dan kinderen, die jong en soepel zijn. 

Het opmaken van een behandelplan is moeilijker en dat leer je door erva-

ring. Je begint met de trucs van in de opleiding: een stap voor stap. 

De resultaten zijn vaak verbluffend snel.  

Cliënten moeten niet vaak terugkomen, meestal is het resultaat bereikt in 

2 à 3 keer. 

 

 

Kirlianfotografie: een cursiste maakte een kirlianfoto voor en na het be-

handelen met de EVC techniek  van haar 15 jarige zoon . 

 

      Voor de behandeling :   Na de behandeling : 
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Ik vroeg aan dit meisje: 

- Kun jij mijn vingers voelen op je rugje? 

- Kun je me vertellen welke kleur je ziet op dat plekje? 

   Het antwoord was: donker blauw, 

- Kun je mij eens tonen welk gezichtje je maagje trekt? 

- Hoe is het gezichtje, hoe kijkt je maagje? 

 

 

 

Na een aantal strijkbewegingen op hand en voet vroeg ik:  

- hoe is  nu de uitdrukking op het gezichtje dat je ziet? 

- Is de kleur veranderd? 

 

De kleur was nu licht geel en het gezichtje was: 

 

 

 

 

Nadat ik nog een paar strijkjes gegeven had zei ze: 

 

“het gezichtje lijkt gelukkig te zijn” 

 

 

 

 

Ik deed nog een paar strijkbewegingen en toen zei ze: 

Stop , stop , 2 strijkjes was genoeg!   

Dus deed ik een correctie  

Het gezichtje keek toen zoals je ziet: 
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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 manier 

ontvang je sneller en correcter antwoord en voorkom je dubbel werk bin-

nen 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 

 

Website 

Bob Mijling - Paardenwiel 17 - 2382 Poppel - 014/71.68.38 

website@bevo-belgie.org 

Contactgegevens 
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Ledenwerving en partnerschap 

communicatie@bevo-belgie.org 

 

Erkenningen van leden en samenwerkende scholen 

Ann Van De Voorde - Roggestraat 19 - 9160 Lokeren - 0497/13.78.49 

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 kwalitatieve 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 werk-

groep 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 

Bestuursvergadering (op uitnodiging) 

Dinsdag 1 december om 9.15u in Lokeren 

 

Intervisie-avond (voor alle leden) 

Maandag 4 januari 2016 in Kuringen, thema : enjoy your talents 

 

Algemene Vergadering (op uitnodiging) 

Maandag 1 februari 2016 om 9.00u in Lokeren 

Bijeenkomst werkgroepen (op uitnodiging) 

Maandag 1 februari 2016 om 13.30u in Lokeren 

 

Ledendag (GRATIS voor alle leden) 

Vrijdag 26 februari 2016 (locatie nog te bepalen) 

 

Intervisie-avond (GRATIS voor alle leden) 

Donderdag 17 maart 2016 in Lokeren, thema : burn-out 

Maandag 11 april 2016 in Kuringen, thema : burn-out 

 

BeVo-Congres (toegankelijk voor iedereen) 

Zaterdag 22 oktober 2016 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


