
    

 

Driemaandelijks tijdschrift 

P918498 

Jaargang 2 / nummer 1 

Januari 2016 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

BeVo - Everslaarstraat 205 - 9160 Lokeren - België 

www.bevo-belgie.org / Ond. Nr. 0829.918.340 

VU: Sonja De Loose - Weststraat 5 C - 9180 Moerbeke Waas  

Congres 

Vingerreflexologie 

Cholesterol 



2   

 BeVo 

 

Inhoudsopgave 

 

 

p.3 .............................................................. Welkom door de voorzitter 

 

p 4 .......................................................................................... Congres 

 

p.8 ........................................................................... Vingerreflexologie 

 

p.14 ....................................................................................... Interview 

 

p.18 ........................................................... Vervormingen van de hand 

 

p.20 ...................................................................................... Marketing 

 

p.26 ....................................................................................Cholesterol 

 

p.30 .......................................................................... Contactgegevens 

 

p.32 ......................................................................................... Agenda 

 



3   

 Welkom door de voorzitter 

 

Beste collega 

Het einde van 2015, het begin van 2016. 

Het einde voor mij als Voorzitter van BeVo, een nieuw begin voor iemand anders. 

Als voorwoord wil ik een tekst van Nelson Mandela delen met jullie. 

Veel liefs en een mooie ontwikkeling van jezelf, je praktijk en je toekomst. 

Hilde Schoonjans 

 

Om los te laten is liefde nodig. 
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer uitmaakt, 

Het betekent dat ik het niet voor iemand anders kan oplossen of doen. 
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer, 

Het is het besef dat ik de ander ruimte geef. 
Loslaten is niet het onmogelijk maken, 

Maar het toestaan om te leren van menselijke consequenties. 
Loslaten is machteloosheid toegeven, 

Hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in handen heb. 
Loslaten is niet proberen om een ander te veranderen of de schuld te geven. 

Het is jezelf zo goed mogelijk maken. 
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. 

Loslaten is niet oordelen, maar de ander toe te staan mens te zijn. 
Loslaten is niet in het middelpunt staan en alles beheersen, 
Maar het anderen mogelijk maken hun eigen lot te bepalen. 

Loslaten is niet anderen tegen zichzelf beschermen, 
Het is de ander toestaan de werkelijkheid onder ogen te zien. 

Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. 
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, maar elke dag nemen zoals die komt. 

En er mezelf gelukkig mee prijzen. 
Loslaten is niet anderen kritiseren of regulieren, 

Maar te worden wat ik droom te zijn. 
Loslaten is niet spijt hebben van het verleden, 

Maar groeien en leven voor de toekomst. 
Loslaten is minder vrezen en meer beminnen. 
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 Congres 

Het 8ste BeVo Congres vond plaats op zaterdag 17 oktober te Antwerpen, 

met als thema “Projecteren / Reflecteren”. 

We mochten een 50-tal deelnemers verwelkomen om kennis te maken 

met enkele bijzondere vormen van reflexologie, voor velen een bron van 

inspiratie om nieuwe cursussen te volgen.  

 Vingerreflexologie door Heidi Middelburg  

  (zie artikel verder in deze nieuwsbrief) 

  www.ena-forto.nl 

 Oorreflexologie door Hedwige Dirkx 

  www.iczo.be : auriculotherapie 

 Gelaatsreflexologie door Thérèse Weltens 

  reflexologietherese.vpweb.be 

  www.facefoothandreflex.nl 

Om af te sluiten gaf Els Van Daele een lezing over de term “met hart en 

ziel”, wat wordt hiermee bedoeld en wat doe je ermee in voetreflexologie ? 

Het was grotendeels een “actieve” bijeenkomst die blijkbaar goed in de 

smaak gevallen is. 

De sprekers konden op een enthousiast applaus rekenen en wij kijken dan 

ook terug op een succesvol congres.  

Nogmaals bedankt aan alle aanwezigen ! 
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Vingerreflexologie de unieke schakel tussen lichaam en geest. 

De tastzin is het eerste zintuig wat we in de baarmoeder als mens ontwik-

kelen. Dit gebeurt tegelijkertijd met dat deel van onze hersenen waar de 

emoties geregeld gaan worden. Daarna komen de andere zintuigen: ho-

ren, zien, voelen, ruiken en proeven. Alles wat we om ons heen aan infor-

matie registreren komt binnen d.m.v. deze zintuigen. De meeste mensen 

maken (bewust) maar gebruik van één of twee van deze over ontwikkelde 

zintuigen. Toch heeft ons brein wel zeker alle informatie opgeslagen. We 

zijn dus selectief in wat we weten. Daar waar we op focussen is het meest 

toegankelijk. Zeker bij heftige emotionele gebeurtenissen of gedachtepro-

cessen is één zintuig zo actief aanwezig dat we daar nu nog last van kun-

nen hebben. 

Door de wijze waarop de verbinding met het brein is gelegd kunnen we 

het brein dus door middel van de vingers beïnvloeden. We (be)handelen 

via het emotioneel centrum in onze hersenen. Maakt dat emotioneel cen-

trum overuren door bijvoorbeeld een traumatische gebeurtenis dan kan 

het immuunsysteem van slag raken. Het immuunsysteem is gekoppeld 

aan het vermogen om in leven te blijven. Het zit in dat deel van ons brein 

wat we ons oerbrein noemen. Is dat oerbrein van slag, dan zal ziekte en 

ongemak je makkelijker kunnen bereiken. Zodra je in je herinnering terug-

gaat naar zo’n gebeurtenis en deze direct op positieve wijze gaat ombui-

gen, als het ware gaat herschrijven, is het immuunsysteem in staat zich-

zelf te herstellen. Daarbij ga je niet echt naar de gebeurtenis zelf maar 

naar het gevoel wat het je toen gaf. 

De kracht van de vingers is zo sterk dat over het algemeen 1 sessie vol-

doende is om niet alleen je immuunsysteem te herstellen maar ook diver-

se lichamelijke en geestelijke klachten op te lossen. 

Je kunt dat direct merken doordat het gevoel dat je daarover hebt is ver-

andert. Chronische klachten worden in de loop van het proces steeds min-

der en zullen vaak in korte tijd geheel verdwijnen. 

 

De kracht van Vingerreflexologie 

 

De vingers vertellen ons zoveel meer dan je op het eerste gezicht mis-

schien zou denken. De vorm van je vingers, de manier hoe de huid om je 

vingers zit, de oneffenheden in de vorm van eelt, schraalheid, e.d. Ook of 

je vingers recht staan of gebogen. Dit heeft allemaal te maken met erva-

ringen uit het verleden.    De vingers van je rechterhand weerspiegelen 

dus je emotioneel verleden. 

 

Vingerreflexologie 

(door Heidi Middelburg) 
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Vanaf de aanzet van je vingers op de rechterhand tot aan de topjes 

daarvan zijn ze een afspiegeling van hoe het verleden in je hoofd zit 

opgeslagen. Zo kun je de middelvinger van de rechterhand gebruiken 

om erachter te komen waar ergens in het verleden de oorzaak zit 

waardoor je nu een lichamelijk of geestelijk probleem 

ervaart. De vingers staan namelijk in verbinding met dat deel van het 

brein welke de emotie filtert en terugkoppelt met het lichaam. En in de 

meeste gevallen zullen de emoties op de gebeurtenissen uit het verle-

den gebruikt worden om je lichaam een seintje te geven dat de huidige 

situatie lijkt op iets van vroeger. Je ervaart nu dan ook de emotie uit 

het verleden. 

Daar de vingers die informatie perfect vrijgeven bij de vragen die we 

stellen, zijn je vingers ook geschikt om de koppeling met de emotie uit 

het verleden los te koppelen. Het maakt namelijk voor je “automatische 

piloot” niet uit of je iets werkelijk meemaakt of dat je dit bedenkt. Denk 

bijvoorbeeld nu eens aan een citroen. Door deze vraag zul je terug 

gaan naar waar je eerder een citroen hebt ervaren. Het gevolg is dat 

je, net als toen, nu dit ook in je lichaam voelt. 

Dat proces helpt ons snel informatie te verzamelen over dat wat we vandaag meemaken. Maar is 

jouw verleden niet zoals je dat gewenst had, dan ervaar je nu nog dagelijks dit proces. Zelfs zestig 

jaar later zul je nog exact hetzelfde kunnen ervaren. De kracht van Vingerreflexologie is dat de eer-

der ervaren emotie losgekoppeld kan wor-

den. Je kunt dus stellen dat de angst die je 

hebt voor de toekomst komt door de erva-

ringen uit je verleden.  

Vingerreflexologie kan dus bijna overal op 

toegepast worden. 

Denk aan heftige emoties van een ver-

keersongeluk, de emoties van incest jaren 

geleden, de heftige emotie van het eten 

van een verkeerde mossel, van een emo-

tie van een conflict met bepaalde mensen 

uit het verleden, die je nu nog steeds kunt 

voelen. 

Naast al deze informatie die uit de vingers 

te halen is, hebben de vingers nog een 

belangrijke functie bij het oplossen van de huidige problemen, ze zijn onderdeel van de tastzin. Aan-

raken is het meest effectieve middel om, buiten de andere zintuigen om, een goed gevoel te ontwik-

kelen. Aanraken zorgt voor het doorstromen van energie. Kijk maar naar Reiki, magnetiseren, en 

ook naar het effect bij kleine kinderen en dieren. 

Door de hectiek van alle dag zijn we vergeten dat we geboren zijn met deze perfecte vaardigheid. 
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We gebruikten de vingers om de wereld te ervaren. We ‘voelden’ perfect 

aan of deze wel of niet veilig was. En hoe onveiliger die was, hoe meer 

‘muur’ je om je heen hebt gebouwd om de pijn niet te hoeven voelen. 

Maar het wegdrukken van die eerste pijnen zorgde er niet voor dat je later 

geen pijn meer zou ervaren, maar dat jouw interactie met mensen om je 

heen ervoor zorgde dat je steeds gevoeliger werd. Meer gesloten, sneller 

gekwetst e.d. 

 

De betekenis van de vingers 

 

De vingers van de rechterhand zijn een weerspiegeling van opgeslagen 

gebeurtenissen uit het verleden en hier worden klachten opgelost. 

De vingers van de linkerhand vertellen ons meer over de intuïtie en de 

kernkwaliteiten en hoe we deze in de toekomst beter kunnen gebruiken. 

 

De pink: 

Staat voor angst, onzekerheid en zelfvertrouwen. Hij is in te zetten bij de-

pressie, burn-out, woede aanvallen en nek- en schouderklachten. 

 

De ringvinger: 

Staat in verbinding met je buik. Hier zitten je gevoelens, verdriet en blijd-

schap, boosheid en liefde. De vinger van verbondenheid. Hij is tevens 

goed te gebruiken bij slechte energie huishouding, acute keelontsteking, 

halfzijdige hoofdpijn en zeer heftige emoties. 

 

De middelvinger: 

Deze vinger heeft een centrale rol. Aan de binnenkant van je vinger is je 

hele lichaam geprojecteerd. De zijkanten hebben betrekking op je hele 

leven en hier kunnen kristalletjes voelbaar zijn. Het is een soort tijdslijn. 

Het gaat van de aanzet (de geboorte) via het kootje (de pubertijd) naar het 

topje (het nu). Hij brengt onze geest tot rust, reinigt ons bloed en geeft 

steun bij psychische klachten. 
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De wijsvinger: 

Deze vinger heeft te maken met het tot je nemen. Zowel van voedsel als van emoties van anderen. 

Hij is goed te gebruiken bij eetstoornissen en ontstekingen van de mond-, neus- en keelholte. 

 

De duim: 

De duim staat voor intuïtie.  Hij staat in verbinding met je longen. Onderaan je duim zit de muis. Heb 

je veel angsten of fobieën, dan is dit de ideale plaats om te masseren. Hoe harder de muis hoe ang-

stiger je bent. 
 

Wanneer is Vingerreflexologie toe te passen 

 

Veel mensen hebben al van alles geprobeerd of hebben te horen gekregen, leer er maar mee leven. 

Artsen kijken alleen naar de klacht en niet naar de oorzaak. Met vingerreflexologie kijken we juist 

naar de emotie die de klacht heeft veroorzaakt. 

Vingerreflexologie is in te zetten bij allerlei uiteenlopende klachten, o.a. bij: pijn, angsten en fobieën, 

stress / burnout, allergieën, reuma, hernia, rug- en schouderklachten, overgang en andere hormona-

le klachten, diabetes, verslavingen, overgewicht, onverklaarbare en psychische klachten, neurolo-

gische problemen, klachten na een ongeval, klachten na vaccinatie, versterking van het immuunsys-

teem en meer. 

 

Mijn kennismaking met Vingerreflexologie 

 

Een paar jaar geleden liep mijn dochter erg te tobben met haar gezondheid. Ze had uitvalsverschijn-

selen in haar rechterarm en been en kon haar tenen niet meer buigen. Haar werk als kapster kon ze 

hierdoor niet meer uitoefenen en ze kwam in de ziektewet. We gingen van de ene neuroloog naar de 

andere. Van MRI scan naar CT scan en een week opname in het ziekenhuis om allerlei onder-

zoeken te doen. De uitslag? Je zenuwen zijn zo beschadigd door een (door de huisarts niet opge-

merkte) whiplash dat je er mee moet leren leven. Ze was toen net 20. 

 

Toen kwam ik op een beurs Ruud Overstegen tegen, grondlegger en opleider bij Dactyologie Neder-

land. Vingerreflexologie? Ik had er nog nooit over gehoord en werd erg nieuwsgierig. Hij vroeg mijn 

hand, ging langs mijn middelvinger en zei: toen je 7 was is er iets gebeurd waardoor je nu klachten 

hebt. Ik stond perplex want hij zat helemaal goed. Ruud heeft me uitleg gegeven over Vingerreflexo-

logie en ik werd steeds enthousiaster. Mijn gedachten gingen direct naar mijn dochter en ik legde 

hem de situatie voor. Zijn antwoord? Daar kan ik wel wat mee hoor kom gerust langs. Ik heb met 

mijn dochter overlegd en 4 dagen later gingen we naar de afspraak. Na ongeveer één a anderhalf 

uur stonden we weer buiten. Allebei onder de indruk en mijn dochter heerlijk “zen” zoals ze zelf zei. 

De volgende dag kwam ik uit mijn werk en mijn dochter riep me: mam kijk eens!! Ze bewoog haar 

tenen weer wat volgens de neurologen onmogelijk was. Het is nu bijna 3 jaar geleden en tot op de 

dag van vandaag beweegt ze haar tenen nog en ze heeft nooit meer uitvalsverschijnselen gehad of 

de nekpijn waar ze ook door belemmerd werd. Zelf kreeg ik ruim 28 jaar geleden te horen dat ik reu-
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ma had in mijn gewrichten en wekedelen (fibromyalgie). Ik had 24 uur per 

dag pijn en sliep hierdoor ook slecht. Ik had het redelijk “onder controle” 

maar sinds de behandelingen met Vingerreflexologie is er ontzettend veel 

veranderd. 

 

Denk je nu “DAT WIL IK OOK” meld je dan aan voor de opleiding. 

 

De lesdagen in België zijn op de zaterdag en zondag in Lokeren: 

12 en 13 maart, , 9 en 10 april, 23 en 24 april, 28 en 29 mei en 4 en 5 juni 

2016. 

 

Let op VOL = VOL! 

 

Voor meer informatie: 

 

Heidi Middelburg 

 

 

 

 

www.ena-forto.nl of 
www.dactyologie.nl 

 

 

http://www.ena-forto.nl
http://www.dactyologie.nl
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Sfeerfoto’s tijdens het onderwerp vingerreflexologie :  
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Doorworteld lid: 

Katrien Hendrickx 

  
 
 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven ? 
 
Ik ben Katrien Hendrickx en germaniste van opleiding.  Na 23 jaar geën-
gageerd lesgeven kreeg ik een stevige burn-out.  Het werd de aanzet voor 
een carrièreswitch en ik ben nu reflexoloog, iets heel wat anders … 
 
Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 
 
In mijn zoektocht naar herstel (burn-out) maakte ik kennis met heel wat 
complementaire therapieën.  Ik onderging een boeiend genezings- en be-
wustwordingsproces.  En zo begon mijn ontdekkingstocht,  heel wat work-
shops, cursussen en opleidingen volgden elkaar op, o.a. ook in de voetre-
flexologie. 
 
Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 
 
Ik volgde voetreflexologie, basis en vervolg, bij het CVO in Diest bij de ki-
nesisten Laura Sampermans en Jenny Withofs.  Ik bewonderde hun ken-
nis en hun kunde in de reflexologie.  Daarna volgden nog heel wat specia-
lisaties : zwangerschapsreflexologie, coördinatieve reflexologie, handre-
flexologie, Sarafijn Basis Techniek. 
 
Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 
 
Sinds 2005 heb ik mijn eigen praktijk, Xanthé, met massages, reflexologie, 
yoga en Chi Neng Qigong. 
Als oud-leerkracht gaf ik al snel cursussen in de reflexologie. 
In 2011 sloegen Heinrike Bergmans en ik onze handen in elkaar en ont-
wikkelden wij onze eigen opleiding, de Integratieve Reflexologie, waarin 
we heel wat elementen uit het Westen en het Oosten integreren tot één 
geheel.  Naast onze opleidingen in 3 niveaus  (van gebruik in de huiska-
mer tot professionele reflexoloog) bieden we heel wat specialisaties aan. 
 
Wat vind je van BeVo ? 
 
Ik ben BeVo dankbaar, dank zij BeVo heb ik toffe collega’s leren kennen. 
Ook heb ik het belang leren kennen van zo’n vereniging op andere vlak-
ken. 
 
BeVo is een beroepsorganisatie met heel wat functies : de reflexologie 
uitdragen en promoten, waken over de kwaliteit van de reflexologie, sa-
menwerken nationaal en internationaal, nieuwe ontwikkelingen opvolgen, 
collega’s samenbrengen, leden inspireren, … 

Interview doorworteld lid 



15   

 

 
We mogen als lid zeker het werk achter de schermen niet vergeten.  Het vergt heel wat tijd, 
werk en energie om zo’n beroepsorganisatie draaiende te houden. Ik hoop dat er binnenkort 
weer een aantal enthousiaste collega’s een nieuw bestuur vormt om zijn schouders onder Be-
Vo te steken. 
 
 
Zijn er thema's, zaken of onderwerpen die je eens op het programma zou willen zien (vb 
in de nieuwsbrief, op het congres, op de ledendag,...) ? 
 
In de Nieuwsbrief lees ik graag de bijdrage van collega’s (of anderen) over verrijkende onder-
werpen, bv. Meridianen en acupressuur van Alfred Martijn, … 
 
De laatste ledendag was super door de boeiende uiteenzetting over cranio-sacraal theorie en 
daarna de heel praktische en behapbare workshop van Lydie Schoenmakers :een direct in de 
praktijk bruikbare workshop. 
 
De congressen geven de mogelijkheid een thema uit te werken, kennis te maken met nieuwe 
therapieën, andere invalshoeken, dikwijls zijn het teasers en eyeopeners. Aan ons om het dan 
verder te exploreren. 
 
Er zijn zovele onderwerpen die daarvoor in aanmerking komen, bv. andere vormen van re-
flexologie, een verdere uitdieping van een item, … 
 
Zijn er tips of interessante weetjes die je wil delen met je collega’s ? 
 
Ik stel me de vraag waaruit ik geleerd heb in die 10 jaar en welke tips daaruit voortvloeien … 
dan denk ik aan collega’s ontmoeten en workshops met elkaar delen, boeken lezen, cursussen 
volgen, nieuwe zaken leren en integreren in het gekende, reflexologie toepassen en iedere 
keer weer nieuwe zaken ontdekken, nieuwe verbanden zien, andere inzichten krijgen … 
 
Reflexoloog mogen zijn is zo’n mooi beroep  … 
Ik hoop dat we samen nog heel veel mogen groeien en 
bloeien. 
 
 
Katrien Hendrickx 
0494 / 58 49 52  
katrien.hendrickx@scarlet.be  
www.xanthe.eu 
www.integratievereflexologie.be 

 

mailto:katrien.hendrickx@scarlet.be
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Ontspringend lid: 

Nicole Bastiaensen 

 

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

Ik ben Nicole Bastiaensen. Van opleiding ben ik verpleegkundige en so-
ciaal verpleegkundige. Momenteel werk ik nog voltijds als coördinator 
zorg en wonen in een woonzorgcentrum. 
Ik ben gehuwd en heb drie volwassen kinderen. 
Sinds januari 2015 ben ik in bijberoep thuis een kleine praktijk voor voet-
reflexologie gestart. 
 
Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 
 
In een bijzonder stressvolle periode van mijn leven heeft iemand mij 
aangeraden naar een voetreflexoloog te gaan. Mijn nieuwsgierigheid 
was gewekt. Wat kon zo iemand voor mij betekenen ?  Heel veel is ach-
teraf gebleken. 
 
Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 
 
Ik volgde een cursus van een aantal weken in de schoonheidsschool bij 
Hilde Schoonjans. Met deze cursus was de tip van de sluier opgelicht 
maar ik wou meer. Ik heb mij dan ingeschreven voor de tweejarige op-
leiding in het Oost West centrum. Mijn klassieke medische achtergrond 
als verpleegkundige  gecombineerd met de Oosterse manier van kijken 
naar gezondheid en ziekte geven mij de basis dit ik meen nodig te heb-
ben om op een goede manier mensen verder te helpen. 
 
Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 
 
Mijn praktijk is niet groot, gezien mijn andere voltijdse activiteit, maar ik 
heb althans de ambitie de mensen die bij mij terecht komen op een goe-
de manier verder te helpen. Ondertussen heb ik de psychozonemassa-
ge gevolgd bij Katrien Hendrickx, waar ik fantastische resultaten mee 
behaal en heb ik de Sarafijn Basistechniek bij Heinrike Bergman ge-
volgd. Als mensen aangeven klassieke medicatie af te kunnen bouwen 
door de massage dan heb je heel veel bereikt voor deze mensen. 
 
Wat vind je van BeVo ? 
 
Ik vind kwaliteit ontzettend belangrijk. Voetreflexologie is zoveel meer 
dan massage. Een beroepsvereniging is belangrijk vooral ter bewaking 
van de kwaliteit van het beroep, maar ook om de voetreflexologie op de 
politieke agenda te blijven zetten, voor de erkenning van het beroep en 
voor de  

Interview ontspringend lid 
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informatie en bijscholingen die ze geven. Het is ook een manier om met andere voetreflexologen in 
contact te komen en door middel van bijeenkomsten uitwisseling te krijgen. 
Voor cliënten is het een garantie voor de kwalificaties van de persoon waar ze zich tot wenden. 
 
Zijn er thema's, zaken of onderwerpen die je eens op het programma  zou willen zien (vb in de 
nieuwsbrief, op het congres, op de ledendag,...) ? 
 
ik heb het altijd spijtig gevonden dat het congres over communicatie niet is kunnen doorgaan en 
hoop nog steeds dat dit item terug wordt opgenomen. Communicatie is zo belangrijk, zelfs niets zeg-

gen is communiceren. 

 
Zijn er tips of interessante weetjes die je wil delen met je collega’s ? 
 
Voor mij is voetreflexologie is een totaal andere manier van communiceren met mensen. Via de voe-
ten is het een manier waar je zoveel meer kunt inleggen dan in woorden, een manier van voelen van 
hart tot hart. 
Voetreflexologie is voor mij ‘aanwezig’ zijn met heel mijn wezen bij mijn cliënt. 

 

www.voetreflexologie-nicole.be 

http://www.voetreflexologie-nicole.be
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Vervormingen van de hand: ‘hamervinger, zwanenhals- en boorden-

knoopmalformatie’ 

Vervormingen van de hand kunnen worden veroorzaakt door letsel of door 

een aandoening zoals reumatoïde artritis of artrose. 

Reumatoïde artritis is een aandoening waarbij gewrichten, meestal die 
van de handen en voeten, ontstoken zijn. De ontsteking leidt tot zwelling 

en pijn in de gewrichten en vaak tot permanente beschadiging ervan.  

Artrose is een chronische aandoening van het gewrichtskraakbeen en het 
omliggende weefsel. De aandoening wordt gekenmerkt door pijn, stijfheid 

en functieverlies. 

Vervormingen moeten zo snel mogelijk worden behandeld. Anders reage-
ren ze niet meer op een eenvoudige behandeling, zoals een spalk of oefe-

ningen, en is er vaak een operatie nodig. 

Wanneer de vingers abnormaal gebogen zijn 

 

Bronvermelding bewerkte tekst en afbeelding http://www.merckmanual.nl/

media/mmhe2/figures/2004MUS70_01.gif 

 

HAMERVINGER 

 

Een hamervinger is een vervorming waarbij de top van de vinger is gebo-

gen en niet kan worden gestrekt. 

Deze afwijking is meestal het gevolg van letsel, waardoor de pees is be-
schadigd of geheel van het bot losgerukt. Het kan om één of meer vingers 
gaan. Gewoonlijk wordt er een röntgenfoto gemaakt om een fractuur uit te 

Vervormingen van de hand 

(door Marc Hiemeleers) 

http://www.merckmanual.nl/media/mmhe2/figures/2004MUS70_01.gif
http://www.merckmanual.nl/media/mmhe2/figures/2004MUS70_01.gif
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sluiten. Meestal wordt er een spalk langs de gestrekte vinger aangebracht. Voor een hamervinger is 
zelden een operatie nodig, tenzij er een groot stuk bot is afgebroken of als het gewricht gedeeltelijk 

is ontwricht, zelfs bij gebruik van een spalk. 

 

ZWANENHALSMALFORMATIE 

 

Bij ‘zwanenhalsmalformatie' buigt het gewricht aan de basis van de vinger naar binnen (flexie), strekt 

het middelste gewricht zich (extensie) en buigt het buitenste gewricht zich weer naar binnen (flexie). 

De meest voorkomende oorzaak is reumatoïde artritis. Andere oorzaken zijn een niet behandelde 
hamervinger, slapte van de gewrichtsbanden van de vingers, spierspasmen in de handen of een 
verkeerd gezette fractuur van het middelste vingerkootje. Het wordt soms onmogelijk om de vinger 

te sluiten, waardoor deze afwijking tot een aanzienlijke invaliditeit kan leiden. 

De behandeling is erop gericht zo mogelijk de onderliggende oorzaak te corrigeren, meestal door 

een operatie. Lichte malformaties kunnen met een vingerspalk worden behandeld.  

 

BOORDENKNOOPMALFORMATIE 

 

Bij de ‘boordenknoopmalformatie' is het middelste vingergewricht stijf naar binnen gebogen (naar de 

handpalm) en is het buitenste gewricht extreem naar buiten gebogen (weg van de handpalm). 

Deze aandoening is in de meeste gevallen een gevolg van reumatoïde artritis, maar kan ook optre-

den als gevolg van letsel (diepe snee, ontwrichting, fractuur) of van artrose.   

Mensen met reumatoïde artritis kunnen deze aandoening krijgen als gevolg van een reeds lang be-
staande ontsteking van het middelste gewricht van een vinger. Vaak is de misvorming een gevolg 
van een letsel aan de basis van een pees (de centrale strekpees van de vingers). Hierdoor wordt het 
middelste gewricht (het proximale interfalangeale gewricht) vastgezet tussen de twee buitenste ban-
den van de pees die naar het eind van de vinger loopt. Deze malformatie kan de handfunctie belem-

meren, maar dat gebeurt niet altijd. 

Een boordenknoopmalformatie die door beschadiging van de strekpees is veroorzaakt, kan meestal 
worden gecorrigeerd met een spalk. Het middelste gewricht wordt dan minstens 6 weken lang volle-
dig gestrekt gehouden. Wanneer de spalk niet helpt of wanneer de malformatie een gevolg is van 

reumatoïde artritis, kan een operatie nodig zijn. 

 

Mark Hiemeleers                        

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

Psychopathologie   

Trainer communicatieve, gespreks- en coachende vaardigheden   

Bedrijfswebsite http://www.sohuman.net 

http://www.sohuman.net
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Het Pakkende Prijs Geheim: hoe bepaal je de juiste prijs voor jouw 

diensten en producten? 

 

Of je nu al jaren onderneemt, of nog maar pas gaat starten, er is één vraag die 

iedereen bezig houdt: 

 

Hoe bepaal je een pakkende prijs voor jouw diensten en producten? 

 

Wat is een prijs die hoog genoeg is om jou een goed inkomen te geven, en die 

toch toegankelijk is voor voldoende klanten? 

 

Bij vrijwel alle ondernemers en dienstverleners die ik spreek, komt ditzelfde the-

ma naar boven. Ook voor mezelf is nadenken over welke prijs ik vraag voor bij-

voorbeeld een online programma, een opdracht waar ik eventjes moet voor gaan 

zitten. 

 

"Mijn collega's vragen al lage prijzen, en zelfs zij klagen over te weinig klanten. 

Moet ik daar nu nog onder gaan?" vertelde een specialiste in schoonheidszorgen. 

 

"De klant wil enkel maar een dagtarief betalen, en ik kan de voorbereidingstijd 

nooit doorrekenen" zei een trainer. 

 

"Als ik zelf een opleiding volg, betaal ik veel geld, maar voor mijn eigen work-

shops moet ik lage prijzen vragen omdat ze anders niet vol geraken" vertelde een 

coach verdrietig. 

 

"Ik vind het zo lastig om de prijs te bepalen voor mijn hypnotherapiesessies, hoe 

pak ik dat best aan?" vroeg een therapeut. 

 

Hoe bepaal je de juiste prijs voor je diensten? 

Hoe zorg je ervoor dat jij een goed inkomen hebt, en dat niet teveel klanten afge-

schrikt worden? 

Met welke factoren hou je rekening? 

 

Lees hieronder de 10 inzichten van het Pakkende Prijs Geheim. 

INZICHT 1: KIJK NIET NAAR ANDEREN 
 
Als je pas start, is de verleiding groot om eerst te kijken naar wat anderen vragen. 
 
Zijn dat hoge prijzen? Dan ga jij het goedkoper doen? 
 
Zijn dat lage prijzen? Dan ga jij daar nog onder. 
 
STOP DAARMEE. 
 

Marketing : bepaal de juiste prijs 
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Op die manier help je mee aan de dumpingprijzenpolitiek in jouw vakgebied. 
 
Jij bent daar het eerste slachtoffer van. 
Door je nog onder de prijzen van jouw collega's te plaatsen, gaat ook jouw inkomen lager zijn. 
Hikken jouw collega's tegen het bestaansminimum aan, zoals zeer veel zelfstandigen? 
Dan zal jij zelfs nog niet in de buurt komen. 
 
INZICHT 2: VERPAKKEN IN PAKKETTEN 
 
De meeste dienstverleners werken met uur- en dagtarieven. 
Dat maakt vergelijken tussen verschillende aanbieders wel heel gemakkelijk voor geïnteresseerden. 
 
Bijna-klanten maken de evaluatie dan op prijs, en niet op de kwaliteit (want dat kunnen zij als leek in jouw vak-
gebied niet inschatten). 
 
Daardoor blijf je rondjes draaien met inzicht 1. 
 
Hoe doorbreek je dit? Door je diensten in pakketten aan te bieden. 
 
Dan ga je bijvoorbeeld niet werken met afzonderlijke sessies, maar in een pakket van meteen 4 sessies, om-
dat jij weet dat jouw klant dat nodig heeft om van zijn probleem af te geraken. 
 
Door die pakketten ook gevarieerd samen te stellen, wordt het veel moeilijker om jouw pakket te vergelijken 
met dat van een collega. 
Dat zorgt ervoor dat de nadruk meer op de inhoud komt te liggen, en niet op de prijs. 
 
INZICHT 3: VERANDER JIJ HET LEVEN VAN JE KLANT? 
 
Als je de juiste prijs wil bepalen, moet je vertrekken van de waarde van jouw kennis voor jouw klant. 
 
In welke mate verander jij het leven van jouw klant? 
 
Hoe ingrijpender het leven van jouw klant verandert, hoe meer die bereid zal zijn om hogere prijzen te beta-
len.  
 
Betekent dit dat enkel 'zwaarwichtige' diensten aan hogere prijzen verkocht kunnen worden? 
Zeker niet. 
 
Wat een impact heeft op de levenskwaliteit verschilt van mens tot mens. 
 
De ene is overstuur door een puistje, de andere wil stoppen met roken om van die chronische hoest af te zijn, 
nog een andere wil niet meer blozen tijdens een presentatie op het werk. 
 
Voor de ene een peulschil, voor de ander een levensgroot probleem. 
 
Het puistje zorgt er misschien voor dat je niet meer buiten durft, het roken neemt een enorme hap uit het 
maandbudget en het blozen tijdens vergaderingen zorgt voor stuntelen en keldert carrièrekansen. 
 
Iets kleins kan een enorme impact hebben. 
 
Hoe beter je er in slaagt te communiceren hoe het leven van jouw klanten verbetert, hoe hoger de prijzen die 
je kan hanteren. 
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INZICHT 4. VERANDER ZACHTJES JE PRIJZENPOLITIEK 
 
Misschien heb je net als de meesten erg veel weerstand tegen een drastische 
verhoging van je prijzen? 
 
Vraag je je af hoe je klanten gaan reageren? 
Krijg je veel schrik dat je met een lege agenda en bankrekening blijft zitten? 
 
Dan kan de geleidelijke aanpak helpen. 
 
Daarbij verhoog je je prijzen met kleine beetjes per keer. 
 
Bijvoorbeeld: elke maand 5% meer vragen. 
 
Als je dat een tijd volhoudt, stel je na een tijd vast dat je prijzen quasi onmerkbaar 
gestegen zijn. Zowel jij als je klanten hebben er makkelijker aan kunnen wennen! 
 
INZICHT 5. GELD = EIGENWAARDE 
 
De prijs die je voor je dienst vraagt, drukt niet alleen de mate uit waarin je het le-
ven van je klant verandert, maar ook de waarde die je aan jezelf als expert geeft. 
 
Als je te lage prijzen vraagt, geeft dit aan dat je niet erg in jezelf als expert gelooft. 
 
En als jij jezelf niet voldoende naar waarde schat, hoe kan je dan verwachten dat 
anderen bereid zijn ervoor te betalen? 
 
Te lage prijzen vragen kan dus klanten afschrikken dan ze aan te trekken. 
 
Het geeft aan dat je jezelf 'niet zoveel waard' vindt. 
 
Het goede nieuws is dat je hierin kan groeien. 
 
Naarmate je meer ervaring krijgt, zal je zelfvertrouwen groter worden. 
Dat neemt natuurlijk tijd in beslag. 
 
Ook een goede businesscoach kan jou daar in laten groeien. 
Daarom hoef je nog niet per sé dit als kernvraag te hebben om coaching te ne-
men. 
 
Ook tijdens -ik zeg maar wat- een programma zoals Internet Slim en Succesvol 
Inzetten dat helemaal rond online marketing draait, is het een prettig neveneffect 
dat jouw zelfvertrouwen als expert groeit. 
 
Daarna vraag én krijg je makkelijker hogere prijzen als je dat wil. 
 
INZICHT 6. GELD VERDIENEN IS NIET VIES 
 
Als je een 'gever' bent, bestaat de kans dat je het wat 'vies' vindt om voor wat je 
geeft, ook geld te vragen. 
 
Je voelt je oncomfortabel als je een prijs moet plakken op dat uur dat je iemand 
helpt zijn leven weer op de rails te krijgen, als je geld moet vragen om een dag 

http://weebly-link/381558136585507045
http://weebly-link/381558136585507045
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heerlijk aan een aantal gelijkgestemden een workshop te geven, als je een hogere financiële bijdrage wil om 
iemands pijn te verhelpen. 
 
Ik begrijp je volkomen. 
 
Jarenlang was dit één van mijn eigen grootste (onbewuste) struikelblokken. 
 
Het heeft me verschillende workshops en een flinke salescoaching gekost om de knop om te draaien. 
 
Het is een inzicht dat je meestal niet in één klap krijgt. 
Zie het als een zaadje dat onder de grond al worteltjes krijgt. 
Pas als het door de aarde breekt en de zon ziet, wordt jij je er van bewust. 
 
Je zal allicht tijd nodig hebben om dit inzicht ook echt 'te voelen'. 
 
Niettemin: Geld verdienen is niet vies. Jij hebt geen liefdadigheidsinstelling maar wel een bedrijf. 
Punt. 
 
INZICHT 7. NIET OVERDRIJVEN 
 
De slinger kan ook naar de andere kant doorslaan. 
 
Dan ga je van de weeromstuit erg hoge prijzen vragen die op (bijna) niets gebaseerd zijn. 
 
Hoewel dat op korte termijn veel lijkt op te leveren, werkt het op termijn helemaal averechts. 
 
Zomaar hoge prijzen hanteren, zonder de rest van je communicatie en bedrijfsvoering aan te passen, werkt 
niet. 
 
Dat is immers de 'vraag-maar-raak'-prijzenpolitiek. 
 
Als klanten toch op ingaan op jouw torenhooggeprijsde aanbod, dan is de kans groot dat ze nadien ontevreden 
zijn. 
Ze hebben immers 'alleen maar' een hoge prijs betaald, en niet het gevoel dat ze ook echt waarde gekregen 
hebben (zie inzicht 8). 
 
Het is een fabeltje dat alleen als je er je blauw aan betaald, je ook echt baat hebt bij een dienst of product. 
Zoals ik in dit artikel vertelde, zijn het niet altijd de 'grootste goeroes' die je het verst brengen. 
 
Ook voor jou geldt dat je niet achter elke euro moet aanrennen om je daarmee te bewijzen als expert. Er zijn 
nog andere ingrepen die je daarbij helpen, zoals inzicht 8. 
 
INZICHT 8. MEER DOEN DAN JE BELOOFT 
 
Wil jij waar voor je geld? 
Ik dacht het wel! 
 
Jouw klanten ook. 
Als ze investeren, dan willen ze voelen dat ze een heel goede keuze gemaakt hebben. 
 
De beste manier is om ervoor te zorgen dat je meer doet dan je belooft. 
 
"Underpromise and overdeliver" noemen ze dat in het online marketing-jargon. 

http://www.onlinewerkenmeerverdienen.com/blog/de-goeroe-liegt-en-jij-trapt-er-ook-in
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Door extra's te voorzien doe je aan klantenverwennerij. 
 
Een extra video ter voorbereiding van een coachinggesprek, een onverwachte 
attentie na een therapiesessie, ...  
 
De deelnemers aan Internet Slim en Succesvol Inzetten krijgen van mij regelma-
tig zo'n extraatjes. Onverwachte bonussen, wat langer toegang tot Q&A-sessies, 
een nieuw idee dat ik op hen uittest... Ze zijn er altijd blij mee! 
 
INZICHT 9: HERVERDELEN MET HOGERE PRIJZEN 
 
Ik hoor regelmatig van dienstverleners "Ja, maar als ik hogere prijzen vraag, dan 
kunnen sommigen mijn diensten gewoon niet betalen, en ik wil dat zoveel moge-
lijk mensen toegang hebben tot mijn fantastische kennis" (dit laatste zeggen ze 
natuurlijk niet letterlijk ;-) ) 
 
Zelf vond ik dit ook een moeilijke, tot ik besefte dat je hogere prijzen vragen ook 
als een mechanisme van herverdeling kan zien. 
 
Als jij meer omzet krijgt omdat je hogere prijzen vraagt, dan kan je een deel van 
die omzet gebruiken om anderen te helpen. 
 
Zo zijn er coaches die projecten in India of Afrika steunen. 
Zelf help ik regelmatig anderen zonder daar geld voor te vragen. 
 
Op die manier wordt het voor jou als 'gever' veel verteerbaarder om hogere prij-
zen te hanteren. 
 
INZICHT 10. SPREIDING VAN BETALING 
 
Ok, je bent overtuigd van het nut om een goede prijs te bepalen. 
Je hebt de waarde bepaald die jouw dienst levert aan het leven van jouw klant, je 
hebt de drempel overwonnen om ook echt de juiste prijs te vragen. 
 
En dan denk je "het is toch wel een bom geld...". 
 
Wat dan helpt is om spreiding van betaling aan je klanten aan te bieden. 
 
Veel mensen denken als ze moeten beslissen over wel of niet een dienst of pro-
duct aankopen "ik wacht nog even en ik ga ervoor sparen". 
 
Het wachten lukt altijd, het sparen niet. 
 
Zonde, want als ze na verloop van tijd toch gebruik willen maken van jouw dienst, 
zijn ze tijd en levenskwaliteit kwijt. 
 
Door gespreid betalen mogelijk te maken, maak je dat grote bedrag veel 
'behapbaarder'. Voor de meeste mensen is het veel makkelijker om maandelijks 
een klein bedrag te betalen, dan om in één keer een pak geld uit te geven. 
 
Bovendien kunnen ze zo al direct genieten van het goede effect van jouw experti-
se, terwijl de betaling over een langere periode gespreid wordt. 
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Het is gebruikelijk om een kleine vergoeding te vragen voor de spreiding van betaling. 
 
Voor jou heeft het als voordeel dat je hierdoor klanten kan helpen, die anders niet over de drempel geraken. 
Zelfs het spreiden over 2 termijnen heeft resultaat! 
 
EXTRA INZICHT: START NU 
 
Door dit artikel hoop ik dat je bent gaan inzien dat je correcte prijzen moet vragen. 
Het is jouw plicht naar jezelf als ondernemer. 
 
Ik wil je een fikse duw geven om er NU mee te beginnen. 
 
Stel dit niet uit, want dàt kost jou geld. 
 
Je hebt niets te verliezen, alleen maar te winnen. 
 
Ik wens je heel veel succes! 
 
Warme groet, Ilse 

 

Vraag je gratis e-book op www.onlinewerkenmeerverdienen.com 
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1. De niet- commerciële uitleg over wat waar en niet waar is. 

De “feiten” over cholesterol zijn zodanig “nagemaakt/vervalst” omwille het eigen 

belang van fabrikanten en hun commerciële boodschap, dat het algemeen pu-

bliek het verschil tussen mythe en waarheid niet meer van elkaar kan scheiden. 

Hoge cholesterol is geen ziekte. Cholesterol veroorzaakt geen hartziekte; het is 

enkel een indicatie van je bloedstatus. 

In feite, 75 % van de mensen die een hartinfarct ervaren, hebben NORMALE cho-

lesterol niveaus. 

Wij horen herhaaldelijk de “commerciële” boodschap dat lagere cholesterol de 

sleutel is naar een betere  gezondheid van het hart. Dit  klopt niet en in feite, te 

lage cholesterol is schadelijk voor je gezondheid. 

Voor een gezond hart is het belangrijk dat men de “juiste” verhouding heeft tus-

sen HDL (zogezegde goede cholesterol) en LDL (zogezegde slechte cholesterol). 

Cholesterol wordt geproduceerd door je lichaam en ook geabsorbeerd door voed-

sel zoals – vlees, zuivel producten en eieren. 

Cholesterol, een wasachtige substantie, is aanwezig in elke cel van je lichaam 

waar het helpt bij de productie van sekshormonen, en hormonen die uit je adrena-

le cortex vloeien zoals galblaaszouten om vetten te verteren en Vitamine D. 

Het verzekert dat je zenuwstelsel goed functioneert en versterkt je celmembra-

nen. Niet alleen dat, maar het helpt in de formatie van herinneringen en is in het 

algemeen  zeer belangrijk voor je. 

Uiteindelijk zou men zeer snel ziek worden als ons lichaam stopte met de produc-

tie van cholesterol, met de dood als gevolg. 

2. Wat is en doet cholesterol ? 

Cholesterol wordt niet direct in ons bloed geabsorbeerd maar wordt rondgedra-

gen in kleine “pakketten” samen met vetten en proteïnen. Deze pakketten heten  

“LIPOTEINEN”, waarvan een soort heet  - Laag Densiteit Lipoteinen (LDL) en de 

andere soort - Hoog Densiteit Lipoteinen (HDL). 

LDL (zogezegd slechte cholesterol) verstrooit zichzelf door je lichaam, verstopt je 

aders en arteriën onderweg (het vult barsten in je aders en venen op) en HDL 

(zogezegd “goede” cholesterol) haalt het overbodig “vuil” op,  draagt het naar de 

LEVER waar het wordt afgebroken in kleinere componenten en verder veilig uit je 

lichaam wordt geëlimineerd. 

HDL is ook gekend als een antioxidant en helpt je lichaam zijn anti-ontstekings 

evenwicht te behouden. In het algemeen zijn beide functies belangrijk voor de 

reparatie van schade aan de wanden van je arteriën en voor het bevorderen van 

je cardiovasculaire gezondheid. 

3. Cholesterol is niet het enige bedreiging voor je cardiovasculaire stelsel.  

Wanneer LDL zich klemt aan de wanden van de arteriën, kan het andere vetten, 

Cholesterol 

(door Alfred Martijn) 
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proteïnen en mineralen aantrekken, wat leidt naar ARTHEROSCLEROSIS (verharden van je arteriën), maar 

hoge cholesterol is maar EEN factor in dit proces. Vervuilers, voedseladditieven, en metabolisme producten 

kunnen ook “vrijradicalen” vrijgeven. Dit zijn allemaal hoge reactieven moleculen die schadelijk zijn voor de 

structuur van je cel, inclusief die van je arterie- wanden.  

Andere aanleidingen die een verhoogde kans geven op hartinfarct  zijn : 

Hoge homocystiene niveaus 

Hoge triglyceride (bloed vet) niveaus 

Verminderde Coenzyme Q10- opslag in de cel 

Verhoogd niveau van “pakket” activerende factoren en thromboxane AZ 

Verhoogde niveaus van C-reactieve proteïnen (een substantie die de LEVER aanmaakt 

om inflamatie tegen te gaan.) 

Al deze tekens, samen met totaal cholesterol, geven een veel betere waarschuwing   en 

indicatie van hartziekte 

Een gezond persoon zou best een laag niveau van LDL (slecht) en hoge niveaus van HDL 

(goed) hebben. Maar dit op zich biedt geen zekerheid voor een gezond cardiovascu-

laire stelsel. 

4. Riskeer de dodelijke neveneffecten van statines niet.  

Statines blokkeren de productie van cholesterol in je LEVER maar doen absolute niets voor de cholesterol die 

in je voedsel zit. 

75% van mensen met een hartaanval hebben een normaal cholesterolgehalte. 

De neven effecten van statines zijn niet mis : 

 Hoofdpijn, misselijkheid (nausea), overgeven (braken), constipatie, diarree, spierpijnen, slaapstoornis

 sen , verminderde insulinegevoeligheid, depressie, geheugenverlies, erectie- dysfunctie, libidoverlies 

 (bij vrouwen) 

Erger nog – Statines verhinderen de productie van Co-enzyme Q10 -  een essentiële voedingstof voor de ge-

zondheid van je hart . 

Een zeldzaam maar toch dodelijk verschijnsel is rhabdomyolysis – een conditie waarin grote hoeveelheden 

spiercellen afsterven en proteïne afgeven die het afsterven van de nier kan veroorzaken. 

En in labo’s bij proefdieren veroorzaken ze kanker. 

5. Waarschuwing: Te lage cholesterol is slecht voor je gezondheid  

Lage niveaus van cholesterol verhogen de kans met 56% voor geheugenverlies en dementie 

Verhoogt de kans op depressie. Cholesterol kan een effect hebben op het metabolisme van serotonine – een 

substantie die te maken heeft met het regelen van humeur. 

Verhoogt risico op zelfmoordgedachten. 

Kan leiden tot gewelddadig gedrag en agressie. 

Lage serotonine is gelinkt aan impulsief geweld, inclusief doodslag, brandstichting en zelfmoord 

Verhoogt kansen op kanker en Parkinsons 

Lage cholesterol verstoort het hormonen-evenwicht in je lichaam 
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Cholesterol is een van de belangrijkere bouwstenen voor al je steroïde hormonen. 

Ons lichaam verbouwt cholesterol tot PREGNENOLENE dat beschouwd wordt 

als ons “moeder” hormoon. 

Pregneloline wordt dan omgebouwd naar andere hormonen zoals – 

 Progesteron / DHEA / Testosteron / Oestrogeen / Cortisol / en meer dan 

 2 dozijn andere belangrijke hormonen.  

 Als je cholesterol te laag is zullen deze andere hormonen ook te laag zijn. 

 

6. Cholesterol – De cijfers  

Het optimaal niveau voor HDL is rond 200 

40% meer HDL dan LDL verzekert je vrij te zijn van risico’s op  hartziekte 

Men zou ongeveer 30% meer HDL (goed) dan LDL (slecht) moeten hebben om 

veilig te zijn. 

Als het minder dan 20% is, dan is er een verhoogd risico op hartziekte, rekening 

houdend met alle andere omstandigheden. 

Met minder dan 10% is er duidelijk een gevaar voor hartziekte . 

7. Gezond op natuurlijke basis  

Vermijd GERAFFINEERDE SUIKER (wit) 

Zorg ervoor dat je voldoende beweging krijgt (wandelen, zwemmen etc). Bewe-

ging houdt je cardiovasculaire stelsel gezond. 

Vermijd stress of beoefen Yoga, Qi Gong als stress- afleider. 

Tracht overdreven kilo’s kwijt te spelen 

Wees matig met alcohol  

Tracht een dieet te volgen dat laag in gesatureerde vetten en koolhydraten is.  

Ongesatureerde vetten kunnen voordelig zijn want ze hebben anti-ontstekende 

eigenschappen die beschadigingen en ontstekingen in je arteriën vermijden 

In tegenstelling van wat  er dikwijls gezegd wordt, de hoeveelheid cholesterol in je 

dieet heeft weinig invloed op je bloed cholesterol niveau want je lichaam bezit een 

“feedback mechanisme”. Dat remt de hoeveelheid cholesterol dat je lichaam pro-

duceert in verhouding met de hoeveelheid cholesterol die in je voeding zit, af. 

Maar ..... een hoog koolhydraat dieet (veel wit brood en pasta)  leidt naar hoge 

bloedvetten, hoge cholesterol en het risico voor hartziekte want je lichaam con-

verteert carbolhydraten in bloed vet en cholesterol. 

Daartegenover ........ een laag carbohydraat dieet is “lipolytic”, dat wil zeggen dat 

je lichaam de vetten splitst en gebruikt de delen (ketones) als brandstof zodat je 

vetniveau in je bloed daalt. Belangrijk ....... er is dan minder LDL en meer HDL in 
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je bloed omdat de vetniveaus in het bloed blijven  en  LDL wordt enkel geproduceerd als je vetniveau in het 

bloed te hoog is. 

8. Versterk de kwaliteit van je bloed  

Brandnetel thee – regelmatig drinken. Werkt erg bloedzuiverend 

Co-enzyme Q10 is vitaal voor het produceren van spierenergie, dus als je bloedkwaliteit mankeert, neem dit 

als supplement totdat je bloedkwaliteit verbetert. 

Het vermijdt hartaanvallen door cholesterol te blokkeren 

Het verlaagt hoge bloeddruk 

Verbetert bloedcirculatie 

Verjongt hartcellen 

Niet vergeten ..... statines verhinderen de aanmaak van CoQ10 in je lichaam 

Eet regelmatig Kurkuma. Dit kruid helpt de LEVER exces cholesterol te elimineren 

 Kurkuma houdt je bloed ook dun. Dit vermijdt dat je bloed kan klonteren in je arteriën. 

Look – een natuurlijke bloedverdunner helpt om hoge cholesterol te verlagen, en vermijdt dat er zich 

bloedklonters vormen in je arteriën. Het heeft ook een sterke antioxidant werking. 

Vezels – helpen cholesterol laag te houden. Goede bronnen zijn salade- bladeren en broccoli. 

Niacin (vitamine B3) – reduceert LDL en triglycerides die je aders blokkeren. 

Soya – vermindert cholesterol en vermijdt bloedklonters. 

Visolie – veel positieve eigenschapen 

9. Verlaag je Homocysteine niveaus 

Homocysteine is een aminozuur dat de opbouw van “plaque” op de wanden van bloed capiliaries (dunne 

bloedvaten)bevordert. Want dit verhoogt het risico van een hartaanval . 

Foliumzuur, Vit B12 en Vit B6 kunnen verhinderen dat homocysteine schade aanbrengt aan de arterie wanden 

door het te transformeren in een niet-dreigende substantie in je lichaam, genoemd – Methionine. 

Studies hebben ook uitgewezen dat TMG (Tri-Methyl-Glycine), gekend als Betaine, een substantie die te vin-

den is in rode bieten, vis en groeten, de eigenschap heeft om zich te binden met homocysteine en het onscha-

delijk te maken. 

10. Neem stappen om ontstekingen te reduceren. Ontsteking is een beter indicator van hart 

(cardiovasculaire) problemen dan cholesterol.  

C-reactieve proteïne (CRP) een substantie geproduceerd in de LEVER om ontsteking te controleren is een 

veel betere indicatie van cardiovasculaire complicaties dan cholesterol niveaus. Dit is omdat atherosclero-

sis enkel (vernauwing van de arteries) bestaat als er ontsteking aanwezig is, zo als CRP is verhoogd, dan 

kunnen potentiële hart problemen ontstaan. 

Onderzoek toont aan dat Omega 3 vetten (alpha-linolenic zuur), helpen CRP niveaus te verlagen en verbete-

ren de bloeddoorstroming in de arteries en verhinderen  zo de vorming van bloedklonters. 

(Bron : Health Sciences Institute en diverse Journal artikels) 

 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 Antwer-

pen. 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. Professio-

nele Abdominale Massage heeft hij ook gestudeerd bij de OTCG en dit jaar staat hij inge-

schreven voor Chinese Voedingstheorie, Kinder Tuina en een cursus Chinese Taal. Hij 

heeft ook al lezingen als gastspreker gegeven bij de Standaard Boekhandel en verschillende 

service clubs en vrouwen verenigingen. 
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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 

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 curricu-

lum 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 curricu-

lum. 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) 

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 

 

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 


