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 Welkom door de voorzitter 

 

Lieve collega 

 

Met de Paasvakantie voor de deur, schrijf ik jullie aan. De lente heeft een magische energie. 

Enerzijds zitten we vol wilde plannen voor de komende maanden en anderzijds hebben we 

nog een laatste restje vermoeidheid van de winter. 

Maar zoals jullie ervaren hebben, bij jezelf of bij cliënten, breekt een betere periode aan eens 

je over de weerstand heen bent. 

Ik wens je veel kracht om komende lente opnieuw te ontkiemen en te groeien. 

 

Geniet van elke zonnestraal, die warmte geeft en kracht. 

Geniet van elke regendruppel, die de lucht zuivert en planten doet groeien. 

Geniet van elk zuchtje wind, hen kan alles doen uitwaaien of het kan een zachte verfrissing 

zijn. 

Geniet met volle teugen van de momenten die het leven je schenkt! 

Trek lessen uit de tegenslagen, 

MAAR  

Sta op en wandel verder met een focus op de mooie dingen om ons heen, hoe klein deze 

soms zijn! 

 

Veel liefs 

 

Hilde Schoonjans 

Voorzitter BeVo 
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Op vrijdag, 26 februari was het weer zover.  

BEVO hield zijn ledendag in het St. Jansklooster te Zelem - Halen. 

Het thema van de dag : “De bloedsuikerspiegel”  met een  zalige spreek-

ster: Christel Stevens uit St Niklaas. 

 

De dag begon echter met een persoonlijke verwelkoming door Lydie 

Schoenmakers. 

Ze was er alleen van het bestuur wegens afwezigheid van Hilde Schoon-
jans, die in opleiding bij Hanne Marquardt was en Sonja was onderweg, 
maar moest ziek terugkeren. Verschillende leden waren afgemeld door 

ziekte. 

De thee en koffie stonden klaar en we raakten al gauw aan de praat. 

  

Het welkomwoord was zoals altijd hartverwarmend! 

De leden werden vooral gemotiveerd om binnen de beroepsorganisatie 
mee te werken, mekaar te steunen en ook voor helpende handen te bie-

den voor het aanstaande congres.  

 

Dan kwam het startsein en werden de 5 provincies verwelkomd! 

Brabant met 6 deelnemers 

Antwerpen met 9 deelnemers 

Oost Vlaanderen met 4 deelnemers 

Limburg: 3 deelnemers en 2 helpende familieleden. 

En we verwelkomden zelfs een jonge dame, Veerle  Verhoeven die als 

studente na 10 lessen zichzelf al lid maakte! 

Verslag ledendag - 26/02/16 
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De nieuwe leden 2015 en 2016 werden ‘warm’ onthaald met een BeVo-fleece. 

 

In het kort werd getoond hoe het staat met BeVo in 2016: 

 

1.Het bestuur blijft ongewijzigd gezien er geen nieuwe kandidaten  zich hebben gemeld.  

Wel kwam een dringende oproep naar alle leden voor hulp als we samen een congres willen bele-

ven! 

 

2.Verder blijft de erkenning van “ Medische praktijk” een probleem. Gezien er helemaal geen tekens 

zijn dat we een erkenning kunnen krijgen werd gekeken wat we ondertussen wel kunnen doen. 

- onze praktijk goed verzorgen en onszelf blijven vormen . 

- hebben we een erkenning  nodig, wat is het gevolg als we erkend zouden zijn? Het zou ons  ver-
plichten van tegemoet te komen aan vele regels die onze bewegingsvrijheid binnen de sector aan 

banden legt. 

 

3. Voorstellen van de leden:  

- Maggie De Block eens uitnodigen door voorzitter BEVO, zoals eerder Geena Lisa... 

- André Meyers vertelde dat er wetenschappelijke bewijzen zijn van onderzoeken die gedaan   

  werden in Amerika.  

- We blijven documenten invullen voor aanvraag tot terugbetaling en sparen ze op  tot een gunstig  

moment! 

  

4. Het Congres 2016:  Op  22 oktober zal het congres doorgaan in Crown Plaza hotel te Antwerpen. 
Veel helpende handen zijn nodig!  Weeral een vraag aan de leden om een handje bij te steken. Er 

volgt nog een brief met concrete vragen .  

 

5.Intervisie/ontmoetingsavonden of middagen  willen we graag promoten onder de leden! 

Elk lid kan een avond/namiddag organiseren om met enkele collegae te werken rond een zelf geko-
zen thema of een uitwisseling van een sessie reflexologie.  Schrijf er eens een verslagje in het le-
denmagazine over wat jullie uitwisselden!  Het gaat erom meer beweging te brengen onder onze 

leden en in de organisatie zelf! 

 

6.BeVo wil meer contact met de leden en vraagt ook jouw ideeën . 

Wat zijn jouw verwachtingen van een beroepsorganisatie?  

Wat zijn je behoeften.  

Maak een foto van jouw uithangbord 2016 en plaats het op facebook. Dit is gratis reclame voor jou, 

een erkend lid maar ook voor BeVo, jouw beroepsorganisatie . 
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7.Tips voor reclame werden ook gevraagd.  Dit zegden de leden: 

Agenda ter discussie, formaat, grootte,  wel/niet een kalender, een 

overzicht in je agenda voor het volgende jaar. 

Betaalde reclame via Facebook 

Opnieuw en frequenter in magazines verschijnen ipv alle promotie arti-

kelen aan leden  met daartegenover: de hoge kostprijs. 

Banners werden verdeeld onder aanwezigen, er komt een lijst van de-

ze mensen en je kan hem uitlenen bij iemand uit je buurt dan 

 

Ook het Europees Congres van Rien dat dit jaar doorgaat in Brussel 

kwam even ter sprake. 

Hiervoor vind je vast meer info op www.9thconferencereflexology.com. 

 

Dan een nieuw voorstel en dat werd leuk onthaald! 

Wat als we eens een daguitstap lanceren onder de collega's?  

Voorstellen kwamen meteen:  

Het verdronken land van Safetingen 

Het blote voetenpad in Zutendaal 

Nog meer ideeën blijven welkom! 

 

Voorstel om op activiteiten naamstickers te voorzien zodat je collega's 

sneller bij naam leert kennen 

 

Om 10.30 gaf Lydie het woord aan Christel Stevens. Zij is een Orthomole-
culair diëtiste uit St. Niklaas en heeft via haar vorige job de voedingswe-
reld kunnen bekijken . Zij vertelde over voeding en hoe dit de bloedsuiker-
spiegel beïnvloedt. Ze liet ons een kijkje nemen in de voedingsindustrie, 

het inspelen op commercie en het effect op de producten. 

Christel begeleidt personen in het balanceren van hun bloedspiegel waar-
door ze meer energie hebben, zich positiever gedragen, een beter figuur 

krijgen en zich gelukkig voelen.  

Enkele notities:  

 stress heeft enorme invloed op bloedsuikerspiegel 

 bij insuline aanpassingen in kliniek hebben mensen vaak een terug-

val op de dag dat zij spanning loslaten.  

 dus een luisterend oor bij diabetesklanten is erg belangrijk . 

 vetten staan ter discussie ivm bloedsuikerspiegel 

http://www.9thconferencereflexology.com/
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 op restaurant neem je of brood of dessert voor goed evenwicht, maar dit moet je niet dagelijks 

doen 

 plantaardige vetten in smeersels zetten moeilijker om dan dierlijke vetten (leve de melkerijbo-

ter!) 

 de meeste mensen compenseren gedurende de hele dag (hoge pieken en lage dalen)  

 het hele spel hyper/hypo put je pancreas enorm uit 

 per jaar ziekte ongeveer 1 maand herstel reken als je kiest voor verandering. 

 

Het volledig verslag van deze lezing kan je verder lezen in de nieuwsbrief. 

 

Dan was het tijd voor de lunch. Soep met belegde broodjes – héél erg lekker! 

(scoorde al meteen slecht na de lezing... want ook brood wordt in suikers omgezet) 

Maar voor één keer…..  

 
In de namiddag kregen we kort praktijkles van Lydie Schoenma-
kers om te werken aan de balans van de bloedsuikerspiegel via 
de voeten. Zelfs Christel Stevens ging liggen en ervaarde dat 

het goed was!  

Wat ik een bijzonder prachtig moment vond, was dat Erik, de 
echtgenoot van Lydie mee voeten ging behandelen. Wat een 

partner!!!  

 

Een leuke middag werd nog afgesloten met Sacrale Dans.  

De lesgeefster, Joke Loos, liet ons dansend een ervaring doen van vriendschap, elkaar dragen, een 

warm hart voor mekaar openen.  

 

Tot slot namen we afscheid en kijken we alweer uit naar een volgend samenzijn met de collega's! 

 

Met lieve groeten,  

 

 

alias Myriam Oorts 
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Een maand geleden besliste BeVo om minstens 3 jaar samen te werken met het NSZ ofwel Neutraal 

Syndicaat voor Zelfstandigen.  

BeVo heeft tot doel de bescherming en de professionele begeleiding van haar leden en is van oor-

deel dat het voor de eigen werking versterkend kan zijn  om samen te werken met een interprofessi-

onele organisatie die dezelfde belangen verdedigt maar dan op transversale wijze.  

NSZ wenst een samenwerking op maat aan te gaan met BEVO en samen te definiëren hoe beide 

partijen hun respectievelijke invloed kunnen versterken. 

De samenwerking tussen beide partijen kan zich situeren op volgende vlakken 

Begeleiding op  vlak van vertegenwoordiging en invloed op het beleid 

Het is de bedoeling dat NSZ de relaties tussen de beroepsorganisatie en de diverse beleidsniveaus 

vergemakkelijkt. 

Partijen komen minstens een keer per trimester samen om te vergaderen en om informatie uit te 

wisselen / actiepunten te bespreken m.b.t. dossiers die partijen opvolgen op federaal en regionaal 

niveau. Elk van beide partijen heeft het recht om bij hoogdringendheid de andere partij te vragen om 

een of meerdere dossiers te bespreken. 

Ondersteuning van BeVo bij de contacten met de bevoegde overheden en beleidsmakers.  

Opmaken van memorandums op federaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk vlak. Zo kunnen de 

eisen van beide organisaties geïntegreerd worden. 

Bij aanvang van het nieuwe werkjaar (september – juli) wordt er een moment voorzien waarbij ook 

de eisen van de beroepsorganisatie en de lopende dossiers die samen met de beroepsorganisatie 

worden gevoerd aan bod komen. 

De leden van elke partij worden uitgenodigd op de evenementen georganiseerd door de andere par-

tij 

Begeleiding op het vlak van communicatie 

NSZ voorziet een aanwezigheid van BeVo op de NSZ-website. Ook BeVo maakt melding van de 

samenwerking met NSZ op zijn website. 

In het NSZ-tijdschrift wordt op regelmatige tijdstippen artikels gewijd aan de problematiek van de be-

roepsorganisatie. 

De beroepsorganisatie heeft de mogelijkheid om artikels uit het NSZ-magazine in de eigen publicatie

(s) te gebruiken. 

Partijen komen overeen om te kijken of er omtrent bepaalde topics geen gezamenlijk perscontact 

(persbericht of persconferentie) kan georganiseerd worden. 

De adressen van de leden van elk van de partijen blijven vertrouwelijk. Ze zullen niet gebruik worden 

door de partijen om te prospecteren. 

Dit verhaal wordt vervolgd… 

BeVo werkt samen met NSZ 
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De wetenschap staat niet stil! Recente onderzoeken tonen aan dat niet 

zout de grote boosdoener is bij hart en vaatziekten, nee SUIKER!  

Gezoete dranken veroorzaken jaarlijks 180.000 doden! 

Het goede nieuws is dat je suiker mag eten! Hoe dan? Welke suiker dan? 

Hoeveel suiker dan wel?  

Heel simpel zolang je bloedsuikerspiegel in balans blijft. Dan produceren 

we light dranken denkt de industrie! Jammer genoeg mis.  

Mensen hebben hersenen en deze hersenen zenden signalen naar je or-

ganen.  

Zodra je hersenen via je smaakpapillen iets zoets waarnemen, gebeurt er 

van alles in je lichaam.  

Van laag calorie drankjes met zoetstoffen, krijg je honger, een verhoogde 

drang naar suiker en meer eten.  

Je bloedsuikerspiegel gaat er helemaal van uit balans!  

Netto resultaat een onbedwingbare drang naar eten, overgewicht en ge-
zondheidsproblemen. Niet de minste, we noemen ze niet voor niets wel-

vaartsziekten.  

We denken dat we suiker nodig hebben om ons leven pit te geven. Dit is 

slechts een conditionering. Het kan ook anders!  

Misschien is je beste voornemen voor dit jaar wel de overtuiging “gezond 

is saai” een nieuwe betekenis te geven.  

Kijk eens verder. voel eens wat jou echt levensvreugde geeft. Ga eens 

aan de slag met dat lichaam van jou.  

Gezond zijn en genieten kan, zeker, als je weet hoe jij je bloedsuikerspie-

gel stabiel kan houden. 

Genieten van het leven is net een heel belangrijke voorwaarde om je 

bloedsuikerspiegel stabiel te houden. 

 

Een stabiele bloedsuikerspiegel is van groot belang voor 
je gezondheid. 

 
Hoe weet je of je bloedsuikerspiegel stabiel is. Wat is je bloedsuikerspie-
gel en hoe kan je deze in balans houden.  
Weet je dat heel veel chronische ziekten, eigenlijk bijna allemaal, en ook 
overgewicht een gevolg zijn van een bloedsuikerspiegel in onbalans? 
Ziekten zoals diabetes type II, hart- en vaatziekten, chronische pijn en 
energiegebrek, zelfs burn-out en vermoeidheidssyndroom.   
 
Wat is je bloedsuikerspiegel 

 
De bloedsuikerspiegel is een maat die de hoeveelheid glucose (dit is een 

De bloedsuikerspiegel 
(door Christel Stevens) 
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suiker) in je bloed aangeeft, bij een nuchtere persoon betekenen waarden tussen 80 en 100 mg/dl 
dat je bloedsuikerspiegel in balans is.  
Bij hogere nuchtere waarden spreken we van suikerziekte of diabetes. Gedurende de dag wisselen 
deze waardes.  
Vlak voor het eten zijn de waarden lager en na het eten stijgen deze waarden.  Dit zorgt ervoor dat 
je lichaam meer insuline gaat aanmaken.  
Dit is het hormoon dat je suiker brengt naar de plaatsen in je lichaam waar suiker verbrand wordt tot 
energie of opgeslagen wordt als vet. 
 
 
Bloedsuikerspiegel en stress 
 
Een bloedsuikerspiegel in onbalans en stress houden mekaar in een viscieuze cirkel. 
In welke mate dit invloed heeft op jouw lichaam kan je zelf ontdekken door een aantal vragen te be-
antwoorden.  
Dit kan je via de website, het resultaat komt vervolgens terecht in jouw mailbox. 

 
Eten en je bloedsuikerspiegel 
 
Je raadt het al, wat je eet heeft dus een heel grote invloed op je bloedsuikerspiegel.  
Bepaalde voedingsmiddelen, zoals koekjes maar ook het meeste brood, worden heel snel door je 
lichaam afgebroken tot glucose, dat dan in je bloed terechtkomt.  
Deze hoeveelheid, en ook de snelheid waarmee deze in je bloed terechtkomt, bepaalt dan de waar-
de van je bloedsuikerspiegel op dat moment.  
Er zijn ook voedingsmiddelen die niet tot glucose worden afgebroken zoals bijvoorbeeld een ei, olijf-
olie en vele anderen. 
 
Je energiepijl en je bloedsuikerspiegel 
 
De glucose geeft je energie. Via het bloed wordt deze glucose getransporteerd naar de cellen en 
organen die energie nodig hebben. Dit transport wordt verzorgd door het hormoon insuline.  
Hoe meer glucose in je bloed hoe meer insuline je lichaam zal aanmaken.  
Eerst worden de cellen en organen voorzien van energie, zodra ze verzadigd zijn gaat de over-
maat glucose naar je vetcellen waar glucose wordt omgezet naar vet en daar opgeslagen wordt. 
Een hoge bloedsuikerspiegel is een valkuil voor ons energiepijl.  
Als er suiker in ons bloed is, krijgt de pancreas of aalvleesklier de prikkel om insuline aan te maken. 
Er wordt steeds wat meer insuline aangemaakt dan werkelijke nodig. 
 
Je hersenen en je bloedsuikerspiegel 

 
Hoe hoger deze bloedsuikerspiegel hoe groter de overmaat aan insuline is die geproduceerd wordt.  
Het probleem dat er dan op volgt, is dat hierdoor insuline te veel glucose uit ons bloed haalt.  
Er is namelijk 1 belangrijk orgaan in ons lichaam dat glucose zonder tussenkomst van insuline uit 
ons bloed haalt en dat zijn onze hersenen.  
Dus na een bloedsuikerpiek of een "hyper" volgt steeds een bloedsuikerdal of een "hypo".  
Na een tijdje kan ons lichaam dit niet meer compenseren.  
Dit laatste zal je geweten hebben, want hiervan wordt je moe, humeurig, het verandert zelfs je ge-
drag.  
Om te compenseren ga je op zoek naar nog meer voedingsmiddelen die je bloedsuikerspiegel terug 
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de hoogte in jagen. 
 
Eetlust en je bloedsuikerspiegel 

 
Met als gevolg je wil en zal nu onmiddellijk iets eten dat snel omgezet 
wordt naar glucose en dat hoeft niet altijd iets zoet te zijn. Het kan ook een 
boterham of toast zijn.  
Je komt in een viscieuze cirkel terecht en blijft steeds meer  eten of kof-
fie, cola of andere oppeppende drankjes drinken om je goed en energiek 
te voelen. 
 
Stress en je bloedsuikerspiegel 

 
Behalve dat stress ons meestal niet vrolijker maakt, gaat het ook nog eens 
je bloedsuikerspiegel in de war brengen.  
Vooral chronische stress, wat wij in deze westerse maatschappij veel heb-
ben, vaak zonder dit te beseffen, zorgt voor een hoge productie van het 
hormoon cortisol.  
Via het mechanisme dat gezorgd heeft voor onze overleving, het vecht-
vlucht mechanisme, zorgt dit voor een hoge insuline productie.  
Nu heb je net gelezen dat insuline suiker uit je bloed haalt.  
Het logische gevolg is dus dat je bloedsuikerspiegel te laag wordt, waar-
door je opnieuw iets wil gaan eten dat suiker in je bloed brengt.  
De gevolgen laten zich al raden.  
 
Emoties en je bloedsuikerspiegel 

 
Emoties bezorgen ons stress, of was het omgekeerd bezorgt stress ons 
emoties?  
Eigenlijk maakt het niet veel uit, belangrijk om te onthouden is dat stress 
je bloedsuikerspiegel verlaagt waardoor je zin krijgt in voeding die deze 
weer verhoogt.  
Soms drinken we ook wel eens alchohol om rustiger te worden, alcohol 
verhoogt ook weer de eetlust.   
 
De gevolgen van een schommelende bloedsuikerspiegel 

 
Heel vaak start dit met overgewicht, energiegebrek, versneld veroude-
ringsproces, minder goed slaappatroon, hormonale onbalans of verhoog-
de onstekingsgevoeligheid, vervolgens ontstaat chronisch overgewicht 
met voornamelijk opstapeling van buikvet, zwembandjes bij kinderen, 
borstvorming bij mannen en uiteindelijke ongemakken waarvan je verteld 
wordt "hier zal je mee moeten leren leven" om uiteindelijk een chronische 
ziekte te krijgen, waar je dan ook mee moet leren leven.     
 
Hou je bloedsuikerspiegel in de gaten 

 
Dit zal nu wel duidelijk zijn. Als je na het lezen van dit vermoeden hebt dat 
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je bloedsuikerspiegel te hoog is, kan je dit laten controleren bij de huisarst.  
Je kan dan best je nuchter glucose  laten meten samen met je triglyceriden of TGA waarde.  
Wat je ook best kan vragen, ook al wordt dit niet terugbetaald door het ziekenfonds, is je nuchtere 
insulinewaarde.  
Deze zegt namelijk veel meer over de balans van je suikerspiegel dan je nuchtere bloedsuikerwaar-
de.  
Het geeft aan of je hyperinsulinemie hebt, wat de voorloper van diabetes is en de veroorzaker van 
heel wat chronische ziekten.      
 

Stabiliseer je bloedsuikerspiegel! 

 

Je kan heel veel zelf doen, dat is uiteraard ook de bedoeling.  

Vaak zie je het bos door de bomen niet meer na alle verschillende voedingsadviezen, reclame en 

nieuwsberichten.  

Ik begeleid jou in een traject van 10 weken naar een stabiele bloedsuikerspiegel.  

Dit traject bestaat uit een aantal individuele consultaties en workshops in groep.  

Al jouw persoonlijke valkuilen zowel de voeding als je stressoren worden in kaart gebracht. In een 
persoonlijk plan krijg jij oplossingen op maat, waar je de rest van je leven mee verder kan om een 

stabiel gewicht, betere gezondheid en meer levensvreugde te bekomen.  

In een handig e-boekje: BLOEDserieuze tips over SUIKER in je lijf, naakt voor de SPIEGEL, staan 7 

tips en adviezen waar je direct mee aan de slag kan.  

Dit is gratis down te loaden op mijn site www.bloedsuikerspiegel.com 

 

 Ing. Christel Stevens, Orthomoleculair Diëtist 

 

http://www.bloedsuikerspiegel.com
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De galblaas: vesica fellea of vesica billiaris 

 

De galblaas is een klein, peervormig orgaan dat zich onder de lever be-
vindt, rechts boven in de buik. In de galblaas wordt gal opgeslagen, het 

groengele spijsverteringssap dat door de lever wordt geproduceerd.  

 

De galblaas is door gangetjes verbonden met de lever en met het boven-
ste gedeelte van de dunne darm, het duodenum (de twaalfvingerige 

darm). 

 

De galblaas ligt vrijwel geheel verscholen aan de onderzijde van de lever. 
Slechts wanneer de galblaas is vergroot of ontstoken, kan zij bij palpatie* 
worden gevoeld. *Palpatie of palperen is hier het uitwendig met de hand of 

handen voelen aan een patiënt als onderdeel van geneeskundig onder-

zoek. 

 

 
 

De galblaas is een actief functionerend orgaan en zeker niet alleen een 
galreservoir. De gespierde wand van de galblaas zal zich actief samen-
trekken en gal uitpersen via het onderste deel van de galbuis in de twaalf-

vingerige darm wanneer de spijsvertering dit noodzakelijk maakt. 

Paramedische rubriek : de galblaas 
(door Marc Hiemeleers) 
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Aandoeningen als galstenen en tumoren kunnen de galstroom door de galwegen belemmeren. Het 
uiteinde van de *ductus choledochus kan ook zijn vernauwd als deze door een chronisch aangetaste 
alvleesklier loopt.  
Samen met de alvleesklier  mondt de galblaas uit in de twaalfvingerige darm (duodenum) via de 
*ductus choledochus(*of ‘gemeenschappelijke of centrale galgang’). 

 
Zeldzamere oorzaken zijn afsluitingen die worden veroorzaakt door de parasiet Ascaris lumbricoi-
des of Clonorchis sinensis.  
Kanker van de galblaas komt uiterst zelden voor. 
Lever(hepar), galblaas(vesica fellea) en alvleesklier (pancreas) spelen een belangrijke rol in onze 

spijsvertering. 

Deze organen leveren onder andere een belangrijke bijdrage aan de vertering van voedingsbestand-

delen door de productie en uitscheiding van enzymen of fermenten. 

Ze hebben nog vele andere functies: de lever ontgift honderden schadelijke stoffen die met de voe-
ding het spijsverteringskanaal bereiken, en de alvleesklier produceert insuline, zonder dit hormoon 
kunnen wij niet leven daar zonder insuline de stofwisseling van suikers niet kan plaatsvinden. 
 
Het slijmvlies van de galblaas met zijn vele fijne plooitjes zorgt ervoor dat de levergal sterk wordt in-
gedikt. Dit absorptievermogen van water zal bij galblaasaandoeningen vaak het eerst gestoord zijn. 
Enkele veelvoorkomende galblaasaandoeningen zijn galstenen, galblaasontsteking en tumoren van 
de galwegen. 
 
Galstenen zijn ophopingen van vaste kristallen (voornamelijk cholesterol) in de galblaas of in 
de galwegen. Wanneer de stenen zich in de galblaas bevinden, wordt dit ‘cholelithiasis' genoemd; 
wanneer de galstenen zich in de galwegen bevinden, heet dit ‘choledocholithiasis'.  
 
Cholecystitis is dan weer een ontsteking van de ‘galblaaswand’, meestal als gevolg van een 
galsteen die de galblaasbuis afsluit. 
 
Tumoren van de galwegen kunnen vaak een afsluiting van de galwegen veroorzaken.Een af-
sluiting van de galwegen wordt veel minder vaak veroorzaakt door een tumor dan door stenen.  
De meeste tumoren ontstaan in de kop van de alvleesklier, waar de galbuis doorheen loopt   
Minder vaak ontstaan tumoren in de galwegen zelf op de plaats waar de afvoergang van de alvlees-
klier uitmondt in de galbuis, in de galblaas of in de lever. 
Nog minder vaak raken de galwegen afgesloten door een tumor die van elders in het lichaam afkom-
stig is (‘gemetastaseerd of uitgezaaid’) of doordat de galwegen worden dichtgedrukt door lymfeklie-
ren die zijn aangetast door lymfoom(een gezwel dat groeit vanuit naburige lymfeklieren.)  
 

 

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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Iets wat je als Reflexologie beoefenaar en student niet 

mag missen is:    

    The 9th RiEN Conference 

 
De Gouden Jaren: Reflexologie stappen naar een gezonde manier 
van ouder worden. 
 
Laat deze conferentie die nu zo dicht bij je in de buurt is en voor zo’n ge-
weldige prijs niet aan je aandacht ontsnappen.  BeVo-leden hebben recht 
op €20 korting !! 

 
Deze conferentie is georganiseerd in een samenwerking tussen RiEN en 
CER en zal gehouden worden op zaterdag 7 en zondag 8 mei 2016.  De 

presentaties zijn in de Engelse taal. 
 
Adres: 
Chant d’Oiseau, Avenue des Franciscains 3, 1150 Woluwe-Saint-
Pierre – Brussels – Belgium 
 

De sprekers zijn:  
 
Hagar Basis - Reflexology For Women's Health in the Third Age 
Eduardo Luis - Importance Reflexology in Parkinson 
Martine Faure Alderson - Keeping a young Brain 
Peter Lund Frandsen - New Light on Reflexology 
Ann De Mulder - Ageing Actively and Healthily 
Lynne Booth - Aging bodies: maintenance, regeneration and new reflex-

ology techniques combining subtle movement and simultaneous reflex 
pressure for greater mobility. 
Nico Pauly - Unilateral Parkinson Disease in early elderly. Nerve Reflex-

ology as additional tool for treatment. 
 
Ook zullen er diverse workshops zijn. 
 
Kijk voor meer informatie op: 9thconferencereflexology@gmail.com 

The 9th RiEN Conference  

mailto:9thconferencereflexology@gmail.com
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PROGRAMMA: 
 

VRIJDAG, 6 MEI:   

15u00 – 19u30 :     Registratie met welkomstpakket 
17u00 – 20u00 :     Touristisch bezoek 
20u00               :      Restaurant « ‘t Kwint ». op reservatie 

SATERDAG, 7 MAY :  

Around  07u45 :     Departure of the Bus from the Hotel Cascade 
08u00 – 09u00 :     Reception, Registratie met Welkomstpakket 
09u00 – 09u30 :     Official Opening of the Conferentie 
09u30 – 10u00 :     Arnaud Dolimont (Belgium) :                 
10u05 – 10u35 :     Orlando Volpe (Italy) :   
                              
10u35 – 11u10 :     Coffee break & visit of the exhibitor stands. 
  
11h10 – 11h45 :     Hagar Basis (UK - IZ)            
11u45 – 12u20 :     Nico Pauly (Belgium)                       
  
12u30 – 13u30 :     Lunch & visit of the exhibitor stands. 
  
13u40 – 14u15 :     Eduardo Luis (Portugal)                             
14h15 – 15h05 :     Lynne Booth (UK)  
  
15u05 – 15u35 :     Coffee break & visit of the exhibitor stands. 
  
15u35 – 16u25 :     An De Mulder (Belgium)                                      
16u25 – 17u15 :     Martine Faure Alderson (UK)                                          
17u15 – 18u00 :     Peter Lund Fransen (Danmark)                                   
18u00 – 18u15 :     Conclusion & Questions                                                                           
20u00               :     Gala avond "Brasserie des étangs Mellaerts"   
 
ZONDAG,8MEI :  

Around  07h45 :     Departure of the Bus from the Hotel Cascade 
08h00 – 09h00 :     Reception 
09h00 – 10h00 :     Workshops Session 1 
10h05 – 11h05 :     Workshops Session 2 
 
11h05 – 11h30 :    Coffee break & visit of the exhibitor stands. 
 
11h40 – 12h40 :    Workshops Session 3 
 
12h45 – 13h45 :    Lunch & visit of the exhibitor stands. 
 
14h00 – 14h30 :    Closing Ceremony & Conclusion 
 
14h30 – 15h30 :     Workshops Session 4 
 

15h30 – 17h00 :     Boot Camp – gratis uitwisseling van reflexologie 

http://www.kwintbrussels.com/fr/index.html
http://www.restauration-nouvelle.be/etablissement/brasserie-des-etangs-mellaerts/
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De oorsprong van gelaatsreflexologie gaat even ver terug in de tijd als de hand
- en voetreflexologie. 
                                                                                                                                                    
Maar daar waar de hand- en voetreflexologie verder zijn uitgediept en meer en 
meer wetenschappelijk onderbouwd, werd gelaatssreflexologie vooral door na-
tuur volkeren beoefend en 
had het veel meer te maken met overlevering van de ene generatie op de an-
dere, waardoor het ook veel minder bekend werd. 
De ontwikkeling van gelaatsreflexologie zoals we die nu kennen heeft een zeer 
eigenzinnige weg gevolgd, daarom vind ik het ook nodig om daar wat over uit 
te breiden. 
De basistechniek die tijdens elke behandeling wordt gegeven is samengesteld 
uit verschillende technieken afkomstig uit diverse reflexologiescholen ter we-
reld. Lone heeft de meest logische kaarten gebruikt en daarmee een mooi ge-
heel samengesteld.                                                                 
Het is Lone Sorensen die, door toeval of niet,  met enorm veel geduld en ener-
gie, deze prachtige techniek ontwikkelde zoals we hem nu kennen. Gelaatsre-
flexologie  sorensensistem TM 

 
Lone is in Denemarken als 18 jarige, in 1978 opgeleid. Enkele jaren nadien 
kwam in Denemarken een wet uit, waardoor de opleiding veranderde. Zoals 
ook bij ons moest anatomie, fysiologie en pathologie deel uitmaken van de op-
leiding. Om erkend te worden volgde Lone opnieuw de opleiding, maar nu in 
een “ Black Hat” school die de Chinese reflexologie volgde. Door de Chinese 
manier van denken kreeg ze interesse voor acupunctuur, wat ze de volgende 
jaren dan ook studeerde, in combinatie met lasertherapie. 
Ze leerde cranio- sacrale therapie, natuurgeneeskunde, aromatherapie en kleu-
rentherapie. 
Door de opleiding in kleurentherapie kreeg ze inzicht in de werking van kleuren 
en hun vibratie. Maar door deze kennis botste het met het kleuren die gebruikt 
werden in de Chinese meridianenleer. De Chinese meridianen worden altijd op 
dezelfde manier in kleur gebracht. Dit dient enkel om onderscheid te maken in 
de verschillende meridianen en houdt geen rekening met de kleur- en energeti-
sche vibratie. 
Lone, gedreven als ze is, ging op zoek en kwam terecht bij de Tibetaanse re-
flexologie. Deze manier van werken is sterk beïnvloed door de Indische Chakra 
leer, waar kleur enorm belangrijk is. 
Hier vond ze hetgeen ze zocht. De meridianen en daaraan gelinkte organen 
hebben een kleur die overeen komt met hun energie. Dit is de reden waarom in 
de gelaatsreflexologie vlgs Sorensen sistem TM, iets andere kleuren worden 
gebruikt dan in onze gekende klassieke reflexologie. 
 
Op een bepaald ogenblik werd Lone geïnviteerd door Dr. Wong, een Chinese 
dokter. Door met hem te werken kreeg ze meer inzicht over het gebruik van de  
acupunctuurpunten (NPpoints) in het gezicht waarmee ze kinderen met ge-
drags-, geheugen- en concentratie- problemen beter kon helpen. 
 
Ook maakte ze kennis met de Japanse manier van werken op het gelaat, de 
Yamamoto methode. Bij deze manier van werken werd niet uitgegaan van acu-
punctuur punten, maar van craniale punten en gebieden,  op de schedel waar-
in, zoals ook op de handen en voeten, kristallen kunnen gevoeld worden die als 
afvalstoffen worden herkend in gebieden van het lichaam, waar er problemen 
zijn. 

Gelaatsreflexologie Sorensensistem 
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Door persoonlijke omstandigheden stopte ze in Denemarken in 1988 met haar opleiding centrum en kliniek 
en verhuisde naar Argentinië. 
Dankzij hulp aan mensen, met goede resultaten bij enkele aparte, ernstige en al langdurende klachten 
kreeg ze enorme mond aan mond reclame en binnen de kortste keren had ze een volle praktijk. Locale 
mensen raakten geïnteresseerd in reflexologie en vroegen om opleiding, zo startte ze al na 8 maanden in 
Argentinië met haar eerste reflexologie school. 
 
Tijdens een kuursessie in het Andesgebergte, maakte ze kennis met de Aborigenal Indiaanse manier om 
het gelaat te bewerken. Deze manier van werken geeft een inzicht over de gevoeligheid en structuur van 
de huid waardoor een analyse kan gemaakt worden over de lichaamsfuncties. 
 
Terug thuis zat er een jonge vrouw op haar te wachten, afspraken maakte ze nog niet in die periode. Deze 
jonge dame had drie jaar voordien een auto ongeval gehad en was tengevolge daarvan volledig spastisch 
gebleven. Lone had tot dan toe nog nooit  gewerkt op cliënten met hersen- beschadiging. Ze startte als al-
tijd met behandelen van de voeten, gedurende 8 dagen, maar hiermee werd de spanning in het lichaam 
nauwelijks minder. Ze vroeg de jonge dame of ze een nieuwe techniek mocht proberen die ze van de no-
made Indianen had geleerd. Na tien minuten werken op de manier zoals ze de Indiaanse vrouwen had 
zien doen, begon het lichaam van de jonge vrouw spontaan te ontspannen. Dit had Lone zelf in 
haar, toch al jaren loopbaan, nog nooit zo snel had zien gebeuren. Ze besloot op deze manier verder te 
werken met deze vrouw maar op een zeer intensieve manier. Dit wil zeggen, dagelijks een behandeling 
met de voeten in combinatie met het gelaat en dit gedurende ongeveer een jaar. Na deze intensieve perio-
de was enkel nog haar linkerarm stijf. Deze jonge dame raakte op haar beurt zo gefacineerd door reflexolo-
gie dat ze door Lone werd opgeleid en, voor de verdere periode dat Lone in Argentinië verbleef, haar assis-
tente werd. 
 
In een revalidatie kliniek in Cuba werd ze ervan overtuigd dat werken met hersenbeschadiging, zeer inten-
sief moet gebeuren. Hier werd acht uur per dag, met verschillende technieken op iedere patiënt gewerkt.  In 
deze kliniek leerde Lone van Dr Caballo, de cybertechniek op het gelaat. Dit is het gebruik van gerelateer-
de zenuwpunten, in het gelaat, met gans het lichaam. 
 
Terug thuis begint ze op deze manier te werken, haar assistenten doen de voorbereidende basisbehande-
ling en Lone doet bij iedere patiënt de nauwkeurige Cybertechniek, haar assistente noteerde ieder punt en 
reactie en zette per patiënt in kaart welke de reacties waren en welke veranderingen er werden gedaan en 
waargenomen. 
Op deze manier kon ze op twee jaar tijd een bruikbare kaart voor haar facial reflexology op punt stellen met 
de N- points voor specifieke condities. Door deze manier van werken behandelde ze een duizendtal pati-
ëntjes per maand en kreeg aldus ook een enorme expertise ivm werken met probleemkinderen. 
 
Gelaat reflexologie werkt vooral op het centraal zenuwstelsel en de hersenenfuncties, maar ook energe-
tisch en hormonaal. Voetreflexologie werkt vooral op de circulatie, energie en op het vrijkomen van hormo-
nen in het bloed. 
  
Na 13 jaar Argentinië keerde Lone terug naar Denemarken waar ze ook weer een Reflexologie school 
opende, maar al in 2001 verhuisde ze naar Barcelona waar ze nu nog steeds officieel woont, maar zelden 
is. Van daar uit zette ze haar International Institute of Reflexology op. Ze reist de ganse wereld rond om 
onderricht en lezingen te geven en waar kan ook behandelingen. 
Ze heeft wereldwijd verschillende reflexologie academies opgericht en trainde ondertussen meer dan 11 
000 studenten. 
 
De vraag blijft natuurlijk, waarom werken op het gelaat, als voet- en hand- reflexologie al zo goede resulta-
ten oplevert? 

 Het werkt op zones en punten via het zenuwstelsel dus directer resultaat. 
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 In de behandeling houden we altijd rekening met de kleurelementen van 
de betrokken problemen en het betrokken element, wat ook belangrijk is 
bij kleurentherapie. 

 Het geeft nog meer mogelijkheden om problemen aan te pakken, door 
verschillende mogelijkheden via zenuwstelsel, acupuntuurpunten, hormo-
naalstelsel, craniale punten en lijnen, het geprojecteerde chemisch li-
chaam op schedel......waardoor we meer variatie krijgen in de manier van 
werken. 

 Sneller effect. 

 Het maakt het hoofd helemaal “ Leeg ” alsof er een frisse wind doorheen 
gaat, waardoor het mentaal een zeer goede invloed heeft. 

 
Hoe wordt zo´n behandeling aangepakt? 

 Alle behandelingen bestaan uit 6 basisstappen. 

 Daarna uitbalanceren van het oudste depot en eventueel punten van 
Dr.Wong( NP punt) 

 Daarna keuze uit verschillende technieken naargelang de oorzaak van 
het probleem 

 - Zenuwpunten 
 - Craniale punten en craniale lijnen 
 - Colonlink 
 - Yamamoto 
 - gelaatsspieren 
 - chemisch ondersteuning craniaal 

 Er wordt altijd geëindigd met de 7 de basisstap. 
 
In fase 1 maken we gebruik van acupunctuur punten in het gelaat met 
drievoudige werking. Neurologisch, vasculair en energetisch zoals gekend uit 

de Chinese geneeskunde. 
In fase 2 werken we volgens een organen kaart welke de Indiaanse noma-
den stam gebruikte. Door het gebruik van deze kaart kunnen we een analyse 
maken van mogelijke problemen in het lichaam. 
In fase 3 gaan we aan de hand van de opgespoorde blokkade werken op 
de betrokken organen. Dit doen we volgens de oosterse organenkaart. We 
werken volgens het principe van de vijf elementen met de verbonden kleuren. 
De kleur welke betrokken is bij de problemen loopt als een rode draad door-
heen de behandeling, we mengen nooit meer dan twee kleuren anders ontstaat 
er wanorde in de hersenen. 
In fase 4 werken we eveneens volgens een Oosterse kaart die gebaseerd 

is op de ligging van de oorsprong van de bewegingszenuwen van armen en 
benen op de hersenen, en de twaalf craniale zenuwen voor de zintuigen. 
Dit is de enige kaart waar we links werken om rechts te beïnvloeden en rechts 
werken om links te beïnvloeden. 
In fase 5 gebruiken we eveneens een Oosterse kaart welke het fysiek li-
chaam op het gezicht projecteert. Met deze map kunnen we werken op spie-
ren, gewrichten, pezen en beenderen dus alles wat als fysiek wordt be-
schouwd. 
In fase 6 wordt er opnieuw op de neuro-vaculaire punten gewerkt, maar nu 

niet alleen circulair maar we gaan ook een pompbeweging uitvoeren zodat er 
een drainage effect wordt verkregen. 
Na deze fase wordt er “behandeld” met verschillende technieken naargelang 

de oorzaak en symptomen. 
Ter afsluiting krijgen we fase 7 
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Hier brengen we terug rust in de twee hemisferen van de hersenen we werken volgens een Oosterse kaart 
van de 2 hemisferen en het mentale lichaam. 
 
Welke mensen hebben baat bij gelaatsreflexologie? 
Mensen met dezelfde klachten als die voor hand- of voetreflexologie, maar vooral met die klachten die we 
aan de hersenen en bezenuwing kunnen linken. Hersenbloedingen, herseninfarcten, gelaatsverlammingen, 
spraakstoornissen, leerproblemen en gedragsproblemen..... 
 
Ook bij pijnklachten kan gelaatsreflexologie een goed hulpmiddel zijn, specifiek door het gebruik van de 
564 zenuwpunten van Prof. Chau, de Dien Chan punten en de “livingpoints”op het gelaat. 
 
Naast de gewone behandeling heeft Lone nog verschillende technieken ontwikkeld voor specifieke doelein-
den: 
- drainage techniek 
- temprana techniek voor ouders en verzorgers van kinderen met hersenproblemen 
- tibitaanse nek en schedel technieken 
- behandeling van gelaatsspieren 
- cosmofacial voor mensen met huidproblemen 
- Japanse facelift als alternatief voor chirurgische facelift zie foto´s hieronder 

 
 
voor de behandeling                     na zes behandelingen                    na twaalf behandelingen 
 
 
Voor wie geïnteresseerd is om in België de cursus te volgen, voor dit jaar zijn we al aan module drie bezig, 
maar vanaf volgend jaar wordt de cursus opnieuw gegeven (vanaf januari 2017).   
Vijf maanden na elkaar met telkens 2 dagen cursus voor iedere module. 
 
Je kan altijd contact opnemen bij:       
              
                                                                       Thérèse Weltens 
                                                           e-mail: peetersweltens@yahoo.com 
                                                         website: www.reflexologietherese.vpweb.be 

mailto:peetersweltens@yahoo.com
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Doorworteld lid : 
Cil Anthonissen 

 
 
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven ? 
 
Ik ben Cil Anthonissen woonachtig in het landelijke Loenhout.  
Samen met mijn echtgenoot Jos runnen we een melkveebedrijf met een 
honderdtal koeien.  
Het dagelijks tweemaal melken 's morgens om 6.00 u. en 12 uur later, om 
18.00 u. en het netjes houden van het bedrijf slikt al wat uurtjes weg uit de 
week. 
Verder engageren we ons al jaren binnen groene zorg. Wij vangen jonge-
ren met psychische problemen op, die vanuit CLB doorverwezen worden 
naar onze zorgboerderij. Deze jongeren hebben nood aan een time-out 
om hun leven weer op de rails te krijgen. Alle drie de jongeren hebben bo-
venop op school met zwaar pestgedrag te maken gehad. Het geeft zoveel 
voldoening als je ziet hoe ze evolueren en weer vertrouwen krijgen en dat 
wij een stukje met hen op weg kunnen gaan. 
      
Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 
 
Toen onze jongste dochter 4 was, heb ik een zware ontsteking met kalk-
neerslag aan mijn schouder gehad. waarvoor ik lange tijd om de 14 dagen 
met cortisone werd behandeld. 
Er kwam geen beterschap en ze wilden me daarom opereren. Ik had daar 
wat bedenktijd voor nodig. Tijdens die wachttijd (niet toevallig) las ik een 
artikel over voetreflexologie.  Beter eerst dit liever nog proberen, dan maar 
gelijk een operatie. 
Ik was zo onder de indruk van het geen de pedicure deed en vertelde. 
Zij had een korte opleiding van 10 lessen gevolgd. Ik vond het straf dat zij 
zomaar even vond waar de zone van mijn pijnlijke schouder zich op de 
voet bevond. Ondertussen ook voor mij vanzelfsprekend. 
Na het bezoek bij haar ben ik mezelf blijven behandelen op de pijnlijke 
zone en raakte zo van alle pijn vanaf. Toen in mijn ogen een heel specta-
culaire genezing. Al heel snel daarna zocht ik naar een opleiding, omdat ik 
ervan overtuigd was dat er zeker nog vele andere klachten via de voeten 
zou kunnen genezen.  
 
Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 
 
20 jaar geleden heb ik mijn opleiding gevolgd in het Oost-West Centrum in 
Antwerpen en kreeg toen les van Gérard Heynen, Kirsten Schramme en 
Kris Heyse. 
Nog steeds ben ik dankbaar dat die zware ontsteking me overkomen is, 
anders was die voetreflexologie waarschijnlijk nooit op mijn pad gekomen. 
 
 

Interview doorworteld lid 
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Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 
Door mijn werk op het bedrijf kan ik mij maar beperkt toespitsen op de voetreflexologie.  Maar daar-
door geeft het me juist veel energie en voldoening omdat het lijkt of ik de extra tijd die ik er in steek 
afsnoep :) 
Vooral vrienden en kennissen geef ik sessies en via mond aan mond reclame geraken ze tot bij mij. 
Ik denk dat ik mijn niche een beetje gevonden heb binnen de reflexologie. Met de tussenkomst van 
mijn behandelingen heb ik toch al 12 vrouwen kunnen helpen om hun hormoonstelsel terug op punt 
te krijgen, waardoor ze binnen de 2 à 3 maanden zwanger konden geraken.  Op de foto zie je me 
met Melanie, nu 12.  Haar mama is voor mij de eerste, die ik met tussenkomst van de voetreflexolo-
gie heb kunnen helpen.  
 
Wat vind je van BeVo ? 
 
Steeds weer kijk ik uit naar de ledendag en het congres waar ik telkens kan bijpraten met collega's 
en nieuwe technieken aangeleerd krijg, die weer een uitbreiding zijn voor mijn behandeling.  
 
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,...) 
 
Alles wat draait rond migraine. 
Onder de mensen die komen zijn er enkele met zware migraine, de helft van de maand kampen ze 
er mee en de reguliere geneeskunde laat horen dat ze uitbehandeld zijn. Eén er van heeft al laten 
vallen dat ze er over denkt euthanasie te willen als het nog erger wordt. 
 
Zijn er tips of interessante weetjes die je wil delen met je collega’s ? 
 
Als mensen vragen of ik een klacht kan verhelpen, laat ik steeds horen dat ik geen garantie kan ge-
ven. Dat ik alles uit de kan haal wat ik aan kennis heb over de voetreflexologie en de bijkomende 
cursussen die ik volgde.. Ze krijgen meestal huiswerk 
mee en daardoor geef je hen ook het gevoel dat ze 
actief kunnen meewerken aan de verbetering van hun 
gezondheid. Voel ik na een periode dat er geen verbe-
tering komt verwijs ik hen door. 
 
Voor mijn gevoel bestaat de helft van een behandeling 
uit mensen hun vertrouwen te winnen en ze op hun 
gemak te stellen en door vooral je zelf kwetsbaar en 
toegankelijk op te stellen. Als het vertrouwen er is, 
verdubbelen de slaagkansen. Wat aandacht krijgt, 
groeit. 
 
Groetjes, 

Cil Anthonissen  
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Ontspringend lid : 

André Meyers 

 

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

Ik ben André Meyers, 51 jaar, oorspronkelijk afkomstig uit Limburg 
(Diepenbeek) maar al 21 jaar woonachtig te Berchem ná een tussenperio-
de van 6 jaar in Leuven. Ben gelukkig single en na mijn studies TEW al 28 
jaar werkzaam bij Agentschap Innoveren & Ondernemen www.vlaio.be; 
momenteel rond de bevordering van ondernemerschap 
(“entrepreneurship”). Mensen a.h.w. aanzetten tot ‘ondernemend’ gedrag; 
hetzij als werknemer (“intrapreneurship”) binnen hun bedrijf of organisatie, 
hetzij door zelf een zaak te starten als volwaardig alternatief voor een car-

rière als werknemer. 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 

Ik ben er voor het eerst mee in aanraking gekomen in 1997 via een adver-
tentie in De Streekkrant. Op dat moment worstelde ik zelf met een aantal 
lichamelijke klachten. Onder het mom van “baat het niet, dan schaadt het 
niet” boekte ik daarom uit nieuwsgierigheid mijn eerste afspraak bij de da-
me in kwestie (Erna Carnas), die in de buurt woonde, vanaf het begin als 
persoon een diepe indruk op me maakte en ik eigenlijk een beetje als mijn 
eerste “leermeester” beschouw. Vanaf de eerste sessie was ik onmiddel-
lijk verkocht en mocht ik persoonlijk de positieve effecten ervan ervaren 
doordat bepaalde klachten aanzienlijk verminderden of zelfs verdwenen. 
Vaak gaven de sessies me ook een echte energy-boost.  Daarom nam ik 
me voor om ooit zelf dergelijke opleiding te volgen. Het werd mijn grote 
droom. Eerst volgde ik in 2001 10 lessen bij Alfons Boudewijns – één van 
de pioniers in België – in wat toen het nog het centrum voor “Natuurlijk 

Genezen” was. 

 

Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 

Van 2011 tot 2014 volgde ik de 2-jarige opleiding bij het Oost West Cen-
trum www.owc.be in Antwerpen. Tijdens het tweede jaar werkte ik inten-
sief aan 5 uitgebreide casestudies, die zowel ‘medisch’, ‘psychologisch’ 
als ‘energetisch’ uitvoerig werden ontleed. In de laatste casestudy stond 
de helaas vaak voorkomende problematiek van “burn-out” centraal. Per-
soonlijk beschouw ik deze casestudies nog steeds als een soort 
“naslagwerkjes”, die ik nog regelmatig raadpleeg wanneer ik in mijn prak-
tijk geconfronteerd word met cliënten met gelijkaardige, vergelijkbare 
klachten. Tijdens mijn opleiding deed ik zelf beroep op één van de VLAIO-
steunmaatregelen, m.n. de KMO-portefeuille http://www.vlaio.be/themas/
kmo-portefeuille, waardoor 40% van je kosten worden terugbetaald op 

voorwaarde dat de opleidingsverstrekker erkend is als dienstverlener. 

Interview ontspringend lid 

http://www.vlaio.be
http://www.owc.be
http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille
http://www.vlaio.be/themas/kmo-portefeuille
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Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 

Sinds begin 2014 ben ik officieel actief als zelfstandige in bijberoep maar ik ben in mijn praktijk pas 
echt van start gegaan in augustus 2014. Sinds 2015 werk ik op kantoor deeltijds (50%) om mij meer 
te kunnen toeleggen op mijn eenmanszaak. Ik ben nu m.a.w. dik 1,5 jaar bezig. Tot op heden heb ik 
o.a. veel aandacht besteed aan de op- en uitbouw, huisstijl, look & feel, Facebook-pagina 
www.heavenlyfeet.be van mijn eenmanszaak, inrichting van mijn praktijkruimte en behalen van mijn 

erkenningen (BeVo, NVBR, BMF). 

Qua aanpak werk ik zowel therapeutisch als relaxerend; en dit steeds in samenspraak met & afhan-
kelijk van de specifieke wens of vraag van de cliënt. In het eerste geval kom ik ná anamnese, in-
spectie, observatie en palpatie van de voeten tot een specifiek op mijn cliënt en zijn klachten gericht 
behandelplan. In het tweede geval pas ik een (maximale) selectie toe uit het scala aan grepen en 
technieken, die tijdens mijn opleiding aan bod zijn gekomen, om zo te komen tot een ontspannende 

voetmassage. 

Ook vind ik als reflexoloog een multidisciplinaire aanpak zeer belangrijk; zowel binnen de natuurlijke 
& complementaire gezondheidszorg zelf (waarvan “voetreflexologie” deel uitmaakt) als tussen deze 

laatste en de “klassieke geneeskunde”. Vaak leidt dit immers tot  onverwachte, positieve resultaten. 

De afgelopen 3 maanden heb ik keihard gewerkt aan het “businessplan” van mijn eenmanszaak. 

Hiervoor heb ik gebruik gemaakt van het Startkompas http://www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-
ondernemingsplan waarbij je na een projectvoorstelling & omgevingsanalyse (o.a. klanten, concur-
renten, leveranciers, partners, trends) een commercieel- (product, prijs, plaats, promotie) & organi-
satieplan opstelt en tenslotte het financieel luik (o.a. investeringen, financiering, vaste kosten, mar-
ges, doodpuntomzet) uitwerkt. Persoonlijk vind ik het immers zeer belangrijk om professioneel bezig 
te zijn met voetreflexologie. Zeker als je door anderen serieus wilt genomen worden en hen er warm 
voor wil maken & wil van overtuigen. Voor velen is het immers nog relatief onbekend; alleszins nog 

steeds minder bekend dan ik persoonlijk had verwacht. 

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met BeVo ? 

Ik heb BeVo voor het eerst horen vermelden tijdens mijn opleiding bij het OWC.  

 

Wat vind je van BeVo ? 

Persoonlijk vind ik het enorm belangrijk dat een beroepsvereniging als BeVo toeziet op de kwaliteit 
van ons beroep, het bekendmaakt naar het publiek toe, streeft voor de erkenning ervan op termijn 
en ons als professionele reflexologen ondersteunt. Activiteiten als de jaarlijkse BeVo-ledendag en 
het BeVo-congres zijn uitgelezen netwerkmomenten met andere collega-reflexologen. De BeVo-

nieuwsbrief verslind ik ook altijd onmiddellijk van zodra ik hem in mijn brievenbus aantref. 

 

Hoe maak jij je praktijk bekend ? 

Zowel mijn praktijk, de beroepsverenigingen, de opleidingsinstellingen als voetreflexologie zelf pro-
beer ik dagelijks via mijn persoonlijk contact met mensen, via de Facebook-pagina van mijn een-

http://www.heavenlyfeet.be
http://www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-ondernemingsplan
http://www.vlaio.be/artikel/startkompas-en-ondernemingsplan


28   

 

manszaak, via Facebook-advertenties en via mijn “business cards” & 
“flyers” bekend te maken. Deze laatste mag ik trouwens sinds vorige zo-
mer verspreiden via een aantal apothekers, kinesisten, osteopaten & acu-
puncturisten in de buurt. En toegegeven, anderen moeten mij wel eens 
intomen als ik enthousiast & vol passie begin te vertellen over voetreflexo-

logie en er dan soms nog moeilijk kan over ophouden. 

Zijn er tips op interessante weetjes die je wil delen met je collega’s ? 

Facebook is een goede en GRATIS manier om je praktijk bekend te ma-
ken. Een flyer heeft wel zijn kostprijs – hoewel dit via bijvoorbeeld 
www.vistaprint.be goed meevalt – doch wanneer hij professioneel ge-
maakt is, is het een prima middel om niet alleen klanten maar ook ande-
ren te overtuigen om je flyer bijvoorbeeld via hen te mogen verspreiden. 
Een zo goed mogelijk voetreflexoloog proberen te zijn enerzijds en dat op 
een zo ‘ondernemend’ mogelijke manier anderzijds sluiten elkaar absoluut 
niet uit en zijn perfect met elkaar te verzoenen. Voor mij is het alvast een 
manier om 2 aspecten van mijn persoonlijkheid aan bod te laten komen. 
Het menselijk contact en cliënten op een zo professioneel mogelijke ma-
nier begeleiden & proberen te helpen: als voetreflexoloog schenkt dit mij 

de grootste voldoening. Hiervoor doe ik het! 

 
Zijn er bepaalde thema’s die je interesseren ? Welke artikels, thema’s 
of onderwerpen zou je graag eens aan bod zien komen op congres/

ledendag of in het magazine ? 

Precies het al vaker vermelde thema – alle aspecten op het vlak van 
‘ondernemerschap’ (starten, op- & uitbouwen zaak, zoeken & vinden klan-
ten, bekendmaken praktijk, subsidies,…) waarmee je als zelfstandig voet-
reflexoloog in bij- of hoofdberoep wordt geconfronteerd – zou ik graag 
meer aan bod zien komen. Vanuit mijn eigen professionele ervaring bij 
VLAIO ben ik altijd bereid hierbij te helpen of hieraan mee te werken. Zelf 
volg ik sinds begin dit jaar trouwens ook een individueel begeleidingstra-
ject “Road-to-action” (UNIZO) http://www.unizo.be/projecten/road-action-

begeleidingstraject-voor-nieuwe-ondernemers. 

De overheid – in hoofde van de federale minister van volksgezondheid 
Maggie De Block – wil steeds meer enkel nog het pad van de 'evidence 
based' geneeskunde bewandelen. In de praktijk betekent dit concreet dat 
enkel de methodes, waarvan de werking wetenschappelijk is aangetoond, 
een erkenning en tussenkomst van de overheid krijgen. Het komt er in de 
toekomst bijgevolg op aan – en ook hieraan wil ik graag meewerken en 
daarom besprak ik het al met zowel de voorzitter als de ondervoorzitter 
van BeVo – om de overheid op een wetenschappelijke gefundeerde ma-
nier alsnog proberen te overtuigen van de werking van voetreflexologie. 
Zo zou o.a. uit een wetenschappellijke studie van de Universiteit van 
Portsmouth immers blijken dat voetreflexologie mogelijks net zo effectief 
werkt als pijnstillers. Doch, zoals de voorzitter van BeVo terecht stelt, de 
nodige omzichtigheid is hier geboden. Dit dient eerst degelijk en neutraal 
bekeken te worden; eventueel door een professor in wetenschappelijk on-

http://www.vistaprint.be
http://www.unizo.be/projecten/road-action-begeleidingstraject-voor-nieuwe-ondernemers
http://www.unizo.be/projecten/road-action-begeleidingstraject-voor-nieuwe-ondernemers
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derzoek, die kan duiden op eventuele zwaktes in het onderzoek. Onderzoeksresultaten kunnen im-
mers gemanipuleerd worden afhankelijk van verschillende factoren en die moeten eerst gekend zijn. 

Hierover eventueel meer in de volgende nieuwsbrief. 

Tenslotte zou ik graag het onderwerp van een eengemaakte, uniforme opleiding voetreflexologie 
bespreekbaar maken. Op termijn – zeker als je een erkenning van de overheid wil bekomen maar 
ook als je door anderen serieus wilt genomen worden – is het m.i. immers cruciaal en onvermijdelijk 

dat hiernaar gestreefd wordt. 

M.a.w. naar de toekomst toe nog genoeg artikels, thema’s, on-
derwerpen, stof tot nadenken en voer voor discussie in de boei-
ende wereld van de voetreflexologie! Of om het met de slogan of 
baseline van mijn eenmanszaak te zeggen: Your Feet, Our Pas-

sion!  

 

André Meyers 

www.heavenlyfeet.be  

Beste leden, 

Het BeVo magazine is er van én door leden! 

Zijn er bepaalde onderwerpen die je aan bod wenst te zien komen in één van de volgende 

magazines, of heb je zelf een interessant onderwerp dat je wil delen met je collega’s ? 

Stuur me een mailtje en we maken er een nieuwsbrief van waar we met zijn allen naar uit-

kijken. 

Tevens zou de ledenlijst op de website up-to-date moeten zijn, vind je jezelf niet terug, geef 

me zeker een seintje.  Wijzigt je post– of mailadres ? Dit kan je zelf aanpassen via je eigen 

login op de website, maar stuur ook zeker een mailtje naar het secretariaat zodat de mai-

linglijst en verzendlijst voor het magazine kan aangepast worden 

zodat je je steeds op de hoogte blijft van alle info. 

 

Veel leesplezier ! 

Sonja De Loose 

secretariaat@bevo-belgie.org 

http://www.heavenlyfeet.be
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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 

 

Secretaris  

(secretariaat en nieuwsbrief) 

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

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

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

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

 

 

Contactgegevens 
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Website 

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

website@bevo-belgie.org 

 

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 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 

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    

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 

 

 

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 


