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Beste reflexologieliefhebbers,  
lieve leden, 

 

We staan al terug aan de vooravond van het nieuwe jaar. De tijd om terug te 
kijken naar wat het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. 

Ik wil jullie daarom allen alvast feliciteren met het afgelopen jaar, terwijl het 
volgende jaar met nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen op ons wacht. Omarm 
elke kans en uitdaging, want zij zijn degene die jou en jouw praktijk doen 
groeien.  

Op 23 februari gaat onze ledendag door en op die dag gaan we graag in detail 
met jullie kijken naar het afgelopen BeVo-jaar. 

Voor degene die niet aanwezig kunnen zijn, zet ik even op een rijtje wat ge-
beurde in 2018.  

Wij hebben, net als de jaren ervoor, onze ledendag in februari gehad waar de 
nieuwe wetgeving rond GDPR werd uitgelegd. We hadden onze familiedag in 
Brugge, waar wij genoten van het directe contact met alle aanwezigen en ook 
van de interesse voor reflexologie van toevallige passanten. In mei gingen Ly-
die en ikzelf naar Portugal voor de jaarlijkse algemene vergadering (AGM) 
van RiEN, gevolgd door het Europese congres. 4 vermoeiende dagen, waar we 
veel contacten hebben gelegd en waar jullie dagelijks via verslag of livebeel-
den op facebook op de hoogte werden gehouden. Tot slot hadden we ons 
grootste event van het jaar, ons congres te Affligem. Een grote opkomst en 
ondanks de laatste onverwachte problemen, toch een groot succes. Team BeVo 
heeft in de laatste 3 dagen voor het congres de krachten moeten bundelen en 
bewezen dat we echt een geweldige groep zijn. Tot slot waren we ook, samen 
met RiEN, aanwezig op de vergadering van ReForMed te Brussel, waar we 
luisterden naar erkenning voor niet conventionele therapiëen op Europees ni-
veau. We kregen meer vragen dan antwoorden en de vragen werden doorge-
stuurd, maar bleven tot heden onbeantwoord. We blijven dit uiteraard opvol-
gen. Tussentijds hadden we uiteraard de nodige besprekingen via Skype, onze 
eigen algemene jaarlijkse vergadering, veel mailcontact, veel lezen (en door-

Welkom door de voorzitter 



sturen) van belangrijke berichten van FOD Economie, reglementen 
eigen aan specifieke steden, … Kortom BeVo zit achter de schermen 
niet stil en blijft bezig voor jou en jouw cliënten.  

We blijven werken aan een verdere groei van onze kennis binnen de 
diverse lagen van reflexologie. Op vlak van praktische kennis, theo-
retische kennis, wetgeving, regelgeving,… Een noodzakelijk 
‘kwaad’ voor de groei van BeVo, maar ook voor (h)erkenning van 
reflexologie.   

BeVo werkte de laatste jaren voornamelijk enkel nationaal, maar 
geleidelijk aan nemen we ook terug internationaal vaker deel aan 
congressen en vergaderingen. En ook in 2019 staan wij vol enthousi-
asme voor u klaar! 

Maar … perfectionistisch als we zijn, is tevreden terugkijken niet het 
enige dat we doen. In 2019 hopen wij dat de groei binnen reflexolo-
gie nog meer stijgt en dat dit gepaard gaat met een toenemende groei 
van activiteiten bij jullie.  

Namens alle bestuursleden van BeVo wensen wij u, uw familie, 
vrienden en cliënten, in alle opzichten, een geweldig 2019 en veel 
leesplezier toe. 
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Psychozone Harmonisering is een techniek om psychische en emotio-

nele stoornissen aan te pakken via reflexologie en acupressuur.    

Psychozone Harmonisering is een verdere uitwerking van de Psychozo-

ne Massage die in België gedoceerd wordt, verdiept met inzichten uit 

de Duitse Energiezonen Harmonisierung, opzoekwerk, uittesten, verifi-

ëren en integreren.  Mijn aanpak van de techniek is doorvoeld vanuit 

het Oosterse werken met energieën door mijn opleidingen tot qigong 

instructeur.  

Psychozone Harmonisering is een ontspannende techniek, zowel voor 

de gever als voor de ontvanger, omdat hij in stilte, rustig, repetitief en 

zacht wordt uitgevoerd.    

De techniek werd ontwikkeld door een Chinese arts die psychische 

stoornissen behandelde.  Hij vond reflexzones en reflexbanen op de 

voeten die - in combinatie met acupressuurpunten - een positieve in-

vloed uitoefenden op het mentale en emotionele welzijn van zijn pati-

ënten.  Het is een totaal therapie, een holistische aanpak die diepe rust 

en harmonie brengt en orde en gezondheid herstelt.    

De techniek waaide over naar Europa, waar hij eerst in Zwitserland 

‘Psychozon-Therapie’ genoemd werd en later ‘Psychozon-Massage’.  

In België introduceerde Karel Fierens de ‘Psychozone Massage’ eind 

20e eeuw.  In 2015 veranderde ik de naam Psychozone Massage in 

‘Psychozone Harmonisering’ omdat deze term de lading beter dekt.  

Psychozone Harmonisering is geen vervanging voor een reguliere me-

dische behandeling, het is een complementaire therapie die op zichzelf 

of ter ondersteuning van een medische behandeling kan toegepast wor-

den.  

Psychozone Harmonisering 
(door Katrien Hendrickx) 



  De schema’s 

(1)  

De volledige voet wordt gemasseerd: plantair, mediaal, late-

raal en dorsaal.  De massage gebeurt zacht, repetitief en in 

eenzelfde ritme zodat het een meditatieve dans wordt.  

De bolletjes staan voor ‘psychozones’ die elk een specifieke 

functie hebben: psychisch centrum, emotioneel centrum, ont-

giftings-, verterings-, uitscheidings-, ledigings-, regeneratie, 

ontslakkings-, hoor-, zie-, aandrijf- en verslavingscentrum.  

De lijnen zijn ‘psychobanen’ die deze zones met elkaar verbin-

den.  

De techniek is altijd dezelfde: je cirkelt 5 maal in een centrum 

en draineert dan 5 maal via een baan naar een volgend                         

centrum.  Dat centrum cirkel je weer 5 maal en draineert naar 

het volgend centrum.  Uiteindelijk draineer je alles naar de 

ledigings- en ontslakkingscentra. 

(1) Eigen tekening, © Katrien Hendrickx  
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De baan begint telkens in een teen en eindigt in de hiel.  Zo werk je 

baan per baan het hele schema af. 

 Het getal 5 is belangrijk.  In de Chinese filosofie staat het getal 5 voor 

de mens en de eigenliefde; is het het getal van het midden waarin Yin 

en Yang zich verenigen; is het getal 5 de band tussen kosmosen aarde; 

staat het getal 5 voor het menselijk lichaam en het menselijk bewustzijn 

in het lichaam; staat het getal 5 symbool voor verandering en transfor-

matie.  

Het basis harmonisatieschema plantair  

(2)  

(2) Eigen tekening, © Katrien Hendrickx  

Het basisschema op zich kan je in iedere reflexologie sessie uitvoeren.  

Het is diep relaxarend, brengt diepe rust en ontspanning.  Het mentale 

valt stil en de cliënt maakt verbinding met zichzelf.  



 De specifieke harmonisatieschema’s plantair  

Er zijn 13 verschillende plantaire schema’s die specifieke 

klachten aanpakken zoals verslavingen (eten, roken, drinken, 

medicatie, drugs), slaapstoornissen, depressies, angsten 

(faalangst, examenangst, angst voor optredens, hyperventila-

tie), concentratiegebrek, nervositeit, stress, onzekerheid, rem-

mingen, autisme, contactmoeilijkheden (ook puberteit), licha-

melijke en geestelijke verzwakking, burn-out, fibromyalgie, 

CVS, menopauze of overgangsproblemen, …  

Psychozone Harmonisering in de praktijk  

Beslis je - in samenspraak met je cliënt - om Psychozone Har-

monisering toe te passen, dan zoek je welk schema het meest 

geschikt is.  Bijvoorbeeld: zowel een eetstoornis als angst/

stress kan spelen.  Zoek dan welke stoornis aan de basis ligt of 

oorzaak is van de andere (eten uit stress of angst), dan pak je 

eerst dat probleem aan.  

Je begint met het specifieke harmonisatieschema plantair, dan 

het harmonisatieschema mediaal, het harmonisatieschema late-

raal, tenslotte het harmonisatieschema dorsaal.  

Ieder specifiek schema heeft zijn eigen extra reflexzones en 

eigen acupressuurpunten op de voet en op het lichaam.  

De sessie eindigt met harmonisatiepunten op de vingertoppen.  

Je kan je cliënt een hand-out meegeven met drukpunten die hij 

dagelijkse gebruikt om de techniek te ondersteunen.  Op die 

manier krijgt hij medeverantwoordelijkheid in zijn eigen her-

stelproces.  
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Mijn ervaring  

Psychozone Harmonisering is deugddoend voor iedereen, omdat hij even-

wicht brengt, uitbalanceert, ballast opruimt, energie laat stromen.  

Het is een aangename techniek om doen, ongeacht of iemand klachten of 

stoornissen heeft … er komt groei in processen waarmee de cliënt bezig is.  

Soms is er al na 1 sessie een spectaculaire verandering, meestal zijn er meer 

sessies nodig.  

Het boek  

Psychozone Harmonisering, Een zachte aanpak voor 

psychische en emotionele stoornissen via reflexologie 

en acupressuur.    

© 2016 Katrien Hendrickx, Xanthé  

Het boek beschrijft uitvoerig de achtergrond, het con-

cept, de techniek en de manier van werken van deze 

eeuwenoude Chinese methode.   

Toepassingsmogelijkheden, FAQ en praktijkvoorbeel-

den vervolledigen het geheel.  

Kostprijs  € 25  Met verzending: voor België  €  29,5 en voor Nederland  € 35   

3-daagse opleiding (erkend door BMF)  

Vrijdag 15 en 29 maart + 12 april 2019  

10u - 16u30  

Gallicstraat 5 3300 Tienen/Bost  

 - 360 euro met boek  

- 324 euro met boek, 10 % vroegboekkorting  

- 335 euro voor wie het handboek al in zijn bezit heeft  

- 301,5 euro voor wie het handboek al in zijn bezit heeft, 10 % vroeboekkorting  



In 3 dagen leer je de Psychozone Harmonisering.  

Via eenvoudige oefeningen leer je eerst grondig de techniek 

van cirkelen en draineren.  Dan leer je de verschillende sche-

ma’s, de acupressuurpunten en de harmonisatiepunten.  

 Je werkt altijd per 2 zodat je zelf ervaart wat de techniek doet 

als gever en ontvanger.     

Katrien Hendrickx  

docent Integratieve Reflexologie  

0494/584952  

katrien.hendrickx@scarlet.be  

www.integratievereflexologie.be  
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advertentie 



 Inleiding 
 
Dit is mijn allereerste artikel voor het BeVo - magazine. Mijn 
naam is John Rooms, ik ben sinds 2010 erkend voetreflexoloog 
en heb mij naast intuitieve reflexologie gespecialiseerd als 
reflexoloog is blessures van de voeten, de enkels en de onder-
benen. Ik bundel die aanpak onder de naam sportreflexologie. 
Het doel van dit artikel is kort stil te staan bij de techniek, een 
aantal zaken toe te lichten en jullie warm te maken voor de 
volgende stukken die later zullen verschijnen.  

 

Basisgedachte 
 
Sportreflexologie is gericht op het voorkomen en verhelpen 
van problemen met het bewegingsapparaat. Enerzijds omvat 
het manipulatie en bewerking om doorbloeding te verbeteren, 
beweeglijkheid mogelijk te maken en herstel van blessures te 
bevorderen. Anderzijds is het heel sterk gericht op het 
bewegen zelf, zowel beginnen, onderhouden als verbeteren. 
Sportreflexologie is een aanvulling op de gekende technieken 
en maakt het best deel uit van een breder plan van aanpak rond 
mobiliteitsproblemen.  

Aan de oorsprong van deze vorm van reflexologie ligt het 
boek ‘Reflexologie, een werkboek’ van Dwight Byers. Daarin 
staat uitgelegd hoe reflexologie een middel is om hielspoor te 
bestrijden. Hielspoor is een botaanwas dat irritatie, pijn of on-
tstekingen kan veroorzaken. Dit te lezen heeft een orga-nische 
zoektocht op gang gebracht naar bewerkingen en technieken 
met als doel zowel preventief als curatief voetpijnen, 
sportblessures rond voeten, enkels en onderbenen, lumbale 
klachten, nek – en schouderpijnen, etc te voorkomen of te ver-
beteren met als rode draad de voeten en zijn reflexzones.  

Sportreflexologie 
(John Rooms) 
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Voeten zijn de basis. 
 
Via de voeten verzamel ik: 

- Informatie over de conditie van het bewegingsapparaat, in het bi-
jzonder over de spieren waaruit ons bewegingsapparaat bestaat 

- Informatie over organen om inzicht te bekomen in de fysieke 
paraatheid van de klant, vaak sporters maar niet uitsluitend. 

Door de spieren in de voeten te relateren aan reflexzones wordt een be-
ter inzicht bekomen hoe onze manier van bewegen impact heeft op het 
volledige zijn. 

En heeft de techniek als doel: 

- Reacties ter verbetering in het lichaam uit te lokken door zowel op de 
voeten als locaal op de lichaamszones zelf te stimuleren. 

- Inzicht aan de klant te geven over het waarom van bepaalde klachten 
gericht op zelfreflectie in de toekomst. 

Techniek 
 
Sportreflexologie beperkt zich niet tot de voeten, er wordt heel sterk 
zonaal op het lichaam gewerkt omdat het mijn overtuiging is dat 
bepaalde problemen (buikpijnen, lumbale pijnen, …) kunnen verholpen 
worden door op andere delen in samenspel met de voeten te werken. 
Het is dus bij uitstek een zonetherapie waarbij door het zetten van druk 
het zelfhelend vermogen van ons lichaam op gang wordt gebracht.  

Invloeden vanuit de accupressuur, triggerpointmassage, fasciatherapie 
verfijnen de techniek. Enerzijds om op het lichaam te werken (full body 
reflexology) maar anderzijds om hieruit informatie te verzamelen over 
de rest van het beweginsapparaat.  



  
Er wordt op meerdere niveaus gewerkt: 

Puur anatomisch op het losmaken van de voeten, de enkels 
en onderbenen met als doel de doorbloeding, beweeg-
lijkheid en veerkracht te herstellen. Een leuk voor-
beeld hiervan is Dwight Byers en hielspoor. Lees even 
het protocol in zijn boek Reflexologie, een werkboek. 

 Je kan stellen dat onze opwarmingsfase van de voeten 
zeer extreem wordt uitgebreid 

 
De voetspieren en de bijhorende zones leiden altijd naar 

boven en geven inzicht in de doorbloeding van de rest 
van het bewegingsapparaat. De zones waar de voetpijn 
zich manifesteert worden gebruikt om inzicht te 
krijgen. Er is dus altijd een organische en een zonale 
component.  
 
Hielspoor. Iemand met hielspoor kampt met een or-
ganisch probleem; pijn en verminderde mobiliteit en 
een zonaal probleem; blaas - of nierproblemen. Hiel-
spoor komt voor bij 80% percent van de bevolking 
maar niet zoveel mensen hebben er echt last van. Het 
speelt vaak op wanneer mensen vermoeid geraken 
door veel op de benen te staan, intenser te sporten, … 
En laat dat nu net dingen zijn die energie vreten en ons 
uitputten. Met stip zijn de nieren energiegerelateerd. 
Door uitputting verzwakken de spieren die de mediale 
voetboog op zijn positie houdt. Onze voetboog zakt in, 
er ontstaan wrijving van het weefsel met de botaanwas 
en de hinder begint. De oplossing is zowel anatomisch 
( organisch) als reflexologisch (zonaal).  
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Anatomisch: locale fricties rond de plek van de pijn, oe-feningen 
op de spieren te versterken en losmaken van de dieper-
liggende kuitspieren die de voetboog op zijn plaats 
houden. 

Reflexologisch: bewerken van de nierzone, blaaszone en 
urineleider.  

Gezonde  nieren en sterke nierenergie voorkomen hielspoor 

Bewegen 

Voetreflexologie werkt rond energetische zones op de voeten die 
overeenkomen met weefsels, organen, zintuigen in ons lichaam. Door het 
bewerken van die zones wordt een deel van het lichaam beïnvloed. Het 
lichaam ontspant, wordt beter doorbloed en komt in een natuurlijk even-
wicht, homeostase. Essentieel hierbij is dat de techniek het bloed stimu-
leert en de doorbloeding laat toenemen. Hoe beter een orgaan, weefsel, 
zintuig doorbloed wordt, hoe meer zuurstof aangevoerd wordt en hoe 
sneller afvalstoffen verwijderd worden. Vanuit die waarneming kom je 
direct bij bewegen uit.  

 

Zijsprong 

Vanuit energetisch oogpunt presteert een atleet beter wanneer zijn 
zuurstofopname en doorbloeding optimaal is! Zou het kunnen dat door 

Elke vorm van aeroob* bewegen zorgt ervoor dat zuurstofopname verbetert, 

doorbloeding maximaliseert en afvalstoffen verwijderd worden zodat het 

lichaam gunstig evolueert en we er mentaal behoorlijk op vooruitgaan. 



 een bepaalde manier van plaatsen van de voeten een atleet in 
gunstige of ongunstige zin zijn of haar prestatie beïnvloedt en 
dat zij trainen voor 'niets' doordat er teveel van het lichaam 
gevraagd wordt met een manier van bewegen die inefficiënt is? 
Sportreflexologie gaat ervan uit dat dit zo is en ontwikkelt een 
bepaalde manier van trainen, van recupereren, van gebruikte 
materialen die ons energetisch patroon vanuit de voeten gunstig 
beïnvloedt. De aanpak waakt erover dat de energetische ca-
paciteit van het lichaam optimaal kan benut worden. De ul-
tieme sportschoen bestaat nog niet, maar het is een zeer leuke 
gedachte te veronderstellen dat schoenen, kousen, … een actief 
hulpmiddel kunnen zijn. 

 
Vier-wegs therapie 
 
Vanuit de voeten ontspringt elke beweging. Het lijkt dan ook 
niet onlogisch te veronderstellen dat we een niet optimale 
beweging kunnen herstellen door die voeten aan te pakken. Hi-
erbij hanteer ik vier niveau’s: 

Wat zijn de symtomen, waar zit de pijn? (Anatomisch/
palpatie)   

In deze fase worden de voeten zelf onder handen gepakt en met 
palpatie zeer diepgaand geobserveerd. Onze voeten beschikken 
over 20 spieren en onze onderbenen hebben 11 spieren die elk 
hun functie hebben. 

 
Onbalansen? (Lichaamsas)  

Voeten liggen aan de basis van onze houding en zijn de basis 
van de as gevormd door voeten, bekken, wervelkolom en 
hoofd. Meestal is het nuttig om in deze fase een aantal oef-
eningen te doen meet te geven. Vb. Chronische problemen op 
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de rechterkant van het lichaam ( overbelasting, verrekkingen, …) bekijk 
je beter eens vanuit de linkerkant. Waarom wordt die minder gebruikt? 

Oorzaken van deze onbalansen:  

Op dit niveau spelen de organen een grote rol en verlaten we het tradi-
tionele lichamelijke kiné werk. De kroonorganen is ons optimaal bewegen 
zijn lever (afval/transformatie), longen (adem), nier (energie-afval), milt 
(bloed) en dikke darm (vocht). Vb. Is de lever slecht doorbloed en minder 
beweeglijk? Dan slechtere ademhaling, sneller uitgeput, …. 

 
Inzicht in het waarom? 

Hier komt het coaching-counselling aspect naar boven. 

De volgende artikels 
 
Het is de bedoeling om in de volgende magazines telkens een protocol in 
detail toe te lichten.  

 
Elk protocol zal telkens opgebouwd zijn uit drie stappen. 

Stap 1: 

Een eerste stap in een behandeling is zoveel mogelijk informatie ver-
zamelen om een idee te krijgen van de probleemzones. Om dit te doen 
werk je vanuit de voeten naar boven toe. De reflexzones op de voeten zijn 
een fundamentele spiegel van de rest van het lichaam en door palpatie op 
de voeten krijg je vrij snel een inzicht over de toestand boven die voeten. 
Deze fase kan soms een tijd duren, bij complexere problemen zoals 
ademhaling, doorbloeding of vrij snel bij bv. Een acuut lumbaal pro-
bleem.  



 

Stap 2: 

De tweede stap is locaal op het lichaam een aantal zones aan-
duiden en informeren naar het gevoel dat de klant heeft. Dus 
door het zetten van druk ga je op zoek locaal in het lichaam 
naar de zones die de voet aangaf als probleem. Altijd een zeer 
leuke fase omdat de klant zal vaststellen dat iets pijn doet bij 
het begin van een behandeling en dat er daarna verbetering 
optreedt.  Aarzel niet om lever, psoas, milt, diafragma, atlas of 
nek, … zacht aan te raken. 

Stap 3: 

De derde stap is de eigenlijke behandeling.  

 
Heeft u vragen of opmerkingen, stel ze gerust via 

footrooms@maisonjohn.com 
 
 
 

Rol stagnatiezones: 

Centraal in deze fase staat de wervelkolom. Van kruin tot stuitje 
de wervelkolom aflopen, geeft informatie over een bepaald deel 
van het lichaam. In brede zin krijg je inzicht waar een probleem-
zone zich bevindt zonder al direct in detail te weten waar de 
blockade zit, spreek ik over een stagnatiezone. 
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Sfeerbeelden congres BeVo 

29/09/2018 
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Je me présente, Didier Vin,  

Je suis Podologue et Reflexologue en Belgique à Bruxelles et dans le 
Brabant Wallon. 

Je suis également Président du CER (Centre d’Etude de 
Reflexologie) une petite asbl (Association Sans But Lucratif) qui à 
l’origine de l’association, essayait de réunir les reflexologues et 
donne des cours de reflexologie sur +/- 65 heures pour une base, et 
sur 300 heures pour une partie plus professionnelle. Aujourd’hui 
nous sommes une 12aine dans cette Ecole pour switcher et donner 
les cours à une 30aine d’étudiants (de tout âge et tout horizon) par 
an. 

Qu’est-ce que la Reflexologie. Quel vaste sujet ! 

Ce sujet de conférence était pour moi le sujet rêvé. Car avec mes 
deux casquettes, je pouvais enfin m’investir sur un tel sujet. Je suis 
convaincu que la Reflexologie est capitale dans le traitement de 
beaucoup de disfonctionnement de notre corps. Par contre je suis 
convaincu aussi que Beaucoup de thérapeutes, qu’ils soient 
Podologues, Kiné, Medecins, … touchent certaines zones réflexes 
pour un examen palpatoire et inversément pour les réflexologues, 
que eux aussi, touchent des zones qui ne sont pas que Réflexes. 

Le but de mon intervention à cette conférence était d’ouvrir les yeux 
(le toucher) aux Reflexologues que lorsqu’ils touchent des zones 
réflexes sur les pieds (que ce soit faces dorsale, plantaire, latérale ou 
médiale, et même sur les jambes), ils peuvent aussi toucher os, 
articulations, muscles, tendons, nerfs, aponévroses, rétinaculums, 
fascias vaisseaux sanguins, graisse, callosités… et que dans certains 
cas, ce toucher peut être heurtant pour le patient/client. 

J’ai donc proposé de faire la différence entre une douleur Réflexe et 
une douleur locale. En théorie avec une lecture le samedi matin, et en 
pratique via un workshop le dimanche matin. 

RiEN Conference : Fatima – Portugal 
26 Mai 2018 

What is Reflexology ? 
(door Didier Vin) 
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What is Not Reflexology ? 

Oui, plusieurs approches de la reflexologie existent, 
nous ne pouvons pas le nier. 

Les théories et techniques réflexes viennent de tous les 
pays du monde avec des enseignements quelques fois 
tout à fait différents. Certaines sont plus soft, d’autres 
plus dure et plus profonde, plus énergétique, plus 
magnétique. Certaines travaillent avec des objets (ex : stylet, crayon, roulette, 
pincette, ventouse), avec crème, huile, wax, talque, ou sans rien.  

Chaque technique se basera sans doute aussi sur des planches spécifiques, sur 
une cartographie bien définies par l’approche en question. 

Mais Toutes ont un point commun : « Le pied » 

Et dans le pied, il y aura aussi toujours les tissus sous-jacents. 

Pour ma part, je suis convaincu que la reflexologie doit être profonde et que Et 
le patient, Et le Reflexologue doivent ressentir les zones parcourues. Et que par 
ce fait, certains points de reflexologie peuvent être douloureux. 

Mais je suis également convaincu du fait que la Reflexologie ne doit pas 
obligatoirement faire mal à tout prix. 

Du coup, lorsque je pratique de la reflexo, je me positionne toujours avec cette 
double casquette de distinguer les points réflexes des tissus locaux. 

Nous disons souvent : La Reflexologie fait vraiment mal, mais c’est « un bon 
mal ! ». 

Mais certaines douleurs peuvent blesser, voir même rendre la 
marche handicapante après un massage. 

La différence est proche entre « douleur » et « douleur » 

Nous devons changer notre point de vue pour comprendre ce 
qui pourrait faire mal 



 Comment faire la différence entre ces 2 styles de douleur ? 

Comment pratiquer un mouvement meilleur qu’un autre ? 

Pourquoi certaines zones sont-elles aussi douloureuses ? 

Pourquoi certaines zones sont-elles inconfortables et d’autres 
totalement insupportables ? 

Que puis-je faire pour être certains d’être sur une zone reflexe ? 

Une parole de Bouddha : « Pain is Inevitable, Suffering is Optional » 

 

Pour pouvoir comprendre et être certain, il nous faut bien sûr 
pratiquer, mais il nous faut également connaitre plus de choses que 
ce qu’on nous enseigne ! 

En tant que reflexologue, nous apprenons à connaitre la peau, les os 
pour pouvoir zoner et cartographier (lignes de Ingham & Fitzgerald). 
Mais nous apprend-on tout ? Certainement pas. Est-ce que en tant 
que réflexologue, je connais toutes les pathologies du pied, toutes les 
différences de tissus anatomiques, les plaintes qu’un patient peut 
avoir dans un cabinet médical ou de podologie ? 

Nous devons donc comprendre ce qui peut blesser et faire mal. 

Nous devons comprendre ce qu’on touche réellement au niveau 
tissulaire : 

La peau  

c’est le plus facile, c’est la partie externe et visible, 
flexible 

Mais elle peut avoir différentes structures  

Cal, kératose, durillons, …, verrue, blessure, 
colorée (bleuté, jaunâtre, …) 
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L’os 

 Dur, dense, légère flexibilité sur les os long, mais sinon, quasi pas de 
mouvement 

 Peut avoir des bosses, des fosses, des protubérances,  

 Mais il peut aussi être fracturé, fissuré, périostite, œdème, … 

Les articulations 

 Mouvement ample ou réduit, rotation torsion, flexion, extension, 
glissement… 

On sentira aussi des fosses et des bosses 

l peut y avoir luxation, arthrose, arthrite, capsulite, malposition, 
torsion, … 

Le muscle  

Souple, et flexible et grande compressibilité 

Contusion, hématome, contracture, déchirure, … 

Le Tendon  

Moins compressible que le muscle, il roule sous le doigt et est assez 
rond sous la peau, il est retenu par des fascias et rétinaculums au 
niveau des articulations 

Déchirure partielle ou complète, instabilité déséquilibre, hyper/
hypotension, hyper/hypolaxité 

Le ligament et le fascia 

Assez plat, très peu compressible, plus ou moins la même structure 
que le tendon, mais plus fine et plus plate 



La graisse 

Flexible, peu compressible et souvent douloureuse à la 
compression 

Inflammation, déplacement (exemple bol du pied 
antériorisé), disparition, … 

Le nerf 

Fin, plat, peu d’élasticité, on a souvent l’image de la corde 
de piano tendue) 

Inflammation hyperextension, compression, neuralgie, 
paresthésie, Morton, hyper/hyposensibilité 

Le vaisseau sanguin 

100% compressible, pulsation si toucher en surface, peut 
être coloré, et peut provoquer des gonflements.  

La lymphe 

Peu visible et peu palpable 

Mais nous sentons surtout lorsque inflammation (ganglions 
gonflés) 
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Cliëntfiche  

Persoonlijke info  

Mevrouw X is 34 jaar, project manager, gehuwd, één dochtertje van 2,5 jaar. 

Wegens privacy redenen zijn persoonlijke gegevens als naam, adres, tele-

foon en e-mail niet weergegeven.        

5 behandelingen 

- 22 juni 2018 - 30 juni 2018 - 12 juli 2018 - 24 augustus 2018 - 12 oktober 

2018  

Mevrouw X is ingegaan op de uitnodiging “Zwangere modellen gezocht” 

die via de Integratieve Reflexologie is uitgestuurd. Voor de start van de be-

handeling hadden we een gesprek. X heeft een dochtertje van +- 2,5 jaar. 

Voor haar eerste zwangerschap had ze al problemen met endometriose en 

heeft ze een operatie ondergaan. Vrij snel na de bevalling is ze op aanraden 

van de gynaecoloog terug met de pil gestart. Dit om nieuwe endometriose te 

vermijden.  Ongeveer een jaar geleden is ze gestopt met haar pil; ze willen 

graag een tweede kindje. Ze begint wat ongeduldig te worden en geeft re-

flexologie 1 maand de tijd. Daarna overweegt ze om naar de fertiliteitkliniek 

te stappen. X heeft de oefeningen ter ondersteuning van de preconceptie en-

kele weken terug van mij ontvangen. Ze doet de oefeningen op geregelde 

tijdstippen.  

1. 30.06.2018    

X doet dagelijks haar oefeningen. Tussen de behandelingen zit net een week. 

  

2. 24.08.2018    

De vakantie heeft X deugd gedaan. Ze heeft zich kunnen ontspannen, geno-

Casus 
door Ria Imbrechts  



ten van haar gezin en vooral, ze heeft een goed gesprek gehad 

met haar echtgenoot. Ze is nu 100 % overtuigd om voor 

nieuw leven te gaan.  Tijdens deze vakantie is ze tot besluit 

gekomen om nogmaals een kijkoperatie te ondergaan ifv en-

dometriose. X laat er geen gras overgroeien: de operatie is 

reeds ingepland op 5 september.   

 

3. 12.10.2018  

Het zit het gezin echt niet mee. Het weekend na X haar opera-

tie, had haar man pijn in de liesstreek. Hij was zeer recent te-

rug beginnen te sporten: fietsen en fitness. Eerst werd gedacht 

dat hij zich bezeerd had tijdens de sport. Omdat de pijn niet 

overging, werd de huisarts geraadpleegd. Hij werd naar de 

uroloog doorverwezen. Daags nadien in de voormiddag kon 

hij daar reeds terecht en in de namiddag was hij in spoed geo-

pereerd van een tumor (3 x 4 cm) op zijn teelbal. Volgens de 

eerste bevindingen van de uroloog was het weldegelijk een 

kwaadaardige tumor en diende chemo opgestart te worden 

maar die zou al bij al goed meevallen. Max. 1 à 2 beurten, 

geen specifieke bijwerkingen. De resultaten van het labo ver-

telden een ander verhaal. De enkele beurten worden enkele 

kuren met de verwachte bijwerkingen: misselijkheid, haaruit-

val, 2 tot 3 jaar uitstel van kinderwens, en dan ook de emotio-

nele impact voor hen beiden. Sindsdien zijn het voor X en 

haar man zware weken geweest. Na de eerste schok, moeten 

er allerlei praktische zaken geregeld worden zoals opvang 

voor hun dochtertje, ziekenhuisbed in living, werksituaties, 

verzekering, …  Alhoewel ze steun zal krijgen vanuit haar 

directe omgeving, zullen nog meer praktische zaken bij X te-
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rechtkomen zoals bv het dochtertje ’s morgens naar school brengen. Voor 

de opstart van de eerste behandeling gaat haar man zaadcellen laten invrie-

zen. Het is hun bedoeling om deze te laten inplanten nadat de chemokuren 

zijn afgelopen en haar man weer aan de beterhand is.  Na veel wikken en 

wegen heeft X beslist om tijdens deze periode haar leven zo normaal mo-

gelijk te leiden. Ze stelt zich natuurlijk vragen over hoe en wat; maakt zich 

zorgen over het algemeen verloop en ze beseft dat ze natuurlijk het verloop 

van de situatie nog moet afwachten. In de vriendenkring is er een gelijkaar-

dig geval en daar vinden ze veel steun / raad. Ook op haar schoonouders 

kan ze rekenen maar aangezien deze aan de andere kant van het land wo-

nen, zullen zij geregeld bij haar logeren wat niet geheel naar haar zin is. 

Haar schoonmoeder bemoeit zich nogal gemakkelijk met het huishouden 

en hun doen en laten. X probeert het in deze situatie positief te bekijken en 

dankbaar te zijn voor de bijstand.  

Tijdslijn 

• 1984    Geboorte   

• 2013   gestopt met anticonceptie  

• Mei 2014   vaststelling endometriose  

• Juli 2014   operatie endometriose  

• Januari 2015   miskraam  

• Februari 2016   Geboorte Janne  

• 2018     neusoperatie  

• 05 juli 2018   huwelijk  

• 05 sep 2018   2e laparoscopie endometriose  

• Mid sep 2018   teelbalkanker echtgenoot vastgesteld  

 



Reacties vorige behandelingen   

1. 30.06.18  

X was bij aanvang van de eerste behandeling (22.06) vrij 

gespannen, deels omdat ze proefpersoon was tijdens de les. 

Toch is ze heel ontspannen naar huis vertrokken. Had nog 

een afspraak maar die heeft ze onderweg afgebeld omdat 

ze er geen zin meer in had. Ze heeft genoten van een rusti-

ge avond.   

2. 12.07.18  

X reageert goed op de behandelingen. Kort na vorige be-

handeling had ze een lopende neus, voordien was die altijd 

verstopt. De innerlijke rust die ze ervaart, doet haar deugd. 

Ze had graag nog een behandeling net voor ze met verlof 

vertrekt. Vertrekt binnen 2 dagen.  Verandering van ver-

stopte naar lopende neus wijst op evolutie.  

3. 24.08.18  

X had na de behandeling een felle hoest en lopende neus. 

Slijmen komen los. Ze weet dat het een reactie is, maar na 

enige dagen vindt ze het vervelend en wil zonder hoesten 

met vakantie vertrekken. Ze is dus naar dokter gestapt en 

heeft antibiotica en hoestsiroop voorgeschreven gekregen.   

4. 12.10.2018  

Laatste minuten tijdens de behandeling was ze klaarwak-

ker. De dagen (en volgens haar vrij lang) na de behande-

ling voelde ze zich goed zowel fysiek als mentaal.  
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Anamnese en indruk van de cliënt  

Situatie ivm preconceptie  

 

- Endometriose in 2014 vastgesteld voor eerste zwangerschap. Veel pijn 

van gehad. Is bang dat de endometriose opnieuw de kop opsteekt. Gynae-

coloog raadt haar aan om zo snel mogelijk zwanger te worden na het stop-

pen van de pil. +- 1 jaar geleden gestopt.  

- Tussen operatie endometriose en geboorte van haar dochtertje had X een 

miskraam (jan. 15) op 5 weken. Ze wist pas 2 dagen dat ze zwanger was. 

De bloedingen hebben 2 weken geduurd. Na de miskraam heeft ze 3 maan-

den moeten wachten om opnieuw zwanger te mogen worden en moest ze 

de pil nemen om rust te brengen in haar buik. Van de dokter waar ze nu op 

consultatie gaat, zou ze onmiddellijk mogen zwanger worden. Nadien heeft 

ze heel wat onderzoeken gehad omdat haar TCG-waarden nogal schomme-

len. Het was een heel zware en emotionele periode tot ze einde mei zwan-

ger was van haar dochtertje. Tijdens de operatie hebben ze een cyste van +

- 1 cm weggehaald op haar eierstok.   

- L-bekken zit stroef  

- Maandstonden: regelmatig / geen abnormale hoeveelheden  

30.06.2018  

- Maandstonden zijn sinds kort voorbij  

12.07.2018  

- PMS syndroom: pijnlijke borsten – verwacht haar maandstonden in een 3

-tal dagen  

- Opgeblazen buik  

- Luchtwegen dicht: last van airco op werk  

Luchtwegen en verstopte neus kan ook op darm- en verteringsproble-

men wijzen.   



24.08.2018  

- Werk hervat na vakantie en sinds een week terug verkouden.   

- 2e laparoscopie ingepland op 5 sep18. Ter voorbereiding van 

deze ingreep moet ze om haar darmen te ledigen, 3 dagen 

voordien met een dieet starten; 2 nachten in ziekenhuis verblij-

ven. Naar aanloop voor deze operatie maakt X zich zorgen. Ze 

is bang dat er tijdens de operatie iets verkeerds zou lopen. Wat 

met haar dochtertje in dat geval? Wat als ze slecht nieuws te 

horen krijgt ifv haar kinderwens? Ze hoopt op een goede af-

loop. Enz.. Dat is ook de reden van haar bezoek bij mij.   

- Last van opgezwollen buik  

- Hormoonschommelingen  

- Sinds 2 maanden voelt ze haar vruchtbare periode niet meer.  

12.10.2018  

- neus zit sinds enkele dagen terug vast. Na haar neusoperatie 

(tussenschot) in het voorjaar, was haar neus eindelijk open. 

Sinds juni zit hij terug geregeld vast. Stelt zich de vraag of 

haar neusoperatie wel degelijk iets opgeleverd heeft.   

- Veel last van rug (midden), nek, schouders. Zeurende bek-

kenpijn. Komt geregeld voor en dan gaat ze meestal naar de 

osteopaat. Volgens de osteopaat heeft ze dan ook weinig long-

capaciteit.  

- minder last van PMS: < opgezwollen buik en pijnlijke bor-

sten. Regels de laatste maanden wel feller dan voordien.   

- zwangerschapswens min of meer on hold. Regels op dit mo-

ment bijna ten einde. Eisprong wordt einde volgend weekend 

verwacht. Nog een laatste natuurlijke poging voor eerste che-

mobehandeling van haar man? Start behandeling: 26.10.2018.  

X probeert hem te overtuigen.  
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 Medische voorgeschiedenis + medicatie en sinds wanneer  

 

- psoriasis op verschillende plaatsen op de huid en hierdoor littekenweef-

sel op 1 schaamlip: Zirtek tegen allergie 

- Foliumzuur: aanvulling voor zwangerschap  

 

30.06.18  

- Cyste in voet al +- 15 jaar. Niets ergs volgens dokter  

 

12.07.2018  

- Luchtwegen: gestart met cortisone + antiallergisch middel tegen hooi-

koorts omdat symptomen volgens haar te lang aanslepen.   

 

24.08.2018 - na vakantie en bij werkhervatting terug dagelijks opgestart:  

-  neusspoelmiddel: geen resultaat, zit vast; komt geen slijm vrij  

-  cortisone + anti-allergisch middel  

 

12.10.2018  

- is gestopt met: neusspoelmiddel – cortisone – foliumzuur – zirtec   

- gebruikt regelmatig Ravintsara en voelt zich er goed bij. Haar man is er 

in deze situatie ook mee gebaat.    

- Preparaat Bachbloesems:  is daarmee gestopt, ze vergat het soms. Ver-

der kan ze niet vertellen wat het teweeggebracht heeft, hoe ze zich erbij 

gevoeld heeft.  

 Eventuele operaties? Ongevallen? Gevolgen daarvan?  

 

- Juli 2014 : Laparoscopie ifv endometriose: op zich goed verlopen. Na 

herstel was X op < 3 maanden zwanger  



- 2018 : neusoperatie: tussenschotcorrectie; had maar 1 neus-

holte  

- 05 sep18 : 2e laparoscopie  

Verwachting reflexologie  

 

Ze geeft reflexologie 1 maand de tijd om zwanger te geraken.   

12.10.2018 : X raakt meer en meer in de ban van de behande-

lingen, niet alleen ifv een mogelijke zwangerschap. Ze voelt er 

zich goed bij en haar mindset over geneeskundige methodes 

en geneesmiddelen + voeding is stilaan aan het veranderen. Ze 

zit in een bewustwordingsproces. Vandaag krijg ik de uitda-

ging om de pijn in haar rug, nek en schouders weg te nemen.  

Normaal bezoekt ze in dit geval de osteopaat, nu heeft ze be-

wust (nog) geen afspraak gemaakt en wil ze weten wat re-

flexologie in deze bekende situatie met haar doet.  

Zijn er vruchtbaarheidsproblemen in de familie op gebied 

van preconceptie, conceptie, zwangerschap, bevalling, post-

nataal   

Moeder X: om zwanger te raken van haar jongere broer, heeft 

de moeder een hormonensupplement moeten innemen/

bekkeninstabiliteit  

 Hoe voelt de cliënt zich emotioneel, mentaal, in haar rela-

ties, op het werk? 

  

- Mentaal oké maar fysiek moe  

- Chronisch verkouden  
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- Werk: veel, druk maar haalt er ook energie uit  

- Privé: uitdaging; is vaak alleen  

30.06.2018  

- heeft samen met haar dochtertje genoten van een zeer ontspannen dag  

- verkoudheid is beter maar niet opgelost. Airco tijdens werk? Staat nog-

al koud; een gevoelig punt.  

12.07.2018  

- X heeft nog geen openhartig gesprek met haar man gehad. Hij heeft het 

heel druk. Ze hoopt tijdens de komende vakantie het onderwerp over de 

kinderwens te kunnen aankaarten.  

24.08.2018  

- Heel moe – slaapt veel maar voelt zich niet uitgeslapen – maakt zich 

veel zorgen ifv komende operatie – opgefokt – heel emotioneel.  Heel 

recent is ze een paar keer scherp uitgevlogen tegen collega’s. Helemaal 

niet haar doen, integendeel en ze heeft daar dan ook veel spijt van 

(verontschuldigd). Daaruit leidt ze af dat ze helemaal niet goed in haar 

vel zit. Tegen haar dochtertje heeft ze ook een paar keer overdreven 

kwaad gereageerd (feller dan normaal).  

12.10.2018  

- 2 weken geleden kreeg ze heel veel te verwerken, was ze heel emotio-

neel. Ze vindt het raar maar zowel zijzelf als haar man voelen zich naar 

omstandigheden op dit ogenblik heel rustig, hebben alles aanvaard en 

zijn klaar om de situatie te ondergaan. Dit wil niet zeggen dat ze zich 

geen zorgen maken, integendeel. Elk op zich maakt zich andere zorgen 

en daarin komen ze mekaar tegemoet. Ze praten heel veel. De band tus-

sen hen is intenser dan ooit. Bij X spelen de gegevens: hoe gaan die 3 

maanden verlopen? Gaat hij veel ziek zijn? Hoe gaat hij deze maanden 



thuis beleven? Hoe groot is de last en kan ik die aan? Hoe gaat 

mijn man eruit zien? Zal hij er als een ‘echte’ kankerpatiënt 

uitzien? Hoe zal hun dochtertje reageren? Zij is 2,5 jaar. Om-

dat X en haar man aan tafel veel praten, vaak in het bijzijn van 

haar, denkt X dat ze wel een en ander opvangt en min of meer 

voelt dat er iets op til is. ‘Is papa ziek?’, vroeg ze recent. X 

beseft dat ze hiermee rekening moet houden. X beseft meer en 

meer dat har dochter op de eerste plaats komt en trekt zich 

minder van het werk aan. Wat niet gedaan is, blijft dan maar 

liggen. Ook haar man kan zijn werk goed van zich afzetten en 

ze voelt dat hij zijn gezin nu nog meer naar waarde weet te 

schatten, tot haar grote vreugde. De mooie zijde aan de moei-

lijke situatie. Niettegenstaande het op het werk zo goed als de 

drukste periode van het jaar is en net naar het einde / begin van 

het jaar nog veel hectischer zal worden, is haar baas tot hiertoe 

begripvol en mag ze haar werkuren bijsturen of verlof nemen 

indien nodig. X is ervan overtuigd dat haar man een ‘goede’ 

patiënt zal zijn en dat stelt haar min of meer gerust. Hij gaat 

zijn ziekte ondergaan, alle beslommeringen van zich afzetten 

en er alles aan doen om zo goed en snel mogelijk te herstellen. 

Ze beseft dat ze dan helemaal niet op hem moet rekenen en dat 

hij ganse dagen, indien nodig, in bed zal liggen. X heeft nog 

een eisprong enkele dagen voor opname van haar man. Omdat 

ze weet dat het de laatste kans is om op natuurlijke wijze 

zwanger te geraken in de komende jaren, wenst ze toch nog 

een poging te wagen. In het beste geval, hoeft ze dan al de IVF

-toestanden niet te ondergaan. Haar man twijfelt nog. Aan de 

andere kant heeft ze zelf hierbij vraagtekens: is het wel een 

goed moment? Hoe zal zij die zwangerschap dan beleven? Wat 

als zij zelf misselijk of vermoeid is? Gaat zij er dan genoeg 

voor mijn man kunnen zijn?  
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Hoelang is de kinderwens er?  

 

Sinds juli 2017 is X gestopt met anticonceptie (pil). Dit heeft een weerslag 

op haar lichaam: veel haarverlies in de eerste 3 maanden. De wens voor 

een tweede kindje is er altijd geweest. Nu actief bijna 1,5 jaar.  

Bij natuurlijke conceptiepogingen:  

 

Welke methode? Temperatuurmetingen, urine analyse, tijdstippen bloe-

dingen opschrijven, … Preconceptiedeskundigen kennen hier alles van.  

24 aug 18: Regels zeer regelmatig. Nu +- 2 weken geleden. Voelt zich +- 

2 maanden haar eisprong niet meer.  

12 okt 18: laatste dagen van haar regels. Minder last van PMS. Inname 

foliumzuur stopgezet. Verwacht nog een eisprong voor ziekenhuisopname 

van haar man. Laatste kans op natuurlijke wijze wagen  

Hoelang? Voor het tweede kindje > 1 jaar  

Resultaten? Tot heden geen zwangerschap. Vrees dat de endometriose 

zal terugkeren.  

Bij medische interventies:  

 

- Welke technieken of ingrepen ondergaan?   

   Juli 2014: 1e operatie endometriose + 2e operatie staat gepland op 5 sep 

18  

- Waar en bij wie? Niet weergegeven  

- Resultaten? 1e operatie: Endometriose weg – eerst miskraam – daarna 

zwanger van haar dochtertje.  HR-bloedonderzoek aug18: 0,69 (term??) 

normaal = 9,5  

- Is de gyneacoloog op de hoogte van de reflexologie? Neen.  

Eerdere zwangerschappen?  

- Hoeveel? 1 dochtertje +- 2,5 jaar  



- Hoe was het verloop van die zwangerschap(pen)?  Goed - 

bekkeninstabiliteit  

- De bevalling(en)? Na breken van water, bevalling ingezet 

mits epidurale. Na 10’ is dochtertje geboren.  

Eventuele miskraam / zwangerschapsonderbreking?  

Miskraam januari 2015 op 5 weken.  Geen oorzaak vastgesteld.  

Sociale anamnese: familieomstandigheden, werksituatie  

X huwt in juli 2018, op de dag dat ze mekaar 5 jaar kennen. 

Haar man is zelfstandige en alleen op zondag hebben ze samen 

vrij. X is heel vaak alleen met haar dochtertje. Zelfs op zondag 

want dan gaat haar man geregeld fietsen. Zij runt grotendeels 

het huishouden. Hun dochtertje is +- 2,5 jaar. In september 

gaat ze naar school en ze hadden gehoopt om tegen die datum 

een tweede kindje te hebben of zwanger te zijn. Heeft een vol-

tijdse baan en heeft zeer recent promotie gemaakt. X is een 

zeer actieve vrouw.  

 

30.06.2018  Voor haarzelf twijfelt X aan de kinderwens. Om-

dat ze vaak alleen is met haar dochtertje, twijfelt ze of ze de 

zorg/opvoeding met een tweede kindje wel zal aankunnen. X 

wenst voltijds te blijven werken. Ze stelt zich de vraag of ze 

niet beter al haar energie/‘vrije’ tijd in een goede opvoeding 

voor haar dochter zou steken. Met haar man heeft ze hierover 

nog niet gepraat en ze is er terughoudend voor. Hij heeft het 

heel druk.  

 

12.07.2018  X kijkt uit naar haar vakantie samen met haar ge-

zin. Eindelijk de beslommeringen van zich afzetten.  
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24.08.2018  De vakantie heeft X deugd gedaan. Ze heeft goede gesprek-

ken met haar man gehad en is er meer dan ooit van overtuigd om voor een 

tweede baby te gaan. Die willen ze liefst zo snel mogelijk en X heeft dan 

ook zo snel mogelijk een kijkoperatie ingepland.  Op 1 september gaat 

hun dochter voor de eerste maal naar school.  Werk: ze kan er haar hoofd 

moeilijk bijhouden en vervelende situaties, die ze in andere omstandighe-

den als een uitdaging zag, kan ze nu niet aan. X is heel emotioneel, opge-

fokt.  

 

12.10.2018  Ondanks de zeer moeilijke situatie probeert X deze zo nor-

maal mogelijk te beleven. Uiteraard is ze met momenten zeer emotioneel, 

ze heeft enorm veel te verwerken. Toch is ze zeer moedig. Ze beseft dat 

de liefde tussen haar en haar man intenser is dan ooit. X waardeert de 

steun van buitenaf.  

Levenswijze 

Alcoholverbruik Zo goed als dagelijks wijn.   

24 aug 18: probeert te minderen  

12 okt 18: geniet dagelijks met haar man (bewust) 

van wijn (1 fles voor 2). Na het komende week-

end is het gedaan met wijn drinken en komt er 

geen alcohol meer in huis.   

Allergieën  Psoriasis – veel last van sinussen  

Hobby’s  Koken – fietsen  

12 okt 18: kan amper tot rust komen; geen tijd 

voor zichzelf  

Roker  Neen – is een 5-tal jaar geleden gestopt  



Slaappatroon Om 22 uur naar bed tot de volgende 

ochtend wanneer dochtertje wakker is 

of tijd is 

om te gaan werken  

Sport + frequentie  Af en toe fietsen en joggen  

Voeding  Ochtend: yoghurt  

Middag lichte maaltijd: meestal zelf-

gemaakte soep, slaatje + brood en kaas  

Avond: maaltijd van verse ingrediën-

ten  

12 okt 18: eet minder de laatste tijd – 

door omstandigheden? Voelt er zich 

goed bij.  Kiest meer en meer voor 

geitenkaas, soms soyaproducten – pro-

beert wat te minderen met zuivel  

 Emotionele en psychische toestand van de cliënt  

 

- X is ongeduldig voor een tweede zwangerschap en verwacht 

veel van reflexologie (druk)  

- Heeft op het ogenblik van de afspraak hoofdpijn aan de zij-

kant van haar hoofd  

 

30.06.2018  Twijfels over kinderwens steken de kop op  

 

12.07.2018 idem  

 

24.08.2018 heel emotioneel, ongeduldig, bezorgd over opera-

tie  

12.10.2018  

-  momenteel heel rustig, huidige situatie aanvaard en klaar om 
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te ondergaan  

- zeer bewust dat ze het nog moeilijk kan krijgen waardoor een vorm van 

angst naar boven komt  

- heeft nog een sprankeltje hoop op een natuurlijke zwangerschap  

- geniet van de intense momenten met haar man, hun liefde voor mekaar is 

sterker dan ooit.   

 

Lichaamstaal  

 

Komt zelfverzekerd over - Lichtjes gespannen  

30.06.18   Komt meer ontspannen over (zaterdagavond)  

 

12.07.2018  Idem – voelt zich hier ondertussen op haar gemak   

 

12.10.2018  

-  Komt vrij rustig over  

- probeert zich tijdens het gesprek min of meer sterk te houden maar ik 

voel de emoties. Bij het begin van de behandeling (na het gesprek) ween-

de ze zachtjes in zichzelf  

- praat zeer openlijk en staat open voor vragen en advies. Weet groten-

deels ook wat ze wil en niet wil.   

Observatie van de voeten van cliënt  

Visueel:   

 

- Mooi verzorgde voeten  

- Lichte kleur  

 

12.07.2018  

- aftekening blaas  

- R: vervelling op longgebied  

 

24.08.2018  

-  L blauwe plek op D buikgebied  



 

12.10.2018  

- evolutie in natuurlijke vorm van voeten zichtbaar: minder 

opgezwollen en boog ruggengraat  

-  baarmoedergebied vrij dik  

Tactiel  

 

- Stijf  

- Fris   

- Futloos  

 

30.06.2018  

- Iets minder stijf  

 

12.07.2018  

- heel warm  

- gezwollen  

- geven een vermoeid gevoel  

 

24.08.2018  

- zwaar, vermoeid  

 

12.10.2018  

- warm  

- vermoeid en toch energieker dan vorige keren (raar gevoel; 

overlevingsmodus?)  
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Beschrijving van de behandeling  

Aanvoelen van de reflexzones  

 

- Laag energiegehalte in lever en nieren  

- MR: vast  

- Buik- en borstgebied: opgezwollen, slijmerig  

 

30.06.2018  

- Over het algemeen weinig doorstroming. Wel iets minder stijf dan bij 

de eerste behandeling  

 

12.07.2018  

- bekken plantair vrij hard  

- borstgebied dik  

 

24.08.2018  

- schoudergebied hard  

- teentopjes dik, soppig   

- tenen stijf vooral 1 en 2 dan meer L dan R  

- borstgebied plantair hard  

- darmgebied vrij hard  

 Behandelplan  

 

- Voeten losmaken (stroming) met extra aandacht aan het bekken - borst-

gebied  

- Plexus Solaris  

- MR  

- Hormonale uitbalancering  

- Lymfedrainage  

- Brazilian Toe  



30.06.18 – voorbereiding voorafgaand aan behandeling  

- Voeten goed losmaken, extra aandacht voor middenrif  

- soleusspier masseren + onderbeen & kuiten  

- massage bij energietekort (zw!): stevig mediale kant bekken  

- onvruchtbaarheidgreep: link nier – uterus – eierstok  

- PTA-as: hypofyse – schildklier – bijnier  

- Hormonale uitbalancering  

- linken: Hart + baarmoeder   

  Longen + dikke darm   

  Maag / milt + hart   

  Milt + lever  

- Ifv endometriose:  

  STD behandelplan  

  Buik- en bekkenorganen  

  Hormonale klieren: hypofyse – bijnieren – eierstokken  

  Nervus frenicus (verklevingen)  

  Lymfedrainage  

  Limbisch systeem  

  Spijsverteringsstelsel   

  Bekkenbodemspieren – quadratus lumborum – psoas + 

iliacus (reflexzones + zenuwpunt)  

  Miltmeridiaan: slijmoplossend Mi 2, Mi 3, Mi 5  

  Chakra’s: 2e: onvruchtbaarheid – 4e: psoriasis  

 

12.07.18 – voorbereiding voorafgaand aan behandeling en ifv 

mogelijk nakende maandstonden  

- standaardbehandeling preconceptie   

- Buik- en bekkengebied: zacht bewerkt  

- Endocriene klieren: hypofyse – bijnieren – eierstokken  

- Link hart – baarmoeder  
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- Nervus frenicus (bezenuwing organen)  

- Lymfedrainage  

- Spijsvertering  

- Longen   

- Chakra’s: 2e onvruchtbaarheid – 4e psoriasis   

 

24.08.2018  

- Behandeling ifv zwangerschap even op pauze en vooral werken op in-

nerlijke rust en het aankunnen van haar situatie.  

- Inspelen op symptomen: slijmen borstgebied, vermoeidheid, emotio-

neel, spijsvertering, HR, nieuwe energie 

 

12.10.2018  

Oorspronkelijk dacht ik de behandeling ifv zwangerschap even op pauze 

te zetten maar omdat X zelf aangaf om een zwangerschap op natuurlijke 

wijze nog een laatste kans te geven, heb ik het standaard behandelplan 

preconceptie ingeschakeld.   

Symptomen: rug, nek, schouders – vastzittende neus en lage longcapaci-

teit  

Verder werken op innerlijke rust en het aankunnen van haar situatie.  

Gebruikte technieken  

- Hielen vasthouden begin en einde behandeling   

- Hielstretch – enkelboogie   

- Plexus solaris  

- Yin-yanggreep: begin en einde  

- Losmaken: tenen – longpomp – MR   

- Psoas: zenuw- en reflexpunt  

- Bekkenstretch   



- Ontspannen van ruggengraat  

- Spijsverteringssysteem met lopende duim  

- Luchtwegen met lopende duim  

- Nieren en urinewegen: lopende duim + nierflush   

- Hormonale uitbalancering   

- Brazialian Toe  

- Bekken: kacheltje aangestoken  

- Lemniscaat  

 

30.06.2018  

- Het voorafgaand opgemaakt behandelplan heb ik grotendeels 

gevolgd.  Daarbij kwamen de standaardtechnieken zoals: hie-

len vasthouden, hielstretch, tenen losmaken, PS, yinyanggreep, 

lemniscaat, Brazilian Toe.  

- Tijdens het lezen/behandelen van de chakra’s (2 + 4) en de 

links, heb ik kristallen op haar chakra’s gelegd.  Gebruikte 

kristallen: 2e chakra: Carnelian – 4e chakra: groene aventurijn  

- Borstgebied grondig bewerkt ifv chronische verkoudheid.  

 

12.07.2018  

- nakende regels: vooral rustig gewerkt en een uitgebreide lym-

fedrainage toegepast (met tussenvloeistof)  

- voeten voorzichtig losgemaakt  

- borstgebied grondig bewerkt ifv aanhoudende verkoudheid  

- link luchtpijp + milt  

- Miltmeridiaan: slijmoplossend Mi 2, Mi 3, Mi 5  

- Psoas + Quadratus lumborum  

- Hormonale uitbalancering  

- lever + darmen: goed bewerkt met lopende duim   
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- ontspanning van ruggengraat + lange rugspier  

- nieren + urinewegen + nierflush   

- enkele chakra’s overlopen, daarna opgekuist en nieuwe energie inge-

bracht  

 

24.08.2018  

- stevige gronding begin en einde behandeling: hielen vasthouden  

- voeten losgemaakt incl. MR – tenen heel goed bewerkt – ruggengraat + 

bekken grondig   

- voeten opentrekken / masseren  

- Psoas + quadratus lumborum  

- longenwals + lopende duim  

- Link luchtpijp en milt  

- Link longen + dikke darm  

- PS: 3x bewerkt: begin – midden – tegen einde  

- Link baarmoeder + eierstokken + hart  

- Coping point  

- Blaasmeridiaan op hoofd overlopen  

- Korte lymfedrainage  

- Limbisch + HR systeem  

- ZS: ortho + para  

- chakra’s reading en healing: hartchakra – grondchakra – 2e en 3e   

- Blaas – urinewegen – nieren: lopende duim + nierflush  

- Spijsverteringsstelsel lopende duim met veel aandacht voor dd  

- N1: extra energie  

- lemniscaat – Yin yang   

 

12.10.2018  

- stevige gronding begin en einde    



 
- voeten losmaken – bekkenstretch – enkelboogie – midden-

voetsbeentjes – schouder- en lendenlijn – laterale en mediale 

massage (voeten schudden)  

- MR met NF  

- Psoas + quadratus lumborum  

- schoudergebied grondig bewerkt: lateraal – plantair en dor-

saal  

- Tenen losgemaakt + verschillende banen overlopen + massa-

ge van teenkootjes  

- grondige bewerking van ruggengraat: verschillende banen + 

lopende duim + massage + lange rugspier  

- deltaspier + nek  

- PS: tamelijk begin + midden behandeling  

- borstgebied: longenwals – lopende duim plantair + lopende 

vingers dorsaal  

- lever – gal – milt – maag   

- darmgebied met lopende duim  

- Urinestelsel + nieren  

- Bekken- en billenzone: lopende duim + massage met hef-

boomtechniek   

- Baarmoeder + eierstokken massage + lopende duim  

- Link luchtpijp + dd  

- Link baarmoeder + hart  

- Link milt + lever  

- HR + limbisch systeem - Brazilian toe 

- Coping + balance point   

- ZS: ortho en para + Cranio sacraal uitgebalanceerd  

- N1: extra energie  

- lemniscaat – Yin yang – wieggegreep  
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Effect van de behandeling  

 

- Voeten zitten losser  

- Energie in systeem gebracht (lever – nieren – bekken) – doorstroming  

- Emotionele rust  

 

30.06.2018  

- voeten opmerkelijker losser  

- X geniet en vindt rust. Haar lichaam geeft zich na korte tijd over.  

 

12.07.2018  

-  idem  

- bekken valt beter open dan voorbije behandelingen – duidelijk soepeler  

- MR veel minder vast en pijnlijk  

 

24.08.2018  

- MR nog minder vast en pijnlijk  

- voeten vallen sneller en meer open  

 

12.10.2018  

- lever minder hard  

- MR losser; toch pijnlijk  

- Tenen losser  

- voeten vallen meer en meer open  

- Schouderzone + ruggebied zachter  

- neus van klant begint tijdens de behandeling te lopen  

Reacties van de cliënt  

 

X heeft getracht de behandeling te volgen. Dit lukte haar in het begin 

maar ze heeft het daarna opgegeven. Het heeft haar meer deugd gedaan 

dan ze had verwacht. Ze zag er tegenop om naar haar volgende afspraak te 

gaan; wou vooral nu genieten van een rustige avond. Haar hoofdpijn is 

verdwenen en ze voelt zich rustig. Verstopte neus is open.  



30.06.2018 

- X ervaart een zeer vredig en ontspannen gevoel. Ze heeft 

meer genoten van deze behandeling dan tijdens de les als 

proefpersoon. Door al de aanwezigen vond ze het te druk.  

- De werking van kristallen heeft ze gevoeld. In het begin ga-

ven deze haar een licht verzwaard gevoel in de desbetreffende 

chakra maar dit deinde vrij snel weg. Nadien voelde ze 

‘verlichting’ in desbetreffende streek.  

- Ze heeft besloten om haar twijfels met haar man te bespre-

ken. Over de aanpak moet ze nog even nadenken.  

 

12.07.2018 

-  X voelt zich ontspannen en de lymfedrainage was een aan-

gename ervaring   

 

24.08.2018  

- X voelt zich helemaal ontspannen. De behandeling heeft haar 

deugd gedaan en ze kijkt met iets meer vertrouwen naar de 

operatie uit.  

 

12.10.2018  

- tijdens de behandeling was ze minder ontspannen dan anders. 

In haar hoofd was ze zeer actief maar fysiek kende ze wel rust. 

Het was moeilijk om in een roes te komen en bij de vorige 

behandelingen lukte haar dit wel.   

-  De pijn in haar rug en bekkengebied was weg na de behan-

deling van de rechtervoet. Haar schouders en nek voelen ont-

spannen aan.  

-  Haar linkervoet was over het algemeen pijnlijker.  
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- Tegen het einde van de behandeling voelde ze haar maandstonden vloei-

en net als in het begin van haar cyclus. Terug op gang gekomen?  

 Advies en opvolging  

Welke opvolging met welke technieken voorzien in de vervolgbehande-

ling?  

- Behandeling van psoriasis (verder na te kijken)  

- Nog meer beweging brengen in voeten (zeer stroef)  

- Veel aandacht voor borst- en bekkengebied  

- Lymfedrainage  

- Hormonale uitbalancering  

- Limbisch systeem  

- Brazilian Toe  

- Chakra’s  

30.06.2018  

Het behandelplan verder volgen en aanpassen aan haar cyclus/

aandachtspunten.  

12.07.2018  

Het behandelplan verder volgen en aanpassen aan haar cyclus/

aandachtspunten.  

24.08.2018  

Volgende behandeling ifv zwangerschapswens + inspelen op noden van 

de klant.  

12.10.2018  

Vooral inspelen op de noden van X en hopelijk mag ik een volgende keer 

een zwangere dame behandelen. Innerlijke rust brengen staat sowieso op 

het programma.  

Conclusies tijdens en na de behandeling  

- De voeten van X zitten helemaal vast. Net of ik twee stokken in mijn 

handen heb. Er zijn zeker meerdere sessie nodig om deze soepel te krijgen 

en te voorzien van een goede stroming.  

- Daarbij had ik het gevoel dat er veel ‘slijm’ in haar lichaam zit, vooral in 



het buik- en borstgebied. (ander gevoel dan vochtophoudende 

voeten).  

- Na de behandeling was X heel rustig   

 

30.06.2018  

Er is duidelijk nog een lange weg te gaan. Verklevingen zijn 

voelbaar in borst- en buikgebied. Deze gebieden zeer goed be-

werkt om doorstroming op gang te brengen. X begint te hoes-

ten tijdens behandeling van borstgebied.   

- MR komt wat losser te zitten. Losmaken is zeer pijnlijk wat 

geleidelijk aan vervaagd.  

- Behandeling begonnen met de pijnlijkste technieken (MR, 

psoas, …) zodat ik X nadien ‘rust’ kon geven.  

- Chakra’s 2 + 4 opgeruimd maar nog verdere aandacht nodig  

- Duidelijk dat de vastzittende voeten zich vertalen naar de ver-

klevingen en ook naar het emotionele lichaam.  

- Belang van gezonde voeding aangekaart ifv haar verklevin-

gen en psorias (darmflora). Melkproducten staan dagelijks op 

het menu en geregeld wijn. Ziet er het kwaad niet van in. Eet 

veel groenten, fruit.   

Tips: kuur probiotica, vaginale tabletten, knoppen van de zwar-

te bes (cassis). Link tussen zuivel en slijmen is aangetoond ! 

  

12.07.2018  

- had tijdens deze behandeling een raar gevoel dat ik niet kan 

thuisbrengen. Is er iets op til?  

- lever aanvankelijk hard: vrij snel los  

- X geniet van de lymfedrainage  

- chakra’s overlopen – opgekuist en vernieuwde energie toege-

diend.   

   3e chakra: Zie veel zorg maar ook vermoeidheid.   
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   Hartchakra vertoont groei na opkuis   

   Keelchakra: wordt niet gehoord door naaste(n) – valt in herhaling – 

slechte communicatie (ook met zichzelf?) 

   3e oog is opengegaan tijdens behandeling   

   Kruinchakra: dicht  

 

24.08.2018  

- voeten zitten duidelijker losser, ook MR: kwam snel los – voeten vallen 

meer open (ontspanning)  

- L duidelijk meer belast dan R = emotioneel  

- Cranio sacraal moeilijk uit te balanceren; vooral R  

- Milt voelde groot aan en dunne darm zeer hard  

- zwemvliezen dicht   

- N1 bewerkt voor extra energie tegen einde behandeling  

- lever en maag snel los  

- Als extra voor haar verstopte neus heb ik X de essentiële olie Ravintsara 

meegegeven om uit te proberen. Gebruik: enkele druppels op een doekje 

op haar hoofdkussen of enkele druppels via een verstuiver in de ruimte. 

Raad: extra voorzichtigheid bij zwangerschap en baby’s.   

- Mengeling van Bachbloesems klaargemaakt ifv emoties – zorgen – woe-

deaanvallen – zelfopoffering – slapen. Voor X is dit nieuw.  

12.10.2018  

- behandeling en gesprek van < 2 uur. Duidelijk dat deze sessies X deugd 

doen.  

- Zeer intensieve behandeling. Had nog graag lymfedrainage toegepast 

maar dan liep de behandeling veel te lang uit.  

- L voet was bij aanvang opmerkelijk zwaarder en vaster. Ook pijnlijker 

gedurende de ganse behandeling. Bij het hielen vasthouden in het begin 

was de energie opmerkelijk voelbaar. Op het einde van de behandeling 

was er meer rust en voelde de zwaarte van de voeten min of meer gelijk 

aan.  



- Ruggengraat thoracaal hoog zeer vast en pijnlijk, vooral links. 

Overlopen met duim en drukpunten dorsaal en ventraal. Pijn-

uitstraling ventraal vooral ter hoogte van het middenrif. Na de 

behandeling zat de zone opmerkelijk losser.  Na de R-voet te 

hebben behandeld, was de zeurende pijn in bekken weg.  Ook 

psoas zeer pijnlijk met klemtoon op links. Rugzone + psoas en 

quadratus lumborum volledig bewerkt in coach met X.  

- Tenen gespannen en stijf. Lang en grondig bewerkt. Weer 

opmerkelijk verschil tussen links en rechts.  

- HR: globaal weinig energie in de verschillende klieren. Des-

ondanks verliep uitbalancering vrij vlot.  

- ZS ortho en para: uitbalancering kwam traag op gang en 

zwakke impulsen.  

- Darmgebied vrij hard en dan voornamelijk de DD - Ook lever 

vrij hard en goed moeten bewerken voordat hij loskwam.  

- De milt voelde opvallend beter aan dan bij de vorige behan-

delingen (minder groot)  

- Borstgebied: geen opmerkelijke vochtophoping dorsaal maar 

plantair wel hard. Lang en intensief gewerkt om het los te krij-

gen.  

- Tijdens de Brazilian Toe kreeg ik spontaan beelden van haar 

aura. Aan haar rechterzijde zag ik haar aura zeer slap en met 

een gemiddelde afstand rond haar lichaam hangen. De wind 

speelde erin. Aan deze zijde zag ik veel gepieker, malende ge-

dachten, vrees en stagnatie. Aan haar linkerzijde had ik de in-

druk dat zij haar aura opblies. Het stond heel bol, gespannen. 

Naast het onverwerkte verdriet zag ik vooral het grote verlan-

gen naar liefde en aandacht en toch was er tegelijkertijd pure 

liefde aanwezig.    

Alhoewel X een heel bewuste, moedige vrouw is, zal ze de 

steun uit haar omgeving goed kunnen gebruiken. Het is duide-

lijk dat ze zich staande probeert te houden.  
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Is er een positieve respons op de reflexologie?  

 

Ja, tot hiertoe wel. Ze hoopt dat reflexologie haar helpt om zwanger te 

geraken. X heeft zich lang niet meer zo relax gevoeld.  

 

30.06.2018  

Voelde zich nog relaxer dan bij de eerste behandeling. Beseft dat emoties 

naar boven zijn gekomen.  

 

12.07.2018  

Ik heb het gevoel dat ze meer en meer vertrouwen krijgt in reflexologie. 

Ze voelt zich klaar om haar vakantieperiode in te zetten. Voelt zich sterk 

om een goed gesprek met haar man te voeren. Reflexologie helpt haar 

haar emoties te begrijpen/onder ogen te zien.  

 

24.08.2018  

Onmiddellijk na de publicatie van het boek ‘Vruchtbaarder dan je denkt’ 

van Greetje Van den Eede, heb ik X op de hoogte gebracht. Ze heeft het 

boek direct aangeschaft en het steunt haar om op de natuurlijke wijze 

(nog) te blijven proberen. Als ik tussen de regels lees, is haar visie over 

o.a. voeding aan het veranderen. X vindt het een heel goed en praktisch 

boek voor elke vrouw met een zwangerschapswens (zal het ook eens moe-

ten lezen). X voelt ondertussen wat reflexologie met haar doet. Ik denk dat 

ze de behandeling ziet als een vertrouwelijke uitvalsbasis. Deze keer 

kwam ze voornamelijk voor innerlijke rust.  

 

12.10.2018  

Ik heb het gevoel dat haar vertrouwen meer en meer groeit. Hopelijk kent 

ze de volgende dagen geen pijn aan rug, nek en schouders. ☺ Ze beseft 

stilaan dat alternatieve geneeswijzen meer tijd nodig hebben, langer door-

werken en haar lichaam sterker maken.  



 Zo niet, waaraan kan dit liggen ?   -  

 Doorverwijzen naar arts? Waarom? Naar wie?  -  

 Verdere behandelingen voorzien? Frequentie? Met welk 

doel?  

Ifv haar kinderwens en vooral voor stroefheid/weinig doorstro-

ming, liefst minstens 2x/ maand.  

 

30.06.2018  

Nieuwe afspraak vastgelegd op 12.07.2018, net na haar huwe-

lijk en voor haar verlofperiode. Samen met haar gezin gaat X 

naar Italië. Zij kijkt uit naar quality time met haar man.   

 

12.07.2018  

X gaat nieuwe afspraak maken na haar verlofperiode in augus-

tus. Uiteraard hoopt ze tegen dan zwanger te zijn.  

 

24.08.2018  

Na haar herstel wil X graag nieuwe afspraak inplannen.  

 

12.10.2018  

X komt zeker nog langs maar wacht de situatie eerst even af. 
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Wil je als reflexoloog samen met collega’s mee bouwen aan (h)erkenning van re-
flexologie en samen borg staan voor professionele en kwaliteitsvolle reflexologie? 
Dan verwelkomen we je graag als lid van BeVo – de enige officieel erkende be-
roepsvereniging van reflexologen in België. 
Als volwaardig erkend lid betaal je een jaarlijkse bijdrage van 90 euro (bij betaling 
voor 25 december zelfs amper 75 euro) en in ruil: 
 

• laat je je praktijk groeien door de vermelding op onze social media en websi-
te (met vermelding van kwaliteitslabel) 

• ben je steeds op de hoogte van wat reilt en zeilt via onze nieuwsbrief met o.a. 
nieuws van FOD Economie, RiEN,… 

• staan wij jou als erkende beroepsvereniging steeds te woord om op al je vra-

gen een antwoord te geven 

• kun je een voordelige groepsverzekering BA afsluiten 

• ontvang je per kwartaal ons magazine met inspirerende, relevante artikelen, 
onderzoeken, boeken, opleidingen,… 

• kun je een kwaliteitsschild van BeVo bestellen om in je praktijk uit te hangen 

• krijg je toegang tot ons extranet met veel extra info over reflexologie, BeVo, 
research, maar ook gratis te downloaden marketingmateriaal zoals foto’s e.d. 

• krijg je korting voor ons jaarlijks congres met interessante sprekers, leer je 
van andere reflexlogen en werk je aan het behouden van je kwaliteitslabel 

• krijg je GRATIS toegang tot onze ledendag om met ons (het bestuur) in ge-
sprek te gaan, je vaardigheden te oefenen en ook zo werk je aan het behouden van 
je kwaliteitslabel 

• krijg je toegang tot het deelnemen aan onze familiedag zodat je kan netwer-
ken met collega’s op een ontspannen manier samen met je familie 

• kan je gratis gebruik maken van onze banner. 
 
Geldende prijzen bij betaling vòòr 25/12/2018 op rekeningnummer  
BE19 0018 1171 8712 met vermelding van je naam en voornaam zijn:  

• Volwaardig lid: 75 euro ipv 90 euro (na 25/12) 

• Student of Aspirant lid: 40 euro ipv 45 euro (na 25/12) 
 

Meer info vind je op de website http://www.bevo-belgie.org/lidmaatschap/ 

Voordelen lidmaatschap 



BeVo 

Anglo 35 

9870 Zulte 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

Bank: IBAN : BE 19 0018 1171 8712 t.n.v. BeVo 

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacte-

ren. Op deze manier ontvang je sneller en correcter ant-

woord en voorkom je dubbel werk binnen onze organisa-

tie. 

BESTUUR 

Voorzitter 

Tamara Cobos Rodriguez - Anglo 35 - 9870 Zulte - 

0473/47.39.79 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

Lydie Schoenmakers - Bremstraat 4 - 3511 Kuringen - 

011/22.95.32 

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

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

0475/49.30.25  

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Contactgegevens 
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(vlnr: Sonja, Tamara, Lydie) 

 

Erkenningen van leden 

Ann Van De Voorde - Roggestraat 19 - 9160 Lokeren - 

0497/13.78.49 

erkenning@bevo-belgie.org 

Deze werkgroep bekijkt binnenkomende aanvragen van lid-

maatschap (volwaardig lid, aspirant lid en steunend lid) .  

Navorming en samenwerkende scholen  

Jelle Verbiest 

navorming@bevo-belgie.org 

Tevens bekijkt deze werkgroep of de binnengegeven scho-

lendossiers voldoen aan het core curriculum dat BeVo voor-

op stelt. Deze werkgroep bestaat uit collega's die niet ver-

bonden zijn aan een school om objectiviteit te garanderen. 

Ze werken aan de hand van checklijsten. 

 

Inschrijvingen en communicatie over congres 

congres@bevo-belgie.org 

Magazine BeVo 

Sonja De Loose  

secretariaat@bevo-belgie.org 

 



2019 

• Ledendag : 23 februari 2019  

• Familiedag : 27 april 2019 

• Examens examencommissie : 16 juni 2019 

• Congres : 28 september 2019 

BeVo Agenda 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 

Beroepsvereniging van Reflexologisten 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 


