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Lieve leden, 
Lieve sympathisanten, 
 
Mag ik beginnen met te zeggen dat het vreemde tijden zijn? Lockdowns, gemis 
van knuffels en zoenen van onze geliefden, een strijd van wie mag werken en 
wie niet, wie is essentieel en wie niet, de welles-nietes spelletjes die gespeeld 
worden, verpleegkundigen en zorgkundigen die op hun tandvlees zitten, onze 
cliënten die nood aan ons hebben maar niet makkelijk meer tot bij ons geraken, 
verstrengde protocollen waardoor onze passie getemperd wordt door regels die 
opgelegd worden,… 

Wat missen we allemaal de tijd voor COVID-19…  

 Maar ik geloof dat alles een reden heeft. Het geeft opening om nieuwe dingen te 
ontdekken. Wie ongewenst meer tijd vrij heeft, kan zich misschien verdiepen in 
nieuwe methoden. Wie net gestart is, kan misschien de tijd steken in marketing 
en cliëntenbinding. Met de technologie de dag van vandaag kun je jouw cliënten 
op andere manieren blijven ondersteunen. Online sessie, gewoon eens bellen en 
vragen hoe het met hen gaat, … Zaken die je cliënten zeker zullen appreciëren 
en onthouden.  

 Het magazine dat Sonja opnieuw voor jou samenstelt, bied je alvast de kans om 
te proeven van zaken die misschien nieuw voor je zijn. Het geeft je een inleiding 
in blessures van de voet en de communicatie tussen bewegen en diverse zones. 
In een ander artikel gaat het dan nog iets verder en duiken we in de lichaamsstel-
sels en hun verbanden. En ja hoor… gezien COVID-19 high topic is momenteel, 
liet Sonja ook dat niet achterwege en geeft zij een artikel mee over zwanger-
schap en COVID-19.  

 We hopen velen van jullie te mogen ontmoeten op onze ledendag in februari 
waar een workshop wordt gegeven rond lichttherapie. De dag zelf is al gepland, 
maar we wachten nog even het verloop van COVID-19 
af om de uitnodiging te verzenden. Het aantal personen 
die aanwezig mag zijn zal namelijk beperkt worden. 
Uiteraard kan IEDER lid gratis deelnemen online! Info 
volgt nog.  

 Blijf positief… blijf gezond… Je staat niet alleen! 
 
Jullie voorzitter, 
Tamara 

Welkom door de voorzitter 



Blessures van de voet 

 

Voetpijnen 

 

Inleiding 

Behoorlijk wat klanten vragen aan een voetreflexoloog hulp bij 
‘simpele’ voetpijnen. In deze opleiding kon daarom een korte op-
somming van vaak voorkomende hinder niet ontbreken. Het doel is 
kort stil te staan bij de pijnzone en op twee niveaus een oplossing te 
bieden, anatomisch en energetisch. 

Opfrissing: 

 
Plantair of onderkant 

Dorsaal of bovenkant 

Lateraal of buitenkant 

Mediaal of binnenkant 

Kroongewrichten 
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Het is essentieel om de verschillende kroongewrichten in de voet te testen en 
te kunnen beoordelen op functie. Indien bij het palperen blijkt dat een ge-
wrichtje niet optimaal werkt, dan passen we het losmaken toe. Indien er geen 
verbetering optreedt, dan verwijzen we naar een kiné. 

Het gewricht van de grote teen 

Een bewegingsbeperking op dit gewricht heeft een directe impact op de afwik-
keling van de voet.  

Een stijfheid lanceert een hardloper naar boven en niet naar voor. 

Het gewricht tussen 1ste metatarsaal en cuneiform 

Belangrijk is de rol van dit gewricht te zien in de ontwikkeling van een hallux 
valgus. 

Het gewricht tussen scheepsvormig been en sprongbeen 

Ook tweede enkel genoemd. 

Indien de voet tijdens het wandelen of lopen naar buiten zwenkt, dan zijn het 
de kuitspieren die te hard werken. 

Enkelgewricht 

Bestaat uit twee gewrichten, Talus met Tibia en Talus met calcaneus. 

Pijn dorsaal voet  

Anatomisch: 
Kijk de korte strekker van de tenen na en ontspan deze indien nodig. Kijk de 
voorste scheenbeenspieren na. 

Energetisch 
Maagmeridiaan, maag en spijsvertering 
 
Pijn dorsaal grote teen 

Anatomisch: 
Kijk de lange strekker van de grote teen en de voorste scheenbeenspier na. 

Energetisch: 
Maagmeridiaan, maag en spijsvertering. Milt en lever. 



Pijn plantair grote teen 

Anatomisch: 
Kijk de lange buiger van de grote teen na. 

Energetisch: 
Blaas – en niermeridiaan, blaas, nier 

Pijn plantair voet 

Anatomisch: 
Kijk de lange buigers van de tenen na. 
Kijk de vierkante voetzoolspier na. 
Kijk de spanning op het peesblad na. 

Energetisch: 
Blaas – en niermeridiaan, blaas, nier 

Pijn plantair, mediaal 

Anatomisch 
Kijk abductor grote teen na. 

Energetisch: 
Miltmeridiaan, milt, pancreas. 

Pijn plantair, lateraal 

Anatomisch: 
Kijk beweeglijkheid kleine teen na. 

Energetisch: 
Blaas – en galmeridiaan, urinestelsel, luchtwegen, spijsvertering. 

Plantair hiel  

Anatomisch: 
Kijk vierkante voetzoolspier na. 

Energetisch:  
Niermeridiaan, darmen, lage rug. 

 
John Rooms 
Sportreflexoloog 
www.sportreflexologie.be 

http://www.sportreflexologie.be
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Vanaf 2020 hebben we een nieuw muurschild voor onze leden.  

Het is een kwaliteitslabel, meteen geldig voor 3 jaar, dat alle vol-waardige 

leden gratis krijgen en dat jullie elke 3 jaar opnieuw kun-nen vernieuwen als 

jullie voldoen aan de PPV (Permanente Professi-onele Vorming)  

Je hebt vanaf nu dus 3 jaar de tijd (tot eind 2022) om in totaal 90 punten te 

behalen (= gemiddelde van 30 punten per jaar zoals vroe-ger) om in 2023 op-

nieuw een 3-jaar geldig muurschild te mogen ontvangen.  

Je kan deze gratis ophalen bij een van jouw bestuursleden of vragen deze te 

verzenden (€ 7,50 verzendkost).  

 

 

Kwaliteitslabel geldig voor 3 jaar. 



Zwangere vrouwen zijn een hoog-risicogroep als het gaat om CO-

VID-19. Dit blijkt uit het meest omvangrijke onderzoek tot nu toe 

naar COVID-19 tijdens de zwangerschap.  

Wetenschappers uit een reeks landen bundelden de informatie die 

wereldwijd beschikbaar is tot een overzicht van klinische uitingen, 

risicofactoren en zwangerschapsuitkomsten in relatie tot het virus 

SARS-CoV-2.  

Voor dit onderzoek zijn alle relevante data uit cohortstudies meege-

nomen, gepubliceerd tussen december 2019 en eind juni 2020. De 

studies zijn ontleend aan een reeks databases en aangevuld met gege-

vens uit preprints, sociale media en referentielijsten. Het is een lo-

pende systematische review en meta-analyse, zodat de resultaten 

periodiek een update kunnen krijgen. 

Er werden 77 studies in de review/meta-analyse opgenomen, waar-

aan vrouwen deelnamen die op dat moment zwanger waren of recen-

telijk waren geweest. De meeste studies kwamen uit de Verenigde 

Staten (26 ofwel 34%) en China (24; 31%). De andere werden ver-

richt in Italië (7), Spanje (6), Frankrijk (3) en het Verenigd Konink-

rijk (3) plus elk één in België, Brazilië, Denemarken, Israël, Japan, 

Mexico, Nederland en Portugal. In sommige studies werden zwange-

re vrouwen met niet-zwangere vrouwen vergeleken, in andere zwan-

geren met en zonder COVID-19. 

Een deel van de (ex-)zwangere vrouwen had positief getest op het 

virus of had weliswaar geen COVID-19 bevestiging, maar was daar 

door klinische symptomen wel voor verdacht. Beide tezamen geno-

men had 10% van de vrouwen (11.432) die zich om uiteenlopende 

redenen bij het ziekenhuis vervoegden of er werden opgenomen, de 

ziekte waarschijnlijk of zeker. 

De meest voorkomende klinische uitingen van COVID-19 bij zwan-

gerschap waren koorts (40%) en hoesten (39%). Resultaten uit labo-

ratoriumonderzoek wezen het vaakst op een verhoogd niveau van de 

ontstekingsmarker C-reactief proteïne (49%) en daling van het aantal 

witte bloedcellen (35%).  

Zwangerschap en covid-19 
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In vergelijking met niet-zwangere vrouwen in de vruchtbare leeftijd hadden zij 

minder kans op koorts en spierpijn. Hun situatie was echter van dien aard dat zij 

eerder op de intensive care moesten worden opgenomen en beademing nodig had-

den. 

Het aantal sterfgevallen bedroeg 73 (0,1%), een relatief laag aantal dat echter cor-

respondeert met het gegeven dat ook anderen in de jongere leeftijdscategorie maar 

zelden aan de ziekte komen te overlijden. Bij 2271 vrouwen, 13% van degenen met 

gediagnosticeerde of vermoede besmetting, verliep COVID-19 ernstig.  

Voor een dergelijk verloop werden als geassocieerde risicofactoren gevonden: 

- leeftijd (1058 vrouwen); 

- hoog BMI (877 vrouwen); 

- chronische hoge bloeddruk (858 vrouwen); 

- reeds bestaande diabetes (858 vrouwen). 

 

Van de zwangeren met COVID-19 moest 4% (10.901 vrouwen) op de IC worden 

opgenomen, 3% (10.713 vrouwen) had beademing nodig en 0,4% (1935 vrouwen) 

een hart-longmachine. Belangrijkste risicofactor voor IC-opname en voor de nood-

zaak tot beademing was reeds bestaande comorbiditeit (respectievelijk 320 en 313 

vrouwen). 

 

Ten slotte was er sprake van een verhoogde kans op vroeggeboorte bij zwangere 

vrouwen met COVID-19, vergeleken met zwangeren zonder de ziekte. Pasgebore-

nen van moeders met de ziekte liepen een relatief hoog risico om in een couveuse 

te moeten worden verzorgd. Een kwart van hen onderging dat daadwerkelijk. 

 

Tot op heden was het onzeker of COVID-19 voor zwangere vrouwen een verhoogd 

risico betekent. Gegevens uit deze studie maken dat nu wel waarschijnlijk. 

 

Verschenen in de nieuwsbrief van 2 oktober 2020 van voedingsgeneeskunde. 

(artikel bezorgd door Moniek Beck) 

 

 



De lichaamsstelsels en hun verban-

den 

(door : Annick Peeters en Katrien Hendrickx) 

De noodzaak van medische basiskennis of AFP 
 

Het menselijk lichaam is een ingewikkeld en vooral boeiend samen-
werkend geheel waar alle functies en processen als radertjes in elkaar 
passen en een effect hebben op ons fysieke lichaam, onze emoties, 
onze gedachten, onze overtuigingen, zelfs onze spiritualiteit - en 
omgekeerd. Inzicht hebben in dit raderwerk laat ons denken en han-
delen met kennis van zaken. 
 
De lichaamsstelsels en -systemen 

 
Ons lichaam bestaat uit organen en weefsels die naast elkaar en met 
elkaar samenwerken in stelsels en systemen die allemaal essentieel 
zijn voor het functioneren van ons organisme op alle vlakken.  

Een lichaamsstelsel is bijv. het spijsverteringsstelsel, het zenuw-
stelsel, het hormonale stelsel, het spierstelsel, … 

Een lichaamssysteem is bijv. het circulatiesysteem (bloed of 
lymfe), het zenuwstelsel is op zich ook een systeem betrok-
ken bij alle lichaamsfuncties via de verschillende pijlers 
somatisch, autonoom en centraal, … 

 
 
AFP (Anatomie - Fysiologie - Pathologie) 

 
Anatomie bestudeert de structuur, de organisatie en de bouw van 

een organisme.  
Fysiologie bestudeert de functies (stofwisseling) van deze orga-

nismen.  
Pathologie bestudeert de veranderingen van vormen en functies 

die in een lichaam door ziekten ontstaan. 
Een belangrijk doel van AFP, van anatomie, fysiologie en pathologie 
is meer inzicht te krijgen in de mens als totaliteit. 
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AFP en reflexologie  

 
Als reflexologen werken wij met mensen, ondersteunen we ze in hun gezond-
heid en in hun welzijn.  We werken relaxerend, harmoniserend, maar we wer-
ken ook op lichaamsstelsels om een vlotte doorstroming te bevorderen en de 
stelsels in hun functioneren te ondersteunen. 
 
Als reflexoloog is het nuttig, zelfs wenselijk, om een fundamentele basiskennis 
van anatomie, fysiologie en pathologie te hebben. Het is belangrijk dat de ge-
zondheid van je cliënten bij jou in goede handen is. Het is goed precies te we-
ten waar je mee bezig bent.   
 
Vragen als : 

Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar?  
Welke lichaamsstelsels zijn er? Hoe functioneren deze stelsels? Wat zijn 

de verbanden tussen deze stelsels? 
Hoe groot is mijn medische kennis? Hoeveel medische termen en begrip-

pen ken ik?  
Heb ik inzicht in pathologieën waarmee mijn cliënten geconfronteerd wor-

den? 
Ben ik voldoende geschoold om met mijn cliënten te communiceren over 

hun ziekten, symptomen, pathologieën, ...? 
Is mijn medische kennis voldoende groot om als reflexoloog verantwoord 

te werken? 
Heb ik voldoende kennis om gericht reflexologie op de stelsels toe te pas-

sen? 
Heb ik voldoende kennis om te communiceren met een arts of andere 

(para)-medicus? 
… 

 
De lichaamsstelsels 
 

Ons lichaam bestaat uit diverse stelsels. Elk van deze stelsels heeft zijn speci-
fieke taak.  
 
Een lichaamsstelsel bestaat uit verschillende onderdelen. Zo heeft elk stelsel 
zijn eigen cellen, weefsels en organen. Elk onderdeel van ons lichaam werkt 
samen zodat wij kunnen functioneren.  
 



Het lichaam is opgebouwd uit 10 lichaamsstelsels. 
 

Het zenuwstelsel 
Het ademhalingsstelsel 
Het hart- en bloedvatenstelsel 
Het bewegings –of spierstelsel 
Het spijsverteringsstelsel 
Het urogenitaal stelsel 
Het immuun stelsel 
Het endocrien stelsel 
De zintuigen en de huid 
Het lymfestelsel 
 

 
 
Het zenuwstelsel met de zenuwen vormt een soort netwerk en ver-
bindt alle lichaamsdelen met de hersenen. Alle informatie van de 
zintuigen, pijn- of genotsprikkels, bevelen van de hersenen voor de 
spieren en gewaarwordingen worden door het zenuwstelsel verzon-
den, verwerkt of in het geheugen opgeslagen. 
 
De processen in het lichaam kunnen alleen doorgaan door de voort-
durende aanvoer van zuurstof en de afvoer van koolzuurgas via het 
ademhalingsstelsel. Deze luchtverplaatsing wordt ‘ademen’ ge-
noemd en gebeurt via de longen en de luchtwegen. 
 
Het hart pompt bloed door de bloedvaten. Via het bloedvatenstelsel 
worden zuurstof, energie en bouwstoffen door heel het lichaam ver-
voerd. Ook voert het hart- en bloedvatenstelsel afvalstoffen af. 

https://www.menselijklichaam.nl/hart-circulatie/bloedvaten/
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Dank zij het bewegings- of spierstelsel kunnen we blijven staan en be-
wegen. Het bewegingsstelsel bestaat uit het skelet, de gewrichten en de 
spieren/pezen. Deze onderdelen werken samen. 
 
Het spijsverteringsstelsel begint bij de mond en eindigt bij de dikke 
darm/aars. Het staat in verbinding met de lever en spijsverteringsklieren. 
Het spijsverteringsstelsel haalt energie en bouwstenen uit ons voedsel en 
zorgt ervoor dat onverteerbare stoffen verwijderd worden. 
 
Het urogenitaal stelsel bestaat uit het urinair en het genitaal stelsel. Het 
urinaire stelsel wordt gevormd door de nieren, de urineleiders, de blaas 
en de urethra. Dit stelsel is een soort zuiveringsstation voor het bloed. 
Het scheidt de afvalstoffen en voert deze af. Op die manier zorgt het stel-
sel voor de zoutbalans en de waterhuishouding van het lichaam. Het ge-
nitale stelsel zorgt voor de voortplanting. 
 
Het endocrien of hormonaal stelsel zorgt voor het afscheiden van hor-
monen in het bloed of op andere plaatsen in het lichaam. De hormonen 
zijn stofjes die diverse lichaamsfuncties regelen, zowel fysiek, emotio-
neel als mentaal. 
 
Het immuun stelsel beschermt ons lichaam tegen indringers van buiten-
af, zoals schimmels, virussen en bacteriën. Het beschermt ons tegen be-
smettelijke ziektes en maakt ons immuun voor verschillende aandoenin-
gen. 
  
De zintuigen zorgen ervoor dat we prikkels en signalen uit onze omge-
ving kunnen waarnemen. Onze huid beschermt ons lichaam tegen scha-
delijke externe invloeden en heeft een reinigende functie. 
 
Het lymfestelsel is zo uitgebreid en belangrijk als het bloedvatenstelsel. 
De lymfevaten lopen naast de bloedvaten. Hun functie is afweer creëren 
tegen indringers en zorgen voor de afwatering van afvalstoffen en het 
vettransport. 

 

 

https://www.menselijklichaam.nl/medisch-forum/topic/spieren/


 Verbanden tussen de stelsels 
 
De stelsels werken nauw en voortdurend samen.  Bovendien kan één 
stelsel meer dan 1 functie uitoefenen. 
Het hart, de bloedvaten en het bloed vormen een transportsysteem. 
De belangrijkste functie van dit systeem is om de lichaamscellen te 
voorzien van zuurstof en voedingstoffen en om afvalstoffen af te 
voeren. Dit transportsysteem is uiterst belangrijk om alle lichaams-
delen van zuurstof en voedingsstoffen te voorzien.  
 
Er is een samenwerking tussen het hart en de longen, de longen ne-
men de zuurstof uit de omgevingslucht. Ze geven de zuurstof af, 
waarna het naar het hart wordt vervoerd. Ons hart pompt dan zuur-
stofrijk bloed naar de cellen in ons lichaam, nodig om alle weefsels 
te voorzien van zuurstof en voedingsstoffen. Deze energie is nodig 
om te kunnen functioneren. Als onze cellen werken, komt er kool-
stofdioxide vrij als afvalstof, dat wordt via het bloed teruggevoerd 
naar het hart, dat dit weer naar de longen pompt. In de longen vormt 
er een uitwisseling van de koolstofdioxide met nieuwe zuurstof. De 
koolstofdioxide ademen we weer uit. 
 
Het hart pompt het bloed door het lichaam. Het bloed zorgt mee voor 

immuniteit door de witte bloedcellen die ziekteverwekkers kunnen 

uitschakelen.  

 

Het hart en het spijsverteringsstelsel werken samen. Ons spijsverte-
ringsstelsel breekt het voedsel dat we opnemen in zo’n kleine stukjes 
dat ze door het bloed kunnen opgenomen worden. In de dunne darm 
komen voedingsstoffen vrij door het werk van de bacteriën. Deze 
dringen door de darmwand van de dunne darm en worden door het 
bloed opgenomen, vervoerd en komen zo terecht bij de spieren en de 
organen.  
 
Er is samenwerking tussen het hart en het spierstelsel. Onze spieren 
hebben voedingsstoffen en zuurstof nodig en deze zitten in het bloed. 
Het hart pompt het bloed via het bloedvatenstelsel door het lichaam 
en zo komen de voedingsstoffen en zuurstof in de cellen van de spie-
ren te recht. Door spierarbeid komen afvalstoffen vrij en deze wor-
den dan door het bloed afgevoerd en uitgescheiden. 
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Het hart en het hormoonstelsel werken samen. De hormonen, aangemaakt door 
de verschillende klieren, kunnen enkel op hun plaats van bestemming komen 
door het transport via het bloed. Het hart pompt het bloed met de hormonen 
doorheen het lichaam. 
 
Het lymfestelsel is verweven met heel wat andere stelsels. Wat het bloed niet 
kan vervoeren van afvalstoffen, neemt het lymfestelsel mee. Op de huid, in het 
bloed en in onze darmen zijn er goede bacteriën die indringers uitschakelen. 
Dringen bacteriën of virussen toch verder het lichaam, dan worden ze aange-
pakt door het lymfestelsel, via de lymfeklieren en lymfeknopen. Daarnaast 
speelt het lymfestelsel een rol bij het functioneren van het hart/bloedsysteem.  
Het voorkomt dat het bloed te dik of te dun wordt waardoor het niet meer op 
de juiste wijze kan stromen. 
 
Het ademhalingsstelsel beïnvloedt de spijsvertering.  Bij een diepe ademhaling 
masseert het middenrif de spijsverteringsorganen.  Het middenrif werkt ook als 
een pompsysteem op het lymfe en veneuze systeem. 
 
De spieren laten de organen vlot mee bewegen en bevorderen op die manier 
hun functionaliteit: de nieren plakken aan de psoas; de opstijgende en dalende 
dikke darm plakken tegen de quadratus lumborum; vele organen zijn recht-
streeks of via fascia’s verbonden met het middenrif; de spieren bevorderen de 
doorstroming  in lymfevaten en aders; ...  hoe meer we bewegen, hoe beter de 
functionaliteit van de organen ondersteund wordt. 
Via hun ligging beïnvloeden stelsels elkaar: de pancreaskop ligt in  het duode-
num, is één van beide belast, dan vormt dit een belasting voor de andere; lever, 
maag, milt en hart liggen vast aan het middenrif, is het middenrif verkrampt of 
star, dan verhindert dit een goede werking om de omliggende organen; enz. 
 
Het zenuwstelsel verbindt vele stelsels met elkaar: de nervus frenicus beze-
nuwt de fascia’s die rond organen liggen; de nervus vagus beïnvloedt vele sys-
temen en organen; … 
 
De wervelkolom beïnvloedt vele stelsels, systemen en organen via ligging, via 
bezenuwing en via energetische systemen.  De wervelkolom goed vrijmaken 
ondersteunt vele stelsels en systemen. 
De circulatiesystemen van bloed en lymfe hangen samen door hun ligging en 
hun functie.  Oedeem kan een lymfeprobleem zijn of veroorzaakt worden door 
hart- en bloedvaten. 
 



 En zo zijn er nog veel meer verbanden … 
 
Medische basiskennis of AFP als opleiding 
 
Medische basiskennis kan je op een aantal plaatsen volgen. Om aan 
te sluiten als volwaardig lid bij BeVo is - naast een theoretische en 
praktische opleiding in de reflexologie - ook een opleiding van 100 
uur AFP of een equivalent van 100 uur een vereiste. 
 
Bij Integratieve Reflexologie voldoet de opleiding AFP aan de ver-
eisten van het Core Curriculum van BeVo en telt voor 60 punten 
PPV. De opleiding staat open voor reflexologen en bij uitbreiding 
voor iedereen die zijn medische kennis wil vergroten. 
 
De opleiding AFP bij Integratieve Reflexologie behandelt de AFP 
van alle lichaamsstelsels. Je verdiept jezelf in de functies van de 
spieren, longen, spijsvertering, nieren, het hart en bloedvaten, het 
zenuwstelsel, enz.  Je bestudeert hoe alles samenwerkt; waar, wat en 
hoe het kan fout lopen en hoe je dan kan remediëren. 
 
De opleiding wordt online aangeboden zodat iedereen op zijn eigen 
tempo kan werken.  Er zijn 5 keer 3 contacturen. Je bereidt vooraf 2 
stelsels voor met gekregen vragen en je maakt taken over de stelsels 
om ze grondig uit te diepen en je kennis te bestendigen.  Online zijn 
er besloten werkgroepen waarin gecommuniceerd wordt met elkaar. 
 
Docente is Annick Peeters, vroedvrouw en verpleegkundige, re-
flexoloog met een eigen praktijk in Hoegaarden en Mol, docent bij 
Integratieve Reflexologie. 
 
 
Alle info :  
www.integratievereflexologie.be 
 
 

 

Katrien Hendrickx 

http://www.integratievereflexologie.be
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Inleiding 

Sportreflexologie draait rond blessures van voet, enkel en onderbeen bekeken 
vanuit de reflexzonewetenschap. Een blessure wordt gezien als onderdeel van 
een ketting die in onbalans geraakt is en als symptoom die blessure heeft. Een 
oplossing kan dus zelden komen van enkel het locale probleem. En een behan-
deling richt zich op het uitlokken van een reflex in de volledige ketting.  

 

Dit artikel probeert een beetje de link te tonen tussen de gekende voetreflexo-
logie en ons bewegingsapparaat aan de hand van een aantal zones. Het doel is 
om jullie nieuwsgierig te maken. Binnenkort start ik met een reeks online op-
leidingen rond blessures en hun sportreflexologische aanpak.  

Schrik niet, een minimale kennis van anatomie is een plus. In de opleiding zelf 
wordt deze aangereikt. 

Zone Prostaat/Baarmoeder  

In relatie tot aanhechting soleus, diepliggende kuitspier.  

Kuitspierproblemen zijn, zal deze zone moeten bewerkt worden. 

Achillespeesproblemen: indien er bij achillespees hinder is in aan de binnen-
kant, zal de aanhechting van de soleus op de pees aandacht zal vragen. 

Teelballen/Eierstokken  

In relatie tot aanhechting buitenste kuitspieren. Merk op dat zij aanhechten aan 
de achilles en aandacht vragen indien de klant hinder heeft aan de buitenkant. 

 

 

 

De communicatie tussen bewegen en de 

zones in de sportreflexologie. 
(John Rooms) 



 Blaas 

In relatie tot hielspoor. 

Druk op het blaasgebied ( kan tijdelijk toename hinder veroorzaken) 
in combinatie met het niergebied bewerken. Hierdoor ontstaat ont-
spanning. En zal er primair een positieve evolutie zijn naar balans. 

Spieren waar de blaasmeridiaan doorloopt herstellen zich bij het be-
werken van de blaaszone. 

Ischias  

In relatie tot de aanhechting van het peesblad en heeft dus een rol in 
aandoeningen zoals plantaire fasciitis en hielspoor. 

Lever/milt 

Beide zones hebben effect op de werking van het middenrif. Wat zijn 
nut heeft op de ademhaling. 

Bovendien kan je door hiermee ritmisch te werken, om beurt lever en 
milt stimuleren, de recuperatie stimuleren. Met een tennisbal kan de 
atleet dit zelf doen. 

7de halswervel (en overgang met 1ste ruggenwervels)  

Komt overeen met het MT1 gewricht. Wees waakzaam en controleer 
de beweeglijkheid van het gewricht. Beperking kan gestimuleerd 
worden met de peesbladstretch. 

Gebied van de twaalf ruggenwervels 

Stimuleren van deze zone maakt het bewegingsapparaat actief/
wakker.  

Heeft een invloed op de beweeglijkheid van de ribbenkast en dus van 
de ademhaling. Reactie in deze zone ( meer dan één punt) kan wijzen 
op spanning, verharding in het longgebied. 
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12de ruggenwervel  

Aansluiting 90% van de peroneus longus. Kijk deze na, doe eventueel een sta-
biliteitsoefening. 

12de ruggenwervel overgang met 1ste lendenwervel  

Komt overeen met het gewricht tussen middenvoet en cuneiform, is een eerste 
indicatie voor ontwikkelen van hallux valgus. Kijk de flexie van dit gewricht 
na. Onthou dat overflexie, teveel pronatie kan geven. 

Pijn in dit gebied is ook een indicator voor spanning op het middenrif. Een 
veel voorkomende probleemzone bij ademhaling. 

1ste lendenwervel  

Aansluiting 90% van de tibialis anterior. 

Lendenwervels  

Gelegen op het scheepsvormig beentje staan in relatie tot de tibialis posterior. 
De spier sluit daar aan en op 9 andere plaatsen op het plantair gedeelte van de 
voet. Uitermate belangrijke spier bij alle blessures. Leer je klant zeker Arabesk 
aan. 

Heiligbeen/staartbeen 

Indicator voor hinder op het gewricht tussen os talus en os naviculare ge-
wricht. Dit gewricht wordt gezien als de tweede enkel.  

Lage rug en heupmobiliteit. 

5de middenvoetsbeentje 

Aansluitpunt van de peroneus brevis.  

Bal van de voet 

Longpomp, een groot deel van dit gebied wordt gezien als longzone. Het sti-
muleren van dit gebied heeft effect op de ademhaling.  

Een van de redenen waarom vanuit energetisch oogpunt het voorvoetlanden te 
promoten is.  



Overzicht: 
 
Het bewegingsapparaat via de voet 
 
Via de voeten kan je het bewegingsapparaat ‘losmaken’ en ontspannen. 
Dit doe je ofwel reflexologisch of anatomisch. Je zal merken dat hier de 
werelden samenkomen. In beide gevallen werk je op de voeten. 

 

John Rooms  
www.sportreflexologie.be 
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UROCAM officieel geaccrediteerd door WHO/Europe 

 

12 oktober 2020 

Onlangs is EUROCAM officieel geaccrediteerd door de Wereldgezond-

heidsorganisatie (WHO). De WHO heeft veel aandacht voor CAM. Zo 

verscheen vorig jaar nog het ‘WHO global report on traditional and 

complementary medicine 2019’.  

EUROCAM onderhoudt al jaren betrekkingen met de WHO Regional 

Committee for Europe, om precies te zijn: met de Traditional, Comple-

mentary and Integrative Medicine (TCI) Unit. En nu is de aanvraag 

voor accreditatie bij WHO/Europe dus gehonoreerd. 

EUROCAM is een stichting die Europese koepelorganisaties van pati-

ënten en zorgverleners in de CAM/IM-sector vertegenwoordigt. Als 

pleitbezorgers van complementaire, alternatieve en integrale genees-

kunde zet deze stichting zich in om CAM/IM op Europees niveau zicht-

baarder te maken. De officiële positie bij WHO/Europe biedt EURO-

CAM meer mogelijkheden om CAM/IM op de kaart te zetten ten be-

hoeve van verbetering en behoud van de gezondheid van alle Europea-

nen. 

 

Meer informatie: www.cam-europe.eu.  

U kunt EUROCAM ook volgen op Facebook of u kunt zich abonneren 

op de nieuwsbrief via hun website. Indien u EUROCAM zou willen 

steunen dan kunt u dit doen door middel van een donatiebutton op hun 

website. 

 

(artikel bezorgd door Moniek Beck) 

Urocam 



Aura-Soma biedt uniek kleurverzorgende producten aan voor mensen 
die bewust leven. Met kleur als levend verzorgingsmiddel sluit Aura-
Soma de kring van traditionele concepten, die de mens in zijn geheel 
van lichaam, ziel en geest zien. Innerlijk welzijn en uiterlijk voorko-
men worden door de werking van kleur en geur in balans gebracht. 
Zorgvuldig gekozen en natuurlijke ingrediënten voldoen aan alle 
eisen waar een kwaliteitsverzorgingsproduct moet aan voldoen. 
 
In de kostbare oliën en geuressences komen ingrediënten uit planten, 
mineralen, edelstenen en kristallen door hun gemeenschappelijke 
kleuren tot een synergetische ontwikkeling die hun werking nog ver-
sterkt. Hierin volgt Aura-Soma één van de belangrijkste natuurprinci-
pes: de wet van resonantie. Daarna hebben twee of meerdere sys-
temen interactie en bereiken daardoor harmonie. Indien de Aura-
Soma producten bij gebruik hun levende dynamiek ontplooien wordt 
de mens deel van deze harmonische communicatie. 
 
Licht is de bron van het leven – kleur is haar taal. Kleuren zijn im-
pulsen voor creatieve uitdrukking van de ziel; ze bereiken onmiddel-
lijk het menselijke niveau van waarnemen en sturen op deze manier 
gevoelens, denken en handelen. Kleuren beschrijven stemmingen en 
temperamenten in hun verschillende tinten – soms zweven we op 
roze wolken, dan zien we rood van woede, geel van nijd of groen van 
jaloezie. 
 
Door de kleurenkeuze van de Aura-Soma producten maakt de mens 
verbinding met zijn ziel -en geestesgesteldheid. Door het gebruikt 
ervan activeert hij de zelfregulerende kracht en zorgt voor innerlijke 
balans, natuurlijke schoonheid en een levendige uitstraling. 

 

 

Auro-soma 
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VICKY WALL 
 
Het ontstaan van Aura-Soma is onafscheidelijk verbonden met 
de mythische figuur van Vicky Wall. Ze werd geboren als ze-
vende kind van een zevende kind, was helderziend en voelde 
zich dus zowel op deze wereld als in andere werelden thuis. Als 
helder wetende en helderziende droeg ze de waarde van de 
schepping hoog in het vaandel; mens en natuur staan centraal. 
 
In 1983 ontstond Aura-Soma, dat ze creëerde door haar innerlijk gevoel en visie. 
Ze was toen al meer dan 60 jaar en kon dus putten uit enorm ervaren beroepsleven. 
Zo had ze in een klassieke apotheek gewerkt, waar alle producten nog volgens re-
cept en eigenhandig bereid werden. Daarnaast had ze nog een zelfstandige praktijk 
podologie. 
 
Door haar vergevorderde blindheid moest Vicky Wall zich voortijdig uit het be-
roepsleven terugtrekken. Het is dus zeer verwonderlijk dat ze tijdens die jaren de 
uitzonderlijke en kleurrijke Aura-Soma producten in het leven riep. 
 
Door Aura-Soma gaf Vicky Wall de mensen een instrument om met de hulp van 
kleur in elke levensfase het evenwicht te behouden en in tijden van verandering 
zelfbewust en zelfstandig de eigen richting terug te vinden. 

 
Meer info ? 
http://www.aura-soma.be 



Behandelingen met voetreflexologie en ontspanningstechnieken hebben gunstige 
effecten op de kwaliteit van leven van patiënten met kanker en op de mate van 
pijn, angst en depressie die zij ervaren, zo blijkt uit dit onderzoek van de Univer-
sity of West Attica, gepubliceerd in The Journal of Alternative and Complementa-
ry Medicine.  
 
De effecten van reflexologie bleken op bijna alle vlakken groter dan die van ont-
spanning. 
In de gerandomiseerde, gecontroleerde, vergelijkende studie werden 88 patiënten 
uit een polikliniek voor palliatieve zorg willekeurig verdeeld in twee gelijke groe-
pen: een reflexologie- en ontspanningsgroep.  
 
Beide groepen ontvingen zes weken lang wekelijks een sessie van een half uur. 
Bij de voetreflexologie werden alle reflexpunten volgens de Bayly-methode be-
handeld. Tijdens de ontspanningssessie deden de patiënten ademhalings-, spier-
ontspannings- en visualisatie-oefeningen volgens de ontspanningsmethode van 
Benson. 
 
De effecten van de reflexologie en ontspanning op pijn, angst en depressie en 
kwaliteit van leven werd gemeten op drie momenten:  

• voor de interventie, 

• na vier weken en  

• na zes weken 
Alhoewel beide groepen een statistisch significante afname rapporteerden in angst 
en depressie, bleek bij de reflexologiegroep de vermindering significant groter 
dan bij de ontspanningsgroep. Tevens ervoer de reflexologiegroep een significant 
grotere verbetering in de kwaliteit van leven. Ook bleek reflexologie een groter 
effect te hebben op het omgaan met pijn dan ontspanning. 
 
De onderzoekers concluderen dat deze studie aantoont dat integratie van comple-
mentaire therapieën patiënten op een relatief betaalbare manier kan helpen zich 
beter te voelen en de kwaliteit van leven te vergroten.  
 
Ze opperen dat meer vergelijkende studies nodig zijn om een breed scala aan ef-
fectieve, wetenschappelijk onderzochte complementaire therapieën aan te kunnen 
bieden aan patiënten met kanker. 
 
Bronvermelding: 
Mantoudi, A. et al., Complementary Therapies for Patients with Cancer: Re-
flexology and Relaxation in Integrative Palliative Care. A Randomized Controlled 
Comparative Study, The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 
volume 26, issue 9, 11 sep 2020, 792-798 
 

Reflexologie en ontspanning bij 

mensen met kanker. (Moniek Beck) 

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2019.0402
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2019.0402
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/acm.2019.0402
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Wil je als reflexoloog samen met collega’s mee bouwen aan (h)erkenning 
van reflexologie en samen borg staan voor professionele en kwaliteitsvolle 
reflexologie? 
Dan verwelkomen we je graag als lid van BeVo – de enige officieel erken-
de beroepsvereniging van reflexologen in België. 
Als volwaardig erkend lid betaal je een jaarlijkse bijdrage van 90 euro (75€ 
voor 25/12) en in ruil : 
 

• laat je je praktijk groeien door de vermelding op onze social media en 
website (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 vragen een antwoord te geven 

• kun je een voordelige groepsverzekering BA afsluiten 

• ontvang je per kwartaal ons magazine met inspirerende, relevante arti-
kelen, 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 kwali-
teitslabel 

• krijg je GRATIS toegang tot onze ledendag om met ons (het bestuur) 
in gesprek te gaan, je vaardigheden te oefenen en ook zo werk je aan het 
behouden van je kwaliteitslabelkan je gratis gebruik maken van on-
ze banner. 
 
Meer info vind je op de website http://www.bevo-belgie.org/lidmaatschap/ 
 

Voordelen lidmaatschap 



Onderstaande scholen zijn erkend als volwaardige oplei-

ding, deze voldoen aan ons Core Curriculum, welke vereist : 

minimum 100 uren AFP (anatomie, fysiologie pathologie), 150 

uren reflexologie en 50 casestudy’s 

 

 

Gouverneur Roppesingel 83 

3500 HASSELT 

0475 58 27 43 

zaakvoerder@goldenfeet.be 

www.goldenfeet.be  

 

Spoorwegstraat 14 

8200 BRUGGE 

078 353 653 

info@syntrawest.be 

www.syntrawest.be  

 

Centre d’Etude de Reflexologie 

Rue Emile Banning 105 

1050 Ixelles 

Tél: +32 476 28 10 04 

cer.reflexologie@gmail.com 

https://www.cer-reflexologie.com/  

Erkende opleidingen tot professi-

oneel reflexoloog. 

mailto:zaakvoerder@goldenfeet.be
http://www.goldenfeet.be/
mailto:info@syntrawest.be
http://www.syntrawest.be/
mailto:cer.reflexologie@gmail.com
https://www.cer-reflexologie.com/
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Nieuwenbos 5 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tel: 02/466.27.29 

info@causalevoetreflexologie.be 

www.causalevoetreflexologie.be  

 

 

Van Schoonbekestraat 148 

2018 Antwerpen 

03 230 13 82 

info@owc.be 

www.owc.be  

 

 

Gallicstraat 5 

3300 Tienen/Bost 

Verantwoordelijke: Katrien Hendrickx 

0494 58 49 52 

katrien.hendrickx@scarlet.be 

www.integratievereflexologie.be  

 

 

Evelaarslaan 205 

9160 Lokeren 

0498 24 06 84 

info@hildeschoonjans.be 

www.reflexology4u.be  

 

 

mailto:info@causalevoetreflexologie.be
http://www.causalevoetreflexologie.be/
mailto:info@owc.be
http://www.owc.be/
mailto:katrien.hendrickx@scarlet.be
http://www.integratievereflexologie.be/
mailto:info@hildeschoonjans.be
https://reflexology4u.be/school/


Linda Jacobs 

Roskamstraat 6 

1861 Wolvertem  

linda.jacobs@teenspirit.be  

www.teenspirit.be 

0497 23 51 53  

 

Voetreflextherapeut           

Docent bij- & nascholingen 

Het Juweel 17 

5081 PP Hilvarenbeek 

06 48 71 2003 

www.brigittekoch.nl 

www.28dagenpuureten.nl 

www.lekkerslapen.nl  

 

 

Erkende workshops en thema- 

dagen. 

http://linda.jacobs@teenspirit.be/
http://www.teenspirit.be/
http://www.brigittekoch.nl/
http://www.28dagenpuureten.nl/
http://www.lekkerslapen.nl/
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Campus Antwerpen: Bosbeeksebrug 31, 2600 Berchem 
Campus Leuven: Geldenaaksebaan 327, 3001 Heverlee 
Campus Mechelen: Oude Baan 2, 2800 Mechelen  
klantencentrum@syntra-ab.be 
www.syntra-ab.be 
03 431 99 00  

 

Antwerpsedreef 51 
2980 ZOERSEL 
Tel: 0476 905 003 
Info@sarafijn.be 
www.sarafijn.be  

 

Albertkanaalstraat 22 
3511 KURINGEN 
Tel: 0497 41 32 17 
info@mnt-nr.com 
www.mnt-nr.com  

 

 

John Cockerillstraat 2 
3665 AS 
Tel: 0473404430 
peetersweltens@yahoo.com 
www.reflexologietherese.be  

 

Koevliet 2 C 
9240 Zele 
Tel: 052 45 12 80 of 0488 66 01 35 
info@scheldeland.net 
www.scheldeland.net  

Erkende specialisaties en nascholingen. 

mailto:klantencentrum@syntra-ab.be
http://www.syntra-ab.be/
mailto:info@mnt-nr.com
http://www.mnt-nr.com/
mailto:peetersweltens@yahoo.com
http://www.reflexologietherese.be/
mailto:info@scheldeland.net
http://www.scheldeland.net/


BeVo 

Rue de Hamme-Mille 196 

B - 1390 Nethen 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

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

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

BESTUUR 

Voorzitter 

Tamara Cobos Rodriguez  

Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 Nethen 

0473/47.39.79 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

Sonja De Loose - Dorpvaart 8  - 9180 Moerbeke Waas - 

0475/49.30.25  

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

Didier Vin - Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 Nethen 

0486/85.69.59 

boekhouding@bevo-belgie.org 

 

 

 

 

Contactgegevens 

Didier & Tamara  Sonja 
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Secretaris 

Sophie Vandendriessche 

0491/59.09.93 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Commissie erkenning (nieuwe leden) 

Ann Van De Voorde  

0497/13.78.49 

erkenning@bevo-belgie.org 

Commissie scholen (& navorming)  

navorming@bevo-belgie.org 

Commissie evenementen 

Tamara Cobos Rodriguez 

congres@bevo-belgie.org 

Commissie rersearch 

Hannan Ben Abdeslam 

research@bevo-belgie.org 

Magazine BeVo 

Sonja De Loose  

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacteren. 

Op deze manier ontvang je sneller en correcter antwoord en 

voorkom je dubbel werk binnen onze organisatie. 



2021 

• Ledendag : 27 februari 2021 (Vl. Brabant) 

• Massagebeurs : 6-7 maart 2021 (Waregem) 

• Congres : 25 september 2021 (Gent) 

• Internationale workshop door Hagar Basis :  

26+27 september 2021 

 

(alle data voorlopig onder voorbehoud) 

BeVo Agenda 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 

Beroepsvereniging van Reflexologisten 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 


