
 
 In dit document kunnen jullie 

alle belangrijke informatie 
terugvinden van en over BeVo. 

Deze info is onder voorbehoud 
van wijzigingen en is tevens  

beschikbaar op 
www.bevo-belgie.org. Dit op de 

openbare pagina’s of op de 
inlogpagina die enkel 

toegankelijk is voor de leden 
van BeVo. 

De gegevens op de website 
zijn up-to-date en daarom ook 

de meest correcte.

Florist directory
Talk to your florist about the varieties you are interested in 
and let him or her put together something to fit your personal 
needs and desires.

INFOBROCHURE



SUNFLOWER     These large field-grown flowers have 2- 

to 8-inch diameters. Short petals surround a large disc. Petal colors are pale 
or golden yellow, orange, red or bronze; discs are brown, black, or green. 
Thick stems support single- and double-flower varieties.
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Wat is BeVo
BeVo is een, door FOD Economie, officieel 
erkende beroepsvereniging. 
Tijdens de installatievergadering van de Hoge 
Raad voor zelfstandigen en KMO’s, werd bekend 
gemaakt wie o.a. de voorzitter is voor 
sectorcommissie 10 ‘personenzorg’ en dit voor 
de periode van 2016 tot 2022. Deze persoon 
fungeert als onze contactpersoon. 

BeVo verdedigt reflexologie als een volwaardig 
beroep en wij streven naar het reguleren en het 
promoten ervan.
Wij zijn geen opleidingscentrum, maar hebben 
wel de controlerende functie op onze erkende 
opleidingscentra. Hier werken wij naar het 
reguleren en organiseren van permanente 
vorming en zo houden wij toezicht op het feit of 
onze erkende leden al dan niet een degelijke 
opleiding volgden en zich tijdig blijven bijscholen. 
Als basisopleiding volgen wij de richtlijnen van 
RiEN. Meer hierover leest u verder in deze 
informatiebrochure. 

Een overzicht van de door ons erkende scholen 
voor (deel)opleiding staat op de website van 
BeVo en wordt jaarlijks gecontroleerd en 
aangepast. 
Om onze stem te kunnen laten klinken bij FOD 
Economie en zo verandering te kunnen brengen 
in het beroep ‘reflexoloog' hebben wij ook u 
nodig. Lees alles over de voorwaarden om u bij 
ons aan te sluiten of contacteer ons. Wij 
beantwoorden alle vragen met plezier.



Contactgegevens
Beroepsvereniging van reflexologen België

Rue de Hamme-Mille 196
1390 NETHEN

www.bevo-belgie.org

Ondernemingsnummer: 0829 918 340
Rekeningnummer IBAN: BE19 0018 1171 8712

Sonja De Loose
Ondervoorzitter
Bestuur

Tel: 0475 49 30 25
E-mail: ondervoorzitter@bevo-belgie.org

Tamara Cobos Rodriguez
Voorzitter
Bestuur

Tel: 0473 47 39 79
E-mail: voorzitter@bevo-belgie.org

Sophie Vandendriessche
Secretaris
Bestuur

Tel: 0491 59 09 93
E-mail: secretariaat@bevo-belgie.org

Ann Van De Voorde
Ledenerkenning
Vrijwilliger

Tel: 0497 13 78 49
E-mail: erkenning@bevo-belgie.org

Didier Vin
Penningmeester
Bestuur

Tel: 0486 85 69 59
E-mail: boekhouding@bevo-belgie.org
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Onze doelstellingen en pijlers
1) Informatie verzamelen over wat er leeft in de wereld van de reflexologie in 
België en in Europa
Dit zowel op vlak van onderzoek, nieuwe technieken, nieuwe inzichten, diverse 
samenwerkingsverbanden, uitwisselingsprojecten en kwalitatieve opleidingen. We 
zijn als BeVo actief lid van RiEN (Reflexology in Europe Network), waardoor we ook 
op Europees niveau de mogelijkheid hebben om ervaringen uit te wisselen met de 
verschillende aangesloten landen.

2) Op een gestructureerde wijze deze informatie doorspelen naar de 
reflexologen
Enerzijds willen we leden samenbrengen om hun eigen inzichten en ervaringen te 
kunnen uitwisselen. Anderzijds willen we hen ondersteunen door kwalitatieve 
bijscholingen te organiseren en door op regelmatige tijdstippen de laatste 
ontwikkelingen mee te delen via onze nieuwsbrief, e-mail en website.

3) Het reguleren en organiseren van permanente vorming 
BeVo wil duidelijkheid scheppen over de verschillende toepassingen van 
reflexologie. Meer bepaald het onderscheid tussen het waardevolle gebruik in 
huiselijke kring en de professionele behandeling en begeleiding van cliënten. We 
willen dit doen door samen met de opleidingscentra tot een professionele 
basisopleiding te komen, nl. het Belgische Core Curriculum, dat de kwaliteit 
waarborgt en voldoende ruimte biedt voor de specifieke eigenheid van de school 
zelf. Nu reeds werken verschillende opleidingscentra actief mee aan de 
uitwerking van deze doelstelling. Ook in deze aanpak volgen wij de voorgestelde 
normen van het RiEN.
 
4) Het registreren van bekwame reflexologen op onze openbare ledenpagina
We willen een informatiebron aanreiken waarin mensen op zoek kunnen gaan naar 
uitleg over de werking en inhoud van reflexologie. Daarnaast kijken wij toe dat onze 
leden voldoen aan onze toelatingsvoorwaarden en bekwaamheidscriteria en ook 
dat zij onze deontologische code naleven. Tevens wordt er informatie verstrekt over 
welke professionele reflexologen er in uw omgeving gevestigd zijn en willen wij de 
sociale contacten bij onze leden onderling bevorderen.
 
5) Tot slot zijn we een aanspreekpunt voor de overheid en voor RiEN
Sinds augustus 2007 is BeVo als eerste beroepsorganisatie voor reflexologen 
erkend door de Raad van State. Hier werken we verder aan de officiële erkenning 
van reflexologie en gaan wij naar de vergaderingen van de Hoge Raad voor de 
Zelfstandigen en de KMO om uit eerste hand op de hoogte gebracht te worden van 
de wijzigingen op nationaal gebied. Tevens zijn wij erkend lid van RiEN en gaan wij 
ook naar hun jaarlijkse vergadering om zo ons zegje te hebben in de wijzigingen op 
Europees niveau. Hier netwerken wij dan ook met andere Europese 
beroepsverenigingen. 

 



 
De vlinder staat voor het vrije, maar ook de verandering (ontpopping), de innerlijke 

schoonheid die ontplooid wordt om buitenaf zichtbaar te worden. Het moment dat 
afgebeeld is, stelt het uitvliegen voor, de vrije solo vlucht.
 

De vlucht van de vlinder gaat door de O. De reflexoloog wijst de weg die gevolgd kan 

worden.
 

De bollen die gebruikt zijn staan voor de drukpunten die een belangrijke rol spelen in 

de reflexologie maar ook voor het oneindige, het volmaakte... de bollen zijn 
geconcentreerder naar de kern van de vlinder.
 

De kern staat voor de rust, ontspanning, wijsheid, ... (kleur groen) die 

samengebundeld wordt en ervoor zorgt dat men met een vrijer gevoel kan leven. De 
weerkaatsing staat voor de reflectie.

De donkergroene kleur is de hulp van de reflexoloog (ook Bevo staat in die kleur), 

maar de meeste inbreng komt van de persoon in kwestie zelf. Groen staat voor: 
kalmeren van lichaam en geest, ontspanning, hoop, inzicht, wijsheid, rust, orde, 
toekomst en groei. Maar ook is groen de kleur van de hartchakra en willen we hiermee 
aantonen dat we werken vanuit ons hart.
 

De witte openingen ertussen schenken het pure, de waarheid, zuiverheid... die 

helpen het gewenste resultaat te bekomen.

Ons logo



Onze deontologische code

Doel:
Deze Deontologische Code is bestemd om als algemene referentie van 
beroepsethiek te dienen voor alle reflexologen, ongeacht hun werkterrein, hun 
methodes, hun functies of hun theorieën.
Het voornaamste doel ervan is garantie te bieden om op zowel professioneel als 
collegiaal vlak professioneel te functioneren, problemen te voorkomen en het 
vertrouwen te waarborgen bij de cliënt, de ziekteverzekeraar, de overheid en de 
koepelorganisaties.

Vooreerst een definitie die de beroepsvereniging, BeVo, voorop stelt wat verstaan 
wordt onder reflexologie: “Reflexologie is de leer, de kennis en de bewerking van 
reflexpunten en -zones, die corresponderen met en een weerspiegeling zijn van 
alle weefsels van het lichaam. Reflexologie is een unieke methode om 
homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen.”
De bepalingen van deze code gelden voor alle reflexologen, al dan niet 
aangesloten bij de beroepsorganisatie BeVo. Zij gelden tevens voor studenten 
tijdens hun stageperioden en/of het opmaken van casestudies. Docenten 
reflexologie leven deze code na en zien erop toe dat de studenten de bepalingen 
van de code eveneens naleven.

Wanneer reflexologen toetreden tot de beroepsvereniging, BeVo, houdt dit in dat 
zij zich ertoe verbinden de bepalingen van de Deontologische Code na te leven.
Deze code werd goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 13 februari 2012 
te Antwerpen.



I. De reflexoloog zal de principes en richtlijnen, die in deze code beschreven 
staan, voor ogen houden en navolgen.

II. De reflexoloog dient een minimumopleiding genoten te hebben zoals 
beschreven staat in het “Belgisch Curriculum voor reflexologie” uitgegeven door 
BeVo. Hij staat borg voor zijn eigen kwalificaties, maar is zich ook bewust van zijn 
eigen beperkingen en van die van zijn technieken.

III. De reflexoloog levert enkel de diensten waarvoor hij/zij is gekwalificeerd. 
De reflexoloog oefent in geen geval het beroep van arts of paramedisch beroep 
uit, behalve indien men hiervoor officieel opgeleid en gediplomeerd is.

IV. Een reflexoloog stelt geen diagnose en behandelt geen ziekten maar 
begeleidt de mens in zijn geheel. De reflexoloog mag geen voorschriften 
verstrekken aan cliënten.

V. De reflexoloog houdt rekening met aanwijzingen of gegevens bij een 
gemeenschappelijke of doorverwezen cliënt van een collega, een andere 
beoefenaar van de complementaire geneeswijzen, de huisarts of medisch 
specialist. De reflexoloog levert geen kritiek op de behandeling die door de arts 
werd voorgeschreven.

VI. De reflexoloog dient in orde te zijn met de wetgeving van het land waarin 
hij/zij woont en/of werkt, betreft het uitoefenen van een zelfstandige activiteit. 
Indien de reflexoloog in België ̈ actief is, houdt dit in dat men zich dient in te 
schrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij een Sociale Kas naar 
keuze.

VII. De reflexoloog zorgt ervoor verzekerd te zijn tegen 
beroepsaansprakelijkheid en voor rechtsbijstand om zich te voorzien tegen 
eventuele schadegevallen.

VIII. De reflexoloog moet altijd de hoogste principes in acht nemen in zijn 
professioneel handelen, zowel t.o.v. de cliënt als t.o.v. de maatschappij.

IX. De reflexoloog mag zich niet inlaten om uit motieven van winstbejag 
beïnvloed te worden.

X. De reflexoloog wordt voorzichtigheid geboden bij het publiceren van 
nieuwe inzichten en ontdekkingen, alsook van bewerkingsmethodes, waarvan de 
waarde nog niet is erkend door het beroep in de brede zin.

1. Plichten van de reflexologen in het algemeen



I. Een reflexoloog eerbiedigt en verdedigt de fundamentele rechten van het 
individu: vrijheid, waardigheid, privacy en autonomie. Hij komt alleen tussen na 
vrije en bewuste instemming van dit individu en erkent zijn recht op eigen keuze 
van reflexologist.

II. De reflexoloog zal geen cliëntenbinding in de hand werken, noch de cliënt 
onder morele, psychische of financiële druk plaatsen.

III. De reflexoloog moet steeds het belang en het behoud van het leven voor 
ogen houden, en dit vanaf het tijdstip van de conceptie tot aan de dood.

IV. Onder geen enkel voorwendsel of omstandigheid wordt aan de reflexoloog 
toegelaten iets te doen dat de fysische of mentale weerstand zou verzwakken of 
schaden van een cliënt.

V. Voor het welzijn van de cliënt moet de reflexoloog voortdurend zijn kennis 
verdiepen en zijn ervaring verrijken. Dit onder meer door bijscholingen te volgen 
en vakliteratuur door te nemen.

VI. De reflexoloog streeft naar professionele uitmuntendheid door geregelde 
reflectie over zichzelf en de professionele capaciteiten en zwakheden en door 
voortdurende training en vorming.

VII. De reflexoloog is volledige loyaliteit verschuldigd aan zijn cliënt voor wat 
betreft de benadering van de cliënt in al haar facetten. Wanneer een nodig 
onderzoek of behandeling buiten zijn mogelijkheden of bevoegdheid valt, moet 
hij onmiddellijk een andere reflexoloog, therapeut of arts adviseren die de 
noodzakelijke mogelijkheden bezit.

VIII. Het is de plicht van de reflexoloog rekening te houden met de respectieve 
beperkingen en met de complementariteit van de reflexologie in de ruimste zin 
van het woord. De best mogelijke samenwerking en verstandhouding met 
andere reflexologen, moet steeds worden nagestreefd, om eventuele 
urgentiebehandelingen, complementaire onderzoeken of adviezen eenvoudiger 
te maken.

IX. De reflexoloog moet te allen tijde de noodzakelijke handelingen in nood 
stellen, tenzij hij ervan verzekerd is dat er een meer adequate handeling ten 
gepaste tijde kan en zal gegeven worden door een ander.

2. Plichten van de reflexologen t.o.v. de cliënt



X. Elke cliënt heeft recht op de best mogelijke behandeling. De gegevens 
ervan zullen bijgehouden worden in een dossier. Deze gegevens moeten ter 
kennis gebracht worden van andere beoefenaars die dezelfde cliënt verzorgen, 
op hun aanvraag en met akkoord van de cliënt.

XI. De reflexoloog is aan de cliënt strikt beroepsgeheim verschuldigd 
aangaande alle onderwerpen die hem werden toevertrouwd of waarvan hij 
kennis heeft genomen doordat er een relatie werd opgebouwd tussen de cliënt 
en de reflexoloog. 

Art. 458 van het strafwetboek dient echter wel opgevolgd te worden: 
“Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, 
vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep 
kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken 
buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een 
parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het 
geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft 
met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 
honderd [euro] tot vijfhonderd [euro]”

XII. De reflexoloog houdt rekening met de individuele grenzen van aan te 
raken zones en van uitgeoefende druk terwijl hij de verlangens van de cliënt 
zoveel mogelijk tegemoet komt binnen persoonlijke, professionele en ethische 

2. Plichten van de reflexologen t.o.v. de cliënt

3. Hygiëne en veiligheid

I. De reflexoloog oefent het 
beroep uit in een praktijk die voldoet 
aan alle gebruikelijke hygiënische 
voorschriften.

II. De reflexoloog oefent het 
beroep uit in een praktijk die voldoet 
aan alle gebruikelijke 
veiligheidsvoorschriften.

Hygiëne + 

veiligheid = 

gezondheid



I. De reflexoloog is ertoe gehouden vertrouwensrelaties te scheppen naar 
zijn collega’s toe.

II. De reflexoloog zal de cliënten van zijn collega's niet beïnvloeden. Hij 
mag aan zijn cliënten of aan die van collega's geen wantrouwen laten blijken 
t.o.v. zijn collega's.

III. Indien een reflexoloog meent dat een persoon ten onrechte zich de 
beroepstitel van erkend reflexoloog toe-eigent, zal men de beroepsvereniging 
BeVo op de hoogte brengen.

IV. Wanneer een reflexoloog zijn beroep zowel in loondienst als in privé-
praktijk beoefent, mag hij niet van het eerste profiteren om "privé-cliënten" te 
werven.

V. De reflexoloog eerbiedigt de opvattingen en de praktijk van zijn 
collega’s in zoverre deze in overeenstemming zijn met de Deontologische 
Code. Dit sluit echter de mogelijkheid van gegronde kritiek niet uit.

VI. Wanneer een reflexoloog bij de uitoefening van zijn beroep contractueel 
of statutair verbonden is aan een privé-onderneming of een openbare 
instelling, houdt dit geen wijziging in van zijn professionele plichten en in het 
bijzonder van de verplichtingen betreffende het beroepsgeheim en van de 
onafhankelijkheid in de keuze van methodes en in zijn beslissingen. Bij het 
opmaken van contracten maakt hij melding van de Deontologische Code en hij 
verwijst ernaar in zijn professionele verbintenissen.

VII. De reflexoloog steunt zijn collega's tegenover het publiek of tegenover 
ongegronde kritiek.

VIII. De reflexoloog doet nooit aan vergelijkende reclame

4. Plichten van de reflexologen t.o.v. andere 
collega's en/of wergevers



I. De reflexoloog vraagt eerlijke 
honoraria en voorziet in een 
correcte administratieve registratie 
hiervan.

II. De reflexoloog is verplicht 
eerlijk te zijn over de financiële 
gevolgen van zijn 
beroepsactiviteiten. Die gevolgen 
maken het voorwerp uit van een 
overeenkomst die wordt afgesloten 
voor de aanvang van de 
tussenkomst. Deze overeenkomst 
is herzienbaar op verzoek van elk 
van de partijen volgens overeen te 
komen modaliteiten.

III. De reflexoloog aanvaardt 
noch biedt enige commissie 
wanneer hij een cliënt doorverwijst 
naar of doorverwezen krijgt van 
een andere beroepsbeoefenaar.

IV. In geval van betwisting over 
het honorarium, kan de cliënt en/of 
de reflexoloog het advies inwinnen 
bij de beroepsvereniging BeVo.

V. Het ontvangen van eender 
welke fondsen, die in verband 
staan met diensten bewezen aan 
een cliënt, verschillend van een 
ereloon; of het betalen in dezelfde 
omstandigheden van eender welke 
vergoeding zonder het medeweten 
van de cliënt, zoals een commissie, 
gift of achterstallige betaling wordt 
als onethisch beschouwd.

5. Vergoedingen

6. De reflexoloog en 
commerciële 
ondernemingen
I. De reflexoloog is ertoe 
gehouden geen getuigschriften of 
lovende certificaten uit te schrijven 
- al dan niet bestemd voor 
publicatie - aangaande eender 
welke toepassing, apparaat, 
kleding, cosmetica of voedsel.

II. De reflexoloog mag geen 
oordeel uitspreken met het doel te 
schaden.

 



I. De reflexoloog heeft het recht om zijn diensten aan het publiek bekend te 
maken. De verstrekte informatie dient objectief te zijn en mag niet in strijd zijn 
met eventuele wettelijke voorschriften.

II. Individuele advertenties in dagbladen, weekbladen, tijdschriften enz. 
mogen uitsluitend een informatief karakter dragen i.v.m. reflexologie.

III. De reflexoloog mag een naamplaat aanbrengen, zoals dit gebruikelijk is 
voor een vrij beroep.

IV. Bij publicatie van artikels in wetenschappelijke, sociaal technische of 
andere tijdschriften mogen naam en beroepstitel van reflexoloog vermeld 
worden, eventueel met de coördinaten.

V. Indien in een artikel, omzendbrief, folder of dergelijke BeVo vermeld 
wordt, dient een dubbel van het betreffende stuk voor publicatie aan het 
secretariaat van BeVo doorgestuurd te worden ter inzage.

VI. De reflexoloog mag met een individuele stand deelnemen aan beurzen, 
congressen, studiedagen,... om zijn diensten bekend te maken. Indien dit zal 
gebeuren met vermelding van BeVo, dient een adressenlijst van de collega 
BeVo-leden beschikbaar te zijn voor het publiek.

7. De reflexoloog en het brede publiek

8. Procedure bij deontologische problemen
I. Iedere cliënt, die op de diensten van een reflexoloog beroep doet, heeft het 
recht om, indien er hiervoor een gegronde reden is, klacht neer te leggen tegen 
de betreffende reflexologist. 

Studenten worden in voorgaande zin bezien als cliënt van de docent. Een 
commissie, ingesteld door de Raad van Bestuur van BeVo, zal de klacht 
onderzoeken en eventueel sanctioneren. 

Klachten dienen schriftelijk neergelegd te worden.

II. Het adres, waarop de cliënt terecht kan met zijn klacht moet duidelijk 
zichtbaar in de wachtzaal worden aangebracht.

9. Opleidingen, symposia aan derden en 
congressen
I. Het logo en de naam van BeVo mogen slechts na schriftelijke goedkeuring 
van de Raad van Bestuur gebruikt worden. De door BeVo erkende opleidingen 
en de verenigingen die aangesloten zijn bij BeVo kunnen hiervoor de nodige 
aanvragen doen.



Reflexologie

Reflexologie is de leer, de kennis en de 
bewerking van reflexpunten en -zones, die 

corresponderen met en een weerspiegeling zijn 
van alle weefsels van het lichaam. 

Reflexologie is een unieke methode om 
homeostase van de mens in al zijn aspecten te 

bevorderen.

Definitie van Betekenis
Reflexologie is een holistische 

geneeswijze, die oorspronkelijk bekend 
stond als de reflexzonetherapie, en die 
werkt door middel van het uitoefenen 
van druk op en het masseren van de 

handen en de voeten.
Het Van Dale woordenboek omschrijft 

"reflex" als: "re·flex de; m -en onbewuste 
reactie op een prikkel"

Echter, binnen de reflexologie wordt 
reflex gebruikt in de zin van "reflectie" of 

spiegelbeeld. Deze reflecties of 
reflexzones bevinden zich in de 

voetzolen, op de handpalmen, op de 
oren, op het gelaat... die zich als kleine 

spiegels van het gehele organisme 
gedragen.



Geschiedenis

Egypte

De oorsprong wordt ook wel in Egypte 
gezocht. De aanleiding hiervoor wordt 
gevormd door een reliëf in een 
Egyptische graftombe uit 2330 v.C. In 
de afbeelding zijn vier mensen 
weergegeven. Eén wordt behandeld 
met voetmassage en één met 
handmassage. Anderen schrijven de 
ontdekking toe aan de Inca’s, een van 
de oudere Peruaanse volkeren, met 
een geschiedenis van mogelijk 12.000 
jaar. Er wordt wel beweerd dat zij hun 
kennis van zonetherapie aan de 
Noord-Amerikaanse Indianen nalieten, 
die deze vorm van behandeling tot op 
de dag van vandaag nog toepassen.

Europa in de 
16e eeuw
Zeker is dat de zonetherapie al in 
de 16e eeuw werd gebruikt. 
Cellini (1500-1571), de bekende 
Florentijnse beeldhouwer, 
gebruikte stevige druk op zijn 
handen en tenen om de pijn in 
zijn lichaam te verlichten en dit 
had blijkbaar resultaat. Tijdens de 
16e eeuw werden in Europa 
verscheidene boeken over 
zonetherapie gepubliceerd. Eén 
van die boeken was geschreven 
door dr. Adamus en dr. Atatis. Iets 
later verscheen een soortgelijk 
boek van de hand van dr. Ball uit 
Leipzig.

William Fitzgerald
De oorsprong van de reflexologie is niet bekend. In zijn boek “Zone Therapy” 
stelt dr. William Fitzgerald het volgende: “Een vorm van behandeling met gebruik 
van drukpunten was 5000 jaar geleden al bekend in India en China. Deze kennis 
is echter verloren gegaan. Misschien werd het verdrongen door de acupunctuur, 
die als de sterkere loot uit dezelfde stam voortkwam.”
De eer voor het opzetten van de reflexologie zoals wij die vandaag de dag 
kennen, komt toe aan dr. William Fitzgerald.



Hij ontdekte dat, indien er druk op 
zekere delen van de voet werd 
uitgeoefend, bepaalde delen van het 
lichaam verdoofd raakten. De 
resultaten van zijn onderzoek stelden 
hem in staat om het lichaam onder te 
verdelen in tien longitudinale 
energiezones – vijf voor de rechterhelft 
van het lichaam en vijf voor de linker – 
door een denkbeeldige lijn van de top 
van het hoofd door het midden van het 
lichaam te trekken. Deze tien 
energiezones eindigen bij de voetzolen 
en de handpalmen.

In 1916 beschreef dr. Edwin Bowers, 
een collega van dr. Fitzgerald, de 
behandeling zoals voorgesteld  door 
dr. Fitzgerald en noemde het 
“zonetherapie”.

Een jaar later verscheen hun 
gezamenlijke werk in een boek dat 
Zone Therapy heette. Het bevatte 
behandelingen en aanbevelingen voor 
artsen, tandartsen, gynaecologen, 
keel-, neus- en oorartsen en 
chiropractors. De eerste uitgave 
bevatte diagrammen met de reflexen 
op de handen en voeten en de 
daarmee samenhangende tien zones 
van het lichaam. Dr. Fitzgerald begon 
al snel lezingen te geven over zijn 
therapie.

Deze theorieën werden gematigd 
enthousiast ontvangen door de 
medische stand. Eén arts, Joseph 
Shelby Riley, was dermate onder de 
indruk dat hij en zijn vrouw, die ook 
arts was, besloten zich verder in de 
zonetherapie te verdiepen, om die in 
hun eigen praktijk toe te passen. Een 
assistente van Joseph Riley, Eunice 
Ingham (1879-1974), nam het initiatief 
om te komen tot wat we nu 
reflexologie noemen

In 1895 studeerde hij op 23-jarige leeftijd af in 
de medicijnen aan de universiteit van Vermont 
(V.S.). Na te hebben gewerkt in ziekenhuizen 
in Wenen, Parijs en Londen, specialiseerde hij 
zich als keel-, neus- en oorarts en vestigde 
zich in Connecticut. Toen hij in Wenen werkte, 
bestudeerde hij de werken van de. H. Bresslar, 
die de relatie tussen drukpunten in de voet en 
de organen onderzocht had, en wiens 
bevindingen in een boek, “Zonetherapie”, 
gepubliceerd waren. Interessant genoeg 
meldde dr. Bresslar dat de therapeutische 
voetmassage al in de 14de eeuw toegepast 
werd.

Dr. Fitzgerald begon de zonetherapie op zijn 
patiënten toe te passen. Om druk uit te 
oefenen, maakte hij gebruik van riemen, 
klemmen en sondes van rubber. 



Eunice Ingham
Dankzij haar toewijding en onderzoek was Eunice Ingham in staat het 
verband te leggen tussen de anatomie van het lichaam en de voeten. Zij 
ontdekte dat de voeten de toestand van het gehele lichaam spiegelen. Zij 
ontdekte ook dat de grote gevoeligheid van de voeten de behandeling 
versterkte. Dit verklaart waarom reflexologie behandelingen zich over het 
algemeen meer op de voeten dan op de handen richten.



Eunice Ingham
Eunice Ingham reisde vele jaren langs 
verwante therapeuten en deelde haar 
kennis met masseurs, osteopaten en 
natuurgenezers. Tijdens haar leven 

schreef ze twee boeken: Verhalen die 
de voeten kunnen vertellen en Verhalen 

die de voeten vertelden. In 1960 
introduceerde een van haar studenten, 

Doreen Bayly, de reflexologie in 
Engeland. Ze startte een opleiding in 

Engeland en gaf cursussen in Europa. 
Een van haar leerlingen, Hanne 

Marquardt ontwikkelde de technieken 
van Eunice Ingham op haar eigen 

manier verder. Ook zij heeft een grote 
bijdrage geleverd in het verspreiden van 

de kennis en kunde in Europa.

Dwight Byers
De kennis van Eunice Ingham wordt door 

haar neef en nicht, Dwight Byers en 
Eusebia B. Messenger nog steeds verder 

uitgedragen. De reflexologie heeft met 
het toenemen van de kennis van de 
anatomie en fysiologie een steeds 
wetenschappelijker achtergrond 

gekregen. Dit heeft de acceptatie bij de 
orthodoxe medische stand sterk 

bevorderd.
In vele landen zijn reflexologie-

verenigingen inmiddels erkend. Vandaag 
de dag is reflexologie een therapie die 

wereldwijd sterk in opkomst is.

http://www.bevo-belgie.org/boek-eunice-ingham/


Uw lidmaatschap
U kunt aanmelden als volwaardig lid indien:

• u afgestudeerd bent aan één van onze erkende scholen (of)
• u voldoet aan volgende opleidingscriteria: (of)

• 100 lesuren anatomie
• 150 lesuren reflexologie
• 50 uren casestudies

(of 3 jaar werkzaam in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep)
• u slaagt voor ons toelatingsexamen 

Heeft u de studie nog niet afgerond en wilt u toch reeds lid worden van 
BeVo om te genieten van onze voordelen dan kunt u zich steeds 
inschrijven als aspirant lid. 

Iedereen die een opleiding reflexologie gestart is, kan aspirant lid worden van BeVo 
en genieten van onze voordelen. BeVo is ideaal om al uw vragen, twijfels, 
onzekerheden weg te nemen. Samen met ons kunt u groeien tot erkend lid 
reflexologist van BeVo.

Maar ook inschrijven als steunend lid is mogelijk om zo de werking van BeVo te 
ondersteunen. U geniet dan van dezelfde voordelen als onze aspiranten.

Aspirant / 
steunend lid

Prijs / kalenderjaar 
€ 50,-
+ € 15,- éénmalige 
administratiekost 

Online inschrijven kan via 
https://www.bevo-belgie.org/
lidmaatschap/

Volwaardig lid

Prijs / kalenderjaar 
€ 95,-
+ € 15,- éénmalige 
administratiekost 

Wie zich aanmeldt of zijn 
volgend lidjaar betaalt tussen 
1/7 en 25/12 betaalt slechts 
€ 80,- !!!!
Online inschrijven kan via 
https://www.bevo-belgie.org/
lidmaatschap/





KWALITEIT
Omdat u een degelijke opleiding volgde of 
aan het volgen bent, deelt u onze 
waardering voor het beroep. Daarom 
verdedigt BeVo reflexologie om als 
beroep erkend te worden. Daarnaast weet 
uw cliënteel bij aansluiting bij BeVo dat u 
zich regelmatig bijschoolt. Dit maken wij 
duidelijk door vermelding van een voetje 
naast uw naam. Let wel, om dit voetje te 
behouden, moet u via de inlogpagina aan 
ons doorgeven welke extra opleidingen, 
congressen… u volgde. Dit wordt 
steekproefsgewijs regelmatig 
gecontroleerd. Voldoet u aan de 
voorwaarden, dan ontvangt u per 3 jaar  
dat u lid bent het voetje en kwaliteitslabel. 
Op deze manier onderscheidt u zichzelf 
van andere reflexologen.

BIJSCHOLINGEN/
ACTIVITEITEN
Omdat u lid bent en wij u ‘verplichten’ om 
regelmatig bij te scholen, geven wij u de 
kans om aan een mooi kortingstarief deel 
te nemen aan ons jaarlijks congres en 
onze jaarlijkse GRATIS ledendag. Op 
deze dagen leer je niet alleen iets bij, 
maar kom je ook in contact met collega’s 
om informatie en ervaringen te delen. 
Deze dagen tellen mee voor uw punten 
PPV.

INFORMATIE
Via de inlogpagina heeft u onmiddellijke 
toegang tot extra artikels over 
reflexologie, onderzoeken en andere 
belangrijke documenten EN informeren 
wij u regelmatig over relevante zaken 
aan de hand van een nieuwbrief EN 
krijgt u per kwartaal ons ledentijdschrift 
met heel interessante artikels, 
activiteiten, bijscholingen,… in de bus. 
Daarnaast staan wij – de raad van het 
bestuur – u uiteraard graag te woord. U 
kan ons altijd telefonisch of per mail 
contacteren en dan staan wij u bij met 
raad en daad waar mogelijk.

ZICHTBAARHEID
Wanneer u voldoet aan de 
vooropgestelde criteria krijgt u naast uw 
vermelding van uw naam en 
contactgegevens op onze veelbezochte 
website en social media, ook de 
aanduiding van een ‘voetje’. Op deze 
manier onderscheidt u zich van andere 
reflexologen en weet uw cliënteel dat u 
voldoet aan de Europese voorwaarden, 
vooropgesteld door RiEN.

PROMOTIEMATERIAAL
U kunt gratis gebruik maken van een 
van onze banners of aan voordeeltarief 
onze reflexologiefolders bestellen.





Opleidingen

Als streefdoel voor de beroepsvereniging werd in 2006 vooropgesteld om binnen 
een periode van 5 jaar de verschillende opleidingscentra in België klaar te hebben 
om een erkende basisopleiding te geven die de nodige kennis en vaardigheden in 
het professionele beroep van reflexologist garandeert.

Naar aanleiding van de vergadering van de Opleidingscommissie met de scholen 
op donderdag 23/11/2006 te Leuven, hebben verschillende scholen de BeVo-
intentieverklaring ondertekend. Samen met BeVo streven zij actief naar het 
invoeren van de opleidingsnorm van BeVo, die aansluit bij de gestelde norm door 
RiEN (Reflexology in Europe Network).

Er werd een curriculum opgesteld om een referentiekader te scheppen voor de 
opleidingen in België. Het doel is de scholing van een professionele reflexologist op 
te waarderen naar Europees niveau. Oftewel: 100 uren anatomie, fysiologie en 
pathologie, 150 uren reflexologie en 50 casestudies.
Scholen die wensen samen te werken met BeVo dienen een volledig dossier op te 
stellen met o.a.:

• de meest recente cursus en/of boekenlijst
• een verdeling van het aantal lesuren anatomie, fysiologie, pathologie 

en reflexologie
• het aantal casestudies
• het examen met verwacht antwoord van de afgelopen 2 jaar.

Dit dossier wordt volledig doorgenomen door twee personen – aangesteld door het 
bestuur van BeVo – die hun advies geven.

Studenten van scholen die een professionele opleiding aanbieden kunnen 
rechtstreeks toetreden tot de beroepsvereniging mits het voorleggen van de nodige 
documenten. Studenten van scholen die deelopleidingen geven, dienen zelf hun 
opleidingstraject samen te stellen en kunnen enkel toetreden tot de 
beroepsorganisatie na goedkeuring van hun studietraject en/of het succesvol 
afleggen van een examen voor de erkenningcommissie van BeVo. 
In afwachting van het voltooien van hun opleiding kunnen alle studenten 
reflexologie wel reeds aanmelden als aspirant lid.

Check www.bevo-
belgie.org/opleidingen 
om een opleiding te 
volgen bij een door ons 
erkende professionele 
school of een school die 
deelopleiding aanbiedt.



Belangrijke 
websites
BeVo – www.bevo-belgië.org
RiEN - www.reflexology-europe.org

Bronvermelding
www.bevo-belgië.org
www.reflexology-europe.org
www.reflexologyinstitute.com 
www.reflexology-usa.net 

Boekenlijst
Zone Therapy: Or, Relieving Pain 
at Home 
[dr. William Fitzgerald] 
ISBN 10: 1174720816  
ISBN 13: 978117472081

Stories the Feet Can Tell Thru 
Reflexology/Stories the Feet Have 
Told Thru Reflexology [Eunice D. 
Ingham]
ISBN 10: 0961180439 
ISBN 13: 9780961180430


