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UITNODIGING CONGRES 
 
Met groot genoegen nodigen wij je uit op ons 
12e congres op zaterdag 28 september 

Na de thema’s lucht, water en vuur, werken we 
dit jaar rond het thema AARDE. In tegenstelling 
tot vuur, staat aarde niet voor heersen, maar 
voor beheersen en vertrouwen. Het centrum, 
maar ook de milt en de maag. En daar rond 
gaan we zeker ook informatie meegeven tijdens 
dit congres. 

De voormiddag is gevuld met interessante le-

zingen en de namiddag hebben we volledig ge-

reserveerd voor praktijk. 

Inhoudsopgave 
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Hallo lieve reflexologen en sympathisanten 

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar bij mij doet het zonnetje ontzettend 
deugd. Na de vele veranderingen in mijn thuissituatie en de daarbij horende 
aanpassingen, begin ik stilaan in een nieuw ritme te komen. 

Het zijn drukke maanden geweest en er komen nog enkele drukke maanden 
aan. We hadden sinds het vorige magazine het AGM in Athene en de opleiding 
van Orlando Volpe in België. Meer lees je hier straks over. Maar als dat nog 
niet genoeg organisatie was, bereiden we ons nu volop voor op ons eigen con-
gres in september. Maar tussentijds reis ik eerst nog even af naar Alaska voor 
het ICR (Internationaal congres voor reflexologen). Amper 5 dagen na de te-
rugkomst zal ons eigen congres plaatsvinden, dus dat beloofd nog spannend te 
worden.  

Momenteel leef ik dus, zoals de meesten onder ons, in een moment van door-
doen zonder te veel na te denken. Echter word ook ik me meer en meer bewust 
van mijn grenzen en leer ik genieten op kleine momenten van kleine dingen. 
Las ik 2 keer per week een meditatiemoment in op de trein in plaats van elke 
ochtend en avond anderhalf uur achter de computer te spenderen. En wanneer 
ik thuis kom, heb ik meer energie om te luisteren naar hoe de dag was van 
mijn twee mannen.  

Leren aarden dus… meer bewust worden van mijn aanwezigheid hier in plaats 
van enkel maar te blijven gaan… Ook eens een afspraak maken bij een collega 
om mezelf onder handen te laten nemen… Af en toe eens stoppen en gewoon 
voelen hoe IK me voel… Het is een leerproces… Eentje van vallen en op-
staan… Ik denk dat velen onder ons zich hier in herkennen.  

Dus adem diep in en uit… zet je goed in je stoel/zetel/bed/… en lees dit maga-
zine heel bewust. Geniet allen van een deugddoend verlof als je dit nog te goed 
hebt. Geniet van vele kleine dingen in je leven.  

Ik stuur jullie allen veel warmte toe. 

Tot gauw  

Tamara 

Welkom door de voorzitter 



AGM RIEN 

Net zoals jullie kunnen komen naar onze jaarlijks gratis ledendag, 
gaat BeVo ook jaarlijks naar het AGM van RiEN (Reflexology in 
Europe Nexus (voormalig Network)). Het grote verschil met onze 
ledendag is dat wij een voormiddag ‘vergaderen’ en in de namid-
dag een workshop krijgen. De AGM (Annual General Meeting) van 
RiEN bestaat uit een dag vergaderen voor de scholen en anderhal-
ve dag vergaderen voor de andere organisaties.  

Tijdens deze vergaderingen bepalen wij het reilen en zeilen van 
reflexologie op Europees niveau mee. Daarnaast horen we ook 
hoe andere organisaties werken en hoe de wetgeving in andere 
landen werkt.  

Om de twee jaar wordt dit gevolgd door een congres, dus volgend 
jaar in mei (2020) kan iedereen die wil ons hier ontmoeten in PA-
RIS :-) 

Onze leden werden dagelijks op de hoogte gebracht per mail van 
wat er besproken werd en ik was heel blij te zien dat sommigen 
onder jullie dit elke avond aandachtig lazen en bemerkingen door-
mailden. Deze bemerkingen nam ik dan ook zeker mee de dag 
nadien of bespraken we ’s avonds al met andere organisaties aan 
de tafel tijdens het diner.  

De meesten onder jullie weten intussen dat ik 
samenwoon met de voorzitter van CER 
(Centre d’etude de reflexologie). Hierdoor 
nam ik niet alleen deel aan de vergadering 
van de organisaties, maar ook nam ik deel 
aan deze van de scholen. Ik weet… ik hoor 
het jullie denken (en ik dacht het zelf ook): 
“Neem toch vrij en geniet van Athene ipv een 
extra dag te vergaderen.” Het is een feit, 
want vele zaken worden herhaald tijdens bei-
de vergaderingen. Het voordeel is dat je wel 
een nacht kan nadenken over wat er gezegd 
was en de dag erna kan je beter reageren. 

Want die vergaderingen gaan snel, alles is in het Engels, velen 
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geven hun mening (de ene al wat krachtiger 
dan de andere) en ik kan je zeggen dat deze 
dagen heel vermoeiend zijn en even je aan-
dacht verliezen, maakt dat je een belangrijk 
iets kan gemist hebben.  

Ik ga niet het hele verslag neerpennen, want 
onze leden kregen dit al mee. Ik meld ge-
woon even wat er allemaal besproken werd 
tijdens de 2 dagen voor de organisaties.  

We begonnen dag 1 met de welkom van 
Eduardo (voorzitter) en het verslag van de secretaresse (Esther). Na-
dien volgt steeds een uitgebreid financieel rapport van de boekhoud-
ster (Anneke). Nadien krijgen we enkele marketing tips mee van 
Eduardo. Hij zelf is reeds ruime tijd actief met het schrijven van artikels 
en geven van interviews op televisie. 

Hier kregen wij de oproep om meer activiteiten te organiseren op Eu-
ropean Reflexology Day (laatste zaterdag van april). Dit is iets waar 
we allen samen aan moeten werken. Wij, jullie en de andere landen.  

Gezien het 25 jaar bestaan van RiEN kwam Rena (Griekenland) ver-
tellen over hoe het allemaal begon. Zij was er namelijk bij van het prille 
begin. Nadien nam een collega van haar over om te vertellen wat er in 
Griekenland allemaal speelt. Het Griekse HAR (= BeVo van Grieken-
land) telt welgeteld 870 leden, waarvan 160 actieve en ze werken sa-
men met 10scholen. De basis van hun opleiding telt 520 uren voor een 
duurtijd van 2 jaren. Ook hebben zij verschillende vrijwilliger program-
ma’s lopen zoals onder andere in pijnklinieken.  

Na deze uiteenzetting hebben we moeten stemmen voor een nieuwe 
ondervoorzitter en deze werd de zoon van hiernet genoemde Rena: 
Lambros Stravelakis. We wensen hem bij deze nogmaals proficiat met 
zijn nieuwe functie binnen RiEN.  

Orlando Volpe was de volgende die kwam spreken over de gang van 
zaken in Italië. Daar hebben ze nog veel last van discriminatie. Door 
de slechte economie willen mensen snel geld verdienen en doordat 



reflexologie niet gereglementeerd is, volgens sommigen 1 dag tot 
1 week cursus om onmiddellijk van start te gaan als reflexoloog. 
Orlando gelooft dat RiEN veel kan doen om richting te geven in 
deze richtlijnen betreffende opleiding, informatie en communicatie. 
Ook Duitsland en Nederland kwam aan het woord.  

Tot slot kwam Nancy Klein vertellen over de stand van zaken mbt 
research binnen RiEN. Dit is ook waar het volgend congres van 
RiEN (Parijs – 2020) over zal gaan. Na deze zware boterham, 
hebben we dan de interne regelgeving van RiEN besproken. Dit 
schrijvende denk ik eraan dat de interne regels van BeVo ook op 
de inlogpagina staan. Alle leden kunnen hier aanmelden met het 
wachtwoord dat in januari werd toegestuurd en dit document nale-
zen indien gewenst.  

Een grote discussie binnen reflexologie is natuurlijk de vele ver-
schillende voetenkaarten. Ronald Grave is bezig om de kaarten 
samen te voegen tot 1 Europese kaart. Indien we een erkenning 
op Europees niveau wensen te verkrijgen, zal dit namelijk nodig 
zijn. Deze kaart werd ook uitvoerig besproken en is helemaal nog 
niet klaar. Ik geef ze daarom ook nog niet mee, maar weet dat 
deze binnen enkele jaren vermoedelijk ook zal bestaan.  

Dit was nog maar dag 1 en werd gevolgd door het vieren van 25 
jarig bestaan van RiEN tijdens een diner. Niemand bleef lang 
‘plakken’ want de ochtend nadien werden we al terug fris en mon-
ter verwacht in de zaal voor de presentatie van Zweden en Frank-
rijk. Gevolgd door de historiek van RiEN, marketingtips en de pre-
sentatie van het AGM 2020 gevolgd door het congres waar ook 
jullie aanwezig mogen zijn te Parijs. Tot slot volgde nog een sa-
menvatting van de voorbije dagen en het afscheid.  

Het is telkens een zwaar aantal dagen, maar contact leggen met 
Europese collega’s is zo belangrijk en fijn. Ik leer elk jaar opnieuw 
zoveel bij en kom telkens thuis met piepoogjes en vele vele idee-
ën. Te weinig tijd om ze allemaal onmiddellijk te gaan omzetten 
naar de praktijk, maar de zaadjes zijn geplant en wanneer de tijd 
er is, zullen de ideeën uitbloeien tot mooie zaken. En dit samen 
met de rest van jullie geweldige bestuur en met de hulp/steun van 
jullie zelf.   
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Orlando Volpe (Italië) kwam naar België voor een opleiding en het was superleuk. 

De opleiding ging door bij ons thuis in de studio boven de praktijk en Orlando Vol-
pe bleef (om de kostrpijs te drukken) bij ons overnachten. Op die manier konden we 
het toegangsticket iets lager houden en ik moet zeggen, het was superfijn.  

De avond van aankomst, haalden we hem op aan de luchthaven en zijn we samen 
iets gaan eten om de rest van de avond thuis rustig door te brengen en de ruimte 
klaar te maken voor de dag nadien. 

De ochtend was hectisch. Ontbijt klaarmaken, ons douchen en zorgen dat alles klaar 
stond voor de aankomt van de studenten. Dag 1 was theorie en ik moet zeggen, geen 
makkelijke materie om te volgen in het Engels, ondanks de aanwezige vertaalster. 
De lunch kwam daarom (voor mij) als geroepen.  ’s Avonds maakte Didier een lek-
kere maaltijd klaar en speelde Orlando live gitaar voor ons om dan toch heel vroeg 
te gaan slapen en de tweede dag energiek te starten.  

De praktijkdag was minder lastig in het hoofd ☺ Het was genieten om te zien hoe 
iedereen de aangeleerde technieken uitprobeerde en dankzij onze aanwezige studen-
ten kon ik naderhand een samenvattende film doorsturen van bijna 2 uur lang om de 
aangeleerde technieken verder thuis in te oefe-
nen.  

Het was een aangename groep en ik vind het 
jammer dat ik te weinig tijd nam om met ieder-
een te kunnen praten, maar dat is een gevoel dat 
ik na elk evenement heb. Het is ‘hurten en spur-
ten’ van hier naar daar. Ik publiceer hieronder 
een stukje artikel en foto’s van Orlando zijn cur-
sus. Graag komen hij, Spiros en Hagar naar Bel-
gië voor opleidingen. Dus wie weet nodigen we 
een van hen binnenkort uit. Voor het congres, 
voor een opleiding, voor een workshop… alles is 
mogelijk. Maar hoe leuk is het niet dat internati-
onale reflexologen die in vele landen reeds ge-
geerd zijn, ook willen langskomen naar België 
om ook jullie de kans te geven om hun tech-
nieken te leren kennen?   

 

Orlando Volpe 



Article by Orlando Volpe:  
ROLE OF THE CORTISOL AND NUTRITION IN THE 
MECHANISMS OF STRESS, DEPRESSION, PANIC AT-
TACKS, ADHD 

In the modern era, the word stress is often used. It has even become a 
form of "slang" the classic phrase "what a stress!!!" when we find 
ourselves doing something we do not like or live a situation that does 
not respond to our expectations. Said in this way, it seems simple, 
however, if from one side we can certainly say that (actually in many 
things, we live better today than in the past), on the other side, it is 
true that we have not yet managed to solve and to face in a way wor-
thy of an evolved race, the psychosomatic diseases and the dishar-
monies of the human soul.  

 
These kinds of diseases, often have 
very little to do with things so called 
"material" but they respond to a lack 
of inner serenity.  
 
The lifestyle and our vision of the 
same, influences our way of putting 
ourselves in front of events and our 
fellow men but above all it influences 

our mood and our desire for life.  
Returning to the word stress, the English dictionary translates it with: 
thrust, pressure, 
effort, compul-
sion, emphasizing 
something... .  
 
Many books have 
been written on 
this subject and 
many articles by 
physicians and 
therapists of any 
training. He talks 
so much that it 
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seems we can all say something about it. In my studio, many customers who come 
to relax, tell me already before I ask, why they come to relax and why they feel 
stressed.  
 
Although there are more ways to define stress depending on whether we are in the 
health or therapeutic field or not, there is still a common denominator at all and 
that is what defines stress as something that disturbs us, that makes us nervous, 
annoys us , it worries us, it tires us, makes us want to escape from certain situa-
tions to relax.  
Out of all the statements that can be made to define stress or at least a cause that 
can determine it, the one I like the most and the the simplest is: The stress is the 
result between the comparison of how an event is revealed compared to our 
expectation we had on it.  
 
Naturally, in this context, there are reasons for psychological stress (e.g. arising 
from the interrelation with others, when one competes for achieving a goal, when 
we lose someone dear to us, when we are engaged in the study for a good success 
of the exams etc...) Physical stress (excessive workload, excessive physical train-
ing, illnesses, traumas, accidents.  
 
Stress is often heterogeneous, that is, one symptom accompanies another, for ex-
ample pain or illness is accompanied by tension, worry,  
nervousness, insomnia etc ..  
 
Among the physical and mental imbalances that can create stress, the medical liter-
ature reports a long list of symptoms, some of which are:  

Asthenia  
Insomnia  
Irritability  
Hypertension  
Tachycardia  
Ulcer  
Colitis  
Lowering of the immune defenses  
Back pain  
Headache  
Anxiety  
Depression  
Difficulty concentrating and storing 
Loss of sexual desire  
Mental confusion  



 

 

It should be remembered that the aforementioned 
symptoms can occur singly or in an associated 
manner (more than one or two symptoms togeth-
er). This variation is part of the subjectivity of 
each individual and the ability of his organism to 
respond to stress.  
In addition to the above mentioned symptoms 
reported by allopathic medicine, I report here be-
low a table of the studies I conducted on stress in 
my work with Traditional Chinese Medicine and 
PNEI (Psycho-neuro-endocrine-immunology), 
new branch of medicine that deals with the relationship between psy-
che and physical reactions. The object of the study was stress, anxiety 
and depression and their emotional and physical manifestation 
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Medische basiskennis of APF 

 

Het menselijk lichaam 
 

Het menselijk lichaam is een ingewikkelde maar vooral boeiende machine waar 
alle functies en processen als radertjes in elkaar passen en die een effect hebben 
op onze emoties, onze gedachten, onze overtuigingen – en omgekeerd. 
 

 

AFP : Anatomie - Fysiologie - Pathologie 
 
Ons lichaam bestaat uit organen en weefsels die naast elkaar en met elkaar sa-
menwerken en die allemaal essentieel zijn voor het functioneren van ons orga-
nisme.  
 
Anatomie bestudeert de structuur, de organisatie en de bouw van een organis-
me.  
 
Fysiologie bestudeert de functies (stofwisseling) van deze organismen.  
 
Pathologie bestudeert de veranderingen van vormen en functies die in een li-
chaam door ziekten ontstaan. 
 
Een belangrijk doel van anatomie, fysiologie en pathologie is meer inzicht te 
krijgen in de mens als totaliteit. 
 
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 werken 
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 weten 
waar je mee bezig bent.   
 



 Vragen als : 
Hoe zit het menselijk lichaam in elkaar?  
Welke lichaamsstelsels zijn er? Hoe functioneren deze stel-

sels? Wat zijn de verbanden tussen deze stelsels? 
Hoe groot is mijn medische kennis? Hoeveel medische termen 

en begrippen ken ik?  
Heb ik inzicht in pathologieën waarmee mijn cliënten gecon-

fronteerd worden? 
Ben ik voldoende geschoold om met mijn cliënten te commu-

niceren 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 passen? 
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 specifieke 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 
Het lymfestelsel 
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Het zenuwstelsel: de zenuwen vormen een soort netwerk en verbinden 
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 verzonden, verwerkt 
of in het geheugen opgeslagen. 
Het ademhalingsstelsel: de processen in het lichaam kunnen alleen 
doorgaan door de voortdurende aanvoer van zuurstof en de afvoer van 
koolzuurgas. Deze luchtverplaatsing wordt ‘ademen’ genoemd en ge-
beurt via de longen en de luchtwegen. 
Het hart- en bloedvatenstelsel: ons hart pompt bloed door de bloedva-
ten. Hierdoor worden zuurstof, energie en bouwstoffen door heel het 
lichaam vervoerd. Ook voert het hart- en bloedvatenstelsel afvalstof-
fen af. 
Het bewegings- of spierstelsel: dankzij het bewegingsstelsel kunnen 
we blijven staan en ons bewegen. Het bewegingsstelsel bestaat uit het 
skelet, de gewrichten en de spieren. Deze onderdelen werken samen. 
Het spijsverteringsstelsel: dit begint bij de mond en eindigt bij de dik-
ke darm/aars. Het staat in verbinding met de lever en spijsverterings-
klieren. Het spijsverteringsstelsel haalt energie en bouwstenen uit ons 
voedsel en zorgt ervoor dat onverteerbare stoffen verwijderd worden. 
Het urogenitaal stelsel : dit bestaat uit het urinair en het genitaal stel-
sel. 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 stelsel voor de zoutbalans en de waterhuishouding van het 
lichaam. Het genitale stelsel zorgt voor de voortplanting. 
 
Het endocrien of hormonaal stelsel: dit zorgt voor het afscheiden van 
hormonen in het bloed of op andere plaatsen in het lichaam. De hor-
monen zijn stofjes die diverse lichaamsfuncties regelen, zoals de 
voortplanting, groei en het suikergehalte in het bloed. 

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


 
Het immuun stelsel: dit beschermt ons lichaam tegen indringers 
van buitenaf, zoals schimmels, virussen en bacteriën. Het be-
schermt ons tegen besmettelijke ziektes en maakt ons immuun voor 
verschillende aandoeningen. 
  
De zintuigen: zij zorgen ervoor dat we prikkels en signalen uit onze 
omgeving kunnen waarnemen. Onze huid beschermt ons lichaam 
tegen schadelijke externe invloeden, zoals zonnestralen en bacteri-
ën.  
Het lymfestelsel: dit is voor veel mensen onbekend terwijl het net 
zo uitgebreid en belangrijk is als het bloedvatenstelsel. De lymfe-
vaten lopen naast de bloedvaten. Hun functie is afweer creëren 
tegen indringers (bijvoorbeeld kanker), zorgen voor de afwatering 
van afvalstoffen en het vettransport. 
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 transportsys-
teem. De belangrijkste functie van dit systeem is om de li-
chaamscellen 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 voor-
zien.  
Er is een samenwerking tussen het hart en de longen, de longen 
nemen de zuurstof uit de omgevingslucht. Ze geven de zuurstof 
af, waarna het naar het hart wordt vervoerd. Ons hart pompt 
dan zuurstofrijk 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 koolstofdioxide 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 koolstofdi-
oxide 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 
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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 dan 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 heb-
ben 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 spieren te recht. Door 
spierarbeid komen afvalstoffen vrij en deze worden dan door het bloed 
afgevoerd en uitgescheiden. 
Het hart en het hormoonstelsel werken samen. De hormonen, aange-
maakt 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 ver-
der het lichaam, dan worden ze aangepakt 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 opstij-
gende en dalende dikke darm plakken tegen de quadratus lumbo-
rum; vele organen zijn rechtstreeks of via fascia’s verbonden met het 
middenrif; de spieren bevorderen de doorstroming  in lymfevaten en 
aders; ... 
Via hun ligging beïnvloeden stelsels elkaar: het hart en het middenrif; 



 

de pancreaskop en het duodenum; nieren en bijnieren; slok-
darm, luchtpijp en hart; ... 
Het zenuwstelsel verbindt vele stelsel met elkaar: de nervus fre-
nicus alle fascia’s die rond organen liggen; de nervus vagus beïn-
vloedt vele systemen en organen; ... 
De wervelkolom beïnvloedt vele stelsels, systemen en organen via 
ligging, via bezenuwing en via energetische systemen.  De wervel-
kolom goed vrijmaken ondersteunt vele stelsels en systemen. 
En zo zijn er nog veel meer verbanden ... 
AFP bij Integratieve Reflexologie 
 
Medische basiskennis kan je op een aantal plaatsen volgen. Bij Inte-
gratieve Reflexologie voldoet de opleiding AFP aan de vereisten van 
het CC van BeVo en telt voor 60 punten PPV. De opleiding staat 
open 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 neemt de ins en outs van het lichaam 
onder de loep en verdiept jezelf in de functies van de spieren, longen, 
spijsvertering, nieren, het hart en bloedvaten, het zenuwstelsel, enz. 
Je bestudeert hoe alles samenwerkt en wat er gebeurt als het in het 
honderd loopt. 
 
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 gron-
dig uit te diepen en je kennis te besten-
digen.  Online zijn er besloten werk-
groepen waarin gecommuniceerd wordt 
met elkaar. 

Hoegaarden: 5 donderdagen van 19 
- 22 uur op 14/11 – 9/12/2019 - 
05/03 – 07/05 – 04/06/2020 

Mol : 5 zaterdagen van 9 - 12 uur 
op 12/10 – 30/11 /2019 -  8/02 
- 04/04 – 06/06/2020 

190 euro (vroegboekkorting 171 
euro) 
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DE TIJD IS RIJP 

Nu ik 71 jaar ben heb ik mijn school GOLDEN FEET in handen gegeven van 

Mark Hiemeleers.  

Mark studeerde af als Bachelor in de Verpleegkunde - optie psychiatrie ,  werk-

te 11 jaar in een psychiatrische zorginstelling. In 2004 volgde hij de lerarenop-

leiding.  

Hij gaf al enkele jaren de anatomielessen in Golden Feet . Wij hebben  een heel 

goede samenwerking opgebouwd. Ik ben blij dat mijn school onder zijn hoede 

komt.  Carine Reenaers blijft docente reflexologie. Carine volgde 20 jaar gele-

den de opleiding in golden Feet en studeerde nog verder bij total Health, waar 

zij ook workshops verzorgde. We hebben dus nog twee bekwame leraars. 

Ik wens  Mark  en Carine vreugde, creativiteit, werklust en goede oogst met 

mijn school Golden Feet, die me zo nauw aan het hart ligt.  Waar nodig zal ik 

nog ondersteunen. 

Nu kan ik al terug kijken op mij loopbaan. 

In 1975 leerde ik voetreflexologie kennen. Dat  boeide mij meteen. Ik was 

nieuwsgierig en begon  te ‘experimenteren’. Ik startte voorzichtig een praktijk. 

Vanuit het communicatieweekend “Samen naar meer” kreeg ik zelfvertrouwen 

en ik durfde mijn eerste cursus geven aan een  klasje in Genk van 10 dames. Zij 

waren zó enthousiast!  Zij hebben mij gemotiveerd om cursussen uit te werken 

en verder les te geven . . . 31 jaar lang.  

Ik richtte voetspiegel op waar we maandelijks samen oefenden op elkaars voe-

ten. Met velen van hen heb ik voordrachten gegeven en zij lieten de luisteraars 

ervaren hoe reflexologie werkt.  

De oorspronkelijke school heette “Lydie Schoenmakers”.  

Door mijn samenwerking met Carla Huys in ’t Velt en Heinrike Bergmans ver-

anderde de naam in Tresuna.  

In  2012 werd het GOLDEN FEET toen onze wegen zich scheidden.  

De tijd is rijp ….. Lydie Schoenmakers 



Ik volgde verschillende jscholingen in reflexologie, in traditionele 

Chinese geneeskunde en cranio sacrale reflexologie. Dit verwerkte 

ik in mijn cursusaanbod. 

Op een congres in Italië leerde ik Martine Faure Alderson kennen. 

Zij werd gastdocent in  cranio sacrale reflexologie.  Vanaf 2012 

doceerde  Hanne Marquardt haar eigen druk bezochte workshops.  

BeVo legde de opleidingsnormen vast en ik stemde er mijn cursus-

inhoud op af. Ik hoorde ‘positieve gklanken van Mark Hiemeleers 

en  nam contact met hem. Het klikte en hij werd docent  anatomie, 

fysiologie en pathologie. In 2017 kwam Carine Reenaers als do-

cente reflexologie erbij. Ik ken haar al 30 jaar. Carine, Mark en 

ikzelf vormden een stevig team. 

Bij al mijn initiatieven kreeg ik de volle ondersteuning van mijn 

man, Erik , onder meer met de lay-out en opstellen van de cursus-

sen, tekeningen maken, de administratie, promotie , denktank en 

klankbord .  

Mia Vanmellaert heeft de teksten in mijn cursussen gestroomlijnd 

en vertaalde tijdens de Engelstalige workshops. Dank je wel Mia- 

je bent geweldig. 

Wat heeft het mij gebracht, na 44 jaar reflexologie? 

Ik ben een gelukkige vrouw die fier terugdenkt aan de vele fijne 

cursisten  die de school bezochten.  Ik ben dankbaar voor de meer 

dan 1300 leerlingen die mijn les volgden en mij zin gaven om ver-

der  te doen. 

De school begon als een twijgje, voorzichtig geplant,  ging het 

groeien, 31 jaar lang . 

Daar staat nu een grote sterke boom met een reuze kruin, wijde 

takken die blijven groeien zonder dat ik nog water  hoef te geven. 

Onder deze boom wil ik uitrusten, van zijn schaduw genieten en 

hem bewonderen. 
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En nu, ligt mijn lieve school in de veilige handen van Mark Hiemeleers en 

Carine., Voor zover het nodig is wil  ik mijn contacten en ondersteuning ter 

beschikking stellen. 

Aan alle studenten die, kort of lang, in mijn les zaten  van ganser harte:  

Dank je wel dat jullie mijn droom voor reflexologie, mee in de wereld heb-

ben gezet! 

Aan de vele goede collegae die ik leerde kennen in BeVo, vooral Tamara en 

Sonja, in het bestuur, de scholencommissie, de collegae op congressen en in 

opleidingen: dank voor vriendschap, steun , samen zoeken en werken. Mijn 

hart blijft voor jullie open!  

 



Golden Feet 
 
Professionele opleiding Voetreflexologie – 
Specialisaties & Workshops 

Tel: 0475 58 27 43 

Mark Hiemeleers - zaakvoer-
der@goldenfeet.be 

     Website: www.goldenfeet.be 

 

Maak kennis met ons opleidingsaanbod! 

Opleiding in de Professionele Voetreflexologie (3j) 

Diverse modules, specialisaties en workshops 

Locatie: Chinacure - Bisschopsweyerstraat 38, 3570 Alken 

Datum: 18 september 2019, start 19u00 - einde 22u00 

1 Avond – Inschrijven verplicht via de website www.goldenfeet.be 

Prijs: deelname is gratis, inschrijven verplicht! 

 
KICK OFF   

CURSUSJAAR GOLDEN FEET  
2019 - 2020 

https://sohuman157.vpweb.be/china-cure-locatie
http://www.goldenfeet.be
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Een ontmoeting tussen de geestelijke gezondheidszorg en de voetre-
flexologie van vandaag. In deze ééndaagse workshop biedt Mark 
Hiemeleers aan reflexologen een professioneel kader om mensen 
met stress of burnout te begrijpen en om daardoor een bijdrage te 
leveren aan hun gezondheid. Daarna geeft Lydie Schoenmakers 
een antwoord met voetreflexologie. Toepassing van de specifieke 
technieken en grepen in voetreflexologie om het autonoom ze-
nuwstelsel te balanceren en het lichaam te ondersteunen. Speci-
fieke aanpak bij stress en burnout in een protocol.  

Docenten  

Mark Hiemeleers zaakvoerder@goldenfeet.be 

Lydie Schoenmakers lydie@goldenfeet.be 

Meer info te bekomen via onze website www.goldenfeet.be 
(Specialisaties & Workshops) - Inschrijven via de website 
www.goldenfeet.be 

Datum: Op 23 november 2019 Telkens van 9:00 tot 16:00 

 
Workshop Stress | Burnout – 1 dag 

mailto:zaakvoerder@goldenfeet.be
mailto:lydie@goldenfeet.be
http://www.goldenfeet.be
http://www.goldenfeet.be


 

 

EVC of Energetische Vertebraal Correctie is een behandelingsme-
thode met zachte strijkbewegingen op de handen en de voeten. 
Hiermee werkt ge in op de meridianen. De wervels en het bek-
ken reageren snel op de strijkbeweging. De wervelkolom corri-
geert zich. Dit heeft een gunstig effect op gewrichtsklachten, 
spierpijnen, nekklachten, schouderklachten, heup- en kniepij-
nen, lage rugklachten. Onrechtstreeks heeft het ook een gun-
stig effect op vermoeidheid, burn out, depressie.  

Docente Lydie Schoenmakers lydie@goldenfeet.be 

 

Data: Op 1, 2, 3 oktober 2019 Telkens van 9:30 tot 16:30 

Locatie: Perenlaan 9, 2400 Mol 

 

Data: Op 3,4,5 april 2020 Telkens van 9:30 tot 16:30 

Locatie: The Healing Garden, Klapstraat 133, 9831 Sint-Martens-
Latem 

 

Inschrijven via de website www.goldenfeet.be 

Kostprijs: €380 – Facturatie mogelijk 

Accreditatie  BeVo 30 punten, VNRT 10 A en 10 B  

 
Workshop EVC in Mol of St Martens Latem  

(3 dagen) 

mailto:lydie@goldenfeet.be
http://www.goldenfeet.be


 23 

 
katrien.hendrickx@scarlet.be  

0494/584952 
www.integratievereflexologie.be 

 

 
Katrien Hendrickx  : Tienen 
Annick Peeters : Hoegaarden, Mol 
Annemie Vandersanden : Mol 
Sylvia Wouters : Genk 

 
Gastdocenten 
Lydie Schoenmakers : Mol 
Carine Renaers : Tienen 

 

 

OPLEIDINGEN 

▪ Relaxatie Reflexoloog: Tienen, Mol, Genk - 60 ptn PPV 
▪ Coach Reflexoloog: Tienen, Mol - 60 ptn PPV 
▪ Integratieve Reflexoloog: Tienen, Mol - 60 ptn PPV 

SPECIALISATIES 

▪ Energetisch reflexoloog: Tienen - 60 ptn PPV, jan, feb, ma/2020 
▪ Aroma reflexoloog: Mol - 60 ptn PPV, 3 modules, ap-me-ju/2020 
▪ Zwangerschapsreflexoloog: Tienen - 60 ptn PPV, najaar 2020 
▪ Psychozone Harmonisering: Tienen - 60 pt PPV, 5-19-26/6/2020 
▪ Verdieping technieken: Tienen - 40 ptn PPV, nov-dec/2019 
▪ EVC: Mol - 30 ptn PPV, 1-2-3/10/2019 
▪ Chinflex® Basis: Tienen - 20 ptn PPV, 13-20/12/2019 

MEDISCHE BASISKENNIS 

▪ AFP: Mol, Hoegaarden - 60 ptn PPV, 2019-2020 



 

WANDEL- EN VOETEN-VERWEN-DRIEDAAGSE 
van 13 september tot en met 16 september (ORVAL) 

Vertragen, genieten en ontspannen in de natuur en via zalige 
voetmassages.  

HANDREFLEX INTRODUCTIE 
1 DAG (ANTW.) OF 2 AVONDEN (LEUVEN) 

20 september en 27 september van 19u30 tot 22u30 
22 september van 10u tot 17u00 

Kennismaking met eenvoudige basistechnieken om een ont-
spannende handmassage te geven.  

VOETREFLEXOLOGIE - BASISCURSUS 
 
1 DAG (ANTW.) of 2 AVONDEN (LEUVEN) 

21 september 2019 -  Antwerpen 
23 september 2019 - Leuven 

Kennismaking met de basisprincipes en -technieken voor een 
eenvoudige, ontspannende voetreflexmassage.  

VOETREFLEXOLOGIE - OPLEIDING 
2 JAREN VAN 90 u (15 WEEKDAG OF 15 ZATERDAGEN, ANTW. / 
30 AVONDEN, LEUVEN) + nog apart te volgen modules medische 
basis, energetische basis en praktijkmanagement. 

1ste jaar 
Antwerpen: 
Vrijdag cursus start 19/10/2019 tot 20/6/2020 
Zaterdag cursus op 20/10/2019 tot 21/6/2020 
Leuven 
Maandagavond start op 7/10/2019 tot 22/6/2020 

2de jaar - Antwerpen 
Donderdag cursus start op 19/09/2019 tot 11/06/2020 
Zaterdag cursus start op 21/09/2019 tot 11/06/2020 

 

Van Schoonbekestraat 148 
2018 Antwerpen 

03 230 13 82 - info@owc.be 
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CAUSALE VOETREFLEXOLOGIE 

 

Causale Voetreflexologie is werken vanuit oorzaken en met zeer veel relaties. 

Causale Voetreflexologie benadert de voeten vanuit een andere visie dan andere 
methodes. Er wordt steeds naar oorzakelijke zones gezocht. Dit zijn niet altijd 
zones die pijnlijk reageren op de voeten. 

In Causale Voetreflexologie worden pijnlijke zones snel verlaten om een oor-
zakelijke zone te zoeken op de voeten. 

In Causale Voetreflexologie worden soms oorzakelijke zones die verdoofd aan-
voelen wakker gemaakt. 

De twee voeten worden daardoor niet afzonderlijk behandeld, maar omwille van 
de relaties wordt er voortdurend gesprongen naar oorzakelijke zones die zich niet 
steeds op dezelfde voet bevinden. 

In de opleiding worden voortdurend relaties en verbanden aangeleerd. 

Die verbanden kunnen met allerlei systemen te maken hebben: hormonen, ze-
nuwstelsel, bloedvaten, wervels, … 

Er worden speciale technieken aangeleerd om de relaties te behandelen tussen 
organen en bepaalde emoties. 

Het diepgaande aan deze methode groeit reeks na reeks. Inzichten komen er 
voortdurend bij. 

Je kan Causale Voetreflexologie leren voor eigen gebruik of om er je beroep van 
te maken. 

Voor wie al reflexologie toepast kan het verrijkend zijn om deze methode te leren 
kennen en te integreren. 

Als je interesse voelt, kom dan gerust eens naar een voordracht met demonstra-
tie. 

 

 



 

 
 

Cursussen voor beginners: 

 

Causale voetreflexologie 

Locatie: De La Sallecentrum, Hendrik Placestraat 47, 
1702 Groot-Bijgaarden 

Data: Dinsdagavonden 5/11/2019, 12/11/2019, 19/11/2019, 
26/11/2019, 3/12/2019, 10/12/2019, 7/1/2020 en 14/1/2020 tel-
kens van 19u40 tot 22u15 

Aantal sessies: 8 

Prijs: 320,00 euro 

Punten PPV voor BeVo: 60 punten 

 

Causale voetreflexologie 

Locatie: De La Sallecentrum, Hendrik Placestraat 47, 
1702 Groot-Bijgaarden 

Data: Maandagvoormiddagen 4/11/2019, 18/11/2019, 25/11/2019, 
2/12/2019, 9/12/2019, 6/1/2020, 13/1/2020 en 20/1/2020 telkens 
van 9u40 tot 12u15 

Aantal sessies: 8 

Prijs: 320,00 euro 

Punten PPV voor BeVo: 60 punten 
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   Spoorwegstraat 14,  
   8200 Brugge 

   078 353 653 

   info@syntrawest.be 

   www.syntrawest.be 

 

 

 

Locatie: Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 

Data: 12/09 – 19/09 – 26/09 – 3/10 – 10/10 – 17/10 – 7/11 – 

14/11  

telkens van 18u30 tot 21u30  
Aantal sessies: 8 
Prijs: 235 euro  

 
 

 
Locatie: Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk 

Data: 6/09 – 13/09 – 20/09 – 27/09 – 4/10 – 11/10 – 18/10 – 

25/10 

telkens van 18u30 tot 21u30  
Aantal sessies: 8 
Prijs: 235 euro  

Voetreflexologie psychozonemassage 

http://www.integratievereflexologie.be/


 
 

Locatie: Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk 

Data: 5/09 – 12/09 – 19/09 – 26/09 – 3/10 – 10/10 – 17/10 – 

24/10 

telkens van 18u30 tot 21u30  
Aantal sessies: 8 
Prijs: 235 euro  
 
 

 

Locatie: Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 

Data: 5/11 – 12/11 – 19/11 – 26/11 – 3/12 

telkens van 18u30 tot 21u30  
Aantal sessies: 5 
Prijs: 170 euro  

Voetreflexologie praktische basiskennis      

Metamorfosemassage 
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Locatie: Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 

Data: 21/11 – 28/11 – 5/12 – 12/12 – 19/12 – 9/01 – 16/01 – 23/01 

telkens van 18u30 tot 21u30  
Aantal sessies: 8 
Prijs: 235 euro  
 

 

 

Locatie: Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk 

Data: 7/11 – 14/11 – 21/11 – 28/11 – 6/12 – 13/12 – 20/12 – 10/01 

telkens van 18u30 tot 21u30  
Aantal sessies: 8 
Prijs: 235 euro  
 

  

Voetreflexologie specialisatie 



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 - Dorpvaart 8  - 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 & Sabine van Cauwenberge 

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 

• Congres : 28 september 2019 

 

—> je kan nog steeds inschrijven, meer info vind je op 

de website van BeVo 

 

2020 

• Ledendag : 22 februari 2020 

BeVo Agenda 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 

Beroepsvereniging van Reflexologisten 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 


