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 Welkom door de voorzitter 

 

Beste collega 

Het jaar is goed gestart met drukke maanden, emotionele momenten, veel pieken maar ook 

enkele diepe dalen. 

Zo hebben we afscheid moeten nemen van een collega, die de strijd verloor tegen kanker. 
Willy zijn dood heeft een diep geraakt. Hij was een man van weinig woorden maar op zijn 
begrafenis kwam een medebestuurster van de Magnolia Federatie, waar Willy Voorzitter van 
was, naar me toe om te zeggen hoe trots Willy wel op me was. Hij had naar haar met ons 

vorig BeVo magazine gezwaaid toen het net in zijn brievenbus was gevallen. 

Ik ben er ook best trots op maar ik deed het niet alleen! Sonja en Lydie, bedankt! Ook een 
dikke merci aan iedereen die een artikel instuurde of nu al aan de slag is om een artikel te 

schrijven voor onze volgende editie. 

De ledendag was een fijn moment! Heel wat leden waren aanwezig en hielpen BeVo vooruit 

tijdens het brainstormen. 

Meer informatie kan je in dit nummer terugvinden. 

Ik wens je veel reflexologie-plezier! 

Hilde Schoonjans  

Voorzitter BeVo 
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 Ledendag 

Locatie : 

St. Jansberg kasteelklooster Sint-

Jansbergstraat 9 

3545 Zelem (Halen) 

 

 

Bij aankomst was er de stralende lach 
van Lydie en heerlijke thee, koffie en 

versnapering.  

 

De dag ving aan met een woord van dank voor de aanwezige leden en 
Hilde was bijzonder blij met de vele nieuwe gezichten. Dank ook aan 

Lydie voor de organisatie op een mooie locatie. 

 

De voormiddag bestond uit twee delen: een lezing door Philipe Goet-

hals over craniosacraaltherapie vanuit de osteopathie. 

 

Het was een boeiende uitleg wat cranio-
sacraaltherapie is met behulp van een 
duidelijke power-point  presentatie. We 
kregen mee dat communicatie en open-
staan voor inzichten erg belangrijk is en 
dat we ook moeten kijken naar andere 
vakgebieden. Verder in deze nieuwsbrief 

meer informatie hierover. 

 

 

 

Hierna gingen we brainstromen over BeVo.  

 

De eerste vraag waar BeVo graag de mening van de leden over had 

was: 

Hoe willen we het beroep zien evolueren?  

 

Hilde had de vraag gekregen of we niet kunnen pleiten voor een vrij be-
roep of BTW vrij gesteld konden worden. Dit is niet realistisch in periode 
van bezuiniging. Misschien beter afwachtende houding aannemen en 

verder de basis van BeVo uitbouwen. 
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Vraag van Caroline, verantwoordelijke binnen BeVo beurzen en publicatie, 

Waar kunnen we nog reclame maken, in welke tijdschriften?  

 

Adverteren is namelijk duur en het budget moet verdeeld worden over beurzen en advertenties. Al gauw kwam 
de vraag wat ons doel is van reclame maken. Is dit meer leden aantrekken of willen we cliënten naar onze leden 

doorverwijzen? 

 

Liefst benaderen we beiden, cliënt en collega’s. Daarnaast is het ook belangrijk is dat leden zelf ook BeVo zicht-
baar maken. Dit kan door het logo van BeVo te plaatsen op je site, samen met de link naar de BeVo site, je kan 
dit ook op folders vermelden, banners,… Er zal ook een Facebook-post gemaakt worden, dus “delen” en “liken” 

is de boodschap! 

 

Er werden enkele tijdschriften besproken om te benaderen waaronder: Flair, 
Libelle, Goed Gevoel,Dag Allemaal, blad KVLV, Femma, Velt, Blad mutualitei-
ten. Caroline gaat horen wat de kosten hiervoor zijn. Maar wat we tot nu toe 

weten is dat de prijzen heel hoog zijn! 

 

Verder zijn er weinig beurzen in België maar op 17 en 18 oktober is er de ge-
zondheidsbeurs in Gent. Helaas valt deze samen met het congres op zaterdag 
17 oktober. Els van Daele wil een infostand zetten wat heel fijn zou zijn voor de 
zaterdag maar voor de zondag is zij nog op zoek naar leden die deel willen ne-
men aan de beurs om reflexologie te promoten onder de bezoekers doormiddel 
van korte sessies te geven, dit trekt publiek ook voor jullie praktijken. Wie wil 

meehelpen kan Caroline contacteren: 0472/35.32.98 

 

De Torfs klantendag gaat dit jaar niet meer door, afgelopen jaar waren er te weinig deelnemers dus er werd als 
alternatief geopperd om deel te nemen aan Lady’s at the Movies van Kinopolis. De locaties zijn verdeeld over 

gans België, waardoor het zeker de moeite waard is.  

 

Tussen de ledendag en het verschijnen van dit magazine hebben we ons reeds geïnformeerd. Het is qua prijs 

niet mogelijk voor BeVo om nationaal te werken want dit zou op 12.000 euro komen per jaar! 

Wat interessanter is, is om per locatie te werken. BeVo werkt aan een stappenplan met contactpersonen zodat jij 

deel kan nemen aan Ladies at the Movies. Meer informatie volgt op een later tijdstip! 

 

Het is belangrijk dat leden die een positieve ervaring hebben met een bepaalde vorm van reclame maken die 
doorgeven aan BeVo zodat we deze naar de leden kunnen doorsturen. Dus ook hier willen we jouw medewer-

king vragen! 

Het bestuur heeft al heel wat werk en hoe graag ze ook meer willen doen, het is niet haalbaar. Een dag heeft 

helaas slecht 24 uren en een week maar 7 dagen. 
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BeVo heeft een Facebookpagina met 176 leden maar er wordt weinig 
gebruik gemaakt van deze pagina en er wordt heel weinig gereageerd 

als iemand iets post… ook dit is reclame maken! 

 

Verder zijn er nog steeds banners te verkrijgen van BeVo die je kan ge-
bruiken als reclame als erkend lid van BeVo  maar ook  het dragen van 
de polo’s tijdens een activiteit, die je 2 jaar geleden gratis kon verkrij-

gen, is reclame. 

 

Tevens heeft BeVo ook folders voor cliënten waar je jouw stempel op 
kan plaatsen. Er kwam een vraag om een afbeelding van de voet weer  
terug op folders te zetten. Hier zal in een volgende druk rekening mee 

worden gehouden. 

Cliëntenfolders kunnen besteld worden: 

- 100 folders voor 12,50 euro + verzendingskosten (8,80 euro via BPost 

of 4,50 euro via Kiala) 

- 200 folders voor 22 euro + verzendingskosten (8,80 euro via BPost of 

4,50 euro via Kiala) 

- 500 folders voor 45 euro + verzendingskosten (8,80 euro via BPost of 

4,50 euro via Kiala) 

 

Eerst correct bedrag storten op: BE 34 0014 4006 1390 met vermelding 

van naam + aantal folders 

Dan mail sturen met je adresgegevens en aantal folders naar voorzit-

ter@bevo-belgie.org 

Als dit in orde is dan komen de folders en betalingsbewijs jouw richting 

uit. 

 

Er kwam een voorstel om een sticker te laten maken van de mooie ad-
vertentie die Caroline gemaakt heeft. Nu is niet iedereen blij met een 
sticker op zijn auto dus kwam het voorstel op zonneschermpjes te laten 

bedrukken met de advertentie erop.  

We gaan bekijken wat hiervoor de kosten zijn en of dit mogelijk is. 

 

Als derde punt werd het aspect lidgeld BeVo besproken omdat bijna de 
helft van de leden te laat betaald heeft. Dit brengt heel wat extra admini-

stratie met zich mee en eveneens extra kosten.  

Zo werd het eerste magazine niet nagestuurd omdat het individueel ver-
zenden een pak duurder is. Mensen die laattijdig betaalden zullen het 

eerste magazine samen met dit magazine ontvangen. 

mailto:voorzitter@bevo-belgie.org
mailto:voorzitter@bevo-belgie.org
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Op de Algemene Vergadering op vrijdag 6 februari 2015 werd beslist dat het lidgeld opslaat naar 95 euro. Wie 
voor 25 december het lidgeld van 2016 betaald, hoeft slechts 75 euro te betalen, dus nog steeds hetzelfde als 

waar BeVo mee is gestart! 

 
Het fijne aan brainstormen is dat leden mee denken over BeVo en we constructief kunnen werken aan “een op 
maat promo-pakket” voor elk lid. Zo hebben sommige leden liever geen agenda terwijl er andere super enthousi-
ast over zijn, anderen vinden dit magazine geweldig al ontvangen ze het nog steeds liever digitaal,… 
 
Binnenkort, eind april, zal je in je mailbox een bestelformulier vinden voor jouw promo-pakket op maat. In je lid-
geld als volwaardig lid wordt een bepaald bedrag voorzien die je vrij kan besteden. Wil je meer dan bestel je ge-
woon bij!  Het staat je vrij om niets te bestellen maar dit geeft geen korting van je lidgeld. Je pakket kan je opha-

len op het congres of laten opsturen via Kiala voor een meerprijs van 4,50 euro. 

 
Het pakket wordt op 12 oktober 2015 samengesteld op bij Hilde Schoonjans thuis van 9.00 uur tot 15.30 uur. Sa-

bine, Pascale en Nicole hebben aangeboden om te helpen. Waarvoor dank! 

 
Lydie nam even het woord omdat ze in februari 2016 graag de fakkel als Ondervoorzitter wil overdragen. Ze 
heeft het met veel plezier gedaan maar ze wil afbouwen. Zo zijn er nog een aantal helpende handen nodig 
voor BeVo. Meer hierover verder in de nieuwsbrief maar er is meer dan ooit nood aan hulp vooral als we meer 

aan de leden, aan jou, willen bieden! 

 
Na een goed verzorgde lunch met een fijne babbel met collega’s begonnen we aan de middag waarnaar ieder-

een toch wel heeft uitgekeken… we zouden heerlijk gemasseerd worden! 

 
Nu konden we ervaren wat craniosacraaltherapie is in de praktijk op de voeten onder leiding van Lydie Schoen-

makers. Zij gaf via een power-point presentatie een mooie uitleg hoe wij dit bij elkaar konden uitvoeren.  

Het was een heerlijke massage om te ontvangen maar zeker ook om te geven en voor velen smaakte het naar 

meer. 

 

Het was weer een leerzame dag en altijd leuk om collega’s te leren kennen of weer te ontmoeten. 
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Philippe Goethals gaf ons op de ledendag wat meer uitleg over het cra-

niosacraalsysteem. 

 

Vereenvoudigde uitleg van de Cranio Sacraal Systeem 

 

Het craniosacrale systeem bestaat uit: 

 

1. Cranium 

2. Het heiligbeen en stuitbeen 

3. De hersenvliezen 

4. Hersenvocht 

5. De bij de productie en heropname van CSF structuren 

 

Het woord "craniosacrale" komt van het membraansysteem dat rond het cen-

trale zenuwstelsel zit en dat de schedel met het heiligbeen verbindt. 

 

De schedel bestaat uit 22 botten en ongeveer 115 of 120 verbindingen. Dit 

maakt een harde schaal die de hersenen beschermt en zorgt voor een zekere 

speling in de structuur. Deze botten worden samengehouden door een mem-

braansysteem. 

 

De hersenvliezen vormen een drielagige membraansysteem dat het centrale 

zenuwstelsel omringt, ondersteunt en beschermt. Dit membraansysteem hecht 

zich  aan de binnenkant van de botten. Ze bieden bescherming en inperking 

van de cerebrospinale vloeistof waarin het centrale zenuwstelsel drijft. De dura 

mater vormt de buitenste laag tegen het bot. Arachnoid ("spin") is een spons-

achtig membraan dat zich aan de dura materhecht. De pia mater is een dunne 

laag aan het oppervlak van het centrale zenuwstelsel. Er is ruimte om de vloei-

stof te laten stromen in de "sub-arachnoideavilli ruimte" tussen de arachnoidea 

en de pia mater. 

 

De membranen vormen een dichte ring rond het grote gat waar de wervelko-

lom de schedel verlaat en vormen dan een buis die het ruggenmerg omgeeft. 

Die buis hecht stevig aan de tweede en derde wervels in de nek en het tweede 

segment van het heiligbeen. 

Het Cranio Sacraal Systeem  
(door Philippe Goethals) 
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Deze membranen vormen ook wederzijdse spanningsmembranen. Zij ondersteunen de herse-

nen en  balanceren de spanning in de constructie. Ze worden hier getoond in roos en en groen, 

Falx en Tentorium. Falx deelt de hersenen in linker en rechter gedeelte. Het tentorium deelt de 

hersenen in grote en kleine hersenen, bovenste en onderste gedeelte. Het is interessant om op 

te merken dat deze membranen zijn bezet met proprioceptoren, die feedback geven over span-

ning en positie. 

 

Wanneer de Falx en Tentorium elkaar kruisen aan de binnenkant langs de wand van de schedel 

creëren ze kanaaltjes genoemd veneuze sinussen. Deze veneuze sinussen (blauw) zijn de vrij stromende uitgangen voor 

bloed en hersenvocht. Ze zijn de sleutel in de regulatie van intracraniële druk . 

 

Ventrikels  aan beide zijden van de schedel zijn er als reservoirs  om het vloei-

stoffensysteem te bevoorraden. 

Cerebrospinale vloeistof is een filtraat van het bloed ontstaan in de ventrikels. 

Het stroomt uit de ventrikels in het sub-spinnenwebvlies ruimte en keert terug 

naar het bloed via kleine kleppen in de veneuze sinussen. Het delicate centrale 

zenuwstelsel kan veilig drijven in dit systeem. 

Cerebrospinale vloeistof geeft ook voeding en vervoer van afval. 
 
Het detail van de architectuur en de functie is echt geweldig. Dit systeem biedt 
voeding, bescherming, drukregeling, sensorische feedback en nog veel meer. 
 
Tony Preston heeft een aantal teksten op craniosacrale auteur en leert een 7 
maand mentorprogramma in Integrative Craniosacral. 

 
 
 
Bron : http://integrativeworks.com/simplified-explanation-of-the-craniosacral-system/ 

 

De CranioSacraal therapie is ontstaan uit de osteopathie en gaat er van  uit dat het lichaam een eenheid 
is. Alle structuren in het lichaam zijn  direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel, 
Dit  bindweefsel (fascia) kunt u zien als een soort laken waar de schedel,  het ruggenmerg, alle organen, 
de botten, de spieren, de gewrichten, de  bloedvaten en de zenuwen in gevouwen zitten. Beperkingen in 
het  bindweefsel kunnen hierdoor klachten veroorzaken op vele plaatsen in het lichaam. Dit betekent dat bij 
bijvoorbeeld nekklachten de oorzaak van  het probleem in de nek kan zitten, maar ook net zo goed ergens 
anders in het lichaam. Het bindweefsel geeft stevigheid en bescherming, maar  zorgt ook voor beweeglijk-
heid. Om te kunnen leven moeten we vrij kunnen  bewegen. “Bewegen is leven."  
(Bron: http://www.craniosacraaltherapiehuissen.nl/) 

http://www.craniosacraaltherapiehuissen.nl/


10   

 

Tien jaar geleden ontmoette ik Dr Martine Faure Alderson  op een con-

gres in Italië. Zij bracht de theorie van het cranio- sacrale systeem en de 

toepassing bij allerlei klachten. Later, in haar workshop zag ik hoe zij het 

in  de voetreflexologie had uitgewerkt. Dit boeide mij uitermate. In de 

vele keren dat zij in Hasselt, Brussel en Bilzen haar opleiding gaf kreeg 

ook  ik meer en meer inzicht in dit membraneus systeem in schedel en 

wervelkolom. De toepassing bij talloze problemen van cliënten in mijn 

praktijk heeft wonderen gedaan. Cliënten vertelden telkens wat er was 

veranderd , verbeterd en genezen. Gebeten door 

cranio sacrale reflexologie wou ik verder werken 

met dit superintelligente lichaamssysteem! Maar 

ik had één vraag: hoe werkt cranio sacrale thera-

pie wanneer ze uitgevoerd door een CS-

therapeut?  Toeval maakte dat er een  CS-

therapeute in opleiding, Daniëlla, in mijn praktijk 

kwam met de vraag : Hoe werkt cranio sacrale 

voetreflexologie?  Dit contact met uitwisseling 

van kennis en ervaringen maakte ons allebei 

heel blij. 

Wat is cranio-sacrale therapie? 

Dit laat ik door Daniëlla vertellen: 

Tussen cranium/schedel en sacrum/heiligbeen bevindt zich het centraal  

zenuwstelsel waarbinnen hersen- en ruggenmergvocht stroomt in een 

traag ritme binnen de dura die een omhulsel rond de hersenen en de ze-

nuwstreng in de wervelkolom vormt. Dit ritme is zo krachtig dat het over 

het hele lichaam kan gevoeld worden als een in- en uitgaande golfbewe-

ging die zich verder zet via het bindweefsel (fascia) dat alles in ons li-

chaam omhult. 

Het web van fascia is de geheugenbank 

van ons organisme: alle verwondingen, al 

het genegeerde en verdokene, alle ver-

langen wordt daar bewaard en kapselt 

zodoende een deel van onze energie in. 

Regelmatig toont ons organisme de 

noodzaak aan van een nieuwe ontwikke-

ling: het geeft signalen van een gemis, 

van een teveel, of van een nood aan 

meer bewustzijn. Het fascia wijst de weg 

naar verstoringen in dit ritme.  

Cranio sacrale therapie en reflexo-

logie  (door Lydie Schoemakers) 
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Door een zachte, subtiele aanraking laten we de stroming van de craniale vloeistof zijn natuurlijk ritme herstellen. 

De cliënt wordt in verbinding gebracht met een diepte in zichzelf . Hier is geen denken meer, geen oordeel noch 

scheiding; eenvoudigweg een voelen van wat ís waardoor het proces van heling kan ontstaan. Spanningen, bal-

last en inperkende patronen kunnen losgelaten worden en ons lichaam kan weer leidraad worden. Op deze le-

venslange reis naar innerlijk weten zal het steeds transparanter worden wat tot onze essentie behoort. Een cra-

nio-sacraal sessie geeft een diepe ontspanning die je uitnodigt om naar binnen te keren. 

Kijk zeker eens op internet: Animation of CSF Circulation you tube 

 

Wat is cranio-sacrale reflexologie? 

De reflexologist zal de stroming van de craniale vloeistof herstellen  via de reflexen van hoofd en wervelkolom.   

Ook hier ‘luisteren’ we eerst naar de stroming in de facia.  De techniek  is gericht op doorstroming van craniale 

vochten en energie in de weefsels. We mogen binnen in de schedel werken! 

 

Anatomie van het cranio sacrale systeem 

Het cranio-sacrale systeem wordt gevormd door de drie hersenvliezen waar de craniale vloeistoffen in stromen. 

De vrijheid van stromen is afhankelijk van de structuur en de stand van de schedelbeenderen, de wervels en de 

doorlaatbaarheid van de weefsels. De drijvende elementen zijn: Het tentorium, de falx en de drie hersenvliezen.  

De drie hersenvliezen vormen een dunne, stevige  wand rond de herse-

nen. Van binnen naar buiten zien we: 

De pia mater, die op de hersenen ligt. 

De  arachnoïdea ligt  tussen pia en dura mater, als een fijnmazig netwerk 

van vliesjes en bloedvaatjes. 

De dura mater als de buitenste laag, is vrij taai en sterk, fibreus weefsel.  

Hun functie is het centrale zenuwstelsel  beschermen, bevochtigen en on-

dersteunen. 

Tussen beide hersenhelften bevindt zich de Falx cerebri. De Falx is een 

sikkelvormig membraan, uitgespan-

nen in een sagitaal plan, tussen her-

senhelften en kleine hersenen. Het 

hecht zich aan op het zeefvormige os 

ethmoïd(2) en het foramen magnum

(5) (het grote achterhoofdsgat). De 

falx kruist het horizontale tentorium op het fulcrum van Sutherland, dat de 

sinus rectus vormt. 

Het tentorium  cerebellum ligt als een zadeldak over het vlindervormig 

sphenoïdbeen(3) en het Turks zadel (3). Het tentorium bedekt de kleine 

hersenen en ondersteunt de occipitale kwabben van het cerebellum. Het 

hecht zich rondom, aan de randen van de schedel.  
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Belangrijk zijn zeker de 

ventrikels.  Links en rechts 

bevinden zich 2 ventrikels, 

die met een fijn kanaaltje 

(interventriculair foramen) 

verbonden is met het derde 

ventrikel. Van derde naar 

vierde ventrikel is er weer 

een cerebraal aquduct dat 

de vloeistoffen vervoert. 

Verder gaat de vloeistof in 

de durale zak door de wer-

vels tot aan de stuit.  In de  

ventrikels bevinden zich ook 

kleine filtertjes (choroïdplexus),  waar de bloedsomloop het heldere 

vocht bij de cranio sacrale vloeistof (CSV) voegt ende rode pulpa in de 

bloedbaan blijft . Zo wordt de heldere CSV permanent aangevuld. Als 

de vloeistof door de durale envelope in de wervels stroomt, vloeit er 

vocht naar de zenuwen en naar de periferie. Zo ervaart het hele li-

chaam de pulsering van het craniale systeem tot in ieder lichaamsdeel.    

 

Klachten   

Het Craniale systeem wordt uit balans gebracht door tal van kleine of 

grote veranderingen in de fascia. Klachten ontstaan door spanningen 

op de vliezen  die ontstaan door beenderen die zich lichtjes verschuiven 

tijdens de geboorte , of bij een accident, waarbij bij voorbeeld, het SBS 

zijn preciese scharnierfunctie verliest. Hierdoor kunnen de vochten on-

voldoende stromen in dit fijne systeem. 

Wanneer het tentorium  gerokken wordt , veroorzaakt dit een verstoring 

van de hypofyse met gevolgen voor alle endocriene klieren: epifyse,  

thymus, schildklier,  bijnier,  alvleesklier en geslachtsklieren.  

Andere klachten kunnen zijn: 

 meningitis en encephalitis 

 letsels in het membraneus systeem 

 dysfuncties van de falx cerebri zijn spanningsletsels. Zij manifes-

teren zich als  frontale hoofdpijn. Bij aanhoudende spanning  zal 

na een verloop van tijd  calcificatie zichtbaar zijn op de crista galii. 

(zichtbaar op Röntgenfoto’s). 

 verzwakking van de Falx kan zich uiten in chronische sinusitis, 

vooral frontaal en ethmoïdaal. 
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 pijn ter hoogte van de sagitale suture zou dysfuncties van het corpus calossum  kunnen betekenen met als 

gevolg: coördinatiestoornissen , lateralisatieproblemen, concentratiestoornissen,  leerstoornissen. 

 emotionele en mentale klachten 

De fascia in ons lichaam zijn een reticulair systeem: Een kwetsuur van vliezen kan een klacht op een andere 

plaats veroorzaken en dit na enkele weken of maanden. Doet iemand een val op zijn stuit dan zal ook het vlie-

zensysteem een wrong meemaken. Op het stuitbeen vallen kan hoofdpijn en later rugklachten veroorzaken. Een 

slag op je neus kan na 3 maanden rugklachten vertonen… 

Reflexologie   

Op beide voeten wordt de projectie van het hoofd en wervelkolom met reflexolo-

gie bewerkt. 

In de voeten kunnen wij voelen hoe de pulsering is en waar de blokkades in het 

lichaam zijn.  Daarom, vóór we  met de behandeling starten, voelen wij de ener-

gie en het ritme van de vloeistoffen door één duim op het SBS te leggen en de 

tweede duim op de reflex van het coccyx. 

De  CS reflexologie behandeling bestaat in het systematisch bewerken van :  

1. Wervelkolom, 

2. Grote tenen met aandacht voor falx,  tentorium, hersenen,  hersenstam. 

3.Kleine tenen met aandacht voor de sutures van de schedelbeenderen . 

4. wervels van C1 tot C7 met keel en nek. 

5. wervels T1 tot T4  met Longen en hartzone.  

6. wervels T4 tot T12 met maag, lever, alvleesklier en bijnieren.  

7. wervels L 1 tot coccyx, met dikke darm, dunne darm, 

geslachtsklieren, blaas. 

8. Op de hiel:  bekkenbeenderen en sacrum. 

Afsluiten met balanceren van wervelkolom, chackra’s en 

hormonen 

Na een cranio-sacrale reflexologiesessie testen we op-

nieuw het ritme om de veranderingen waar te nemen. 

Het specifieke behandelprotocol voor cranio sacrale reflexologie houdt rekening met 

de krachtlijnen zoals het schema laat zien. 

Alhoewel de cranio sacraaltherapeut zeer zacht tewerk gaat, is de reflexologie eerder 

doortastend en invoelend. 

Martine Faure Alderson komt in oktober weer naar België. Een buitenkans voor wie 
het systeem wil leren. 
 
Lydie Schoenmakers - GOLDEN FEET 
Bremstraat 4, 3511 Kuringen 

www.goldenfeet.be 

S.I. Vertikaal
S.I. Horizontaal

1

2

3 4
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Doorworteld lid: 

Moniek Beck 

 

Wie ben je en wat doe je in het 

dagelijks leven? 

 

 Als Moniek Beck ga ik door het 

leven. Als moeder van ondertus-

sen drie volwassen kinderen was 

ik altijd al door kinderen en men-

sen gefascineerd. In de beginfa-

se heb ik als kinderverzorgster in 

het "Moederhuis" gewerkt, helpen 

met bevallingen en de pasgebo-

renen verzorgen. Daarna werden 

het een aantal gezellige jaren in 

de kinderkribbe. Na een aantal 

jaren met de auto rondrijden bij 

een centrum voor de huisartsen, 

vond ik eindelijk rust bij de 

voetreflexologie. 

Mijn dagelijks leven is nu ver-

deeld over het zorgen voor het 

huishouden, wandelen met de 

hond, spaanse les volgen en na-

tuurlijk zorgen dat mijn klanten de 

nodig ontspanning of energie krij-

gen. 

 

Hoe ben je in aanraking geko-

men met voetreflexologie ? 

 

Doordat de kinderen klein waren 

wou ik ze op een natuurlijke ma-

nier bijhun kinderziekten onder-

steunen. Door op zoek te gaan in 

tijdschriften, kwam ik in aanra-

king met een aankondiging van 

de cursus voetreflexologie.  Dit 

sprak me onmiddellijk aan. 

Interview 

Door wie ben je opgeleid in de 

reflexologie ? 

 

De opleiding volgde ik in 1992. 

Gegeven door 2 enthousiaste 

personen die er door gedreven 

waren. Hedwige Dirckx ,heel 

goed in het uitleggen van de ma-

terie en Philipe Simons de toen-

malige voorzitter, die zich volle-

dig inzette voor de verspreidding 

van de voetreflexologie. Maar in 

die tijd was het echte pure prak-

tijk voetreflexologie . 

 

Wat doe je op dit moment in de 

reflexologie ? 

 

Zelf doe ik reflexologie als bijbe-

roep. Dat gaf en geeft me de tijd 

om allerlei interessante bijscho-

lingen te volgen. Zo volgde ik nog 

een driejarige opleiding tot shiat-

subeoefenaar(ster). Ontspan-

ningsmassages en nieuwe tech-

nieken in verband met de voetre-

flex. Je leert steeds bij van ande-

ren, andere belangrijke invals-

hoeken om mensen te begelei-

den. 

Momenteel spits ik mij meer toe 

op het begeleiden van zwange-

ren en volgde ook hiervoor reeds 

enkele opleidingen. 

http://www.sarafijntraining.com/ . 

 

Wat vind je van BeVo ? 

 

Ik vind Bevo een goed platvorm 

om andere scholen en collega's  

http://www.sarafijntraining.com/
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samen te brengen om hetzelfde doel na te streven, 

bekendheid geven aan de voetreflexologie en in-

zichten delen met collega's . 

Met hun nieuw tijdschrift hebben ze weer een deur 

geopend naar een hoopvolle toekomst. 

 

Zijn er tips of interessante weetjes die je wil de-

len met je collega’s ? 

 

Leer bij over gezonde natuurlijke voeding. Zodat je 

je klanten ook wat voedingsadvies kunt geven bin-

nen je mogelijkheden.  Motiveer hen om vooral sui-

ker uit hun voeding weg te laten, daar dit veel scha-

de aanricht. Ze zullen hen al een stuk beter voelen. 

 

 www.moniekbeck.be 

 

Moniek, heel erg bedankt voor dit interessante 

interview ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontspringend lid: 

An Vangoethemd 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven ? 
  
Ik ben An, maar iedereen noemt me Aneke. 
Ik heb een lieve man en 2 prachtig opgroeiende tie-
ners. 
Ik werk als verpleegkundige in het kleinschalig wo-
nen voor jong dementerenden te Tongeren. 
En ben in bijberoep medisch pedicure en voet-
reflexologe. 
  
Hoe ben je in aanraking gekomen met voet-
reflexologie ? 
  
Ik ben in aanraking gekomen met voetreflexologie 
door mijn vriendin, Wendy, die me een behandeling 
cadeau gedaan heeft. 
  
Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 
  
Ik heb een basis cursus gevolgd bij Maggie van 
Puyvelde, maar merkte al gauw dat dit niet voldoen-
de was om mensen te helpen. 
Zo ben ik uiteindelijk bij Goldenfeet terecht geko-
men.  
Dankzij Lydie Schoenmakers ben ik enorm gegroeid 
en heb ik er een passie bijgekregen. 
Plus het is een prachtige aanvulling bij mijn ver-
pleegkunde beroep. 
Meestal kunnen we eens een pilletje laten dankzij 
de voetreflexologie  :-) 
  
Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 
  
In April 2013 heb ik “ Praktijk Aneke” in bijberoep 
opgestart. 
En ben nu in de overstap om van mijn passie mijn 
hoofdberoep te maken.  
De voldoening om mensen te helpen als verpleeg-
kundige word steeds minder, dankzij 
de voetreflexologie kan ik mensen helpen en schep 
ik daar mijn voldoening uit. 
  
  
 

http://www.moniekbeck.be
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Wat vind je van BeVo ? 
  
Bevo is voor mij  een erkenning en een meerwaarde voor mezelf als 
voetreflexologe. 
Het geeft een mogelijkheid om mensen te leren kennen die dezelfde 
passie hebben als ik. 
Het boeit me dat ik kan bijscholen in heel veel technieken van de re-
flexologie. 
Het lijkt wel grenzeloos te zijn.  Dus heb nog veel te leren. 
  
Voor de klanten vind ik het belangrijk dat ze, via het BEVO muurschild, 
weten dat ze behandeld worden door een erkende voetreflexologe. 
  
Zijn er tips of interessante weetjes die je wil delen met je  
collega’s ? 
  
Als je liefde hebt voor de reflexologie, krijg je enorm veel liefde en 
vriendschap terug. 

 

Aneke, bedankt, welkom bij BeVo en nog heel veel succes ! 

 

 

www.aneke.be 

http://www.aneke.be/
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 Vele handen maken licht werk 

Vol bewondering spreken velen me aan: “Hilde, hoe doe jij dat toch allemaal?” 

Daarop wil ik jullie antwoorden dat ik vele taken die verband houden met BeVo, groot en klein, met veel plezier 

heb gedaan en ook nog steeds doe maar dat het allemaal veel aan het worden is. 

Er zijn reeds een aantal mensen die actief hun schouders onder BeVo hebben gestoken en ik ben hen heel 

dankbaar! Omdat het voor hen op lange termijn draagbaar moet blijven, dragen zij één of maximum twee ta-

ken. Toch komen nog heel wat zaken bij mij waarvoor ik graag ondersteuning wil.Hieronder een lijst met taken 

die op dit moment in me opkomen. Indien je BeVo wil ondersteunen, mail zeker naar: voorzitter@bevo-

belgie.org 

Verder zou ik je willen vragen om mails die niet voor mij zijn direct te sturen naar de persoon voor wie ze wel 

bedoeld zijn. Om het jullie makkelijk te maken, staan in het BeVo-magazine steeds de up-to-date contactgege-

vens. Het magazine ligt op mijn bureau en ik vind dit zelf een bijzonder handige rubriek om snel even een tele-

foonnummer op te zoeken van de juiste persoon. 

Wie voelt zich geroepen? 

Ondersteuning Penningmeester 

Jaarlijkse facturatie en opvolging 

Opvolging inkomsten en uitgaven vb. van het congres 

Inloopperiode om de taak van Penningmeester op te nemen 

Volgen en up-to-date houden van facebook en twitter 

Gedurende het volledige jaar op regelmatige basis iets posten op facebook en twitter zodat BeVo helemaal 

mee gaat met zijn tijd. Dit kunnen foto’s zijn die het bestuur of leden aanreiken, informatie die je zelf 

leest, bijscholingen,… 

Reflexology en BeVo op het net zetten 

Periode: wekelijks een bericht via de sociale media versturen, indien dit intensiever kan mag dit zeker! 

Verantwoordelijke congres 

Zoeken naar een geschikte locatie en catering 

Contacten leggen met sprekers en workshopgevers 

Zoeken naar en contacten leggen met standhouders 

Contracten aanpassen voor sprekers, workshopgevers en standhouders 

Zoeken naar helpende handen voor de congresdag zelf 

Meedenken over nieuwe thema’s, verloop van het congres,… 

Periode: dit project loopt een volledig jaar door, met een rustigere periode van november tot februari en druk-

ke maanden september en oktober 

Coördinator hygiëne- en veiligheid 

Je zoekt naar en maakt een lijst van vrijwillige BeVo-leden die dit luik verder willen uitbouwen. 

Aan de hand van een aantal reeds verzamelde documenten maak je een reglement op rond hygiëne en vei-

ligheid 

Daarna maak je een checklist op die kan gebruikt worden bij bezoeken aan collega’s 

Je denkt na over de manier waarop deze checklist kan worden gebruikt 

Hilde Schoonjans, Voorzitter BeVo 

mailto:voorzitter@bevo-belgie.org
mailto:voorzitter@bevo-belgie.org
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Op zaterdag 28 maart 2015 namen we afscheid van Willy die enkele da-

gen ervoor stierf. Het was een emotionele plechtigheid waar Hilde 

Schoonjans, als Voorzitter van BeVo, onderstaande tekst voorlas. Hein-

rike Bergmans las op de plechtigheid een tekst voor van Toon Hermans. 

We zijn hier vandaag om Willy te 

eren! 

Als Erelid van onze beroepsvereni-

ging BeVo stond hij zelf niet graag 

in de schijnwerper. De Willy die ik 

heb leren kennen was een beschei-

den man. Alhoewel dit eigenlijk niet 

nodig was.  

Want Willy was één van de oprich-

ters van onze beroepsvereniging. 

Hij was degene die geloofde in het 

verenigen van reflexologie-scholen. 

Willy was de lijm, en hij had een groot doorzettingsvermogen want hoe-

wel zijn eerste poging niet lukte, zette hij door en kon BeVo uitgroeien 

tot wat het nu is. 

Willy was begaan met BeVo hij hield heel nauwkeurig de boekhouding 

bij. Toch maakte hij zich zorgen toen BeVo het even moeilijk had! Maar 

hij hield vol als mijn penningmeester. Ik beloofde hem dat ik BeVo terug 

zou opbouwen. 

Wegens zijn ziekte legde Willy zijn taak als penningmeester neer maar 

ook tijdens deze periode was hij begaan met BeVo. Midden oktober bel-

de hij me om na te gaan of hij ook officieel geschrapt was als penning-

meester. Ik was enorm aangedaan van zijn telefoon want hoewel ik wist 

dat hij ziek was, kon ik niet inschatten dat het zo slecht met hem ging. 

Ik zal Willy blijven onthouden als een stille, harde medewerker, een 

warm mens, een man van weinig woorden maar veel daadkracht! 

Willy, jij zal worden gemist! 

Aandenken Willy Deboodt 
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Tijdens de plechtigheid werd Willy geschetst als een familieman. Hij bracht de woensdagmiddag steeds 

door met zijn kleindochter. Willy organiseerde reizen, ging graag op reis en trok massa’s foto’s. Bovendien 

was hij een echte sportieveling: duiken, tennis, skiën,… 

TV kijken was tijdverspilling voor hem. Hij volgde tal van cursussen 

over therapieën en organiseerde verschillende activiteiten via de 

Magnolia Federatie waar hij Voorzitter van was. 

Zijn taak als penningmeester van BeVo legde hij neer toen hij de 

diagnose kreeg van prostaatkanker met uitzaaiingen. 2 jaar 

heeft hij gestreden. Eerst op natuurlijke wijze en later met che-

mo. 

Willy was een bijzonder mens, die veel heeft betekend voor BeVo! 
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In een eerder artikel had ik geschreven over de Lever Meridiaan en zijn 

effect op het genezingsproces bij het behandelen van deze punten door 

Voet Reflex technieken. 

Deze keer gaan wij de acupunctuur nierpunten op de voet doorlichten. 

Wat is de “geestelijke” functie van de Nier en zijn meridiaan ? 

 De nieren huizen onze "wilskracht".  Als onze nieren sterk zijn,  dan 

zal onze “wilskracht” ook sterk zijn. 

 Onze geest zal zich goed op doelen kunnen focussen 

 Daarentegen, bij zwakke nier-energie, zal onze “wilskracht” ook 

verminderen en worden wij ontmoedigd. 

Als wij met de Nier punten bezig zijn, dan is het wel interessant te weten 

welke werking deze meridiaan punten hebben en in welke mate.  

Maar eerst, volgens de Oosterse leer,  wat zijn de functies van de Nier 

en zijn meridiaan. 

 De Nier stockeert onze “essentiële” energie en regeert onze ge-

boorte, groei, reproductie en ontwikkeling. 

 Ze zijn ook verantwoordelijk voor het produceren van merg, het vul-

len van de hersenen en het “controleren” van onze beenderen 

 Onze waterhuishouding valt onder de Nieren 

 Onze oren zijn sterk beïnvloed 

door nier energie 

 De kwaliteit van ons haar hebben 

wij te danken aan de nieren 

 Ons lagere orificia vallen onder de 

controle van nier energie. 

Als wij voetreflex beoefenen zouden wij 

deze functies goed in ons achterhoofd 

moeten houden om onze behandeling 

een krachtiger invloed te geven en, van-

zelfsprekend, een beter resultaat te be-

halen. 

De niermeridiaan is een YINNE meridi-

aan die ontspringt juist naast het ge-

wricht op de plantaire kant van de grote 

teen,  omhoog loopt langs de binnenkant 

van de voet en been, verder naast de 

middenlijn van het lichaam om te eindi-

gen 2 duimbreedtes van het borstbeen 

bij het sleutelbeen. 

Acupunctuurpunten op de voet  

verbonden met de niermeridiaan  

(door Alfred Martijn) 

Acupunctuurpunten op de voet 
(door Alfred Martijn) 
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De hele niermeridiaan, in combinatie met andere meridiaanpunten, heeft veel te maken met diverse 

“geestelijke” en fysische verschijnselen, onder andere – 

 Rusteloosheid 

 Insomnia 

 Harmoniseren van relatie Nier - Hart – Long functies 

 Water beheersen 

 Oedemen 

 Urinaire stoornissen 

 Libidoverlies 

 Impotentie 

 Bevorderen van keelpijn en droge keel ..... op basis van Yin deficiëntie 

 Tinnitus en doofheid 

 Onvruchtbaarheid 

 Menstruatie (maar ook de Lever) 

 Verminderen van “damp-hitte” (een Chinees begrip) in het abdomen 

 Voeden van Nier Yin (voor constipatie door droogte – een Chinees begrip) 

De acupunctuur Nier (NI) punten op de voet en enkel waarover wij het hebben zijn de volgende : NI-1 tot NI 

8. De afstand metingen op de prenten is gebaseerd op een “cun”. Dit is de breedte van het  eerste gewricht 

van de duim. 

  

Nier 1 Yongquan 

Localisatie : zie prent 

Werking :  

Kalmeert geest en hart 

Verheldert de hersenen 

Kan gebruikt worden bij hoge koorts, shock, beroerte  

Epilepsie  
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Commentaar : 

Heeft een reducerende invloed op QI (energie) van het lichaam en 

wordt gebruikt in exces situaties. 

Versterkt de YIN die voortspruit uit YIN deficiëntie 

 Heeft een kalmerende invloed op de geest (door YANG neerwaarts 

te brengen) 

Daarmee kan dit ook gebruikt worden om serieuze angsten en men-

tale stoornissen onder controle te krijgen 

 

Nier 2 Rangu  

Localisatie : zie prent K-2 

Werking : 

Tempert het “vuur” (Chinese YIN / YANG begrip) 

Verzacht de keel 

Elimineert “hitte”  (Chinese YIN / YANG begrip) 

Commentaar : 

Belangrijk punt om “hitte” door Nier Yin deficiëntie te koelen 

B.v. rode kaken gedurende de avond 

Mentale rusteloosheid  

Dorst zonder veel zin om te drinken 

Droge mond en keel gedurende de nacht 

Nier 3 Taixi 

Localisatie : zie prent K-3 

Werking : 

Versterkt de energie die door de nieren loopt 

Bevordert ons “essentiële” energie (JING genoemd in het Chinees) 

Versterkt de lage rug en knieën 

Helpt om energie in de baarmoeder te regulariseren 

Helpt bij astma (door Nier Qi en Long Qi te coördineren) 
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Commentaar : 

Zeer belangrijk punt om de nieren te versterken 

Kan ook gebruikt worden voor symptomen zoals onregelmatige maandstonden, amenorroe of excessieve 

bloedingen 

Wordt veel gebruikt bij alle soorten lage rugpijnen, acuut of chronisch 

Nier 4 Dazhong 

Localisatie : Zie prent K-4 

Werking : 

Versterkt de energie in de lage rug 

Verheft de geest 

Commentaar : 

Dit punt maakt verbinding met de blaasmeridiaan en wordt dus gebruikt bij chronisch rugpijn die veroorzaakt 

is door Nier deficiëntie 

Heeft ook een sterk invloed op de geest wanneer de persoon uitgeput en depressief is door chronische nier 

uitputting 

Nier 5 Shuiquan 

Localisatie : Zie prent K-5 

Werking : 

Stopt abdominale pijn 

Helpt baarmoeder te regelen 

Bevordert bloedcirculatie 

Promoot urineren 

Commentaar : 

In acute situaties wordt dit punt gebruikt om pijn te stoppen zoals bij acute cystitis of urethitis 

Kan ook pijn rond de navel stoppen 

Het regelt bloed in de uterus 

Nier 6 Zhaohai 

Localisatie : Zie prent punt – KD 6 op de medial zijde van de voet onder de enkel 

  



24   

 

Werking : 

Kalmeert de geest 

Bevordert de ogen 

Koelt het bloed ( een Chinese medische begrip) 

Versterkt de keel bij keelaandoeningen die veroorzaakt zijn door 

Nier YIN deficiëntie 

Ondersteunt de werking van de baarmoeder 

Opent congestie in de borstkas 

Promoveert de longen bij chronische hoest 

Commentaar : 

Dit is het beste punt om Nier YIN te voeden bij algemeen YIN defici-

ëntie 

Wordt veel gebruikt om lichaamsvloeistoffen (vloeistoffen zijn YIN) 

te voeden zoals bij droge keel en ogen 

Zeer goed bij chronische oogaandoeningen speciaal bij oudere 

mensen met YIN deficiëntie (komt veel voor) 

Goed punt om de geest te kalmeren vooral bij angst en rusteloos-

heid die voorvloeit uit YIN deficiëntie 

Bij insomnia voedt het YIN naar de ogen zodat de ogen kunnen slui-

ten. 

Wordt ook dikwijls gebruikt om huiduitslag (heeft een bloedkoelend 

effect) te reduceren 

Brengt YIN (vocht) naar boven naar pijnlijk en droge keel als gevolg 

van YIN deficiëntie 

Kan gebruikt worden om amenorroe en prolaps van de baarmoeder 

te verbeteren. 

Nier 7 Fuliu   

Localisatie : Zie prent punt  NI-7 

 



25   

 

Werking : 

Helpt bij lage rug pijn 

Lost damp op  

Elimineert oedemen 

Versterkt de nieren 

Sterkste tonificatie punt voor Nier YANG in verband met waterhuishouding (sterker dan NI-3) 

Helpt zweten te controleren 

Commentaar : 

Zeer belangrijk punt om damp in het abdomen op te lossen  

Helpt om oedeem in de benen te verminderen. 

Nier 8 Jiaoxin    

Localisatie : Zie prent punt NI-8 

Werking : 

Verwijdert fysische obstructies of “massa” uit de Nier meridiaan 

Stopt abdominale pijnen 

Helpt bij het regelen van menstruatie 

Commentaar : 

Dit is een goed punt om obstructies in de Nier meridiaan te verwijderen op basis van stagnatie van Qi of 

bloed. 

Een sterk punt om menstruatie te regelen waarbij stagnatie van bloed mee bemoeid is. 

 

De informatie hierboven pretendeert niet om compleet te zijn. Het is eerder bedoeld om de lezer nieuwsgierig te 

maken over andere inval hoeken en visies over relevant lichaamspunten omheen de voet en enkel. Ik hoop dat 

de lezers aangemoedigd worden om verder uit te zoeken wat de termen zoals YIN en YANG betekenen, wat be-

doeld wordt met “hitte”, Yin leegte en zo verder. Deze uitbreiding van kennis is zeer verijkend. De voorgestelde 

informatie in dit artikel is zeer beknopt en kan niet menen uitleg te geven over al wat de Chinese termen effectief 

voorstellen.  

Een goed boek voor de nieuwsgierige lezer om te beginnen in het leer van Oosterse Geneeswijze (en al zijn ter-

men) is het boek (in het Nederlands) – “Traditionele Chinese Geneeskunde” door Mi-

chael Grandjean ISBN 9789020243789 

Alfred Martijn is woonachtig in Herentals waar hij zijn succesvol praktijk beoefend. Hij heeft zijn 

Voet Reflex Certificaat behaald na studie in het Oost-West Centrum te Antwerpen. Hij heeft 

zijn studies verder uitgebreid door cursussen te volgen (drie jaar) in Post Graduaat Chinese 

Geneeswijze (Tuina & Qi Cong) bij het OTCG te Antwerpen. Professionele Abdominale Mas-

sage heeft hij ook gestudeerd bij de OTCG en dit jaar staat hij ingeschreven voor Chinese 

Voedingstheorie, Kinder Tuina en een cursus Chinese Taal. Hij heeft ook al lezingen als gast-

spreker gegeven bij de Standard Boekhandel en verschillende service clubs en vrouwen verenigingen. 
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Ilse Van Eetvelde, marketingspecialist, zal elke nieuwsbrief een artikel 

schrijven met interessante tips over hoe we onze praktijk succesvol 

kunnen uitbouwen. 

 

Jij verliest geld met je ‘over mij’ pagina 

 

Zeg eens, heb jij een website? En staat daar een pagina op die "over 

mij" heet? Of slechter nog: "over ons"? 

De kans is enorm groot dat jij door die pagina meer klanten en omzet 

verliest dan dat je er door wint! Hieronder lees je hoe dat gebeurt, en 

hoe jij dat kan omkeren met een paar simpele vuistregels. 

Vorige week bekeek ik samen met Marleen, de website van haar prak-

tijk. Hij ziet er mooi uit: zachte kleuren, het past allemaal mooi bij elkaar, 

er zit een structuur in. Bovendien is Marleen ook echt een specialist die 

zelfs in televisieprogramma's haar expertise heeft getoond. Toch waren 

er een paar ingrepen die haar website véél doeltreffender maakten om 

dit te tonen aan bezoekers. 

Samen naar hun website kijken: dat doe ik vaak met klanten. Soms 

hebben ze die zelf in elkaar geknutseld, de ene keer al wat mooier dan 

de andere. Soms hebben ze dit door iemand anders laten doen, al dan 

niet tegen betaling. 

Opvallend is dat de meeste websites, net als die van Marleen, een aan-

tal steeds weerkerende fouten tonen. Het zijn dingen waar jij misschien 

niet bij stil staat, en die ook wat verder van de 'huis-tuin-keuken-logica' 

staan. Toch kosten deze fouten jou echt handenvol geld en klanten. 

 

"Bezoekers die afhaken op je website, krijg je immers nooit als 

klant."  

 

Gek genoeg komen deze fouten ook terug op websites die door 

'professionals' gemaakt zijn.  

Veel geld investeren in een prachtige website, gemaakt door een erva-

ren webdesigner, is dus geen garantie dat jouw website je ook geld op-

brengt! 

Dé plek waar veruit de meeste fouten gemaakt worden is op de "over 

mij" of "over ons" pagina. 

Marketing : Jij verliest geld met je 

‘over mij’ pagina. 
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2. Op je "over mij" pagina gebruik je alleen maar 

"ik" 

 

Zelfs als je de eerste concrete actie van hierboven ge-

nomen hebt, is de kans groot dat je naar de vorm het 

nog steeds over jezelf hebt. 

Kijk eens hoe vaak jij een zin begint met "ik"? Of 

(slechter nog) "wij"? 

 

FOUT: door bijna alleen maar "ik" te gebruiken toon je 

dat jouw gedachten nog onvoldoende je klant centraal 

stellen. Dit vertaalt zich ook naar je aanbod, je com-

municatie en de rest van je bedrijf. 

Vaak zie je ook dat dit gecombineerd wordt met 

"passief" taalgebruik. Een opleiding "wordt georgani-

seerd" (passief) versus "je kan deelnemen aan de op-

leiding" (actief). 

Actief taalgebruik is dynamischer, spreekt lezers aan 

op hun verantwoordelijkheid en zet hen aan om actie 

te ondernemen. Bovendien leest het ook plezanter :-) 

 

CONCRETE ACTIE: probeer zoveel mogelijk zinnen 

'om te draaien' én actief te maken. 

'Ik geef jou' wordt dan 'jij krijgt'. 'Ik leer jou' wordt dan 

'jij leert'. 

Dit is een voortdurend proces. Ook op mijn eigen web-

site is dit proces nog volop aan de gang. ;-) 

Opgelet: zorg dat er nog steeds leesbare teksten op je 

"over mij" pagina staan, net als op de rest van je web-

site. Heb je twijfel hierover? Laat je teksten dan door 

iemand anders nalezen of schakel dan een goede co-

pywriter in. 

 

3. Je "over mij" pagina gaat alléén maar over jou, 

en je legt de link niet naar je aanbod (dat vinden de 

bezoekers zelf wel, toch?) 

FOUT: door het hier alleen over jezelf te hebben, en 

geen concrete actie aan te bieden die bezoekers kun-

nen nemen om wat dichter bij hun droom te komen, 

doe je jezelf en je bezoekers tekort. 

"Hoezo?" denk je nu allicht "die pagina is toch makke-

lijk: er moet toch alleen een mooie foto van mij en een 

tekstje opstaan over wat ik gedaan heb en zo?". 

 

Fout gedacht! Door alleen een foto en een tekstje mis 

je echt klanten en omzet! 

Bij de meeste websites is de "over mij" pagina de 

tweede meest bekeken pagina. Jij bent toch ook 

nieuwsgierig om te weten wie er achter het bedrijf zit 

waar jij misschien wel door geholpen wil worden? 

 

Hieronder krijg je 3 fouten die jou geld kosten op je 

"over mij" pagina. 

 

1. Je "over mij" pagina gaat inhoudelijk ook echt 
over jou: je vertelt precies welke opleidingen je ge-

volgd hebt, wat je belangrijk vindt en wat je nu wil 
doen. 
 
FOUT: jouw "over mij" pagina gaat nièt over jou, maar 

wél over jouw lezer. Die is alleen geïnteresseerd in 
informatie waar hij of zij wat aan heeft. Dat zijn op de-
ze "over mij" pagina geen tips, maar wel 'emotionele' 
informatie: jouw ervaringen, gevoelens en dromen 
toen jij in de huidige situatie van je websitebezoeker 
zat. 
 
Niet jij maar wel je lezer staat centraal op je "over mij" 
pagina! Die heeft niets aan een ellenlange opsomming 
van diploma's en opleidingen, wél aan relevante infor-
matie die toont dat jij net als hij of zij bent. 
 
Nog erger is het wanneer je een "over ons" pagina 
hebt terwijl je op je ééntje aan het ondernemen bent. 
In het Latijn heet dit "pluralis maiestatis", en ook in het 
Nederlands zegt dit precies voor wie dit bedoeld is: 
"koninklijk meevoud". Dus tenzij jij Koning Filip heet, 
raad ik je af om in het meervoud over jezelf te schrij-
ven. 
 
CONCRETE ACTIE: spreek op je "over mij"-pagina 

over wat jouw lezer herkent. Heb je meegemaakt wat 
jouw klanten meemaken? Praat erover! Beleef je nu 
de droom die jouw lezers allicht hebben? Vertel het! 
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De pagina "over mij" is waarschijnlijk de 2e meest gelezen pagina van 

je website (na de welkom-pagina als je die hebt). 

Dit is een gouden kans om bezoekers attent te maken op -bijvoorbeeld-

 je gratis weggever. Of om hen te vragen contact met jou op te nemen 

voor een vrijblijvend gesprek. Ook jezelf presenteren als spreker kan 

hier. 

CONCRETE ACTIE: zet je opt-in formulier op je "over mij" pagina. Je 

kan dat in de zijbalk doen, onderaan je tekst, ... Het is niet verkeerd het 

op verschillende plekken te zetten. Het is immers iets waarmee je be-

zoekers wil helpen. Door bijvoorbeeld artikels of een gratis nieuwsbrief 

kunnen zij stappen zetten die hen helpen hun situatie te verbeteren. 

(Een opt-in formulier is een formulier waarmee bezoekers zich kunnen 

inschrijven op je e-maillijst) 

 

TEN SLOTTE: Rome is niet op 1 dag gebouwd. Een opt-in formulier op 

je "over mij" pagina zetten gaat snel, teksten herschrijven duurt langer. 

Je zal ook merken dat je bij het later herlezen van je "over mij" pagina, 

toch weer dingen gaat veranderen. Dat kan, dat mag zelfs! 

 

"Een eigen bedrijf is een werk in uitvoering, iets wat nooit af is. 

Gun jezelf de tijd om er aan te werken." 

 

Ik wens je veel succes! 

 

Warme groet, 

Ilse 

Vraag je gratis e-book op 

www.onlinewerkenmeerverdienen.com 
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Advertentie 

Diverse 

Vragen ? Ideeën ? Adverteren ? 

 

Het BeVo-magazine is er van en voor leden ! 

Zijn er punten, onderwerpen, zaken, … die je aan bod wenst te zien komen in één van de volgende magazines ? 

Heb je een interessant onderwerp of leuk verhaal dat je wil delen met collega’s ?  

Wens je meer informatie over een bepaald item ? 

Ben je op zoek naar een bepaald boek ? En praktijkruimte ? Collega’s om mee 

samen te werken ? 

Wil je adverteren in het BeVo-magazine of ken je iemand die hiervoor geïnteres-

seerd is ? 

Stuur me een mailtje en we proberen er een nieuwsbrief van te maken waar we 

allen naar uitkijken ! 

 

Veel leesplezier ! 

Sonja De Loose 
Secretaris BeVo 

secretariaat@bevo-belgie.org 

Advertentie 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    L.Schoenmakers   info: www.goldenfeet.be       Montenau 8, 9, 10 aug. 2015        

E.V.C. betekent 

Energetische correctie van de rug, 

schouders en bekken. 

De basis van  E.V.C.                                                    

De energie van de organen zijn te 

beïnvloeden via het system van de 

meridianen.  

Voor E.V.C. is vooral de blaasmeridiaan 

belangrijk. Deze meridiaan staat in 

verbinding met al de andere 

meridianen via back-shu punten die de 

organen en de wervelstand 

beïnvloeden. 

DE  E.V.C.-techniek 

De patiënt ligt op zijn buik. Aan de hand 

van de uitlijning van de wervelkolom 

wordt gezocht naar de plaatsen van 

energieverlies. Met zachte 

strijkbewegingen over de meridiaan van 

handen en voeten wordt de juiste 

energiestroming hersteld.  

Te behandelen afwijkingen 

C-afwijking,   Scoliosis,   Kyphosis,  

Lordosis,  Kypholordosis,  Draaing  

        Professionele  opleidingen  voetreflexologie 

 

 

Tweedaagse professionele workshop door   HANNE MARQUARDT  
 
vr & za 24-25 april  2015 ,  
B 3500  Hasselt   “Borrelhuis “ Witte nonnenstraat.      
 
€ 305 
 
Inhoud:  
- Grepen om het autonoom ZS te harmoniseren 
- Bijzondere zones met hun karakteristiek 
- Emotionele trauma’s behandelen 
- Relatie tussen beenderen met gelijkvormige structuur 

Inschrijven en   Inhoud deel 1:   www.goldenfeet.be 

Nieuw:   gebruik van RFT- balsem  

voor het harmoniseren van het autonoom zenuwstelsel    

Graag inschrijven vóór 5 april 2015.      

 

2015 is een feestjaar: ik ben 40 jaar actief in reflexologie.  

Daarom een Feestprijs: € 40 korting bij de 15 eerste aanbetalingen aan € 265 voor de Cursus Hanne 
Marquardt van 24 -25 april 2015. 

Rek nr BE77 0631 4330 8542        Bic GKCCBEBB 
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BeVo 

Everslaarstraat 205 

9610 Lokeren 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

Bank: IBAN : BE 34 0014 4006 1390 , BIC-code : GEBABEBB 

t.n.v. BeVo, Everslaarstraat 205, 9610 Lokeren 

 

 

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacteren. Op deze ma-

nier ontvang je sneller en correcter antwoord en voorkom je dubbel werk 

binnen onze organisatie. 

 

Voorzitter 

Hilde Schoonjans - Everslaarstraat 205 - 9160 Lokeren - 0498/24.06.84 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

Lydie Schoenmakers - Bremstraat 4 - 3511 Kuringen - 011/22.95.32 

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Secretariaat en nieuwsbrief 

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

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

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

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

 

Contactgegevens 
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Website 

Bob Mijling - Paardenwiel 17 - 2382 Poppel - 014/71.68.38 - website@bevo-belgie.org 

 

Ledenwerving en partnerschap 

communicatie@bevo-belgie.org 

 

Erkenningen van leden en samenwerkende scholen 

Sabine Van Cauwenberghe - Esdoornlaan 7 - 9230 Wetteren - 0495/45.32.73 - erkenning@bevo-belgie.org 

Deze werkgroep bekijkt binnenkomende aanvragen van lidmaatschap (volwaardig lid, student lid en steunend lid) .  

Tevens bekijkt deze werkgroep of de binnengegeven scholendossiers voldoen aan het core curriculum dat BeVo voorop 

stelt. Deze werkgroep bestaat uit collega's die niet verbonden zijn aan een school om objectiviteit te garanderen. Ze werken 

aan de hand van checklijsten. 

 

Opleidingen en communicatie met scholen 

Els van Daele - Geldenaaksebaan 127 - 3001 Heverlee - 0472/39.51.30 - opleidingen@bevo-belgie.org 

BeVo geeft geen advies over welke opleiding je best volgt. Dit blijft jouw persoonlijke keuze. 

De kracht van BeVo is dat wij in overleg gaan met de scholen die reflexology aanbieden om zo tot een kwalitatie-

ve opleiding te komen. BeVo hanteert minimumnormen vastgelegd in een core curriculum. De scholen hebben 

hieraan meegewerkt. 

 

Public Relations 

Caroline Rijsdijk - Schuurblok 15 - 2910 Essen - 0472/35.32.98—pr@bevo-belgie.org 

 

Navorming 

Sabine Van Cauwenberghe - Esdoornlaan 7 - 9230 Wetteren - 0495/45.32.73 - navorming@bevo-belgie.org 

BeVo stelt voorop dat leden minstens 3 dagen navorming moeten volgen per jaar. Deze werkgroep bepaalt de 

richtlijnen en controleert of leden zich daar aan houden. 

 

Inschrijvingen en communicatie over congres 

congres@bevo-belgie.org 
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 BeVo Agenda 

Avondbijeenkomst (GRATIS voor alle leden) 

Vrijdag 19 juni 2015 om 19u in Leuven 

 

Bestuursvergadering (op uitnodiging) 

Maandag 31 augustus 2015 om 9.00u in Lokeren 

Bijeenkomst werkgroepen (op uitnodiging) 

Maandag 31 augustus 2015 om 13.30u in Lokeren 

 

BeVo-Congres (toegankelijk voor iedereen) 

Zaterdag 17 oktober 2015 om 9.30u in Antwerpen 

 

Algemene Vergadering (op uitnodiging) 

Maandag 1 februari 2016 om 9.00u in Lokeren 

Bijeenkomst werkgroepen (op uitnodiging) 

Maandag 1 februari 2016 om 13.30u in Lokeren 

 

Ledendag (GRATIS voor alle leden) 

Vrijdag 26 februari 2016 (locatie nog te bepalen) 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


