
    

 

Driemaandelijks tijdschrift 

P918498 

Jaargang 1 / nummer 3 

Juli 2015 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

BeVo - Everslaarstraat 205 - 9160 Lokeren - België 

www.bevo-belgie.org / Ond. Nr. 0829.918.340 

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

Feest Lydie : 40 jaar reflexologie 

Slaap apneu syndroom 

Boekbespreking : handreflexologie 



2   

 BeVo 

Inhoudsopgave 

 

p.3 .............................................................. Welkom door de voorzitter 

 

p 4 .......................................................................................... Congres 

 

p.5 ............................................................. Feest Lydie Schoenmakers 

 

p.6 .............................................. Viering Lydie : 40 jaar reflexologie 

 

p.9 ............................................................................Wat een gedoe ... 

 

p.10 ............................................................... Slaap apneu syndroom 

 

p.12 ................................................................................... Slaapcoach 

 

p.14 ....................................................................................... Interview 

 

p.16 ..................................................... Acupunctuurpunten op de voet 

 

p.20 ...................................................................................... Marketing 

 

p.24 ..................................................................... Ladies at the movies 

 

p.26 .......................................................................... Boekbespreking 

 

p.30 .......................................................................... Contactgegevens 

 

p.32 ......................................................................................... Agenda 



3   

 Welkom door de voorzitter 

 

Lieve collega, 

 

De tijd vliegt vooruit! Sonja vroeg me alweer om een voorwoord te schrijven in ons BeVo-Magazine en 

het leek alsof het gisteren was dat ik er één geschreven had. 

 

Het voorjaar was voor mij behoorlijk druk. Maar ik heb er een positief gevoel over want er verschenen 

2 publicaties waar BeVo aan heeft meegewerkt, namelijk een artikel in Vitaya Magazine en een adver-

tentie in Change Magazine. 

 

Stilletjes aan wordt de BeVo-website opgesmukt, er kwamen een aantal nieuwe leden bij en ik hoorde 

dat er ook heel wat collega’s opnieuw interesse hebben om lid te worden. Een teken dat we op de 

goede weg zijn en deze koers moeten blijven varen! 

 

Ik wil jullie bedanken voor jullie trouwe lidmaatschap. Ook toen BeVo het even wat moeilijker had! En 

ik wil de mensen bedanken die zich een tijd geleden hebben recht gesteld om hun schouders onder 

BeVo te steken en dit ook zijn blijven doen. 

 

Op zaterdag 17 oktober viert BeVo feest, net zo feestelijk als Lydie haar 40-jarige reflexologie viering, 

en dit al voor de 8ste keer. Ik wil je langs deze weg uitnodigen op het BeVo-Congres met als thema: 

Projecteren / Reflecteren. Als lid ontvang je sowieso 20 euro korting maar als je inschrijft voor 15 au-

gustus ontvang je nog eens 10 euro vroegboekkorting bovenop. 

 

Ik hoop jou en vele andere collega’s daar te mogen begroeten. 

Maar eerst genieten van een deugddoende vakantieperiode! 

 

Vrolijke groet 

 

Hilde Schoonjans 

Voorzitter BeVo 
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 BeVo Congres 

8ste BeVo Congres: Projecteren / Reflecteren 
 

Zaterdag 17 oktober 2015 – 9.15u tot 17u 
 
Crown Plaza Hotel in Antwerpen 
 
 
Kennis halen we van eigen leden die hun passie komen delen: 
 

Thérèse Weltens (gelaatreflexologie) 
 

Els Van Daele (projecteren met hart en ziel) 
 
 
En we halen een Nederlandse collega richting Antwerpen: 
 

Heidi Middelburg (vingerreflexologie) 
 
 
De vierde spreker blijft voorlopig nog even geheim… 
 
 
We hopen jou daar te mogen ontvangen! 
 
 
Meer informatie en inschrijven doe je via de site  
Kijk bij BeVo Agenda! 
 

 

Zaterdag 17 oktober 2015 

BeVo Congres in Crown Plaza Hotel in Antwerpen 

(Gerard Le Grellelaan 10) 

 

BeVo-leden :   €79,00 krijgen standaard €20,00 korting 
Niet-leden :   €99,00 

 

En daarboven €10,00 korting bij inschrijving vóór 15 augustus 2015 

De prijs is inclusief alle dranken, lunch, koffiepauze, congresboek en goodiebag! 
Na inschrijving ontvang je een mail met info over de betaling. 

Annuleren kan tot 14 dagen voor het congres. Er zal dan 50% terug worden be-
taald.  

Daarna is annuleren niet meer mogelijk! 
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Lydie Schoenmakers viert feest en BeVo was er bij! 

 

Op zondag 31 mei 2015 gaf Lydie een 

feestreceptie voor haar 40-jarige carrière in 

voetreflexologie. Iets wat inderdaad mag 

gevierd worden. 

 

De gasten werden feestelijk ontvangen rond 

13.30u in De Barrier in Houthalen. Na een 

korte babbel met elkaar mochten we even 

plaatsnemen voor enkele korte woorden 

van o.a. Lydie, Erik, haar kinderen, enkele docenten van Golden Feet waaronder ook Hanne Marquardt,… 

 

BeVo kreeg ook de gelegenheid om de aanwezigen uit te leggen wat het nut 

en de voordelen zijn van onze beroepsvereniging. Iedereen werd meteen ook 

vriendelijk uitgenodigd op het BeVo Congres op zaterdag 17 oktober 2015 met 

als thema: Projecteren, Reflecteren in het Crowne Plaza Hotel in Antwerpen. 

 

Na de sprekers kreeg iedereen de kans om bij te praten met een lekker hapje 

en drankje. 

 

Tot slot deden we met z’n allen een zonnedans. Heel fijn om te doen, maar 

toegegeven, ik ben niet de beste danser en al helemaal niet als mijn denken in actie schiet. 

 

BeVo had als waardering voor Lydie een glazen theepot mee zodat Lydie, of haar kinderen, steeds kan genie-

ten van lekkere verse thee. Blijkbaar was het thee zetten voor de cliënten af en toe de taak van de kinderen. 

    

   Lydie, je bent een schat van een mens met een warm hart.  

   Je hebt me regelmatig ondersteund als een BeVo-mama.  

   Ik wens je nog vele fijne jaren toe, enerzijds met de voeten 

   en anderzijds met je gezin.   

 Hilde 

 

 

De dochter van Lydie had stiekem een mail gestuurd met de vraag om op een wimpeltje 

te schrijven wat Lydie heeft betekend en hoe we Lydie kennen. 

Feest Lydie Schoenmakers 
(door Hilde Schoonjans) 
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Viering : omdat ik al 40 jaar in reflexologie werk 

 

 

 

 

 

 

Van op afstand kijk ik naar 40 jaren, gevuld met voetenwerk. 

De kennismaking met reflexologie gebeurde als bij toeval. Wat viel mij toe? 

Ik ontmoette in 1975 een bijzondere man.  Hij werkte op de voeten om de orga-

nen gezond te maken.  Een heimelijk hautain lachje verstopte ik achter mijn be-

leefde vraag: maar hoe kan dat dan? 

Ik raakte zo in de ban van dat systeem en wilde het ook leren.  Het kan toch niet 

zo moeilijk zijn. 

 

Na 40 jaar ben ik nog steeds aan het leren.  Het blijft een boeiende studie met 

zoveel verschillende inrijpoorten, nieuwe patronen, nieuwe grepen en technieken, 

nieuwe focus, aparte thema’s…  het houdt niet op!! Genoeg argumenten om na 

40 jaar leren en 27 jaar doceren een feest te geven voor hen die met mij deze 

weg een eind mee gegaan zijn. De gasten waren de deelnemers aan mijn cursus-

sen die ik vanaf 1988 gaf. Ik stichtte daar de eerste Limburgse reflexologieschool, 

maar dat besefte ik toen nog niet. 

Het feest had als thema: “een parelsnoer”. 

Elke parel is apart mooi, maar samen kunnen we een prachtig parelsnoer vor-

men. 

 

Over de organisatie van het feest: 

met Erik, mijn man, behoeder van de 

financiën, Kristien en Wendy als 

scherpschutters, uitpluizers en idee-

ënspuwers, kon ik de grote hoeveel-

heid werk aan. We werkten het stap-

voets uit. Ik kreeg ook nog veel goe-

de tips van Astrid, professional in 

events. 

 

Het feest moest vreugdevol zijn: de uitdrukking van hoe wij samen een reflexolo-

giewereld hebben uitgebouwd door ons te tonen op gezondheidsbeurzen, in cul-

turele centra, met voordrachten, oefenavonden  en workshops.  Ik besef heel 

goed dat ik niet had kunnen groeien als ik deze weg alleen had willen gaan. Ik 

vraag me af wat er van mij zou geworden zijn als er geen cursisten zouden geko-

men zijn die mij opriepen, uitdaagden en enthousiasmeerden. 

Ik wou vele mensen bedanken: in de eerste plaats mijn man die mij erg gesteund 

heeft, maar ook  weerstand bood, als ik weer met mijn reuze ideeën kwam opzet-

Viering Lydie : 40 jaar reflexologie 
(door Lydie Schoenmakers) 
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ten.  Deze weerstand verplichte mij om andere mogelijkheden te overwegen en nieu-

we paden te vinden.  Onze kinderen zijn ook heel belangrijk geweest in dit proces.  

De kinderen hebben in de voorbereiding een openhartige getuigenis gegeven van de 

voor-en nadelen van hun drukdoende moeder.  Het werd in een filmpje weergegeven 

dat op voorhand was opgenomen.  Enkele van de 9 kleinkinderen taterden vrolijk 

mee.  Ik was ontroerd. 

 

Op zondag 31 mei 2015 trokken we samen naar het feestadres de Barrier in Houtha-

len om de genodigden te onthalen.  De gasten waren vooral oud-cursisten die ik via e

-mail had kunnen bereiken.  27 jaar geleden bestond er nog geen e-mailverkeer, toen 

begon men pas met de draadloze telefoon, er was zelfs nog geen sms-verkeer. Hier-

door kon ik jammer genoeg de allereerste cursisten niet bereiken.  Er schreven 85 

reflexologen in. 

Ik was zo gelukkig bij het weerzien van alle gasten en het deed zo goed om hen een knuffel te geven.  Hanne 

Marquardt was ook op mijn uitnodiging ingegaan en zou een woordje doen. 

Vlak voor mij zag ik de mensen zitten die gedurende 27 jaar met mij stappen wilden zetten in dezelfde richting.  

Ik vroeg hen om samen met mij het lied van Ramses Shaffy, “Wij zullen doorgaan” te zingen. 

Het deed zo goed van iedereen mee te horen zingen. 

Nu, op mijn 67ste wil ik nog steeds doorgaan met ‘de stootkracht van de milde kracht.  We zullen doorgaan tel-

kens als we stilstaan om weer door te gaan, naakt in de orkaan.’ 

 

De professionele opleidingen hebben het meest voor mij 

betekend.  Door opleidingen te geven moest ik mezelf 

ook vormen op talloze domeinen. 

In 40 jaar heb ik kracht en onmacht ervaren, moed en 

ontmoediging, doorgaan en momenten dat niemand meer 

verwacht dat ik zal doorgaan.  Ramses Shaffy zingt over 

een sprakeloze nacht.  Niet alleen ik maar ieder van ons 

kent die fase in zijn (beroeps-)leven.  Maar samen komen 

we dat altijd te boven! Telkens als we een collega ont-

moeten die onze voeten in de handen neemt en je weer 

de levenskracht voelt stromen, dan willen wij weer door-

gaan. 

 

In Golden Feet dank ik Mark Hiemeleers die een stevige pilaar is met de anatomie in de 300-uren opleiding.  Ik 

supporter ook zijn nieuwe website ‘SoHuman.net’.  Het samen opbouwen en uitwerken van een programma-

aanbod geeft power in Golden Feet en in SoHuman.    Samen geven wij een nieuw reeks: “psychische klach-

ten en reflexologie” (aangekondigd in de advertentie van dit blad). 

 

Op dit feest bedankte  ik ook alle lesgevers, die met hun verschillende programma’s een verfrissende toets 

leggen in het palet van Golden Feet. 

- Hanne Marquardt kreeg het woord en verraste ons allen met haar klare kijk op de ethiek van reflexologie.  In 

de 3 workshops die zij per jaar in Golden Feet geeft, spreekt zij ook altijd van de informatie die het kleine bot 

van de voet weergeeft over de macro-cosmos van het lichaam. 

- Caroline Rijsdijk (3 oktober)met magneetmassage 
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- Myriam Oorts samen met Carine Knobbe die de zielentaal laten spreken in hun 

thema’s: leven in een lichaam van bewust zijn, Kinderen van deze tijd,en  Kanker, 

ziekte van het Licht. 

-Mark Hiemeleers van SoHuman met zijn bijzondere thema ‘psychische sto-

issen’. 

Geen reflexologiefeest zonder Bevo met als voorzitster Hilde Schoonjans aan het 

woord. Hilde moedigde gasten aan om lid te worden van Bevo en te blijven stude-

ren in ons vak. 

 

 

De hapjes en de bubbels zorgden dat we niets te kort hadden.  De reuze haard 

maakte de grote ruimte gezellig en bood ons een warme schoot want buiten was 

het winderig en dreigde de regen.  De fotograaf maakte beelden van ons allen en 

van de groepjes van toen in het bijzonder. De ontmoeting van de cursisten was 

ook een leuk gedoe.  Na zoveel jaren, weet je nog toen we … en dan schaterla-

chen! 

Toen de klok op half 5 stond kwam Joke Loos om ons samen te brengen rond het 

beeldje van de vriendschap. De sacrale dans nodigt vrienden uit in de kring op 

muziek van een tantra: het steeds weerkeerde refreintje geeft rust en harmonie, 

het laat je terugkeren naar je eigen bron, voelen wat jij voelt en toch verbonden 

zijn met de anderen. 

En dan was het tijd om afscheid te nemen Wendy en Kristien hadden post gevat 

aan de uitgang om elke deelnemer een goody-bag te bezorgen met crèmes van 

Weleda, Kalijn en Saicara.  Om het feest nog lang te laten naklinken stopte Gol-

den Feet nog 9 kortingsbonnen voor de komende bijscholingen in de goody bag.  

Reeds 2 bonnen werden binnengebracht. 

Ieder nam een roos mee naar huis , die kwam uit de grote vaas waar 85 rozen 

opnieuw het symbool waren van “samen”. Symbolen zeggen meer dan woorden. 

Ik hoop je weldra ook te ontmoeten,  steeds welkom op www.goldenfeet.be. 
Het was een heerlijke namiddag. Het feest staat in mijn blije hart gegrift. 

Tot achter 10 jaar!! 

 

Lydie Schoenmakers 

 

 

http://www.goldenfeet.be
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Onvoorstelbaar hoe we afhangen van internet. Op woensdag 3 juni belde Caroline Rijsdijk me met de bood-

schap: “ik heb effe een spoedje. Change Magazine heeft een pagina waar we op kunnen adverteren tegen een 

gunstig tarief, maar het probleem is dat we vandaag moeten beslissen en we vandaag de advertentie moeten 

aanleveren.” 

Prima, telefonisch contact gehad met een medewerkster, die me de afmetingen zou doormailen. Maar helaas 

had Telenet laten weten dat ik die dag geen internet, vaste telefoon of televisie zou hebben door werken. 

Heel wat SMS- en MMS verkeer later is het gelukt om een mooie advertentie op te maken en tijdig te verzen-

den voor het komende nummer. 

Wij hopen dat het vele werk, jou kansen oplevert en enkele nieuwe cliënten naar jouw praktijk voert. 

 

De advertentie werd ook op facebook geplaatst. 

Delen is de boodschap, want weet dat mensen gemiddeld 7 keer van jou moeten gehoord hebben voor ze 

effectief een afspraak maken! 

Hilde Schoonjans 

Wat een gedoe, maar het is gelukt! 
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Het obstructieve slaap apneu syndroom (OSAS) treedt op door een belemme-

ring van de luchtwegen. Letterlijk betekent apneu: zonder lucht. Meestal treedt 

snurken op als de luchtpassage door de neus- en keelholte onvoldoende is. Hier-

door gaat men door de mond ademen. Tijdens de slaap gaat de mond een beetje 

open en zakt de onderkaak met de tong wat naar achteren. Dit gebeurt voorna-

melijk in rugligging, maar kan ook in zijligging voorkomen. Als de achterzijde van 

de tong de keelholte bijna geheel opvult ontstaan snurkgeluiden. Als de tong nog 

iets verder naar achteren zakt kan de ademhaling gedurende 10 seconden tot 1 

minuut stoppen, waardoor de apnoe ontstaat. OSAS is een van de meest voorko-

mende oorzaken van slecht slapen. 

Symptomen OSAS 

OSAS leidt tot slaperigheid overdag, vermoeidheid, prikkelbaarheid, ochtend-

hoofdpijn, traag denken en concentratieproblemen. Aangezien de zuurstofcon-

centratie in het bloed aanzienlijk kan dalen, kunnen hartritmestoornissen ontstaan 

en kan de bloeddruk stijgen. Het meest voorkomende symptoom bij OSAS is 

snurken in combinatie met perioden van naar lucht happen, ademnood, onderbre-

king van de ademhaling en plotseling ontwaken. In ernstige gevallen van OSAS 

raakt de patiënt vermoeid en valt overdag 

ongewild kort in slaap. Deze dutjes overdag 

verstoren uiteindelijk het normale dagritme en 

verminderen de kwaliteit van leven. Hierdoor 

kan de geheugenfunctie gestoord raken, de 

behoefte aan seks afnemen en de persoon-

lijkheid veranderen. Mensen met OSAS heb-

ben een verhoogd risico van complicaties als 

CVA (cerebrovasculair accident, ‘beroerte'), 

hartinfarct en hoge bloeddruk. Als de aanval-

len van OSAS vaker dan 20 keer per uur op-

treden, is het risico van overlijden verhoogd. 

 

Centrale apnoe 

Een bijzondere vorm van het apneu syndroom is die waarbij de ademhaling tijde-

lijk stopt of vermindert door een stoornis in de hersenen, waardoor de prikkel om 

te ademen even vermindert of uitvalt. Men spreekt dan over een centraal apneu 

syndroom. Dit ademhalingstype wordt ook wel Cheyne-Stokes ademhaling ge-

noemd en kan optreden bij ernstige algemene- en hersenziekten zoals hartfalen 

of beroerte. Ook bij pasgeborenen kan dit voorkomen, waarbij in sommige geval-

len de verminderde ademhaling kan leiden tot plotselinge wiegendood. 

Diagnose 

In een vroeg stadium wordt de diagnose van slaapapneu vaak gesteld aan de 

hand van de informatie van degene die naast de betreffende persoon slaapt. De-

ze diagnose wordt best bevestigd in een slaapcentrum. Een elektro-

Paramedische rubriek :  

het slaap apneu syndroom 
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encefalografie wordt toegepast om veranderingen in de slaapstadia te volgen. De oogbewegingen kunnen ge-

durende de REM- slaap (rapid eye movements) worden geregistreerd via elektroden die vlakbij de ogen wor-

den aangebracht (een methode die ‘elektro-oculografie' wordt genoemd). Ook de zuurstofconcentratie in het 

bloed wordt gemeten via een elektrode op een vinger of oorlel (een methode die ‘oxymetrie' wordt genoemd). 

De luchtstroom wordt met een apparaat gemeten dat voor de neusgaten wordt geplaatst en de bewegingen en 

het patroon van de ademhaling worden via een elektrode of meetapparaat op de borst gemeten.  

Behandeling 

Gewichtsverlies, rookstop en matigen van alcohol zijn ter preventie van OSAS aan te raden. Zware snurkers of 

personen die tijdens de slaap vaak ademnood krijgen, dienen alcohol, slaapmiddelen, antihistaminica of ande-

re middelen die slaperigheid veroorzaken te mijden, want deze middelen kunnen een verslapping van de tong, 

gehemelte en huig veroorzaken. Neusverkoudheid en allergieën moeten worden behandeld. 

Snurken kan worden verminderd door op de zij of met een verhoogd hoofdeinde te slapen. Een speciaal anti-

snurk kussen, dat op de rug wordt bevestigd, zorgt ervoor dat de persoon niet op de rug kan slapen. De diver-

se andere hulpmiddelen die op de markt zijn om het snurken tegen te gaan, helpen alleen bij licht snurken en 

bieden geen verlichting bij OSAS. Als er behandeling voor zwaar snurken noodzakelijk is, kan men de huig 

chirurgisch verwijderen. 

Bij veel mensen kunnen apneu en snurken worden verminderd met behulp van uitneembare hulpmiddelen 

voor in de mond die door een tandarts worden aangemeten. Deze hulpmiddelen worden alleen tijdens het sla-

pen gedragen en helpen om de luchtwegen open te houden. De meeste hulpmiddelen houden de kaken van 

elkaar en duwen de onderkaak naar voren zodat de tong niet naar achter kan zakken en zo de keel afsluiten. 

Andere hulpmiddelen houden de tong naar voren. 

Als bovengenoemde maatregelen slaapapneu niet verhelpen of verminderen, kan de patiënt baat hebben bij 

continue positieve luchtdruk (CPAP). Hierbij wordt de lucht onder druk via een neusmasker toegediend. Door 

de druk blijven de luchtwegen open wanneer de persoon inademt. Gedurende de eerste twee weken is het 

dragen van een masker misschien niet comfortabel en kan de neusdoorgang uitdrogen. Bij langdurig gebruik 

echter wennen veel mensen eraan. Ook kan het gebruik van een luchtbevochtiger sommigen helpen om aan 

het masker te wennen. 

Obesitas en Slaap 

Uit recent Canadees onderzoek blijkt dat slaapstoornissen leiden tot overgewicht. Kortslapers produceren klei-

nere hoeveelheden van het hormoon Leptine dat via de hersenen het gevoel van verzadiging geeft. Hierdoor 

eten mensen langer door en worden ze dikker. Een ander hormoon, Gherline, dat tegenovergesteld werkt en 

honger en eetlust opwekt wordt juist meer aangemaakt als men minder slaapt. Wederom een risicofactor voor 

overeten en het ontstaan van obesitas. 

Mensen met overgewicht blijken ook vatbaarder voor het ontwikkelen van slaapstoornissen zoals het Slaap 

Apneu Syndroom. Deze mensen rusten ’s nachts niet uit en vallen overdag ongewild in slaap. Ook bij narco-

lepsie komt vaker overgewicht voor. Narcolepsie is een slaapziekte met overmatige slaperigheid overdag, 

spierverslapping bij emoties en een verstoorde nachtslaap. 

Mark Hiemeleers                        

Docent Algemene en geestelijke gezondheidszorg: Anatomie-Fysiologie-Pathologie-Psychopathologie                                                   

Trainer communicatieve, gespreks- en coachende vaardigheden   

Bedrijfswebsite http://www.sohuman.net 

http://www.sohuman.net
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Mia, een vrouw van 34 jaar komt op afspraak omdat ze de laatste 3-4 weken am-

per heeft geslapen, zelfs met slaapmedicatie ging het niet goed. Ze ligt soms uren 

wakker voor ze in slaap valt, en voelt angst opkomen om niet meer te kunnen 

slapen. Ook ’s nachts wordt ze regelmatig wakker, dan is het wisselend of ze snel 

terug inslaapt, soms lukt het redelijk vlot, op andere momenten ziet ze de uren 

verstrijken.  

Al twee jaar zit ze er mee, en het begon toen ze het erg zwaar kreeg op het werk, 

ze moest tenslotte ook van werk veranderen, tel daarbij de zorg voor twee kleine 

kinderen en het feit dat haar man vaak afwezig was. Ook het snel onderhevig zijn 

aan stress, snel opgejaagd zijn speelde ook een rol. 

Mia begon er moedeloos van te worden, kreeg meer last van haar gewrichten, 

voelde zich meer depressief en prikkelbaar. Wat nu? 

Dit is een typisch probleem waar we het mee te maken hebben als slaapcoach. 

De meeste slaapproblemen worden door een aantal psychosociale factoren ver-

oorzaakt. Bij een eerste raadpleging gaan we na of er geen andere oorzaken zijn, 

denk maar aan depressie, te snel werkende schildklier of rusteloze benen, om 

enkele van de belangrijkste te noemen. Als die uitgesloten zijn stappen we over 

naar de aanpak zonder medicatie. Deze bestaat uit uitleg over wat belangrijk is 

om te weten: hoe ontstaat een slaapprobleem, wat is een normaal slaappatroon.  

Deze kennis is erg belangrijk om de behandeling te begrijpen en om gemotiveerd 

te zijn de richtlijnen goed op te volgen. Daarna gaan we aan de slag. 

De slaap is de spiegel van de dag: Mia moest op een redelijk vast uur opstaan, 

overdag bewegen, dit geeft meer kans op een diepere slaap, en ook overdag 

pauzes nemen.  Het is nodig het stressgevoel overdag te verminderen, om een 

rustigere nacht te hebben. 

Zij kreeg de raad een uur voor het slapen alle elektronica af te zetten en een ont-

spannend bedtijdritueel te ontwikkelen:  een blokje rond wandelen, naar muziek 

luisteren, een kop thee of melk zetten, praten met haar man en tenslotte als af-

sluiting een autosuggestieoefening doen. Dit is een ontspanningsoefening (op de 

cd bij het boekje Uitgeslapen wakker worden staan drie oefeningen). Je luistert 

naar de tekst en volgt de denkbeelden die gesuggereerd worden. Dit stelt je in 

staat om het piekeren in die mate af te leiden dat je ontspannen genoeg raakt om 

in slaap te vallen. Je oefent de cd voor het slapen, met de bedoeling om achteraf 

de oefening voor jezelf in bed te kunnen herhalen. 

Vermits Mia de gewoonte had ontwikkeld om in bed wakker te liggen 

(conditionering) was het noodzakelijk om een nieuwe gewoonte aan te leren: ze 

ging naar bed en richtte haar aandacht bewust op positieve zaken, de zachtheid 

van de lakens, de knusse geborgenheid, de aangename warmte, de veiligheid, 

het op en neer gaan van haar buik, ze herhaalde voor zichzelf stukjes oefening. 

En op het moment dat ze spanning, angst , piekeren of liggen woelen bij zichzelf 

opmerkte moest ze opstaan, en gedurende een half uurtje in de living wat gaan 

lezen of naar muziek luisteren. Dan begon ze opnieuw met positieve gevoelens 

Slaapcoach : Bruno Ariens 
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enz. Niet zo makkelijk, maar noodzakelijk.  

We vragen altijd om de wekker om te draaien: het begrip tijd moet volledig onbelangrijk zijn ’s nachts, weten 

hoe laat het is geeft bij slechte slapers meestal stress. 

Als ze ’s nachts  wakker werd vroegen we om te denken dat het haar geen barst kon schelen hoe laat het is, of 

ze snel terug in slaap zou vallen, en of ze überhaupt nog wel terug zou inslapen. Hoe meer je het in slaap wil-

len vallen loslaat, hoe makkelijker het lukt. Ook richtte ze haar aandacht opnieuw op de positieve gevoelens in 

bed, net zoals bij het slapengaan. Als ze onrust begon te ervaren, lag te pieken, angst voelde opkomen stond 

ze op en ging een half uurtje iets rustig doen in de living. 

Naast deze maatregelen vroegen we om geen cafeïne te drinken na 14 uur, geen zware maaltijd vlak voor het 

slapen, geen alcohol voor het slapen en de slaapkamer alleen te gebruiken voor het slapen of te vrijen, maar 

niet voor andere zaken, zeker geen tv op de kamer.  

Na een maand kreeg ik van Mia een mailtje met de stand van zaken: ze sliep terug zonder problemen en voel-

de zich een ander mens.  

 

Dr. Bruno Ariens 

Uitgeslapen wakker worden 

www.uitgeslapenwakker.be 

 

 

 

 

 

Dhr Ariens schreef 2 boeken :  

Het boek “Uitgeslapen wakker worden” is voor volwassenen, het boek “Slaap zacht” is voor kinderen. 
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Doorworteld lid: 

Myriam Oorts 

Wie ben je en wat doe je in het 

dagelijks leven? 

Ik ben Myriam Oorts en mijn praktijk 

heet "JAMPIE". 

Ik ben voltijds bezig met mensen 

helpen in hun bewustzijnsontwikke-

ling.  In mijn praktijk doe ik reflexolo-

gie, maar ook andere dingen. 

Zo heb ik eerst een basisopleiding 

gehad 4dimensionele levenskunst 

en bodywerk.  Mijn grootste passies 

zijn kinderen en jonge ouders bege-

leiden naar een bewuster leven met 

elkaar.  Maar ook werken met inko-

mende zieltjes! Héérlijk speels zijn 

die! 

Hoe ben je in aanraking geko-

men met voetreflexologie ?  

 

In mijn opleiding 4Dim kreeg ik in het 

2de jaar een kennismaking met 

voetreflexologie op het programma 

aan het einde van dat jaar. 

Waarom weet ik niet, maar ik kon 

niet langer wachten na die les, zo fel 

trok het me aan. 

Door wie ben je opgeleid in de 

reflexologie ? 

Begin 2006 (denk ik) schreef ik me 

in te Berchem om via volwassenen-

onderwijs een opleiding voetreflexo-

logie te volgen. 

De lerares was Kathleen ... Wat ik 

prachtig vond aan haar was dat ze 

stukken theorie en praktijk afwissel-

de in één les. Ze bleef altijd erg sec 

over de organen op zich en de pun-

ten, maar gezien ze wist van mijn 

opleiding 4Dim waar ik reeds veel 

leerde over de emoties en de orga-

nen, vroeg ze me vaak of ik wat kon 

aanvullen hierrond. Het werden dus 

erg boeiende lessen en de groep 

studeerde af met meer info als alle 

andere groepen voorheen.  Ik heb af 

en toe nog steeds contact met mijn 

m e d e l e e r l i n g e n  v a n  t o e n . 

 

Wat doe je op dit moment in de 

reflexologie ? 

Eigenlijk vanalles. Ik kwam daarna 

terecht bij H.Bergmans en maakte 

tegelijk kennis met de Sarafijnoplei-

ding (hier kwam ik uit bij de pioniers) 

en de zwangerschapsreflexologie. 

Ook voor de opleiding handreflexolo-

gie ging ik naar Limburg. 

Later volgde ik Coördinatieve re-

flexologie bij Zaidel, Fertiliteit bij 

Greetje en nog allerlei andere kleine 

workshops. Momenteel volg ik Cau-

sale Reflexologie bij An de Mulder. 

Nog niet zo lang geleden kwam er 

een diepere band met Lydie Schoen-

makers, voor dit jaar staan er enkele 

van haar lessen op mijn lijstje. 

Verder geef ik zelf ook "huis-tuin-

keukenworkshops zoals ik die noem. 

Op die manier probeer ik mensen, 

groot en klein, wat reflexologie bij te 

brengen. Erg fijn en het wordt ge-

waardeerd!  Zoals ik dus eerder zei, 

"vanalles"! 

Myriam  -  www.jampie.be 

 

 

 

 

 

Interview 

http://www.jampie.be/
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 Ontspringend lid: 

Nicole Van Beek 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks 

leven ? 

Ik ben Nicole Van Beek, zaakvoerster bij IDUNA 

–Gezond Genieten. Ik ben life-coach en mijn 

klanten geef ik extra ondersteuning door gebruik 

te maken van massage, aromatherapie en Bach-

bloesems. Sinds kort kreeg ik weer meer vraag 

naar voetreflexologie. Vandaar dat ik er mij terug 

in verdiept heb en beslist heb om mij aan te slui-

ten bij BEVO 

Hoe ben je in aanraking gekomen met 

voetreflexologie?  

Jaren geleden heb ik eens een initiatie van een 

paar weken gevolgd. Heel fijn, maar toen dacht ik 

er niet aan om er verder nog iets mee te doen. 

Nadien heb ik een opleiding gevolgd aan de Eu-

ropese Academie (VGL-Consulente). Hier ont-

stond de droom om professioneel aan de slag te 

gaan in de alternatieve sector. Ik volgde nog ex-

tra cursussen, o.a. voetreflexologie, aromathera-

pie en massage. Allemaal zaken die zo fijn met 

elkaar combineren. 

Door wie ben je opgeleid in de reflexolo-

gie ? 

In 2006 volgde ik opleiding bij CVO - Lokeren bij 

Marleen D’Haese. De initiatiecursus volgde ik in 

Turnhout bij Maria Van den Putte.  

Wat doe je op dit moment in de reflexolo-

gie ?  

Op dit moment integreer ik voetreflexologie bij het 

coachen. Samen met de klant kies ik wat voor 

hem/haar het meest geschikt is. Dat kan voetre-

flexologie zijn, massage, aromatherapie, Bach-

bloesems of een combinatie. Regelmatig gaan 

hier ook kennismakingsworkshops door. Over 

voet- of handreflexologie. Dat vind ik echt heel 

leuk om te doen. Ik krijg altijd heel fijne deelne-

mers over de vloer. Vaak komen mensen nog 

terug voor sessies reflexologie of vragen ze naar 

informatie om verder opleiding te volgen. 

Wat vind je van BeVo ?  

Ik ben nog maar sinds kort lid (januari 2015). 

Maar tot nu toe heb ik al veel positieve ervarin-

gen. De ledendag in St. Jansberg kasteelklooster 

bijvoorbeeld was heel goed georganiseerd.  Een 

interessante spreker, overleg met elkaar over hoe 

we BEVO als vereniging kunnen promoten en na 

de middag een fijne workshop. Ik kijk al uit naar 

het congres in oktober. Naar mijn gevoel is het 

een groot pluspunt van  BEVO dat zij er op toe-

ziet dat leden bijscholing volgen. Het ledenboekje 

oogt heel mooi, dat leg ik met plezier in de wacht-

ruimte zodat klanten ook kunnen kennismaken 

met de vereniging.  Ik vind het ook heel fijn dat er 

voor elk lid niet standaard een agenda gegeven 

wordt maar dat men zelf kan kiezen voor een de-

kentje met het BEVO logo of promotiemateriaal. 

Zijn er tips of interessante weetjes die je 

wil delen met je collega’s ?  

Werk met een liefdevolle aandacht voor jouw 

klant. Dat werkt door tot in de diepste vezels. 

Wanneer je zelf niet goed geaard bent en met 

andere zaken in je hoofd zit kan je niet de juiste 

aandacht en intenties geven die jouw klant op dat 

moment nodig heeft. De sessie afsluiten met een 

ontspannende massage is iets wat klanten erg op 

prijs stellen. Kies een heerlijk geurende olie of 

crème en neem even de tijd om het in te masse-

ren. Het is misschien 5 à 10 minuten langer maar 

zo rond je een sessie heel  relaxed en positief af. 

 

Nicole 

www.idunagezondgenieten.be  

http://www.idunagezondgenieten.be/
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Altijd goed te weten : 

De punten van de Galblaas meridiaan op de voet. 

Wie de galblaas meridiaan al heeft verkend, weet dat deze energetische meridi-

aan Yange eigenschappen heeft, dat het eerste punt aan de hoek van het oog 

ligt, dat het de zijkant van het hoofd kriskrast, een lange neerwaartse tocht maakt, 

om te eindigen op de voet naast het nagelbed van de derde teen.  

Wat is zo belangrijk aan deze meridiaan? In de Chinese leer zegt men dat als 

men het hoofd wil behandelen, dan moet men een deel van de oplossingen zoe-

ken op de voet. En de laatste galblaas meridiaan punten op de voet, GBL 40 tot 

en met GBL 44, hebben inderdaad een zeer sterke invloed op kwalen gelegen op 

en rond het hoofd, nek en borstkast zone. 

Het is goed te verstaan dat deze punten op zich een probleem niet volledig oplos-

sen want in de Oosterse geneeswijzen is het meestal een combinatie van punten 

dat een resultaat geeft. Maar het is goed te weten welke kwalen deze punten kun-

nen beïnvloeden, en wat elk specifiek punt als eigenschap heeft. 

De galblaas meridiaan heeft sterke banden met de lever functies. Dus op de fysi-

sche kant heeft de hele meridiaan te maken met: 

Invloed op de ogen 

Invloed op de oren 

Last van hoofdpijn (zijkant van hoofd) 

Lever disharmonie equaliseren 

Slijm en damp hitte neutraliseren 

Lever “wind” of lever "yang" onder controle te krijgen (het is aan de lezer om 

het oosterse medische begrip “wind”, “slijm”, en “damp” zelf op te zoeken) 

Maar de functies en de invloeden van de galblaas meridiaan mogen wij niet uit 

het oog verliezen, namelijk: het stockeert en schiet gal af; ons geestelijk oordeel 

word door de galblaas gecontroleerd en de conditie van onze pezen staan onder 

het toezicht van de galblaas. Het fijne hieraan is dat volgens de Oosterse leer, de 

lever de pezen bloed toevoert, en de galblaas zorgt voor het Qi aspect (Qi= ener-

gie).  

Een gezond geest in een gezond lichaam. Dus, wij mogen de geestelijke kant van 

de galblaas niet vergeten. Als wij de galblaaspunten behandelen, wat doet dit dan 

met onze geest? Wat is deze geestelijke kant? Als het lever de mogelijkheid con-

troleert voor de levensplanning, dan zal de galblaas invloed uitoefenen op de mo-

gelijkheid tot het nemen van beslissingen. Op mentaal niveau kunnen wij zeggen 

dat de verantwoordelijkheid voor moed en besluitvaardigheid bij de galblaas zit. 

Dus bij de behandelingen in voetreflexologie, hou er rekening mee dat je tegelij-

kertijd de persoonlijkheid (geest) van je klant ook aan het beïnvloeden bent, en 

niet alleen de kwaal. 

 

Acupunctuurpunten op de voet 
(door Alfred Martijn) 
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GBL-40 Qiuxu 

Lokalisatie : Voor -onder de malleolus 

Werking : Lost exces in de lever en galblaas meridianen op 

Commentaar : 

Koorts 

Hoest 

Koude rillingen, beklemming of druk in de borst 

Zwelling van oksel, voet en hiel 

Pijn in de meridiaan, heup, kuitkramp 

 

GBL-41 Linqi 

Lokalisatie : zie prent 

Werking : Verstrooit stuwingen en exces van de functiekringen Lever en Galblaas 
   Verspreid Lever Qi    
Commentaar : 

Evenwichtsstoornissen 

Duizeligheid 

Volte in de borst 

Zwelling in nek, hals en/of oksel 

Hoofdpijn 

Pijnen die zich verplaatsen in het lichaam 

Tand en kiespijn 

Roodheid van de ogen 

Ondersteuning van zwangerschap, lactatie 

Menstruatiestoornissen 

Conjunctivitis  
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GBL-42 Diwuhui 

Lokalisatie : Zie prent 

Werking : Reguleert de vochthuishouding, kanaliseert het vocht, 
beweegt lever Qi, klaart 

 “hitte” uit de Galblaas 
 

Commentaar :  
 

Lendepijn 
Zwelling en pijn van de voetrug 
Zwelling en zweren van de borstklieren 
Oogklachten 
Conjunctivitis, jeuk, tinnitus 
 

 
GBL-43 Xiaxi 
 
Lokalisatie : zie prent 
 
Werking : - steunt en reguleert het Qi (energie) van het middelste  
      Dan Tian (de zone tussen het diafragma en de navel,  
      waar de maag, milt, lever, galblaas en nieren zijn ge 
      vestigd) 
   -  bevordert functie van het oor 
   -  invloed op het oog 
 
Commentaar :  
 

Spanning en drukgevoel in de borst en flanken of pijn en steken in de borst-
kast 

Koorts en koude rillingen 
Zwelling van de hals 
Tinnitus, slechthorendheid 
Draaiduizeligheid 

 

 

 
GBL-44 Zuqiaoyin   
 
Lokalisatie : zie prent hierboven 



19   

 

Werking : klaart “hitte”; bevordert de borstkast en lateraal costale zone, kalmeert de geest 
 
Commentaar :  
 

Voor acute en hevig hoofdpijn (langs zijkanten) 
Plots doofheid 
Tinnitus 
Duizeligheid 
Roodheid en pijn van de ogen 
Pijnlijk keel ontsteking 
Hete handen en voeten 
Droge mond 
Kuitkrampen  
Gezwollen voeten  
Pijn in de laterale costale zone met hoest en moeilijke ademhaling 

 
In het algemeen, als wij het over de galblaasmeridiaan hebben (dat verworven zit met lever-energie) dan kun-
nen wij opmerken dat deze energie deficiënt is als (o.a.) de persoon zwak zicht heeft, zwakke immune respons 
heeft, passief gedrag vertoont, weinig menstruatie, droge huid, trillingen of voosheid, weinig zelfvertrouwen, 
koude handen en voeten, onvermogen om beslissingen te nemen. Een typisch kenmerk van een persoon in 
galblaasdeficiëntie is het onvermogen om plannen te maken; het zal altijd – “een dezer dagen zijn”; een dro-
mer. 
 
Aan de andere kant, een persoon vertoont exces verschijnsels in de galblaas en/of lever meridiaan als wij het 
volgende opmerken – geïrriteerdheid, hoge bloeddruk, kwaadheid, PMS, menstruele krampen, stijfheid of 
spastische, allergieën of hyperimmune respons toont, inflamatie, gas-constipatie-diarree-nausea-boeren of de 
hik heeft, zware hoofdpijn. In een staat van exces zal de persoon waarschijnlijk heel veel plannen hebben 
maar kan hierover moeilijk beslissingen nemen. 
 
De informatie hierboven is bedoeld om de lezer nieuwsgierig te maken over andere invalshoeken en visies 

over relevante lichaamspunten omheen de voet en enkel. De voorgestelde informatie in dit artikel is zeer be-

knopt en kan geen uitleg geven over al wat de Chinese termen en punten effectief voorstellen.  

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

termen) is het boek (in het Nederlands) – “Traditionele Chinese Geneeskunde” door Michael Grandjean ISBN 

9789020243789 

 

Nog veel voetreflex-plezier ! 

Alfred Martijn 

 

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 Antwer-

pen. 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. Professi-

onele Abdominale Massage 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 gastspreker gegeven bij de 

Standard Boekhandel en verschillende service clubs en vrouwen verenigingen. 
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Heb jij een gratis weggever op je website staan? 

Of ben je er één aan het maken? 

Of vraag je je momenteel af hoe je anderen gratis met jou kan laten kennisma-

ken? 

 

VERMIJD DEZE 5 FATALE FOUTEN WAARDOOR JE COMPLEET DE MIST IN 

GAAT. 

 

Je hebt groot gelijk als je een stuk van je kennis gratis weggeeft. 

Dat past helemaal in de nieuwe manier van ondernemen: anderen kunnen proe-

ven van wat je aanbiedt, en kunnen 'snuffelen' of jij de expert bent met wie ze 

verder willen. 

 

Om succesvol samen te werken en tevreden klanten te hebben, moeten mensen 

weten of jij de aanpak hebt die ze nodig hebben. 

 

Keuzes maken is bovendien een emotioneel proces: mensen zullen maar voor 

jou kiezen als ze het gevoel hebben dat het 'klikt'. 

 

Hoe makkelijker jouw mogelijke klanten dat kunnen doen, hoe sneller ze effectief 

klant zullen worden. 

 

Er zijn heel veel mogelijke manieren om je kennis gratis weg te geven. 

Maar niet alle manieren zijn even slim. 

Je kan een aantal fatale fouten maken waarbij je alleen maar weggeeft en nooit 

terugkrijgt. 

 

Hieronder krijg je 5 fatale fouten op een rijtje. 

Natuurlijk lees je ook wat je wél moet doen. 

 

1. EEN TE ALGEMEEN THEMA 

 

Als je heel brede interesses hebt, en bovendien verschillende benaderingen in 

jouw praktijk of bedrijf integreert, bega je waarschijnlijk deze fout. 

 

Je denkt immers dat je gratis weggever perfect moet weerspiegelen wat voor zin-

nigs jij allemaal te vertellen hebt. 

Bovendien vrees je dat je door je thema precies af te bakenen, klanten zal verlie-

zen. 

 

Dat is niet zo. 

 

Ik zie veel zelfstandige dienstverleners die bijvoorbeeld een e-book hebben, maar 

dit erg algemeen houden. Ze plukken een tipje van hier en een receptje van daar, 

Marketing : 5 fatale fouten als je 

kennis gratis deelt. 
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gooien er nog een oefeningetje tussen en het e-book (bijvoorbeeld) is klaar. 

 

Dit is voor een lezer erg onsamenhangend. Hij of zij krijgt het gevoel dat ook jouw oplossing of methode een 

samenraapsel is van tipjes en adviesjes. Dat overtuigt niet van jouw expertise. 

 

Bovendien is een gratis weggever die over alles gaat, niet aantrekkelijk genoeg. Je wordt tegenwoordig overla-

den met informatie. Een e-book, e-cours, webinar of gratis gesprek zal aantrekkelijker zijn als het heel precies 

en gericht is.  

 

WAT DOE JE DAN WEL? 

 

Kies een heel concreet, afgebakend probleem waar je mogelijke klanten mee te maken hebben. 

 

Toen ik dit gratis e-book maakte, heb ik het stappenplan voor 1 specifiek onderdeel van mijn expertise er in 

gezet. Niet meer, niet minder. Betekent dat dan dat ik alleen maar iets te vertellen heb over hoe je een gratis e

-book maakt? Zeker niet! ;-) 

 

2. GEEN IDEALE KLANT VOOR OGEN 

 

Deze fout ligt in het verlengde van de vorige. 

Je hebt bij het maken van je gratis weggever, geen ideale klant in je hoofd. Eigenlijk is het zo'n beetje op 

iedereen van toepassing. 

Op vrouwen, maar ook een beetje op mannen. Op ondernemers maar ook een beetje op ondernemende werk-

nemers. Op mensen die willen afvallen maar ook op wie alleen maar gezond wil eten. Op mensen die zich 

moe voelen, maar ook op mensen met een burnout, bore-out of depressie. 

 

Daardoor blijft wat je schrijft, maakt, of zegt heel erg 'passe partout' en vaag. 

 

If you want to please every one, you please no one. 

 

Moet je altijd je ideale klant ook concreet benoemen? Ik geloof van niet. Het belangrijkste is dat je hem of haar 

stevig voor ogen houdt als je je manier ontwikkelt om een stuk van je kennis gratis te delen. 

 

WAT DOE JE DAN WEL? 

 

Haal je het beeld voor ogen dat jij hebt van je ideale klant. Stick to it. Wijk niet af uit schrik dat je hem of haar 

niet zal krijgen als klant. Juist door dat te doen, verlies je die. 

 

3. JE HEBT ER WERK MEE 

 

Een populaire manier om je kennis te delen is het aanbieden van het zogenaamde gratis intake- of kennisma-

kingsgesprek. 

 

Zeker als je start, is de verleiding groot om dit te doen. Je hebt toch nog niets (of bijna niets) om handen. En 

mensen kunnen jou beter leren kennen. En je gaat er toch zeker klanten uit halen... tenminste dat denk je. 

http://www.onlinewerkenmeerverdienen.com/maak-je-eigen-e-book-in-14-makkelijke-stappen.html
http://ctt.ec/2Ab33
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Startende dienstverleners (zoals coaches of therapeuten) zijn vaak zo gretig om 

anderen te helpen, dat ze met iedereen die een beetje interesse toont, in gesprek 

gaan. Ze spenderen er uren aan, maar het levert niets op. 

 

Laat ons eerlijk zijn: er zijn mensen die af komen op het woordje 'gratis', en die er 

eigenlijk niet aan denken om betaalde klant te worden bij jou. Omdat ze het geld 

niet hebben, of het er niet voor over hebben. Of omdat ze eigenlijk gewoon jouw 

ideale klant niet zijn. 

 

Gratis gesprekken voeren in het wilde weg maakt jouw agenda vol en je bankre-

kening leeg. 

 

WAT DOE JE DAN WEL? 

 

Start bij voorkeur met een gratis weggever die geautomatiseerd is. Dat betekent 

dat je alles zo klaarzet dat je geen manueel werk meer hebt aan het invoeren van 

e-mailadressen, versturen van e-mails, maken van afspraken, feedback vragen, 

... of elke stap die jij wil zetten in dit proces. 

 

Lijkt je dat heel moeilijk? Dat is het zeker niet. Hier lees je precies welke stappen 

ik daar zelf voor gezet heb (met àlle linkjes erbij). 

 

4. GEEN VERVOLGAANBOD 

 

Als je mensen hebt laten proeven van wat jij te bieden hebt, zijn ze nieuwsgierig 

naar wat jij nog meer kan doen voor hen (als je het goed hebt aangepakt ;-) ). 

 

Ze dan in de kou laten staan is niet netjes, maar ook schadelijk voor je praktijk of 

bedrijf. 

 

Coaches, therapeuten en andere experten voelen dikwijls schroom om bijvoor-

beeld op het einde van hun weggever de aandacht te vestigen op een betalend 

aanbod. Nochtans bewijs je er je lezer, kijker of cursist een dienst mee: die krijgt 

een duidelijke wegwijzer waar hij extra hulp kan krijgen. 

 

WAT DOE JE DAN WEL? 

 

Zorg dat je altijd een vervolgaanbod hebt. 

 

Als je op dit moment nog niet zeker weet wat dat kan zijn, is een uitnodiging voor 

een gesprek prima. (maar baken het wel af in tijd en aantal per maand bijvoor-

beeld, zodat je niet in fout nummer 3 vervalt). 

 

http://ctt.ec/82fU1
http://ctt.ec/82fU1
http://www.onlinewerkenmeerverdienen.com/maak-je-eigen-e-book-in-14-makkelijke-stappen.html
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In een e-book kan je op het einde een link naar een betalend programma zetten. 

Op het einde van een online training kan je een mailtje nasturen met een aansluitend aanbod. 

Op het einde van een webinar kan je aandacht vragen voor een bepaald product. 

 

Er is heel wat te bedenken. 

 

5. ACTIEVE PROMOTIE ONTBREEKT 

 

Ja, dan  heb je een gratis weggever en dan staat hij ergens plompverloren op je website, in een hoekje ge-

drukt. 

Of je vermeldt 'm een keer in je nieuwsbrief of je mail en that's it. 

 

Als je al die moeite gedaan hebt om op een interessante manier een stuk van jouw kennis weg te geven, is het 

zonde om er dan niet actief iets mee te doen.  

 

Zorg dat je weggever geen gemiste kans wordt. Ga ermee aan de slag. 

 

WAT DOE JE DAN WEL? 

 

Maak een planning op om je weggever actief te promoten. 

 

Gebruik alle kanalen die je hebt: je nieuwsbrief, je website (ja, een popup werkt op de zenuwen maar levert 

veel nieuwe aanmeldingen op!), je sociale media-kanalen. 

Vergeet ook je bestaande lezers niet: als mensen iets aan jouw weggever gehad hebben, zijn ze vaak bereid 

om dit met anderen te delen. 

 

TENSLOTTE 

 

Het allerbelangrijkste is dat je je kennis actief deelt met anderen.  

Zet je angst om teveel weg te geven, opzij en stap mee in de nieuwe wind die door het ondernemerschap 

waait. 

 

Als je graag een concreet stappenplan hebt om een weggever te maken of je bestaande weggever te verbete-

ren, vraag je gratis e-book op www.onlinewerkenmeerverdienen.com 

 

Succes ermee! 

 

Warme groet, 

 

Ilse 

 

http://ctt.ec/ckauS
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Zoals besproken op de ledendag ben ik op zoek gegaan naar informatie over de 
“Ladies at the Movies” bij Kinepolis. 
 
Ik kwam er al snel achter dat het toch individuele projecten zijn per kinepolis en 
als je hieraan wilt deelnemen je het beste in onderstaande lijst kan kijken welke 
Kinepolis er bij jou in de buurt zit. 
 
Ook heb ik via Hilde een uitleg gekregen hoe het er bv. in Gent aan toe gaat zo-
dat jullie toch een idee hebben van deze activiteit. 
 
In Kinepolis Gent vindt LATM plaats elke eerste woensdag van de maand, en dit 
in 2 zalen (dit zijn ongeveer 2 x 400 dames). 

De beleving staat centraal, en de doelstelling is om de klant een zorgeloze avond 
te bieden, vol fun and surprises ! 

Wilt u genieten van maximale visibiliteit, dan kan u aanwezig zijn met een geper-
sonaliseerde stand tijdens de receptie die plaats vindt voor aanvang van de film. 
Voor slechts 150 euro (excl. btw) kan u rekenen op een standplaats in de foyer en 
logoprojectie op de schermen in de receptieruimte, bovendien krijgt u nog een 
vermelding in de filmzaal bij het afgeven van de door u voorziene prijs. 

Per zaal vraagt Kinepolis om een prijs te voorzien met een minimumwaarde van 
50 euro en dit zonder aankoopverplichting, deze prijs wordt verloot onder de aan-
wezigen.  Dit kan een waardebon zijn, maar de ervaring leert hen dat een kant-en
-klaar-pakket nog beter onthaald wordt. 

Hierna een overzicht van de contactpersonen per complex:  
 
Antwerpen: Candy De Cock - cdecock@kinepolis.com  
Braine:  Sophie Van Eeckhout - svaneeckhout@kinepolis.com  
Brugge:  Pieter-Jahn Demeulenaere - pdemeulenaere@kinepolis.com  
Brussel: Evi Maréchal - emarechal@kinepolis.com  
Gent:  Stijn Aendenboom - saendenboom@kinepolis.com  
Hasselt: Jana Willems - jwillems@kinepolis.com  
Kortrijk:  Filip De Meyer - fdemeyer@kinepolis.com  
Leuven:  Julie Van Vyve - jvanvyve@kinepolis.com  
Luik :  Rocourt: Mo Chfalmi - mchfalmi@kinepolis.com  
Luik Palace: Luca Serafini - lserafini@kinepolis.com  
Oostende :  Wim Engelen - wengelen@kinepolis.com 
 
Gezien het feit dat het best wel kostelijk is, is er misschien een mogelijkheid om 
te zien of je het samen met een collega in de buurt kan doen.  
 
Verantwoordelijk voor beurzen en advertentie 
Caroline Rijsdijk 

Ladies at the movies 
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Kopieer niet zomaar foto’s van het internet ! 

Ben je op zoek naar een foto voor op je website of facebookpagina ? Kopieer en plak dan niet zomaar een foto 

die je ergens vindt ! 

Helaas kan ik uit eigen ervaring zeggen dat je hiervoor een boete krijgt via Getty Image. Dit is een bedrijf waar 

fotograven hun foto’s aanbieden en zij zoeken het internet af of deze foto’s zonder betalen gebruikt worden. 

Als ze zo een foto vinden dan maken ze een kopij van je website en krijg je een schrijven van hen met een 

boete. Je moet betalen voor de fotograaf en het model. 

Ik had helaas 2 foto’s gebruikt en kreeg een boete van 1300 € (zonder btw - kwam via Engeland) en 300 € 

omdat ik onmiddellijk zou betalen, zo heb ik toch een bedrag van 900 € moeten betalen. 

Ik heb dit uiteraard laten uitzoeken door een jurist en ik heb via een vriend een vakfotograaf gesproken die dit 

verhaal kon bevestigen en vertelde dat hij door deze acties een leuk jaarsalaris opstrijkt. 

Dus wil je een leuke, mooie foto maakt deze zelf of laat deze maken want uiteindelijk loopt iedereen tegen die 

lamp aan en ik hoor het steeds vaker om me heen van collega’s die dit ook zijn overkomen.  

Een gewaarschuwd mens telt voor twee !! 

Caroline Rijsdijk 

Advertentie 
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In plaats van 1 boek apart te bespreken, beschrijf ik graag boeken per thema. 

Vaak hebben we enkele boeken en vragen we ons af of dat nieuwe boek nog 
echt iets extra kan brengen. Door per thema af en toe boeken te bespreken hoop 
ik zicht te geven op die vraag. 

Deze keer dus handreflexologie.  

In de gewone boekhandel zijn deze uitgaven zelden of maar een korte periode  
terug te vinden, op het internet zijn ze gelukkig wel goed te vinden, zowel in het 
nederlands als in het engels. Sommige van de besproken uitgaven zijn al oudere 
boeken,andere nog redelijk vers van de pers en eentje is nu nog uit de pen van 
Hilde Schoonjans aan het vloeien. Daardoor is deze laatste hieronder nog niet 
beschreven. Ik ben alvast benieuwd. 

Achtergrondinformatie 

De meeste boeken geven kort een beetje achtergrondinformatie over: de geschie-
denis, mogelijke theorieën hoe reflexologie werkt, logica van de reflexzones, hoe 
een behandeling eruit ziet. 

Verschil zit hem vaak in hoe diep er op volgende items wordt ingegaan: logica 
van reflexzones, hoe die worden ingetekend. Aanbod van technieken.  Opper-
vlakkig of diepgaande uitleg. 

Boeken waar het voordeel van zelfhulp bij handreflexologie ruim aan bod komt 
zijn oa het boek van Barbara en Kevin Kunz en dat van Heinrike Bergmans (deze 
laatste wordt verder in het artikel besproken) 

 

 

Kevin en Barbara Kunz maken gebruik  van  
hulpmiddelen zoals een golfbal samen met 
eenvoudige  technieken  hoe je met je eigen 
handen aan de slag kan.  

De technieken worden uitgelegd aan de hand 
van mooie kleurenfoto’s met symbolen die de 
techniek verduidelijken. 

Alle delen van de hand worden behandeld.  
Tegelijkertijd komen  de reflexzones aan bod 
die in die regio gelegen zijn. 

Aan het einde van het boek komt zoals bij de 
meeste boeken van deze schrijver. Het han-
delen bij verschillende klachten aan bod.  Het 
boek komt met de overvloed aan kleur-
to’s misschien over als een beginnersboek, 
maar heeft toch een schat aan informatie, ook 
inhoudelijk. 

Wat ik mis in het boek is bij het plaatsen van de reflexzones op de hand enkel de 
huid te zien is en de botjes niet bijgetekend zijn. Dit zou helpen om de plaats van 
de zones juist te interpreteren. 

 

 

Boekbespreking : handreflexologie  
(door Els van Daele) 
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Het boek handdiagnostiek handelt voor het grootste deel over het hande-
len bij verschillende klachten.  Elke klacht wordt besproken met verschil-
lende mogelijke oorzaken en welke reflexzones dan best aan bod komen. 
Kort beschreven, maar interessant. 

Ook goed aan deze uitgave is een beetje meer info over de geschiedenis 
van handreflexologie.  De meeste boeken geven info over de regio van 
Egypte waar een tekening in de tombe van ankmahor werd teruggevon-
den.  Dit boek spreekt over een altaar in Copan (zuid Amerika) waar nog 
duidelijker het gebruik van drukpunten op de voeten en handen werd be-
schreven om beter welzijn te bekomen elders in het lichaam. 

Ze geven ook bronvermelding weer, uit welk archeologisch boek ze hun 
info halen.  Spijtig genoeg heb ik geen andere vermeldingen over dit Altaar 
gevonden in andere boeken.  Het is wel zeer interessant om deze vertaling 
van het altaar te mogen lezen. 

Ook in dit boek mis ik een duidelijkheid in de tekening van de reflexzones, 
door ze te plaatsen op een achtergrond van het skelet.  

 

Een boek waar je wel duidelijk de reflexzones op de hand ziet weergegeven is 
het boek: Compleet handboek reflexologie.  In dit boek komen eerst de technie-
ken aan bod, mooi geïllustreerd aan de hand van duidelijke foto’s, daarna worden 
de reflexzones op de hand geplaatst aan de hand van foto’s van de handen, 
waarbij de botjes ingetekend werden.  De reflexzones worden niet getekend als 
regio, maar de vorm van het orgaan wordt op de hand ingetekend en dit geeft 
heel mooi het lichaam op de hand weer.  Dit boek handelt over meer dan handre-
flexologie, maar een 30 tal pagina’s geven een beeld van handreflexologie.  An-
dere onderwerpen zijn voetreflexologie, oorreflexologie, hoofdreflexmassage.  
Achteraan het boek worden ook klachten besproken en het daarbij horend han-
delen op al deze reflexzones op hand, oren, voeten… 

 

 

Heinrike Bergmans schreef onlangs het boek Sarafijn handreflexologie.  
Hierin brengt ze de sarafijnwereld weerspiegelt in de handen.  Veel aan-
dacht wordt besteed aan stilstaan (fysiek voelen) en aanvoelen wat grepen 
je brengen (ervaren).   

Verschillende technieken worden aangereikt met duidelijke foto’s en op een 
originele manier gebracht. Een heel aantal technieken ga je in geen enkel 
ander boek tegenkomen. 

Dit eerste boek handelt vooral over “ik” in mijn handen.  Zelfbehandeling. 

Het volgende deel van dit eerste boek handelt over de ligging van de re-
flexzones op de hand, besproken stelsel per stelsel, waarbij de organen in 
hun juiste vorm op de handen worden geplaatst op een achtergrond van de 
botjes.  Dit zorgt voor een duidelijk beeld van het lichaam weerspiegelt in de 
hand. 

Het boek sluit af met een kort stuk handelen bij klachten en geeft je nog 
blanco handenkaarten mee, wat praktisch is om gevonden reflexzones aan te duiden bij je sessies handre-
flexologie. 

Vooraan in het boek worden kort ook verschillende systemen besproken van kijken/ beïnvloeden van het li-
chaam die je ook via de handen kan beïnvloeden. 
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Een ander boek dat hier ook aandacht aan be-
steed is het boek van Kristin Walker dat zowel in 
het nederlands als in het engels te verkrijgen is. 

Ook zij bespreekt de meridianen, chakra’s en 
mogelijkheden bij handreflexologie. Observatie 
van wat je ziet aan de conditie vn de nagels, jin 
shin jitsu technieken en metamorfose massage 
komen kort aan bod. 

Ook de houding die je hebt als persoon die 
handreflexsessies geeft krijgt aandacht. 

Ze beschrijft kort  mogelijke verklaringen,  in-
vloeden die  het werken op de handen op de 
rest van het lichaam heeft.   Haar technieken 
worden beknopt uitgelegd aan de hand van klei-

ne tekeningen en de reflexzones worden ook goed geplaatst op de botjes van de 
hand. Weliswaar eerder met puntjes en lijnen, dan met de vorm van de organen 

Een stuk van het boek gaat ook over hoe handelen bij klachten. 

 

Hoe ga je om met de verschillende kaarten in deze boeken? 

Verschillende boeken ontstaan uit opleiding en ervaring die de schrijvers zelf op-
deden.  Daarnaast is de logica van de reflexzones aan de voeten net iets eendui-
diger dan bij de handen. 

Als je de longitudinale zones van Fitzgerald bekijkt op de voeten en je bekijkt ze 
dan op de handen, dan zie je dat er bij de handen in verschil is in zone 1. 

Bij de handen staat deze 1e zone in een andere hoek dan de andere 4 zones en 
daarbij is deze zone een beetje verzakt t.o.v. de andere 4 zones. Dit heeft ook 
gevolgen voor de ligging van de zones. 

Sommige kaarten houden hier rekening mee.  Het is niet aan mij om me voor of 
tegen een bepaalde kaart uit te spreken.  Maar ik nodig jullie graag uit om niet zo 
maar klakkeloos een kaart te volgen en zelf ervaring op te doen in die verschillen-
de kaarten die in sommige reflexzones net iets van elkaar verschillen.  Bijvoor-
beeld bij het plaatsen van de nieren en de wervelkolom.   

 

Veel lees en plezier met het ervaren en geven van handreflexologie ! 

 

Els van Daele 

www.elsvandaele.be 

 
 
 
 
 

http://www.elsvandaele.be
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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 & verantwoordelijke nieuwsbrief 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VAKANTIECURSUS   

E.V.C.   

        Energetische rugcorrectie 

MONTENAU       8, 9 en 10 augustus 2015 

Inhoud :  

De wervelstand toont je welke meridiaan verzwakt is.  Op handen en 

voeten wordt dit tekort  aangevuld.  Ook gewrichten gaan zich 

corrigeren. 

Behandeling: 

In een korte tijdspanne is er een herstel in de rug en de gewrichten. 

Soms eenmalig behandelen, soms zijn enkele herhalingen nodig. Een 

sessie is pijnloos , zacht en duurt 40 minuten. 

 

 

 

  

  

Cursus:   

van  9.30 - 12.00  en  19.00 - 21.00.  Namiddag vrij. 

Locatie 

Ontmoetingscentrum St. Raphael 

Montenau,  Klosterstraße 66    4770 Amel    (Z.O. van Malmédy). 

In prachtige natuur voor wandelingen.  

Kostprijs: 

Cursus 330 €   +  volpension 95 €   (ook vegetarisch) 

Info  en Inschrijven: www.goldenfeet.be. 

 

Advertentie 

Advertentie 

Diverse 
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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 

 

Website 

Bob Mijling - Paardenwiel 17 - 2382 Poppel - 014/71.68.38 

website@bevo-belgie.org 

 

Contactgegevens 
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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 curricu-

lum 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 kwalitatieve opleiding te komen. BeVo hanteert minimumnormen vastgelegd in een core curricu-

lum. 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 

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 


