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 Welkom door de voorzitter 

Beste BeVo-leden, 

Op dit ogenblik wens ik even achteruit te kijken en evenzeer vooruit te zien. 

Er is van alles in beweging in onze beweging. In juni nam Hilde Schoonjans  na 7 jaar voorzitterschap, 

ontslag. Hilde had in het begin van haar voorzitterschap veel ruimte om de vele taken die het voorzit-

terschap met zich meebrengt  in goede orde af te werken. Nu is haar gezin groot geworden en de ta-

ken vermeerderen. Hilde heeft haar prioriteit gesteld en BeVo zocht een nieuwe stuurman of – vrouw. 

Hilde heeft heel wat op poten gezet, haar behoedzaamheid en overleg was heel belangrijk bij het uit-

werken van het core curriculum, dat Heinrike Bergmans had opgestart. Ze werkte zeer keurig en wor-

stelde zich door de wetteksten.  

Langs deze weg wil ik Hilde, in naam van heel onze  beroepsvereniging BeVo, van harte danken voor 

alles wat zij gedaan heeft om groei en bloei te bewerkstelligen . 

In deze periode tussen twee voorzitters, neem ik een korte tijd de belangen van onze vereniging ter 

harte. Momenteel is dat het congres van 15 oktober 2016 organiseren. 

Leden van BeVo zijn therapeuten die flink gevormd zijn. Het publiek moet dit aan ons werk kunnen 

ervaren.  Daarom wil onze beroepsvereniging  aan de leden voeding en ondersteuning in hun beroep 

geven.  Juist daarom hebben we ons verenigd. 

Ook andere therapeuten, niet leden, kunnen vorming krijgen via de bijscholingen in onze opleidings-

centra, de scholen. Ieder van ons kan de andere therapeuten aanmoedigen om BeVo-lid te worden en 

zijn/haar vleugels groot uit te slaan. 

BeVo nodigt zijn leden uit om zelf initiatief te nemen om samen te komen, te spreken over- en  te luis-

teren naar mekaars visie en ervaringen. Zo zijn wij vruchtbaar voor mekaar. Ook dat maakt onze vere-

niging sterk. 

Innerlijke groei heeft ook te maken met een groeiend aantal leden. Dat is ook belangrijk voor onze 

uitstraling.   BeVo moet klinken als een waarmerk..  

Ook de scholen kunnen hun studenten aanmoedigen  om aan te sluiten bij BeVo. 

Op 15 oktober heeft het 9e BeVo-congres plaats met het thema ‘adem’.  Hierbij nodigen wij al onze 

leden uit om nieuwe leden mee te brengen.  Er is een promotie voorzien om nieuwe leden welkom te 

heten.   

Het is een dag van kennis  vergaren, ontmoeting met anderen, van vieren en blij zijn om ons beroep 

met zijn prachtige kansen tot heling. 

Het woord heling heeft als  stam  heel. Net zoals de woorden: hele,  he-
len, heler,  heil, heilig, heilpraktiker. Het werk van onze handen maakt 
anderen méér heel. We hebben dus een hele verantwoordelijkheid in ons 
mooie beroep. Dit mag niet verborgen blijven in besloten praktijken,  
maar het moet zichtbaar zijn en stralen naar alle kanten . 
Tenslotte: er is voor de toekomst goed nieuws! 

We hebben een flinke nieuwe voorzitster die de verantwoordelijkheid 

overneemt .Een nieuwe adem!  Ze wordt gesteund door verschillende 

nieuwe mensen in het bestuur . Op het congres stel ik hen aan jullie voor. 

BeVo herademt. We varen dus de zon tegemoet. 

Lydie Schoenmakers , ondervoorzitter. 
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Thema :  

A  D  E  M 
 

Op 15 oktober 2016 

 De Heerlijckyt van Elsmeren - Weg op Halen 2, 3450 Geetbets (Brabant). 

 

Adem is veel meer dan lucht in je longen. 

Dit thema wordt vanuit vele hoeken besproken op het congres, nl reflexo-
logie bij fysieke klachten, mentale aspecten, aroma’s, qi 
kung ,traumatologie, ademsessie,� In deze grote verscheidenheid van 
insteek zullen we  frisse ideeën en een krachtige adem opdoen! 
 
Het prachtige kasteel brengt je in een sfeer om te ontmoeten en te genie-

ten van een mooi gevulde dag. Maar het is ook één grote verademing met 

haar prachtige 23 ha natuur waar de middagpauze je de kans biedt om 

rond te dwalen en even alles te vergeten.  

Koffie, thee , water, frisdrank, lekkere versnaperingen en vers fruit zijn de 

hele dag beschikbaar en zijn – net als de lunch - in de prijs inbegrepen. 

Voor degene die een lafuma-zetel hebben, wordt gevraagd deze mee te 

brengen. Dit voor je eigen comfort tijdens de workshops. 

 

Vraag gerust collega’s of vrienden mee,  

ons congres staat open voor leden en niet-leden !! 

 

Een wegbeschrijving vind je op www.heerlijckyt.org. Er is een ruime par-

king op het domein en toegang tot draadloos netwerk. 

Deel tevens het evenement op de FB-pagina (ook carpoolen kan je even-
tueel via FB regelen) 
 
Inschrijven doe je door het inschrijvingsformulier ingevuld terug te sturen 
naar congres@bevo-belgie.org of per post naar Tamara Cobos Rodriguez 
– Anglo 35 – 9870 ZULTE 

Uitnodiging 9de BeVo Congres 

http://www.heerlijckyt.org/
mailto:congres@bevo-belgie.org?subject=Inschrijvingsformulier%20BeVo%20congres%20'Adem'
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Programma : 

 

 Meer info vind je op onze website www.bevo-belgie.org. 

Geef zeker je voorkeur mee van de workshops bij inschrijving. 

Kostprijs all-in voor leden: € 85,- | voor niet-leden: € 95,- te storten voor 20 september 2016 IBAN: 

BE34 0014 4006 1390 - Bic-code: GEBABEBB met vermelding van uw naam en voornaam (+ 

evt lidnummer BeVo)  

08u30 – 09u00 Onthaal met koffie en thee 

09u00  - 09u30 Welkom en overlopen dag [Lydie Schoenmakers] 

09u30 – 09u45 Stem- en ademoefening [Inge Dreesen] 

09u45 – 10u35 Lezing 1: Adem, levensadem en nog meer [Chinea Roze] 
  

10u35 – 10u55 Pauze met koffie en thee 
  

10u55 – 11u50 Lezing 2: Wat kunnen we met ademhaling in het hout- en het metaalele-
ment van de 5 elementenleer [Helga Schroyen] 

11u50 – 12u45 Lezing 3: Wat is tranformation breath? Is er een band met reflexologie? 
[Nadja Benschot] 
  

12u45 – 14u00 Lunch met tijd voor netwerken + bezoek aan standen 
  

14u00 – 15u15 Eerste workshops met keuze uit: 
- Chi Neng Qigong: De adem als helend element in de energetisch cen-

tra van het lichaam. [Katrien Hendrickx] 
- Transformational Breath: een helende en bevrijdende ademtechtniek. 

[Nadja Benschop] 
- Aroma en hydrolaten als helende gidsen [Veerle Waterschoot] 
- Reflexologietechnieken bij ademhaling [Linda Jacobs] 
  

15u15 – 15u45 Pauze met koffie en thee 
  

15u45 – 17u00 Tweede workshops met keuze uit: 
- Chi Neng Qigong: De adem als helend element in de energetisch cen-

tra van het lichaam. [Katrien Hendrickx] 
- Transformational Breath: een helende en bevrijdende ademtechtniek. 

[Nadja Benschop] 
- Aroma en hydrolaten als helende gidsen [Veerle Waterschoot] 
- Reflexologietechnieken bij ademhaling [Linda Jacobs] 
  

17u00 – 17u30 Afsluitingsceremonie en afscheid 
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Is er een eenvoudig doeltreffend manier om manie, obsessieve ideeën, piekeren, 

onrust en insomnia te behandelen met voet- en handreflexologie ?   

Het antwoord is “JA” via voet- en hand-acupunctuurpunten. 

 

Men kan  veel toepassen in voet– en handreflex dat geleend kan worden 

uit andere gezondheidssystemen. Neem als voorbeeld acupunctuurpun-

ten. Met deze punten kan veel doelgerichter gewerkt worden met voetre-

flex voor specifieke aandoeningen. 

In onze dagelijkse praktijk komen wij zeer dikwijls mensen tegen die hy-

pernerveus zijn, onrustig van geest, manische gedraag vertonen, leven 

niet aan kunnen, overbodig piekeren, in de war en allerlei slaapstoornis-

sen vertonen.  

Wel, hier zijn 7 punten die je snel kan aanleren en onmiddellijk inzetten 

voor: 

Geestelijk Symptomen. 

Op de voet zijn dit : 

KID-1 Yongkuan 

ST-45 Lidui 

SP-1 Yinbai 

LE-1 Dadun 

Op de hand zijn dit : 

LU-11 Shaoshang 

HE-9 Shaochong 

SI-1 Shaoze 

Hoe benader je deze punten ? 

Als de energie op deze punten geblokkeerd is, dan zullen ze veel pijn 

(last) geven bij druk, dus men moet eerst met een zachtere druk beginnen 

en aan de patiënt vragen of het “gaat”. Als “het gaat” kun je de druk op-

voeren. QI op deze punten ligt dicht bij de oppervlakte. Met de zijkant van 

uw duim drukt je op dit punt en draai kleine cirkels erop om de QI in bewe-

ging te brengen. Doe dit gedurende 30-60 seconden en laat los. Vermeid 

met de voorkant van je duim (nagel) te werken want 

dit lokt veel te veel pijn uit. De bedoeling is om QI in 

beweging te brengen en de patiënt geen on-

noodzakelijk pijn te doen. 

Het is vanzelfsprekend om beide voeten en/of handen 

Onrust behandelen met reflexologie. 
(door Alfred Martijn) 
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te behandelen. 

Deze punten hebben een  heel uitgebreide lijst van kwalen die ze behandelen maar hier hebben wij 

het enkel over bovenvermelde kwalen. Wil je meer leren over de sterke invloed van deze punten, tik 

ze simpelweg in in Google. 

 

KID-1 Yongkuan 

Locatie : midden op het voet onder het kussen 

1. Brengt het “exces” van het hoofd naar beneden zodat de geest minder  
      belast wordt. 
2. Kalmeert de geest 
3. Brengt tot bewustzijn, brengt klaarheid 
 

 

 

ST-45 Lidui 

Locatie : op het laterale nagel hoek van de 1ste teen 

1. Klaart “hitte” (Chinese begrip) uit de maagmeridiaan 

2. Kalmeert de geest en herstelt de helderheid van de geest 

3. Reduceert excessieve dromen 

4. Verminderd insomnia 

5. Manische depressie 

 

 

 SP-1 Yinbai 

Locatie : op het mediaal nagel hoek van de grote teen. 

1. Regelt de Milt 

2. Kalmeert het hart 

3. Kalmeert het geest 

4. Hersteld bewustzijn 

5. Verdriet 

6. Manische depressive 

7. Insomnia 

8. Angst 
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 LE-1 Dadun 

Locatie : op het laterale nagel hoek van de 

grote teen  

1. Regelt Lever Qi (brengt het in beweging) 

2. Regelt Qi in de abdomen 

3. Verhelderd en kalmeert de geest 

 

 

Punten op de HAND zijn : 

LU-11 Shaoshang 

Locatie : op het mediaal nagel hoek van de 

duim 

1. Verheldert het bewust worden (na flauw val-

len) 

2. Kalmeert een door hoest geagiteerd hart  

3. Kalmeert de geest 

 

HE-9 Shaochong 

Locatie : op het mediaal kant van de pink vin-

ger 

1. Verheldert; brengt terug naar bewust zijn 

2. Regelt hart QI 

3. Kalmeert de geest 

 

 

  

SI-1 Shaoze 

Locatie : op het laterale kant van de pink vinger 

1. Brengt bij bewustzijn 

2. Sterk punt voor bevorderen van lactatie 

3. Kalmeert de geest en ontspant de borst-

kast? 
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Insomnia (slaaploosheid) symptomen; moeilijk inslapen of frequent wakken worden 

Wanneer men patiënten behandelt die specifiek klachten hebben over insomnia (slaaploosheid) 

met diverse verschijnselen, dan kan men de volgende punten gebruiken om dit probleem te verlos-

sen. Men moet goed beseffen dat elke persoon anders is, dat elk lichaam juist “een beetje” anders 

reageert en dat deze punten, in de acupunctuur, ook in combinatie met andere lichaamspunten wor-

den toegepast.  Deze punten zijn dus hulp punten om een complex probleem op te lossen. 

ST-45 Lidui 

Locatie : op de 2de teen lateraal nagel hoek 

1. Klaart “hitte” uit het hoofd (gezicht) 

2. Kalmeert het hart (geest) 

3. Helpt om exces yang (in het hoofd) naar beneden te brengen 

4. Wordt ook gebruikt bij verschijnselen van depressie 

5. Bevorderd het slaap 

 

SP-1 Yinbai  (deze punt hebben wij al hierboven gezien maar het wordt ook veel gebruikt voor in-

somnia) 

Locatie : op het mediaal nagel hoek van de grote teen. 

1. Regelt de milt 

2. Kalmeert het hart 

3. Kalmeert de geest 

4. Herstelt bewustzijn 

5. Verdriet 

6. Manische depressie 

7. Insomnia 

8. Angst 

  

GB-44 Zuqiaoyin 

Locatie  : op de lateraal nagel hoek van de 4de teen (naast de kleine 

  teen) 

1. Klaart het hoofd 

2. Bevordert de borstkast 

3. Kalmeert de geest 

4. Brengt rust bij insomnia, nachtmerries, frequent wakker worden. 
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LE-1 Dadun (dit punt hebben wij al hierboven gezien maar het wordt ook 

veel gebruikt voor insomnia) 

Locatie : op het laterale nagel hoek 

van de grote teen  

1. Regelt Lever Qi (brengt het in 

beweging) 

2. Regelt Qi in de abdomen 

3. Verhelderd en kalmeert de geest 

4. Insomnia 

 

 

 

Ik hoop dat deze punten kunnen bijdragen in een versterkte behandel pro-

tocol waarbij je patiënten hun kwalen sneller opgelost zullen raken. 

Nog veel voetreflex plezier ! 

 

Wie mij wil bereiken, dit kan via mijn email adres  

alfie@tcm-oosterse-geneeswijze.be of GSM 0477/52 18 69. 

 

 

 

Alfred Martijn is woonachtig in Herentals waar hij zijn succesvolle 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 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 Standaard Boekhandel en verschillende service clubs en vrouwen verenigingen. 

mailto:alfie@tcm-oosterse-geneeswijze.be
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Doorworteld lid : 

Liesbeth Sienaert 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven ? 

Ik ben Liesbeth Sienaert, werkzaam als zelfstandig massage- en voetreflextherapeut.  
Dit doe ik in mijn eigen praktijk in Bavegem en in een groepspraktijk in Aalst. In deze groepspraktijk 
werk ik samen met kinesisten, een ostheopate, een loopbaancoach en sport- & bewegingscoachen. 
 
Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 
 
Nadat ik een cursus massage en hotstonemassage gevolgd had, raadde een vriendin me aan om 
voetreflexologie even uit te proberen.  
In eerste instantie was ik wat twijfelachtig tegenover de theorie die erbij te pas ging komen, maar 
uiteindelijk heb ik me toen ingeschreven voor een cursus in avondonderwijs. 
 
Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 
 
Ik volgde mijn basisopleiding bij Marleen Den Haese. 
Daarnaast heb ik ook de verticale reflexologie gevolgd bij Suzy Jacobs, de psychozone bij Linda 
Hoeibergs, de integratieve reflexologie bij Shmuel Zaidel, de Sarafijn Basis Techniek - coaching 1 & 
coaching 2 bij Heinrike Bergmans, en tal val verdiepingscursussen. 
 
Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 
 
Naast mijn eigen praktijk en groepspraktijk, geef ik ook een 2-jarige opleiding voetreflexologie bij 
Syntra.  
Dit zowel in Aalst als Sint-Niklaas. Ik vind het fantastisch om mensen mijn kennis bij te brengen en 
hen te zien evolueren in hun fijngevoeligheid. Het is zo leuk om telkens opnieuw de verbazing te 
zien wanneer ze merken wat allemaal kan met voetreflexologie en hoe uitgebreid het vakgebied is. 
 
Wat vind je van BeVo ? 
 
Een goed forum om collega voetreflexologen met elkaar in contact te brengen, overleg te plegen en 
als 1 kracht naar buiten te komen voor de cliënten. 
 
Welke artikels, thema’s of onderwerpen zou je graag eens aan 
bod zien komen op congres/ledendag of in het magazine ? 
Niet direct een thema die me binnen schiet. 
 
Bedankt Liesbeth en nog veel succes ! 
 
 
 
 
Mijn website is www.lieso.be 
 

Interview doorworteld lid 
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Ontspringend lid : 

Ursula Bervoets 

 

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven ? 

Het dagelijks leven probeer ik te bekijken als een dans en ik wil zo goed 

mogelijk een liefelijke danser te zijn! Ondertussen ben ik 52 jaar jong en 

heb ik al veel kunnen oefenen met vallen en opstaan. Van opleiding ben ik 

opvoedster en maatschappelijk werkster. Momenteel werk ik halftijds als 

welzijnscoach en voetreflexologe, daarnaast ocmw raadslid en vrijwillig 

ziekenbezoekster.Wekelijks tweemaal fitclub, ben lid van een filosofiever-

eniging en lees veel over spiritualiteit. Samen met mijn lieve man Bert zijn 

we dit jaar 30 jaar getrouwd en hebben 2 dochters Heidelinde en Fleuri-

anne en we zijn in blijde verwachting van ons eerste kleinkind. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie? 

Op mijn veertiende zag ik mijn oudste zus de voeten doen van mijn zieke 

mama en vond dit heel raar en toch fascinerend. Dit heeft zeker onbewust 

een rol gespeeld met mijn keuze als voetreflexologe. Op mijn 36 jaar werd 

ik ziek, kreeg veel rugpijn en had een macro-adenoom aan mijn hypofyse. 

Emoties en de vrouwelijke huishouding speelden me toen grote parten. 

Mijn zin van mijn leven moest ik herbekijken en ging zoeken achter een 

rugontlastend beroep. Mijn naam is Bervoets, dat blootsvoets betekent en 

dus vond ik dit beroep echt iets dat op mijn levenspad thuis hoorde. 

Waar ben je opgeleid in de reflexologie? 

In CVO te Diest en de reizen naar Thailand hebben mij dieper gebracht in 

boeddhisme en Oosterse voetreflexologie.  

Wat doe je op dit moment in de reflexologie?  

Bij de behandeling begin ik altijd vanaf de knie (Oosterse voetreflexologie) 

en is sterk gericht naar de cranio-sacrale therapie via voet maar ook plaat-

selijk cideer ik het hoofd, nek, gelaat, oren, handen, benen en rug. Ook 

heb ik één groot doel voor ogen, de klant wordt in zijn geheel  behandeld 

en niet de ziekte op zichzelf.  Zo is er duidelijk een psychologisch en/of 

emotioneel effect. 

Hoe ben ik in aanraking gekomen met BeVo? 

In 2007 ben ik van start gegaan en zocht een overkoepelend orgaan waar 

ik kon op terug vallen. Door op internet te surfen kwam ik zo bij BeVo te-

recht. 

Interview ontspringend lid 
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Wat vind je van BeVo? 

Ik vind het een oprechte organisatie die ijvert om samen met de voetreflexologen ons meer op de 

kaart te zetten in België. Door deze organisatie voel ik me gesteund en bij de bijscholingen er is al-

tijd een warm onthaal met een lekkere lunch. 

Hoe maak jij je praktijk bekend? 

Folders, facebook en vooral via mond op mond reclame. 

Zijn er tips of interessante weetjes die je wilt delen met je collega’s? 

Jawel zeker,  zorg vooral eerst voor jezelf….. en vervolgens zorg voor je medemens. 

Hoe doe ik dat?  Het levenswiel  (zie schema) toe te passen 

en bijsturen.  

Plus elke ochtend 15minuten meditatie, te doen via lezen, zin-

gen, sporten en buikademhaling. Ik wil elke dag mijn dag star-

ten door mijn hart te vullen vol vrede en vervulling. Je kunt het 

vergelijken met je portemonnee waar je geld in stopt zodat je 

genoeg hebt om heel de dag toe te komen. 

 Ik trakteer mezelf ook om de 14 dagen op een behandeling  

door een collega voetreflexologe. Zo kan je bewust zijn van uw 

oneindige helende aspecten. Je energetisch lichaam ( ziel, 

liefde, gedachte, emoties, bewust zijn) wordt opgeschoond. Je 

blauwdruk wordt weer op orde gezet: je ervaart opwaartse 

energie, lichtheid ipv zwaarte, brengt troost en rust, gevoel van 

warmte en liefde en je ervaart puurheid en orde in de chaos. 

Probeer met de vaste klanten hun onbalans ook te ontdekken in hun algemene levensstijl. Daarvoor 

gebruik ik het levenswiel en laat de klant zelf punten geven op hun leven en zo samen ontdekken 

hoe ze het wiel mooi rond krijgen. In het vak gezondheid bespreek ik de 4 pijlers: water, voeding, 

supplementen en beweging. 

 

SLOT:   GEEF LIEFDE, LIEFDE IS DE DANS VAN 

JE LEVEN   

 

Ursulabervoets@skynet.be    0495/ 12 86  43 
 
 
 
Bedankt voor het interview, Ursula ! 

mailto:Ursulabervoets@skynet.be
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LEKKER WARM… OF TE WARM? 

  

…heerlijk die zon! 
Hoera! Het is zomervakantie! Na lang wachten is de zon weer van de par-
tij! Met de zon in het vooruitzicht stijgt meestal ook de temperatuur. Dit 
laatste kan verraderlijk zijn en aanleiding geven tot een ‘zonnesteek’, ‘hitte
-uitputting’ of ‘hittekrampen’. 
 
Wist je dat onze lichaamstemperatuur ongeveer één graad warmer of kou-
der is dan 37 °C.  Zelfs bij grote schommelingen van de omgevingstempe-
ratuur is dit het geval. Ons lichaam functioneert alleen goed als onze in-
wendige temperatuur gehandhaafd wordt. Te hoge of te lage lichaams-
temperatuur kan onze organen ernstig beschadigen en zelfs de dood tot 
gevolg hebben. 
 
DE GEVOLGEN VAN OVERVERHITTING  
Een veelvoorkomend gevolg van oververhitting is de ‘zonnesteek of hi-
tteberoerte’. Dit kan levensbedreigend zijn. Door de inwerking van de 
warmte ontstaat een extreem hoge lichaamstemperatuur. Men noemt dit 
ook wel ‘hyperthermie’. Ons lichaam is dan niet meer in staat de warmte 
te reguleren hetgeen kan leiden tot functieverlies van verschillende orga-
nen. 
 
‘Hittekrampen of spierkrampen’ treden op als gevolg van een combina-
tie van langdurige inspanning, hevig zweten en extreem veel drinken on-
der zeer warme omstandigheden. 
 
Tenslotte kan er sprake zijn van ‘hitte-uitputting’. Dit fenomeen ontstaat 
door het extreem verlies van voornamelijk vocht (dehydratie) als gevolg 
van hitte, wat tot een verminderd bloedvolume leidt. De persoon die door 
de hitte werd getroffen ervaart dan een flauwte (ook wel ‘collaps’ ge-
noemd) of verliest het bewustzijn (‘flauwvallen’). 
Als we zweten gaan er zouten (elektrolyten) en vocht verloren. Deze zijn 
onmisbaar voor de geleiding van elektrische prikkels doorheen onze spie-
ren. Door het drinken van grote hoeveelheden water of andere dranken 
worden de zouten verdund en ontstaan er krampen. De prikkelgeleiding 
geraakt verstoord…  

Paramedische rubriek 

(door Mark Hiemeleers) 
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We zweten meestal veel op warme dagen, vooral bij zware lichamelijke inspanning. Hittekramp komt 
voor bij personen die arbeid leveren onder de hitte van de zon of in een sterk opgewarmde werkom-
geving. Ook sporters, in het bijzonder bergbeklimmers en skiërs, zijn extra kwetsbaar. Door hun dik-
ke lagen kleding merken ze soms niet dat ze hevig zweten. Ook bij  tennissers en hardlopers die niet 
de tijd nemen om de door het zweten verloren zouten aan te vullen, treedt hittekramp op.. 
Het lichaam zoekt een evenwicht tussen warmteproductie en warmteverlies. We produceren warmte 
door voedingsstoffen in energie om te zetten en door spieractiviteit tijdens een lichamelijke inspan-
ning. Het lichaam koelt af door warmte-uitstraling en door te zweten. Zweetklieren produceren vocht 
dat verdampt waardoor de huid afkoelt.(belangrijkste vorm van warmteverlies.) Een hoge luchtvoch-
tigheid heeft een vertragend effect op de elektrische prikkels doorheen onze spieren. Door het drin-
ken van grote hoeveelheden water of andere dranken worden de zouten verdund en ontstaan er 
krampen. De prikkelgeleiding geraakt verstoord…  
We zweten meestal veel op warme dagen, vooral bij zware lichamelijke inspanning. Hittekramp komt 
voor bij personen die arbeid leveren onder de hitte van de zon of in een sterk opgewarmde werkom-
geving. Ook sporters, in het bijzonder bergbeklimmers en skiërs, zijn extra kwetsbaar. Door hun dik-
ke lagen kleding merken ze soms niet dat ze hevig zweten. Ook bij  tennissers en hardlopers die niet 
de tijd nemen om de door het zweten verloren zouten aan te vullen, treedt hittekramp op.. 
Het lichaam zoekt een evenwicht tussen warmteproductie en warmteverlies. We produceren warmte 
door voedingsstoffen in energie om te zetten en door spieractiviteit tijdens een lichamelijke inspan-
ning. Het lichaam koelt af door warmte-uitstraling en door te zweten. Zweetklieren produceren vocht 
dat verdampt waardoor de huid afkoelt.(belangrijkste vorm van warmteverlies.) Een hoge luchtvoch-
tigheid heeft een vertragend effect op de waterverdamping en vermindert zo de effectiviteit van zwe-
ten. Bij warm, vochtig weer kan de warmteafgifte dan ook moeizamer verlopen. We voelen ons dan 
plakkerig, het lijkt alsof we niet kunnen zweten… 
Als je op een warme zomerdag een kind plotseling aan de hitte blootstelt in een warme afgesloten 
auto, dan heeft het geen kans om te ‘acclimatiseren’.  Acclimatisatie is een belangrijk  proces waar-
bij het lichaam zich geleidelijk aan instelt op een vochtige en warme omgeving. 
 

ENKELE TIPS BIJ ZEER WARM EN/OF VOCHTIG WEER 

Voorkom oververhitting, vermijd zware inspanning. 
Bescherm je tegen de impact van de zonnestralen, draag beschermende kledij en eventueel een 
hoofddeksel. Zoek schaduw op. Zonnebrand kan je voorkomen door gebruik te maken van een be-
schermende zonnecrème. 
Draag lichte, los zittende, kleding van ademende stof (gemakkelijk lucht - en vochtdoorlatend) Ka-
toen is een goede keuze. 
Maak gebruik van licht gezouten voeding en dranken. Blijf drinken om vochtverlies te compenseren, 
zelfs nadat de dorst is gelest.  
Bij sportinspanningen: drink regelmatig en koel de huid regelmatig af door deze met koud water te 
bevochtigen en zo de lichaamstemperatuur vrijwel normaal te houden. 
In een slecht geventileerde ruimte, zoals een auto, kan de temperatuur binnen een kwartier oplopen 
tot wel 50 °C. Laat kinderen en huisdieren daarom nooit in dergelijke omstandigheden achter, zelfs 
al is het maar voor even! 

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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Bach Bloemenremedies… 
via groei en bewustwording naar vitaliteit, weerbaarheid 
en welzijn 
 
De Bach bloemenremedies werden 
in de jaren ’3O door de Engelse 
Dokter Edward Bach gevonden. Als 
klassiek geschoold arts, immuno-
loog en bacterioloog was hij zijn tijd 
ver vooruit omdat hij een meer ho-
listische benadering van het feno-
meen ziekte en gezondheid han-
teerde. Gedurende heel zijn leven 
zocht hij een antwoord op de vraag 
hoe het komt dat we onze natuurlij-
ke immuniteit verliezen en dat we 
vatbaar worden voor ziekten. 
In zijn ver doorgedreven wetenschappelijk en empirisch onderzoek, stelde 
Dr. Bach vast dat de manier waarop iemand omgaat met zichzelf, met an-
deren en met bepaalde situaties - en met de daaruit voortkomende emo-
ties - een belangrijke rol speelt in het behoud of het verlies van zijn natuur-
lijke immuniteit.  

 

Dokter Edward Bach 

 

Wie zich reeds een klein beetje kon verdiepen in het werk van Dr. Bach 
heeft al begrepen dat het dus niet gaat om bijvoorbeeld ‘welke Bach Bloe-
men Remedie kan je gebruiken bij migraine, keelpijn of een maagzweer?’ 
In zijn ver doorgedreven onderzoek naar de factoren die onze immuniteit 
ondergraven, had hij een belangrijke vaststelling gedaan nl. dat de wijze 
waarop we leven, de manier waarop we omgaan met onszelf, met elkaar 
en met de levensomstandigheden waarin we geplaatst worden, dat dit in 
het verlies, maar niet minder in het behoud van onze immuniteit, een uiter-
mate grote rol speelt. We weten allen uit ervaring dat het onverwerkt ver-
driet om het verlies van een kind of een dierbaar familielid, dat leven in 

Bach Bloemenremedies 

 
  
Georganiseerd in Vlaanderen door De Walnoot vzw 
en erkend door de Dr. Edward Bach Foundation” 

Bach International Education Programme 
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angstige zorg en onzekerheid, dat leven in een omgeving van neerhalende kritiek of conflict, dat 
stress, angst, spanning en verbittering,... dat dit allemaal voorbeelden zijn van ervaringen die ons op 
termijn van tijd, na neerslachtig, ook ziek kunnen maken. Artsen noemen dit psycho-somatische 
klachten en vinden vandaag hoe langer hoe meer in de Bach bloemenremedies afdoende hulpmid-
delen, die hiervoor zowel preventief als curatief ingezet kunnen worden. Ook meer en meer huisart-
sen, homeopaten, osteopaten, kinesisten, gezondheidstherapeuten, psychologen, dierenartsen, 
consulenten, tandartsen en palliatieve begeleiders maken er in hun praktijk dankbaar en succesvol 
gebruik van. 

 

Eenvoudig en risicoloos  

Omdat het bij de Bach Bloemen Remedies gaat over de fijnstoffelijke energie van wilde veldbloemen 
en bloesems van struiken of bomen, en ze in die zin niet meer onderhevig zijn aan de wetten die 
gelden op het gebied van de grofstoffelijke materie, kan je er nooit iets fout mee doen en zijn ze to-
taal risicoloos te gebruiken. Neem je de verkeerde remedie, dan ben je alleen niet geholpen.  Ze zijn 
honderd procent natuurlijk en totaal onschadelijk. Je kan ze niet overdoseren, er zijn geen bijwerkin-
gen en ze zijn niet verslavend. 

De eenvoud die in deze heelwijze op alle niveau’s 
aanwezig is, maakt de 38 Bach bloemen- remedies 
bijgevolg tot een eenvoudige huisapotheek die mits 
enige toewijding door en voor iedereen, van baby tot 
hoogbejaarde, te gebruiken is in de vele kleine en 
grote, lastige levensmomenten, zoals bij faalangst 
voor een examen, neiging tot zwaarmoedigheid in de 
donkere herfst- en wintermaanden, de belasting van 
hoog-gevoeligheid, een moeilijk te verwerken tegen-
slag, totale uitputting na een langdurige ziekte, zelf-
moordgedachten en radeloosheid, het gevoel steeds 
tekort te schieten, de voortdurend bange ongerustheid 
als je kinderen of partner langer wegblijven dan ver-
wacht, het gevoel niet gewaardeerd te worden, een-
zaamheid, enz. 

 

 

Zelfhulp 

 

De Bach bloemenremedies zijn op de eerste plaats bedoeld als zelf-hulp, niemand weet immers be-
ter dan ikzelf met welke stukken ik steeds moeite heb, waarvan mijn emotionele pijn het signaal is. 
Bovendien vereist het werken met de Bach Bloemen Remedies geen deskundigheid of welke weten-
schappelijke bekwaamheid dan ook. Je hebt alleen twee wakkere ogen en oren nodig om waar te 
nemen hoe iemand reageert, hoe iemand zich voelt, hoe hij kijkt naar zichzelf en de omgeving. Dr. 
Bach zei: ‘het moet zo eenvoudig zijn: ik heb honger en ga in de tuin een krop sla halen, en ik kan 
eten’. Of: ‘ik ben zo ontgoocheld dat ik ondanks mijn grote studie-inzet toch mislukt ben en niet kan 
beginnen aan de studie voor het volgende examen, ik neem enkele druppels Gentiaan en na een 
weinig tijd heb ik weer de weerbaarheid hervonden om door te gaan’. 
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Hoe sta ik in het leven? 

 

De hamvraag om te weten met welke remedies je kan werken is dus: wie 
ben ik, hoe sta ik in het leven, hoe beleef ik de dingen die ik meemaak, 
hoe verhoud ik me tegenover de mensen in mijn omgeving? Eén van de 
belangrijkste vaststellingen van Dr. Edward Bach is daarbij geweest dat, 
welke de fysieke klacht ook is die het ‘gevolg’ is van deze houding, deze 
eveneens zal verbeteren of verdwijnen als ik, bewust geworden van deze 
houding, hierin verandering kan brengen. Als een mens door een deficiën-
te of disharmonische houding fysieke klachten kan ontwikkelen, kunnen 
die logischerwijze ook weer verdwijnen als hij hierin verandering brengt.  

In dit proces van groei, bewustwording en verandering zijn de Bach Bloe-
men Remedies te beschouwen als een ‘wandelstok’ die in moeilijke pas-
sages of bij revalidatie even wordt gebruikt en die tijdelijk helpt om straks 
zonder stok, op eigen kracht, weer te kunnen lopen: zelfzeker, zonder 
angst, met vertrouwen en weerbaarheid in de moeilijke momenten van het 
leven. 

 

Dr. Bach en de Oude Chinezen 

 

De Oude Chinezen wisten 5000 jaar geleden al, via hun Vijf Elementen-
leer, dat vijf groepen mentaal-emotionele onevenwichten de energie-
stroom in evenveel koppels meridianen stoorden en dus uiteindelijk een 
tiental fysische organen ziek maakten.  

In het werken met de Bach Remedies zijn het diezelfde mentaal-
emotionele onevenwichten die bepalend zijn bij de keuze van de Bach 
Remedies, die het best geschikt zijn om energetisch opnieuw harmonie te 
creëren. Dr. Bach is erin geslaagd om subtielere aspecten van deze 5 
groepen mentaal-emotionele onevenwichten te definiëren en spreekt in 
die zin over 38 gemoedstoestanden, die op termijn psycho-somatische 
klachten kunnen teweeg brengen. Hiervoor heeft hij ook de desbetreffen-
de 38 bloemenremedies gevonden. 

Vermits beide systemen uitgaan van mentaal-emotionele onevenwichten 
is het bijgevolg logisch dat er een verband kan bestaan tussen de conditie 
van de organen en de mogelijks te suggereren Bach remedies. 

In benaderingen als shiatsu, accupunctuur, voetreflexologie die allemaal 
gebaseerd zijn op deze oude Chinese wijsheden en ervaring kan via de 
reflex- of gerefereerde zones een verzwakte conditie van bepaalde orga-
nen waargenomen worden. Deze waarneming kan een duidelijke bijko-
mende hint zijn om een onderliggende emotionele oorzaak op het spoor te 
komen en zodoende de overeenstemmende Bach remedie(s) complemen-
tair te adviseren om het herstel te bevorderen en te bestendigen. 
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80 jaar oude actualiteit 

 

Het is niet toevallig dat de Bach bloemeremedies uitgere-
kend nu opnieuw sterk in de belangstelling komen, terwijl 
ze toch al meer dan 80 jaar bestaan en hun effectiviteit al 
lang bewezen hebben. Dit heeft alles te maken met de 
nieuwe tijd waarin we leven. Te midden een sterk toegeno-
men druk en een media-gestuurde atmosfeer van angst, 
gaan we toch steeds meer terug op zoek naar ‘kwaliteit’ in 
het leven met een grotere zorg voor iedereen, het geheel 
van onze samenleving, de Aarde waarop we leven, en be-
seffen sedert enkele decennia opnieuw en veel duidelijker 
onze grote verantwoordelijkheid daarin. We zijn ons ook 
meer dan vroeger bewust geworden van het feit dat we zelf 
verantwoordelijk zijn voor het loslaten van de eigen onderbewuste overtuigingen waarmee we onze 
eigen levensvreugde boycotten en die ons beletten om weer te ontwaken in onze oorspronkelijke 
goddelijke potentie als mens. De Nieuwe Tijd nodigt ons daar sterk toe uit. Precies in dit proces van 
bewustwording, groei en evolutie naar deemoed, liefde, geweldloos contact, vertrouwen en dank-
baarheid zijn de Bach bloemenremedies eenvoudige, veilige en doeltreffende hulpmiddelen die zul-
len bijdragen in het hervinden en behoud van onze levensvreugde en gezondheid.  

 

Dieren en planten 

 

Ook als je huisdieren of kamerplanten het moeilijk hebben of het niet erg goed doen, kunnen ze ge-
holpen worden met Bach remedies. Al kunnen ze natuurlijk niet vertellen wat ze meemaken, het is 
vaak als verzorger of verzorgster niet zo moeilijk om in te voelen wat er schort en dan de overeen-
stemmende remedie, aangevuld met de Rescue remedie, te selecteren. Net zoals bij jonge kinderen 
merk je vaak ook bij huisdieren en kamerplanten vlugger resultaat dan bij volwassenen. 

 

Eerste hulp remedie  

 

De Rescue Remedy of Eerste Hulpremedie die een combinatie bevat van vijf 
krachtige bloemenremedies, is tot nog toe het meest bekend en bijzonder wel-
dadig in crisis- of noodsituaties zoals b.v. bij een ongeval, het vernemen van 
een pijnlijk bericht, ingrijpende gebeurtenissen, plotse hevige pijn of een on-
troostbaar verdriet. Maar ze werkt ook preventief bij examens, een sollicitatie, 
een bezoek aan de tandarts, een bevalling of een operatie. 

Vier druppels in een glas water en er heel frequent kleine slokjes van drinken, 
kan op zo’n moment wonderen doen. Als er geen water voorhanden is, kan de 
handige Rescue Remedy spray gemakkelijk toegediend worden. 

De Rescue Cream is deze Eerste Hulpremedie in zalf, welke naast de vijf ho-
ger genoemde remedies ook de Crab Apple remedie bevat. Dit is de reinigen-
de remedie die wonden zuivert en infecties helpt voorkomen. Deze Rescue 
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Cream kan gebruikt worden voor bijna alle letsels van de huid zoals snij-
wonden, blauwe plekken, brandwonden, kloven, huiduitslag, insectenbe-
ten, jeukende irritaties. De remedie Star of Bethlehem (Vogelmelk) ver-
zacht de pijn en activeert het genezingsproces, terwijl Impatiens 
(Reuzenbalsemien) de irriterende jeuk wegneemt. 

 

Werken met de Bach remedies 

 

Het volgen van een door de Dr. Edward Bach Founda-
tion Engeland erkende Basiscursus is voldoende als 
basis om er zelfstandig mee te kunnen werken. Dat 
kan in de vorm van het volgen van een weekend of bij 
middel van een internet-thuisstudie-pakket met per-
soonlijke begeleiding. In De Walnoot kan je ook te-
recht voor verdere verdiepings-mogelijkheden, alsook 
voor de opleiding tot Bach Consulent, erkend door de 
Dr. Edward Bach Foundation Engeland.  

 

Deze cursussen worden in Vlaanderen begeleid door erkende Bach do-
centen met ruim 35 jaar professionele ervaring met de Bach Remedies en 
worden georganiseerd door De Walnoot vzw, het Vlaamse Bach Informa-
tie-, Advies- en Opleidingscentrum te Brasschaat. 

 

Ondersteunende literatuur kan je vinden in: 

- Genezing door Bloemen, Edward Bach (De Driehoek) 

- Heel worden met Bach Bloemen, Jef Strubbe (De Walnoot) 

- Bach Remedies, stap voor stap, Judy Howard (De Driehoek) 

- Handboek Bloesemtherapie Dr. Bach, Philip Chancellor (De Driehoek) 

- Handboek Bloesemtherapie, Theorie en Praktijk, Mechthild Scheffer (De 
Driehoek) 

   

Jef Strubbe 

De Walnoot vzw 

Hanendreef 135, 2930 Brasschaat. 

Tel:03/653.47.53 

(enkel ma, wo en vrij tss. 9-10.30u) 

bachbloemen@dewalnoot.be   

www.dewalnoot.be  

mailto:bachbloemen@dewalnoot.be
http://www.dewalnoot.be/
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Herken je dit? 

Je ziet een collega die het erg goed doet. 

Een website die echt 'af' is, een uiterst nieuwe techniek, een originele invalshoek, bijzondere onder-

werpen, ... En die collega heeft er nog succes mee ook! 

Het prikkelt jou. 

"Dat wil ik ook" denk je. 

 

Je krijgt zin om het ook te proberen. 

Maar liefst zonder al te veel tijdverlies. 

Jij wil ook die goeie resultaten - op korte termijn. 

 

En natuurlijk weet je dat je niet zomaar mag kopiëren. 

Slecht voor je reputatie. 

Maar een héél klein beetje? 

Dat moet toch kunnen? 

 

Hoe pak je dat aan? 

Lees het hieronder. 

(+ infographic onderaan) 

Voor je verder leest, zijn er drie enorm belangrijke opmerkingen die jou héél veel geld kosten als je 

ze niet toepast. 

 

Ten eerste: als je zomaar teksten, afbeeldingen, paragrafen, titels, ... van anderen klakkeloos over-

neemt, wordt dat plagiaat genoemd. 

Plagiaat en schending van het auteursrecht is altijd en overal strafbaar. 

Als iemand jou aanklaagt omdat je hem of haar quasi perfect gekopieerd hebt, zal jij hier schadever-

goeding voor moeten betalen. Dat kan veel verder gaan dan wat jij op dit moment denkt. Ook ge-

derfde inkomsten, reputatieschade, ... kunnen meegerekend worden door de rechter. 

De bedragen kunnen hallucinant hoog zijn. 

De zware financiële gevolgen kunnen je bedrijf helemaal kapot maken.  

Doe dit dus niet. 

 

Ten tweede: iemand schaamteloos nadoen kost jou ook klanten. 

Je denkt het succes van een collega na te doen, maar in feite doe je alleen maar de uiterlijkheden 

na: de website, de artikels, de producten of diensten, … 

Wat een collega succesvol maakt, is niét alleen dat spitsvondige webinar, of dat populaire e-book. 

Daarachter zit immers iemand die met hart en ziel werkt, die vanuit zijn eigen authentieke kracht an-

deren helpt. 

Marketing : collega’s knap kopiëren 

(door Ilse van Eetvelt) 
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Je kan geen ziel kopiëren. Als jij wild aan het kopiëren slaat, kan je die 

hart en ziel, die authentieke kracht niet nadoen. 

Je verliest energie maar op energetisch niveau is dit bovendien erg slecht 

voor al het 'goede' wat je nog wil bereiken. 

Als potentiële klanten merken dat je collega's nadoet (en geloof me, ze 

zullen het merken) zal jouw namaak het moeten afleggen tegen het origi-

neel. 

In het begin ondervind je daar nog niets van, na een tijd zul je zien dat je 

niet meer maar juist minder klanten krijgt. 

 

Ten derde: een collega plagiëren is dodelijk voor toekomstige sa-

menwerking. 

Ik heb heb het zelf ervaren: toen enkele jaren geleden een collega me 

eerst benaderde voor een samenwerking, maar daarna mijn idee volledig 

kopieerde, verloor ik elke sympathie. 

Er is geen haar op mijn hoofd dat er aan denkt om met deze persoon sa-

men te werken in de toekomst. 

Hetzelfde merkte ik bij een andere collega die me toevertrouwde dat hij 

zich ergerde aan een 'copycat'. Blogartikels over krek dezelfde thema's, 

tweets die erg op elkaar lijken, ... het frustreerde mijn vriend dat deze er-

gernis hem energie kostte. (gek genoeg blijkt de copycat in de praktijk niet 

zo succesvol te zijn als hij laat uitschijnen, wat opmerking twee bewijst).  

Klakkeloos kopiëren is dus altijd uit den boze: door de financiële gevolgen, 

maar ook door de reputatieschade: de klanten die je misloopt, de collegia-

le samenwerking die je opblaast. 

 

Maar mag je je niet een beetje laten inspireren door collega's die het goed 

doen?  En hoe doe je dat? 

 

Volg de stappen hieronder. 

 

STAP 1: WAT WIL JE KOPIËREN? 

Ga na of jij datgene wat je wil kopiëren, wel kan kopiëren. 

Gaat het over teksten: woorden, zinnen, paragrafen, teksten? 

Lees dan zeker de drie opmerkingen hierboven nog een keer. 

Besef dat er zoiets is als het auteursrecht: wie een tekst schrijft is hier ei-

genaar van. Ook als er geen officiële disclaimer onder die tekst staat zoals 

een jaartal met een copyright-teken, een tekst waarin jou gevraagd wordt 
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om contact op te nemen als je een tekst geheel of gedeeltelijk wil overnemen, … 

Schrijf liever zelf je teksten: ze zullen meer tonen wie je bent. Citeren kan, op voorwaarde dat je ver-

meldt wie je citeert. 

Voel je je geïnspireerd door een nieuwe dienst of een 'vers' product dat een collega aanbiedt?  

Zomaar volledig hetzelfde aanbieden zal je nooit kunnen, en is bovendien geen garantie voor suc-

ces. 

Een aanbod wordt maar aantrekkelijk als je er je ziel, je eigenheid aan geeft. 

Bovendien zal dat ook een belangrijke kwaliteitsvereiste zijn. 

Is het de marketing die je wil nadoen? 

Met alleen maar de verpakking ga je de inhoud niet verbeteren. Lees opmerking twee nog een keer. 

 

Vanzelfsprekend kan je bepaalde onderdelen van de marketing van een collega ook gaan doen. Je 

kan ook starten met een podcast, blog, een fijn sociale media-kanaal, webinars geven, ... 

Zorg ervoor dat je niet zomaar imiteert, maar er vooral je eigen 'draai' aan geeft. 

 

STAP 2: WAAROM WIL JE IETS KOPIËREN? 

Er zijn 3 redenen waarom mensen een copycat worden: ze zijn lui, ze zijn jaloers, ze zijn bang. 

Juist, allemaal negatieve emoties. 

 

Luiheid. 

Als je lui bent, is schaamteloos kopiëren op korte termijn voor jou misschien een aantrekkelijke optie. 

Dat is het niet. 

Je loopt hierdoor gevaarlijke risico's: lees opmerking één opnieuw. 

Is het fout om lui te zijn?  Dat hoeft niet. 

Veel ondernemers denken dat ze lui zijn maar zijn juist enorme werkbeesten ééns ze hun precieze 

passie gevonden hebben. 

Lui zijn betekent meestal dat je er niet van houdt om iets te doen waar je hart niet sneller van gaat 

slaan.  Dan komt het er op aan om daar een oplossing voor te vinden.  Meestal schuilt die oplossing 

in automatiseren. 

Door één keer een reeks goed geschreven reeks e-mails te maken en die als opvolgmails in te stel-

len in je autoresponder, bespaar je jezelf al een hoop werk. 

Een webinar of online training kan je ook op volledig automatische piloot laten lopen. 

Laat luiheid ervoor zorgen dat jij zoekt naar slimmere manieren om je bedrijf te runnen, in plaats van 

zomaar een ander te kopiëren. 
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Jaloezie. 

Als je jaloers bent, gun je eigenlijk een ander zijn resultaten niet. 

Een jaloerse ondernemer verlegt zijn focus naar wat anderen doen, maar 

vergeet na te denken over zijn eigen pad, over zijn eigen acties en resulta-

ten. 

We hebben allemaal de neiging om onszelf te vergelijken met anderen. 

Op zich niet verkeerd, zolang het jouw intellectuele eerlijkheid niet in de 

weg staat. 

Als je vanuit jaloezie het werk van anderen gaat na-apen, zal je nooit de-

zelfde resultaten halen omdat je jezelf en je eigen talenten te weinig eva-

lueert.  Daardoor zal jouw imitatie niet hetzelfde resultaat opleveren als 

het origineel. Jouw frustratie groeit, jouw jaloezie ook. Je komt in een ne-

gatieve spiraal terecht. 

Niet doen dus, kopiëren uit jaloezie. 

Wel: je eigen sterktes kritisch bekijken en daar een gepaste marketing bij 

zoeken. 

 

Bang. 

Een bange ondernemer: ook die zal door het kopiëren geen beter bedrijf 

krijgen.  Je kopieert dan immers omdat je geen fouten wil maken, omdat je 

het zekere voor het onzekere kiest. 

En laat fouten maken en het onzekere kiezen nu juist essentieel zijn voor 

succesvol ondernemerschap! 

Eigenlijk hoort angst niet als fundamentele eigenschap bij een onderne-

mer.  Zelf een bedrijf uitbouwen is immers een avontuur, iets waar je een 

open geest voor nodig hebt, de 'drive' om problemen om te zetten in op-

portuniteiten. 

Natuurlijk heeft iedere ondernemer spannende momenten. Op de ver-

zendknop duwen voor je die belangrijke e-mail verstuurt. Het nummer in-

toetsen van een belangrijke klant. Beginnen met een nieuwe specialisatie. 

Maar de adrenaline geeft juist een kick. Dààrvoor onderneem je. 

Laat anderen maar bungeejumpen om meer spanning in hun leven te 

brengen. 

Jij hebt jouw bedrijf. Toch? 
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STAP 3 KIES VOOR INSPIRATIE 

Inspiratie is wat anders dan kopiëren. 

Als je je laat inspireren door collega's, dan gebruik je wat zij doen om jezelf en jouw bedrijf te ontwik-

kelen. 

Je bekijkt hoe jij iets vergelijkbaar kan doen op een manier die bij jou past. 

Je merkt de enthousiaste respons op een podcast van je collega. 

Waarom zou je zelf niet met een podcast beginnen? 

Maar: met jouw thema's, jouw stem, jouw opbouw, jouw zelfgekozen intro, jouw structuur. 

Of: je ziet dat wekelijks bloggen een andere collega veel meer zichtbaarheid op sociale media geeft. 

Dan kan je ook zelf een blog-planning opstellen met jouw onderwerpen en titels hier in, liever dan 

slaafs de wekelijkse artikels van je collega te herschrijven in een artikel van jezelf. 

 

Bij inspiratie geef je je eigen 'draai' aan het voorbeeld van een ander. 

Er is niets mis met geïnspireerd te worden. 

Integendeel: wat is er fijner dan zelf iemand te kunnen inspireren? 

Dus: als iemand je inspiratie gegeven heeft voor een volgende stap met je bedrijf: laat het die per-

soon dan weten. (Dankbaarheid kleurt het leven!) 

 

STAP 4 VERMELD JE BRONNEN 

Wie ooit een thesis of wetenschappelijk document schreef, weet dat bronvermelding noodzakelijk is 

om 'au sérieux' genomen te worden. 

Toen ik ooit mijn eigen thesis schreef aan de universiteit zaten daar 8 pagina's referenties tussen 

(Voor wie het wil weten: de thesis ging over "Humor en Sociale Klasse': het bleek dat er geen statis-

tisch aantoonbaar verband was). 

Als je anderen citeert, hoort daar dus bronvermelding bij.  Maar ook als je teksten overneemt, me-

thodes gebruikt, … Of, in het internet-tijdperk: een link naar de bron, de website van degene die je 

citeert, je inspirator, … 

Bronvermelding vergeten levert je miserie op. Lees opmerking 1 aan het begin nog maar een keer. 

Bovendien is het nog zo netjes om je bronnen te vermelden, zowel voor de letterlijke als de inspira-

tiebronnen. 

En -wie weet- levert het je extra zichtbaarheid op? 

Misschien voelt jouw inspirator zich zo vereerd dat die wel een bericht op sociale media post? 

 

STAP 5 GEEN KRAMPACHTIGHEID 

Krampachtigheid is misschien nog wel het grootste gevaar als je anderen gaat kopiëren. 
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Krampachtigheid in het slaafs doen wat iemand anders doet. 

Maar ook: denken dat jij iets niet meer kan doen omdat iemand anders 

eerst was. 

Het is het evenwicht zoeken tussen onbeschaamd jatten en hyper-

origineel willen zijn. 

Het eerste slaat je reputatie aan diggelen, kan je veel geld kosten en past 

voor geen milimeter bij een echte ondernemer. 

Het tweede is verlammend omdat je geen initiatieven durft nemen die je 

bij een ander zag, en je veriest erg veel tijd in het zoeken naar originaliteit. 

 

Door rond te kijken wat bij ande-

ren goed werkt, je daardoor te 

laten inspireren, je bronnen te 

vermelden en authentiek te zijn in 

wat je doet, kom je verder dan 

zomaar klakkeloos anderen na te 

apen. 

Deel de infographic met de sa-

menvatting gerust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wens je heel veel inspiratie! 

 

Warme groet, Ilse 
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Integratieve Reflexologie - Bezielend aanraken is een kunst 

Heinrike Bergmans en Katrien Hendrickx 

 

‘Integratieve Reflexologie’ is een Reflexologie School waar je stap voor stap reflexologie kan leren 
begrijpen, toepassen, aan- en invoelen, uitvoeren, uittesten en ervaren. Studenten kiezen zelf hoe 
ze met de nieuwe kennis en kunde aan de slag gaan. Thuis in gezinsverband, als professional of 
nog verder als specialist. Lees mee hoe Heinrike Bergmans en Katrien Hendrickx hun passie voor 
reflexologie uitdragen in België.  

 

Heinrike & Katrien 

Vijf jaar geleden bundelden wij onze krachten. Samen hebben we meer dan 25 jaar ervaring in re-
flexologie. En onze samenwerking is uniek. Wij beogen éénzelfde doel, onze reflexologiestudenten 
zelfstandig laten denken en handelen vanuit wat ze aanvoelen in de voeten van cliënten. Onze stu-
denten leveren maatwerk op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch vlak. En zo geven wij ook 
les. Elk in onze eigen stijl, op maat van onze studenten, hun voorkennis en kunde, Heinrike in Lom-
mel en Katrien in Bost (bij Tienen).  

Onze honger naar steeds dieper en beter begrijpen en uitvoeren brengt ons naar (inter)nationale 
congressen en andere disciplines zoals Chi Neng Qigong, Ayurveda of Aikido. Deze vernieuwende 
kijk is een inspiratiebron voor nieuwe inzichten en  werkwijze waarin we onze creativiteit kunnen 
uitleven.  

Maak kennis met ons, onze visie en onze aanpak op onze website  

http://www.integratievereflexologie.be. 

 

Studenten (her)ontdekken hun kinderlijke nieuwsgierigheid  

Integratieve Reflexologie kiest ervoor haar studenten uit te dagen om in hun kinderlijke 
nieuwsgierigheid en verwondering te stappen. Daarom demonstreren wij niet zomaar technieken, wij 
nodigen onze studenten uit zelf te experimenteren met druk, handelingen, richting, duim en vingers, 
delen van de hand, ellebogen, zithoudingen, lafumastoel of massagetafel, cliënten in buik- of zijlig, 
noem maar op. Door zelf te experimenteren en door dit te ervaren, wordt een eigen referentiekader 
opgebouwd. En daar is het ons om te doen!  

Integratieve Reflexologie is anders omdat bij ons de volgorde of de structuur niet primeert, maar wel 
het begrijpend invoelen en opbouwen van een behandeling die bij de cliënt pas. Het leuke aan deze 
manier van werken is dat studenten zelf keer op keer nieuwe bewegingen ontdekken die de reflex-
ologiewereld alleen maar rijker maakt.  

 

Opleidingen volledig op maat van de cursist 

Onze opleidingen kunnen opbouwend in stappen gevolgd worden. Instappen na een reflexologie 
opleiding bij een andere school kan na een persoonlijk gesprek en feedback van de opgedane ken-
nis en kunde door Heinrike of Katrien. 

Voorstelling scholen : Integratieve reflexologie 

(door Heinrike Bergmans en Katrien Hendrickx) 

http://www.integratievereflexologie.be
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Niveau 1: Relaxatie Reflexoloog brengt ontspanning en homeostase via 
voetreflexologie voor familie- en vriendenkring of een startende praktijk 
specifiek in relaxatie. 

 

Niveau 2: Coach Reflexoloog bereidt voor op professioneel werken door 
uitreiding en diepgang van de technieken en kennis over dimensies heen 
en nog meer cliëntgericht werken. 

 

Niveau 3: De Integratieve Reflexoloog integreert hands on het ener-
getische aspect in de behandeling om de mens als holistisch wezen oopti-
maal te behandelen.  

 

Onze specialisaties: reflexologen kunnen zich verder bekwamen via han-
dreflexologie, zwangerschapsreflexologie, Sarafijn Basistechniek, Psycho-
zone Harmonisering en Brazilian Toe Balance. Het zijn verdiepingen van 
kennis en kunde in eenzelfde voortgezette filosofie. 

 

HSP wordt actief ingezet, kruisbestuiving doet groeien 

HSP of Hoogsensi-
tiviteit is een karak-
t e r e i g e n s c h a p 
waardoor iemand 
gevoeliger is dan 
gemiddeld voor 
indrukken en prik-
kels van de buiten-
wereld. 15 à 20% 
van de bevolking is 
HSP. Een HSP-er 
neemt subtielere 
nuances waar in 
bv. de lichaamstaal 
en stemmingen 

van anderen. Doordat dit actief ingezet wordt bij het lesgeven, leren onze 
studenten vanaf het prille begin hiermee om te gaan. Vaak ontdekken ze 
ook dat ze zelf HSP’er zijn en hoe ze deze fijnbesnaardheid als extra 
kracht kunnen inzetten. De kruisbestuiving zorgt ervoor dat HSP’ers zich-
zelf leren begrijpen, dit inzetten in hun behandelingen en begrijpen dat 75 
à 80% van de bevolking niet kan voelen wat zij voelen, waardoor ze an-
ders moeten werken. Studenten zonder HSP merken hoe anders een ses-
sie dient opgebouwd te worden als cliënten wel HSP’er zijn en dit om 
overprikkeling te voorkomen.  
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Professionalisme troef: we walk our talk  

Integratieve Reflexologie werkt actief mee aan het mogelijk 
maken van kwalitatieve reflexologieopleidingen in België en 
zoekt hierbij naar samenwerkingsvormen die haar studenten ten 
goede komen. 

Alle opleidingen en specialisaties van Integratieve Reflexologie 
zijn erkend door BMF (Belgische Massage Federatie), gecerti-
ficeerden kunnen daar zonder meer aansluiten. 

De opleiding niveau 3 van Integratieve Reflexologie voldoet aan 
de vereiste opleidingsnormen van BeVo (Beroepsvereniging van 
Reflexologisten België). 

In 2016 werd onze samenwerking bekroond door de positieve 
audit voor de KMO-Portefeuille. Reflexologen zijn ondernemers 
en vormen op vlak van relaxatie en bewustwording een belan-
grijke schakel. Via de KMO-Portefeuille kunnen (toekomstige) 
reflexologen die les volgen bij Integratieve Reflexologie opleid-
ingssteun ontvangen van de overheid voor 40% op het opleid-
ingsbedrag exclusief BTW.  

 

Toekomstperspectieven : Integratieve Reflexologie houdt de vinger aan de pols  

Voor 2017 worden er op dit moment nieuwe specialisaties uitgewerkt die in lijn liggen met wat er in 
de markt gebeurt. Integratieve Reflexologie is zich bewust dat er op dit moment meer dan 5 miljard 
euro per jaar wordt uitgegeven aan langdurig zieken binnen ons arbeidssysteem waarbij er vaak een 
link is naar stress. Dit bedrag is enorm hoog en weegt zwaar door op de economie.  

Vandaar dat we in de loop van 2017 nieuwe specialisaties organiseren rond: 

Stress en reflexologie 

Burn-out en reflexologie 

Nek- en schouderklachten 

Lymfedrainage 

Lagerugklachten 

Wil je hierover op de hoogte worden gebracht, schrijf je dan vrijblijvend in op onze nieuwsbrief via 

www.integratievereflexologie.be . 

 
En ons liken op Facebook mag ook altijd :-) 

 
Heinrike Bergmans 

Katrien Hendrickx 

http://www.integratievereflexologie.be


30   

 

BeVo 

Weststraat 5c 

9180 Moerbeke-Waas 

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 ad interim 

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

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 

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

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

Website 

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

website@bevo-belgie.org 

 

Contactgegevens 
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Ledenwerving en partnerschap 

communicatie@bevo-belgie.org 

 

Erkenningen van leden en samenwerkende scholen 

Ann Van De Voorde - Roggestraat 19 - 9160 Lokeren - 0497/13.78.49 

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 

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 

Tamara Cobos Rodriguez - Anglo 35 - 9870 Zulte - 0473/47.39.79 

congres@bevo-belgie.org 
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 BeVo Agenda 

 

Vergadering werkgroep congres 

Maandag 4 juli 2016 om 15u - Crown Plaza Antwerpen 

 

Bestuursvergadering 

Maandag 4 juli 2016 om 19u - Crown Plaza Antwerpen 

 

BeVo-Congres (toegankelijk voor iedereen) 

Zaterdag 15 oktober 2016 - Geetbets (Brabant) 

De Heerlijckyt van Elsmeren, Weg op Halen 2, 3450 Geetbets 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


