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Welkom door de voorzitter 

Beste leden,  

 
Mijn eerste voorwoord als voorzitter… een spannend moment. 

Voor de aanwezigen op het congres is dit geen verrassing meer, maar graag wil ik jullie op 
de hoogte brengen dat het bestuur van BeVo sinds 1 juni 2016 gewijzigd is. Hilde Schoon-
jans en Nico van Hanegem zijn uit het bestuur gestapt wegens gezinsuitbreiding. We wen-
sen hen uiteraard allemaal heel veel geluk met hun nieuwe ‘spruit-to-be’. 

Ikzelf, Lydie en Sonja vormen het nieuwe bestuur; onze functies en contactgegevens vind je 
achteraan dit magazine, alsook de gegevens van de medewerkers die zich bezighouden met 
opleidingen, erkenningen, scholen enz... 

Graag wil ik mijn mede-bestuursleden en actieve leden heel erg danken voor hun inzet en 
steun binnen BeVo. Zij hebben de voorbije jaren heel veel werk verzet en zijn tot op vandaag 
nog steeds bereid om hun schouders onder BeVo te zetten. 

Met het samenstellen van een nieuw bestuur, hoort ook het nadenken over een nieuw beleid 
en zo stelde ik mezelf de vraag: wat doet een beroepsorganisatie? 

Wanneer je google raadpleegt, leer je dat een beroepsorganisatie een groep is van mensen 
met eenzelfde soort opleiding en/of beroep die zich hebben aaneengesloten. Je leert dat een 
beroepsvereniging uitsluitend is gevormd voor de studie, de bescherming en de ontwikkeling 
van beroepsbelangen van haar leden. Je leert dat wij als vereniging noch een beroep mogen 
uitoefenen, noch handel mogen drijven. Echter kunnen wij wel bepaalde handelingen stellen 
die omschreven zijn in de desbetreffende wet van 31 maart 1898. Deze heb ik uiteraard op-
gezocht en kun je terugvinden op www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?
language=nl&la=N&cn=1898033101&table_name=wet . (Voor de geïnteresseerden ;-D) 

 
Wij van BeVo zien erop toe dat voetreflexologie op een kwalitatief niveau wordt uitgevoerd in 
België door onze samenwerking met scholen. Wij zijn er om communicatie tussen jullie – on-
ze leden – makkelijker te maken. Zo willen wij streven naar een collegiale sfeer ipv een con-
currentiele. We moeten onze kennis binnen BeVo met elkaar delen, wat enkel het beroep 
‘voetreflexologie’ ten goede komt. Wij zijn er om nieuwe technieken, nieuwe onderzoeken en 
nieuwe inzichten te delen met jullie. Voetreflexologie is namelijk een beroep in beweging. 
Stilstaan is achteruitgaan… Daarnaast zijn wij er ook om jullie bekend te maken door een 
vermelding op onze website. Zo weten jullie cliënten onmiddellijk dat jullie aan de kwaliteits-
normen voldoen en dat jullie op regelmatige basis extra oplei-
dingen volgen of geïnformeerd worden over nieuwe tech-
nieken en inzichten. Tot slot zijn wij er als aanspreekpunt met 
de overheid. Heel graag willen wij van voetreflexologie een 
ERKEND beroep maken. Dit staat hoog op onze prioriteiten-
lijst.  

Ik wens jullie heel veel leesplezier en hoor jullie gauw 

Warme groeten 

Tamara 

 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1898033101&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1898033101&table_name=wet
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Om de nieuwe voorzit(s)ter een beetje beter te leren kennen, heb ik 

haar uitgenodigd voor een interview : 

 

Tamara Cobos Rodriguez 

 

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

Mijn naam is Tamara Cobos Rodriguez. Geboren in het jaar 1984 en 

sinds 2006 trotse mama van Thibaut. Samen met mijn ‘spookje’ 

woon ik in Zulte, waar ik ook mijn praktijk Totally Zen heb. Ik heb 

een relatie met Lennert, maar om praktische redenen wonen wij 

(voorlopig) niet samen.  

Ik heb een graduaat diploma secretariaat talen optie informatica be-

haald en ben full-time administratief bediende in het ziekenhuis van 

Waregem. Daar ben ik verantwoordelijk voor de tarificatie en factu-

ratie.  

Totally Zen doe ik dus in bijberoep en is gestart als een uit de hand 

gelopen hobby. Na een drukke dag op het werk is het heerlijk tot 

rust komen terwijl ik mijn cliënten soigneer. 

-  Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 

Totally Zen was oorspronkelijk gestart als massagepraktijk alleen. Ik 

ben de cursus voetreflexologie gestart omdat ik van mezelf vond 

dat ik tijdens de massage te weinig tijd aan de voeten spendeerde, 

terwijl de clienten dat net heel aangenaam vonden. Zo ben ik een 

cursus voetreflexologie gestart om meer technieken onder de knie 

te krijgen en een nieuwe wereld ging voor me open. Vanaf les 1 

was ik helemaal verkocht. 

- Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 

Mijn docente voetreflexologie en voetreflexologie gevorderden was Hil-

de Schoonjans. 

- Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 

Voetreflexologie is nu een belangrijk onderdeel van mijn praktijk en er 

wordt zelfs altijd een kleine sessie verwerkt in mijn massages. 

-  Hoe ben je in aanraking gekomen met BeVo ? 

Via Hilde Schoonjans hoorde ik over BeVo en zo nam ik voor de eerste 

keer deel in 2011 aan het congres. Het jaar nadien kon ik door mijn 

scheiding niet naar het congres komen en leefde ik meer op auto-

matische piloot om alles rond te krijgen. Zodra alles weer mooi op 

zijn pootjes stond, nam ik terug deel aan het congres en werd ik 

ook lid van BeVo, omdat ik het heel fijn vond om kennis te maken 

met collega’s. 

Interview 
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- Wat vind je van BeVo ? 

Momenteel is BeVo een nieuwe uitdaging voor mij. J  

- Hoe zie jij je taak als voorzitter en heb je een bepaald doel voor ogen ? 

Ik wil mezelf niet echt profileren als voorzitter, maar gewoon als Tamara. Een nieuw deeltje van het 

bestuur. Ik zei het op het congres ook reeds en ik meen dit ook echt. BeVo is een groep die be-

staat uit het bestuur én uit de leden. Ik wil de persoon zijn die zelf nadenkt en mensen aanzet om 

samen na te denken over de aanpak en samen actie te ondernemen.   

We moeten BeVo sowieso bekender maken, maar we moeten ook meer informatie doorspelen naar 

onze leden en zorgen dat onze leden onderling meer contact hebben met elkaar. 

Daarnaast moeten we zorgen voor een sterkere band met de scholen. Hun opleidingen delen met 

onze leden zodat niet enkel BeVo groeit, maar ook onze leden. 

- Hoe ervaarde je de organisatie van het congres en je eerste contact met de leden als voor-

zitter ? 

Het congres was super. Alle eer gaat daar naar Lydie die zorgde voor de plaats, de sprekers, de ac-

commodatie… Het is de ideale moment nu om nog eens Lydie en iedereen die zijn steen(tje) bij-

droeg aan het congres te bedanken!! Ikzelf ben pas op 4 juli ingesprongen in de organisatie dus 

heb enkel de inschrijvingen van de leden opgevolgd. Wat wel een ideale taak was, omdat ik zo 

reeds wat contact kreeg met de leden, zonder dat men wist dat ik voorzitter geworden was.  

Ik was heel blij dat ik zo goed onthaald werd als voorzitter. Nu is het aan mij om te bewijzen dat ik 

écht achter BeVo en haar leden sta. 

-   Welke artikels, thema’s of onderwerpen zou je zelf graag eens aan bod zien komen op con-

gres/ledendag of in het magazine ? 

Zelf ben ik heel geïnteresseerd in de meridianen, maar heb nog niet de tijd gehad om mij daar in te 

verdiepen. 

 

 

 

Tamara, wij heten jou van harte welkom 

als voorzitter van BeVo en wensen jou heel 

veel succes !!!! 
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Zaterdagmorgen, 7u15 : Sonja zal hier direct gaan zijn dacht ik en op hetzelf-

de moment ontvang ik een berichtje op mijn gsm : “ik zal wat later zijn want ik 

heb mij overslapen”. 

Ok, zo een half uurtje later zijn we op weg naar Geetbets. Onderweg nog een 

berichtje van een ander bestuurslid “ook overslapen”.    

Oeioei, wat een begin van deze mooie dag! 

Niet getreurd, net op tijd, worden we, stipt om 9u, verwelkomd door Lydie 

Schoenmakers. Lydie overloopt met ons het programma van de dag, richt een 

dankwoord aan Hilde Schoonjans als afscheidnemend voorzitster en verwel-

komt Tamara als nieuwe voorzitster van Bevo. 

Woordje van Tamara : 

Tamara vindt het tijd om BEVO “nieuwe ADEM”  in te blazen. 

De facebookpagina van BEVO zou een forum moeten worden van vraag 

en antwoord tussen de leden onderling en de organisatie. 

Wie wil een engagement op zich nemen en het bestuur van BEVO ver-

voegen? Er zijn ongeveer twee vergaderingen per jaar. 

Er moet een betere wisselwerking op gang komen tussen BEVO en leden. 

Lydie overhandigt het BEVO-T-shirt aan Tamara en stelt de eerste gastspre-

ker voor : Inge Dreesen. 

Stem- en ademoefening met Inge 

Inge overtuigt ons van de “kracht” van het zingen.  

Zingen = positieve kracht 

             = emoties uiten/raken 

             = productie van het “feel-good-hormoon” 

We leren een liedje met bewegingen. Wie kent het nog? 

Ik denk dat het zo ging : bim bam bim bam , biediebiediebam, biediebam, bie-

diebiediebam,  bim bam 

Tijdens de pauze vroeg ik enkele deelnemers naar hun indrukken over de 

voordracht van Inge : 

“Ann : het pakte mij direct, Evelien : als kleuterleidster heb ik ervaring met zin/

klap spelletjes; Celina : in communicatie gaan; Ria :  moment van bij jezelf 

komen; Jelle : goede start van de dag; Geoffrey : het geeft energie, maakt je 

wakker; Sonja : ik heb het moeilijk om te bewegen en te zingen tegelijkertijd” 

Voordracht Chinea : adem, levensadem en nog meer 

Chinea vertelt : In den beginne…. 

Daarna sluiten we de ogen en doen we een aandachtsoefening onder een 

geleide meditatie. 

Tot slot : Adem brengt je thuis in je lichaam en in je leven. 

Reacties op de meditatie van Chinea : 

9de BeVo Congres : “Adem” 

(door Mieke Coppieters° 
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“Nicole: ik werd er stil van, het kwam binnen; Marina: Ik mediteer zelf veel, dus “voelen” gaat bij mij heel snel, 

aangenaam ook; Jelle: Ik werd er rustig en stil van, mijn spierpijnen waren nadien beter; Geoffrey: meer ener-

gie” 

Voordracht met Helga Schroyens : wat kunnen we met ademhaling in het hout- en metaalelement? 

Enkele dingen die ik hieruit heb onthouden : 

Trilling = beweging = energie 

Oneindigheid 

Yin/yang 

Alles verandert altijd op elk moment -> alles is altijd in beweging met herkenbare cycli (seizoenen, dag/

nacht, eb/vloed, …) 

“DE KWALITEIT VAN JE ADEMHALING BEPAALT DE KWALITEIT VAN JE LEVEN” 

Het lichaam zoekt steeds zelf naar balans. Als er een blijvende verstoring is leidt dit tot klachten. 

Het middenrif is het 2
de

 hart : het is zeer belangrijk bij de ademhaling. Een diepe ademhaling brengt de span-

ning van het hart naar beneden. 

Een optimale adem werkt ook voedingsondersteunend. 

Voordracht Nadja Benschop : transormational breath 

Goed ademen  

= bewustzijn creëren 

= schoonmaken op mentaal en emotioneel vlak 

= leven=ademen=leven 

Tijdens de lunch heb ik niet meer naar reacties gepeild daar ik zelf nood had aan een ‘rustpauze’. We kregen 

zoveel informatie die voormiddag… dat moest efkes bezinken. 

In de namiddag werden er 4 workshops gegeven, waarvan we er elk 2 konden kiezen bij inschrijving : 

Chi Neng Qigong 

Aroma en Hydrolaten 

Reflexologietechnieken bij ademhaling 

Transformational breath 

Bij de workshops Aroma en Hydrolaten (met Veerle Waterschoot) en Reflexologietechnieken (met Linda Ja-

cobs) was ik zelf aanwezig. Beide waren heel leerrijk en boeiend. De reflexologietechnieken paste ik na het 

congres al vlug toe bij enkele van mijn cliënten. 

We sloten de dag af met een kleine “ballonnekeswedstrijd”. Iedereen kon aan een ballon een kaartje hangen 

met een goede intentie/wens voor iemand anders. Wat stond er op het kaartje dat bij jou terecht kwam? 

Moe, maar ook blij en vooral zeer voldaan reden we terug naar huis. Dit was voor velen een congres om nooit 

te vergeten! Met heel veel dank aan Lydie die alles in goede banen kon leiden met de hulp van de andere be-

stuursleden, de gastsprekers en de workshoplesgevers. 

Ik kijk alvast uit naar het volgende congres! 

Voor verslag, 

Mieke Coppieters 
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Sfeerfoto’s van het congres ... 
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De dag na het congres mochten we van Vera Verbeeck volgende mail ontvangen, alsook de prachtige foto’s : 

 

“Als groentje stapte ik zaterdagmorgen toch wel een beetje nerveus in het “onbekende”. 

Als enthousiaste beginnende studente, onder de indruk van wat ik die dag mocht leren, ervaren en mee kennis maken, reed ik 
’s avonds naar huis. 

Een hele dikke proficiat voor het congres! Vooral … dankjewel dat ik er bij mocht zijn! 

Gisteren, met een zalig herfstzonnetje, mijmerde ik tijdens een heerlijk natuurwandelingetje na over het congres en kwam tot 
volgende woorden, die ik graag met jullie wil delen:” 

  

Adem 

levensnoodzakelijk 

onmisbaar 

  

Adem 

geven en nemen 

van binnen naar buiten 

en vice versa 

  

Ademen is luisteren naar stilte en geluid 

is luisteren naar je binnenste ik 

  

Adem 

onzichtbaar 

maar maakt zich zichtbaar in elke vezel van je lichaam 

  

Adem laat je voelen 

zacht of hard 

traag of snel 

  

Adem (bege)leidt je op je levensweg 

als een trouwe vriend 

die toch zó veel betekent 

  

Adem is prachtig 

Dankjewel "adem" ! 
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Even stilstaan bij het gedacht – geef jij aandacht aan je ademhaling of 

gebeurt het “zo maar” ? 

 

Als wij zonder eten vallen dan hebben wij 30-40 dagen om te overle-

ven. Vallen wij zonder zuurstof voor meer dan 3 minuten, dan hebben 

wij een serieus overlevingsprobleem. Ademhaling houdt ons niet alleen 

in leven, maar een correcte ademhaling houdt ons gezond! 

Zoals iedereen redelijk kennis heeft over gezond eten, kunnen wij ook 

zeggen dat iedereen dezelfde kennis bezit over ademhaling? Het be-

langrijkste deel van het leven, “de ademhaling”, wordt in deze moderne 

tijd, helemaal niet geoefend, nog in het belang gesteld. In onze samen-

leving wordt de nadruk gelegd op voeding, op “wellness”. Iedereen 

heeft minstens één kookboek. Iedereen doet aan fitness of sport onder 

één of andere vorm.  Maar ademhaling? 

 

Veel mensen komen te kort aan adem bij wandelen, trappen nemen, 

zware inspanning, noem maar op. Maar wie heeft ooit een boek over 

ademhaling gelezen of neemt zelfs de tijd om juist te ademen. Slecht 

ademen brengt ziekte. Maar wie neemt de tijd om ziekte te begrijpen of 

te voorkomen? 

En, wat is een correcte ademhaling? 

 

Ademhaling op een natuurlijke manier heet “abdominaal of diafragma” 

ademen. Bij het inademen, trekt de diafragmaspier samen en beweegt 

naar beneden, wat het abdomen doet uitzetten. Deze beweging ver-

groot het volume van de longruimte, wat een gedeeltelijk vacuüm of 

leegte creëert en lucht naar binnen zuigt. Tijdens het uitademen, ont-

spant het diafragma in de richting naar boven, het abdomen beweegt 

door loslating naar binnen wat lucht naar buiten duwt.  Dit is het meest 

efficiënte manier om te ademen. Doordat het diafragma neerwaarts 

beweegt, opent dit de onderste kwabben van de longen waar de mees-

te zuurstofuitwisseling gebeurt. Integendeel met populaire misvattin-

gen, creëert abdominaal ademhaling meer interne ruimte, meer ruimte 

voor de longen om uit te zetten dan gewoon de borst te laten uitzetten. 

Dit betekent dat er een groter volume van lucht zal uitgewisseld wor-

den. Het op en neer bewegen van het abdomen masseert de interne 

Ademhaling gezien vanuit een oosters 

perspectief.                         (door Alfred Martijn) 
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organen ook op een zachte manier.  

De sleutel om op een natuurlijk wijze te ademen is door je ademhaling niet te forceren. Natuurlijk 

ademen is hoe kinderen het doen. Observeer hoe een kind ademhaalt. Bij het inademen zet het ab-

domen uit. Bij het uitademen trek het abdomen zich terug in. Ergens tijdens het opgroeien beginnen 

volwassen verkeerd te ademen. 

 

Dieren ademen terwijl ze bewegen. Dit is een 

evidentie, maar ga naar een fitnesscenter en 

kijk hoeveel mensen vergeten te ademen ter-

wijl ze rekken of zware gewichten heffen. 

Ademhaling is voor ons zelfsprekend, het krijgt 

geen aandacht, maar het heeft een sterke in-

vloed op ons lichaam bij elke in en uit ademha-

ling. Elke beweging van een slang is soepel en 

buigzaam. Elke beweging is een naadloos 

mengsel van samentrekken en ontspanning 

dat de indruk geeft dat hij over de grond vloeit.  

Als een slang ademt, ademt hij met zijn hele 

lichaam, wat aangeeft dat zijn hele lichaam 

doorkruist is met “Qi” of energie.  

 

Diep ontspannen diafragma ademhaling is 

ademen zoals een slang.  Met een beetje oefe-

ning kun je je ademhaling voelen in elke deel 

van je lichaam. Diafragma ademhaling helpt 

gespannen spieren te relaxeren en kan ook de 

beweeglijkheid van gewrichten bevorderen 

door “Qi” (energie) en bloed beter te laten 

vloeien. Buiten een betere flexibiliteit te ontwikkelen, kan diep ademen naar de abdomen toe, de on-

derste ledematen en rug een sterkere relatie met de schouder en armen bevorderen. Dit brengt de 

algemene kracht van het lichaam samen in een verenigde bundel van energie.  Het komt dan als 

geen verrassing dat ademhalingsoefeningen een groot onderdeel maken in het culturele leven van 

het Oosten, als voorbeeld in Qi Gong, Tai Chi en andere vormen van lichaamsonderhoud. 

 

Veel mensen weten niet, of zijn vergeten, hoe men met het hele lichaam zou moeten ademen. Men 

laat de diafragma niet zakken en de onderbuik uitzetten bij inademen, maar vullen enkel de borst-

kast. Dit creëert spanning in de bovenrug, nek en schouders. De “scalene” spieren van de nek ver-
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binden zich eigenlijk met de toppen van de longen (het pleuraal dome). 

Als wij ondiep ademen, moeten ze samentrekken om de longen om-

hoog te heffen.  Met de tijd worden deze spieren chronische gespan-

nen. Gespannen nekspieren komt dikwijls voor bij mensen met astma 

omdat het continue gehijg hun forceert de nekspieren te gebruiken om 

hun ademhaling af te ronden.  

 

Probeer het volgende experiment : 

Adem ondiep (door de borstkast) op een hyperventilatie tempo ge-

durende 30 seconden.   

Voel hoe de spanning zich begint op te bouwen in je bovenlichaam.  

Nu moet u normaal en diep ademen. Laat je abdomen (onderbuik) 

ontspannen en “vol” worden bij inademen.  

Voel hoe het lichaam ontspant en hoe de nek en schoudergordel 

beginnen te relaxeren. 

 

De boeken over ademhaling kunnen bibliotheken vullen. Ik hoop dat ik, 

door deze korte uiteenzetting, u heb bewogen om naar de bib te gaag 

en daar u eigen verder in te verdiepen in een fascinerend wereld van 

gezondheid. 

 

Groetjes 

Alfie Martijn  

Alfred Martijn is woonachtig in Herentals waar hij zijn succesvolle praktijk be-

oefend. Hij heeft zijn Voet Reflex Certificaat behaald na studie in het Oost-

West Centrum te Antwerpen. Hij heeft zijn studies verder uitgebreid door cur-

sussen 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 Voe-

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

spreker gegeven bij de Standaard Boekhandel en verschillende service clubs en vrouwen 
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Sofrologie 

“Sofrologie methode Caycedo is een efficiënte methode” 

 

Wat is Sofrologie? 

Het woord is ontstaan uit de woorden sôs, phren, logos en betekent letterlijk: de leer van de dyna-
miek tussen lichamelijk, mentaal en emotioneel functioneren.  

Sofrologie is een leer van het bewustzijn van de mens. 

De technieken leren welke waarden belangrijk zijn. Zij helpt de kracht te ontwikkelen om belangrijke 
waarden uit het verleden terug te integreren in het dagelijks leven. Waarden belangrijk in de toe-
komst voor de persoon worden geformuleerd en geactiveer. 

 

Wat is de bedoeling van Sofrologie? 

Sofrologie maakt mensen bewust van hun eigen spanningen en ontspanning. Het is niet zozeer de 
bedoeling te relaxeren. De eenvoudig uit te voeren oefeningen maken de persoon vooral bewust 
welke de onnodige spanningen zijn in lichaam en geest. Daarnaast leren de technieken hoe deze 
spanningen te detecteren, te verwijderen en te reguleren. Sofrologie biedt ook oplossingen voor de 
oorzaken van overtollige spanningen, gedachten en emoties. Dit gebeurt door concentratie en ver-
andering in spanningen zonder de oorzaken te analyseren. De oefeningen zetten een proces op 
gang waar de persoon zelf verandering kan brengen in de dynamiek tussen lichamelijke gewaarwor-
dingen en gedachten. Dit proces wordt begeleidt door de sofroloog (professionelen die de oefenin-
gen begeleiden). De cliënt blijft de hoofdacteur van het gehele proces. 

 

Oorsprong van de sofrologie? 

Sofrologie is 55 jaar geleden ontstaan in Spanje. Een toen jonge psychiater, prof. Dr. A. Caycedo, 
was op zoek naar een methode om het bewustzijn te bestuderen en bij te sture. Vanuit zijn confron-
tatie met patiënten in de psychiatrie die elektroshocks kregen, ging hij op zoek naar andere metho-
den om deze mensen te behandelen en te helpen.  Zo kwam hij in contact met relaxatietechnieken, 
met autogene training, met hypnose en andere Westerse methoden. Ook de fenomenologie vormde 
een belangrijke bron van inspiratie. Vooral zijn tocht in het Oosten (Raja Yoga, Boeddhistische medi-
atie en Zenmeditatie) in de jaren zestig beïnvloeden de methode heel erg. Vanuit het Oosten inte-
greerde hij de beleving van het lichaam en de dynamiek tussen lichaam en geest in de sofrologie. 

 

Sofrologie na 55 jaar? 

De Sofrologie kende een enorme evolutie van het ontstaan van de methode tot de toepassingen op 
vandaag. Toen Prof. Caycedo terug kwam naar Europa (jaren ’80) volgden duizenden mensen oplei-
ding bij hem. De vele fenodescripties (beschrijving van de beleving tijdens de oefeningen) waren 
bron van ervaringen die hem hielpen de methode te verfijnen en bij te sturen. 

Oorspronkelijk was de sofrologie vooral bekend bij medici en paramedici. Momenteel kent de metho-
de ook tal van toepassingen in de sportwereld, in scholen, bij stressmanagement, in de artistieke 
wereld.  



16   

 

De technieken zijn vooral bedoeld voor preventieve toepassingen. Wij 
zien in de loop van de jaren ook veel positieve effecten in therapeu-
tisch kader.  

Naast de vele ervaringen van cursisten en cliënten die de positieve ef-
fecten van de methode getuigen, zijn er ook meer en meer Cartesiaan-
se studies die de effecten aantonen. Zelf meet ik reeds vele jaren de 
biofysiologische parameters tijdens de diverse sessies. 

 

 

 

Foto: De evolutie van de reacties in lichaam en geest kunnen gemeten 
worden tijdens de oefeningen en de diverse sessies. 

 

Hoe gaat Sofrologie in zijn werk? 

De methodiek is opgebouwd uit een pakket statische oefeningen en 
een aantal dynamische oefeningen. 

Via eenvoudig uit te voeren oefeningen, meestal in zit, wordt gevraagd 
je in een comfortabele houding te plaatsen. Meestal wordt geoefend 
met gesloten ogen. Tijdens het oefenen is echter niets verplicht. Luiste-
ren naar het eigen lichaam staat centraal.  

Eerst en vooral wordt de aandacht verplaatst naar de diverse struc-
turen in het lichaam: hoofd en aangezicht, hals, nek, schouders, bui-
tenzijde van de armen, handen en vingers, borstkas, binnenzijde van 
de armen, handen en vingers, gebied van het middenrif en de organen, 
buik, bekken, onderste ledematen, voeten en tenen. 



17   

 

Via specifieke ademhalingsoefeningen leert de cursist de overtollige spanningen evacueren, de rust 
en vitaliteit te activeren. Er zijn tal van houdingsoefeningen, ademhalingstechnieken, bewegingen, 
oefeningen voor de zintuigen, technieken die het denken positief stimuleren, oefeningen die de be-
langrijke waarden en energie bewustmaken en activeren.  

Kenmerkend is dat alle oefeningen eenvoudig uit te voeren zijn binnen de mogelijkheden en grenzen 
van de persoon op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied.  

Er kan ook liggend geoefend worden. Vele oefeningen verlopen in stand en ook wandelend. 

 

Foto: Voorbeeld van houdingen tijdens de oefeningen 
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Principes van de sofrologie? 

De methode respecteert vier principes: 

De positieve activatie van lichaam en geest: ieder positieve actie op 
het lichaam heeft een positieve impact op het mentale en omgekeerd. 

De objectieve realiteit: wij vertrekken steeds vanuit de werkelijkheid 
van de persoon (bijvoorbeeld lichamelijke, mentale of emotionele be-
perkingen en mogelijkheden). 

Het lichaamsschema als doorleefde werkelijkheid: alle oefeningen ver-
trekken vanuit de beleving in het lichaam (bijvoorbeeld het beleven van 
een positieve herinnering in specifieke  delen van het lichaam). 

De aanpassing van de technieken (bijvoorbeeld aan de persoon of de 
omstandigheden waarin de persoon leeft of werkt). 

 

Huiswerk? 

Vanuit de ervaringen en de resultaten tijdens de oefensessies stimule-
ren wij de cliënt/patiënt om bepaalde oefeningen regelmatig thuis te 
oefenen en in het dagelijks leven toe te passen. 

 

Effecten van de sofrologie? 

Sofrologie kent tal van toepassingen en resultaten zoals:  

Medisch paramedisch: pijnreductie, slaapproblemen, oververmoeid-
heid, onzekerheden en angsten, psychosomatische klachten, hoofdpijn 
en bepaalde vormen van migraine, houdingsproblemen, concentratie-
problemen, faalangst en negatief zelfbeeld, bepaalde vormen van eet-
stoornissen, stoppen met roken en andere gedragsproblemen, onder-
steuning van chemotherapie, ademhalingsstoornissen zoals hyperven-
tilatie, begeleiding van therapeutische processen zoals kanker, voorbe-
reiding van operaties, posttraumatische ervaringen, palliatieve zorgen, 
stervenbegeleiding, preventie en aanpak burn-out, rouwbegeleiding, 
diverse seksuele problemen, stemproblemen, bepaalde vormen van 
stotteren, pre & postnatale begeleiding, re-integratie begeleiding 
(gedetineerden, langdurige ziekte op de werkvloer, loopbaanbegelei-
ding, bewaren goed evenwicht werk-privéleven. 

Er zijn specifieke technieken en toepassingen bij kinderen en bij jonge-
ren: stress, concentratieproblemen, omgaan met diversiteiten, toe-
komstgerichte oefeningen.  

In de sport wordt er individueel of in groep gewerkt om de teamgeest te 
activeren, voorkomen van sportletsels, bepalen en verleggen van gren-
zen, optimaliseren van fysieke en mentale conditie. 

Musici en artiesten passen meer en meer de technieken toe om onder 
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meer de creativiteit te activeren en in goede banen te leiden, om faalangst op een positieve manier 
om te buigen. 

 

Hoe wordt en door wie wordt sofrologie beoefend? 

De technieken kunnen beoefend worden in groep. Er wordt ook individueel gewerkt met oefeningen 
op maat voor specifieke doelen (bijvoorbeeld bij pijn, revalidatie, begeleiding van psychische proble-
men).  

Er wordt geoefend in gewone kledij en omstandigheden in het dagelijks leven.  

De technieken worden begeleid door professionelen opgeleid in de sofrologie (zie 
www.sofrologie.be) voor het volledige programma. Deze professionelen kunnen therapeutische, pe-
dagogische of sociale achtergrond hebben. 

 

 

Nicole Vandeweghe  

Directeur Nederlandstalig internationaal erkende school in Sofrologie Methode Caycedo 

www.sofrologie.be  - 0476 88 76 23 

 

 

 

http://www.sofrologie.be
http://www.sofrologie.be
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Tijdens het 9
de

 congres van Bevo zal het thema ‘adem’ vanuit ve-

le aspecten worden belicht. Als dit rubriekje verschijnt zijn is het 

congres reeds achter de rug… Laten we even terugblikken naar 

deze dag door de anatomie en fysiologie van het menselijk 

ademhalingsstelsel te belichten…  

 

Onze ademhaling start bij de neus en de mond. Vervolgens vloeit de 

lucht omlaag door de keel (langs het strottenhoofd of adamsappel). Bo-

ven de ingang van het strottenhoofd bevindt zich het strottenklepje of 

epiglottis. Dit klepje voorkomt dat tijdens het slikken eten of drinken in 

onze luchtwegen terecht komt. 

Via de luchtpijp stroomt de lucht via de linker en de rechter hoofd-

bronchus naar de  longen. Doordat er in de borstholte links ook 

ruimte moet voorzien worden voor het hart, is de linker long wat kleiner 

dan de rechter. De linker long is opgebouwd uit twee longkwabben en 

de rechter uit drie longkwabben. 

De bronchiën zelf vertakken zich uiteindelijk tot de bronchioli, deze 

hebben een doorsnede van niet meer dan een halve millimeter.  

Omdat de grotere luchtwegen op een omgekeerde boom lijken, wordt 

dit deel van het ademhalingsstelsel ook wel de ‘bronchiaalboom' ge-

noemd. De luchtwegen worden opengehouden door flexibel bindweef-

sel dat ‘kraakbeen' heet. Ringvormige spieren zorgen ervoor dat de 

luchtwegen wijder en nauwer kunnen worden, om zo de diameter van 

de luchtwegen aan te passen. 

 

 

 

 

 

 

©SoHuman 

MHiemeleers 

De ademhaling 

(door Marc Hiemeleers) 
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Onze grote luchtwegen zijn net een omgekeerde boom  ‘bronchiaalboom’ 

 

Om onze lichaamsstofwisseling op peil te houden te houden dient er een constante aanvoer van 

energie te zijn. Daarom verbranden we moleculen of bouwstoffen die we uit onze voeding halen. 

Hierdoor ontstaat energie nodig om ons lichaam actief te houden… Oxidatie is een proces waarbij 

bouwstoffen met behulp van zuurstof worden verbrand. De nodige zuurstof halen we uit de 

buitenlucht. De verbrandingsresten die overschieten zijn kooldioxide en waterdamp. Deze ademen 

we ook weer terug uit. 

Ons ademhalingsstelsel stelt onze longen in staat stelt om via het circulerende bloed zuurstofmole-

culen aan het weefsel af te geven en in één weg verbrandingsstoffen terug aan de buitenlucht af te 

geven. 

 

20.000 LITER LUCHT 

De doorsnee mens met een normaal activiteitenniveau zal per dag ongeveer 20.000 liter lucht in en 

uitademen. Dit is een aanzienlijke hoeveelheid. In kilogram zou dat per dag meer dan 20 kg 

bedragen. Deze lucht bevat tevens toxische(giftige) deeltjes en gassen. Denk maar aan wat we bin-

nen krijgen als we langs een drukke weg lopen… De uitstoot van roet, stof maar ook bacteriën, 

schimmels en virussen komen in onze bovenste en onderste luchtwegen terecht.. 

In onze bovenste en onderste luchtwegen vind je trilhaartjes. Dit zijn kleine uitsteekseltjes voorzien 

van een spiertje. Deze trilhaartjes zijn onze eerste verdediging tegen vuile deeltjes en ziekteverwek-

kers. Over die trilhaartjes zit een dun laagje vocht. (slijm) De trilhaartjes worden ongeveer een dui-

zendtal keer per minuut door de spiertjes heen en weer bewogen. De meeste indringers worden sa-

men met het vocht door deze beweging terug naar buiten gewerkt van de luchtpijp richting de mond-

holte. De snelheid waartegen dit gebeurt bedraagt varieert van een halve tot één cm per minuut. Dit 

slijm slikken we dan ook weer af. Ondertussen blijven onze longen en de daarin aanwezige long-

blaasjes zuiver. Knap toch? 

In de longen zelf zitten geen trilhaartjes! Omdat de longblaasjes gassen moeten kunnen uitwisselen, 

worden deze niet beschermd door slijm en trilharen: slijm is te dik en zou de uitwisseling van zuur-

stof en kooldioxide belemmeren. Daarom beschikt het lichaam over nog een afweermechanisme. 

Cellen die zich over het oppervlak van de longblaasjes bewegen, de zogenaamde fagocyten, gaan 

op zoek naar neergeslagen deeltjes, hechten zich eraan, nemen ze op, doden alle levende deeltjes 

en verteren ze.  

 

100M2 LONGBLAASJES = 1 VOETBALVELD 
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Aan het uiteinde van elk van de bronchioli bevinden zich duizenden 

kleine longblaasjes. Een totale oppervlakte meer dan 100 m2.! In de 

longblaasjes gebeurt de gasuitwisseling via kleine bloedvaatjes, ook 

wel de longcapillairen genoemd. Tussen de lucht buiten en de haarva-

ten zit een dunne scheidingswand waardoor er zuurstof kan worden 

opgenomen en kooldioxide uit het bloed aan de omgeving kan worden 

afgegeven. 

Rondom de longen zit een glad vlies dat uit twee bladen bestaat. Het 

longvlies bekleedt de buitenkant van de longen en het borstvlies 

bekleedt de binnenkant van de borstwand. Tijdens het in- en uitade-

men glijden deze twee vliezen flexibel over mekaar waardoor de adem-

haling soepel kan verlopen. Tussen het longvlies en het borstvlies in zit 

het ‘pleuravocht’ dat dienst doet als een soort ‘glijmiddel’. Hierdoor glij-

den de twee bladen gladjes over mekaar als de longen van inhoud en 

vorm veranderen tijdens het in-en uitademen. 

 

 

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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Hoe kan je starten met online marketing voor je praktijk zonder er te-

veel tijd in te steken? 

Als je een praktijk hebt, dan wil je graag veel klanten. Liefst toffe klanten, die plezierig zijn om mee 

te werken, die vlot betalen en telkens nieuwe afspraken maken. 

Je kan natuurlijk beginnen met een bord aan je deur te hangen, flyers uit te delen en te rekenen op 

mond-aan-mond-reclame. 

Of misschien overweeg je wel om een advertentie te zetten in een plaatselijk tijdschrift. 

 

Allemaal manieren die goed kunnen werken om je praktijk te promoten. 

Wat echter het allerbeste werkt voor de investering die je erin doet, is online marketing. 

Door gebruik te maken van de kracht van het internet kan je ervoor zorgen dat je precies de voor jou 

‘goeie’ klanten aantrekt: mensen waar je graag mee werkt, die baat hebben bij jouw kennis en talent 

en die bereid zijn de prijs te betalen die je vraagt. 

Ja, ik weet het: online marketing is natuurlijk jouw vak niet. En je hebt geen zin om als een digitale 

verslaafde elk moment op het internet te zitten. 

Toch zijn er een aantal stappen die je kan zetten om goed te starten en resultaat te halen. 

Een aantal stappen leg ik uitgebreider uit in het compleet vernieuwde e-book Zit Nooit Meer Zonder 

Klanten, maar hieronder krijg je al het overzicht plus de basis van elke stap. 

 

STAP 1. Een eigen website 

Zelfs als je al enthousiast op Facebook of andere sociale media zit, is een eigen website een must. 

Op die manier heb je immers jouw eigen plek op het internet, een plek waar jij baas over bent, waar 

jij bepaalt wat je toont en aan wie. Op sociale media heb je de regels te volgen die het platform je 

oplegt. 

Een eigen website kan je zo duur of goedkoop, zo simpel of gecompliceerd maken als je zelf wil. 

Je kan het uitbesteden maar het ook prima zelf doen. 

Als je pas start met je aanwezigheid op internet, raad ik je aan om het simpel te houden. 

Misschien hoor je regelmatig fans van Wordpress. Het is een groot platform, dat veel gebruikers 

heeft. Het wordt vaak als ‘heel eenvoudig’ aangekondigd, maar levert in de praktijk heel wat gedoe 

op, zeker voor beginners. Een webdesigner vinden die met Wordpress jouw website bouwt, is geen 

enkel probleem. 

Marketing 
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Zelf ben ik erg enthousiast over www.weebly.com waar je zelf gratis 

een website kan maken. Wil je een eigen domeinnaam dan moet je 

een laag bedrag betalen, je krijgt er dan ook een aantal extra mogelijk-

heden op je site bij. Zelf je website bouwen op Weebly is erg simpel 

omdat je direct ziet hoe het resultaat is. 

Maak je website niet te ingewikkeld, beter een eenvoudige die goed in 

elkaar zit dan een ingewikkelde waarin jouw bezoekers verdwalen. 

STAP 2. Een gratis weggever maken 

Door gratis een stukje kennis weg te geven, kunnen mensen ‘proeven’ 

van wat je te bieden hebt. Dat maakt de drempel om betalend klant te 

worden van jou, meteen lager. 

Alles kan een weggever zijn: een e-book, een mini-cursus, een video, 

…  

Zorg er altijd voor dat je in ruil voor je weggever wel een e-mailadres 

vraagt. Dat zal later van pas komen als je je e-maillijst gebruikt. 

STAP 3. Een e-maillijst bouwen 

Een e-maillijst is een lijst met e-mailadressen van mensen die interes-

se hebben in voetreflexologie (of specifieke problemen die je behan-

delt) en die zelf hebben laten weten dat ze graag meer informatie wil-

len ontvangen. 

Je bouwt die lijst het makkelijkst op door een opt-in formulier te maken: 

een formulier waar geïnteresseerden hun naam en mailadres achterla-

ten, en waarna ze toegang krijgen tot jouw weggever. 

Je e-maillijst laat je beheren door een ‘listmanager’: software die nieu-

we adressen en uitschrijvingen automatisch bijhoudt. In dit e-book vind 

je er een aantal zeer goede. 

Automatisatie kan je echt enorm veel uren werk besparen, ook al lijkt je 

dat in het begin bijkomstig. 

STAP 4. Je gratis weggever verspreiden 

Als je die website, die gratis weggever en die e-maillijst hebt, kan je 

beginnen je weggever te promoten via sociale media. 

Gebruik elk platform dat je nu al gebruikt, kijk waar jouw potentiële 

klanten zitten. 

Ga niet ‘spammen’ maar respecteer de regels van elk sociaal medium, 

http://www.weebly.com
http://www.fijnbedrijf.com/gratis-e-book.html
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elke groep waar je in zit. 

Vergeet ook niet om eventueel bestaande klanten, familie en vrienden uit te nodigen je e-book aan 

te vragen. 

STAP 5. Regelmatig van je laten horen 

Stap 1 en 2 vragen in het begin wat tijd, maar als alles op poten staat heb je er nauwelijks nog werk 

aan. 

Je kan je nu concentreren op het regelmatig van jou laten horen. 

Het is niet zinvol om enkel maar reclame voor jouw praktijk aan jouw e-maillijst te sturen. Beter is het 

om inhoud te leveren, berichten waar jouw lezers echt wat aan hebben. 

Een makkelijke manier is om op je website ook een blog te voorzien en regelmatig daar een stukje 

te schrijven. De link naar dat blogartikel kan je dan naar jouw e-maillijst sturen. 

Die link kan je ook delen op sociale media, dat zal weer nieuwe lezers op jouw e-maillijst aantrek-

ken. 

Hanteer voor deze stap een ritme dat je kan volhouden. Niet met vliegende vaart beginnen dus, en 

daarna niks meer van jou laten horen. 

Met een goede planning kan je zelfs berichten en e-mails een hele tijd vooraf klaarmaken, zodat je 

er op het moment zelf geen tijd moet insteken. 

Tot slot 

Natuurlijk kan je nog veel meer doen. Online marketing is een grote paraplu waar verschillende tech-

nieken onder zitten. Webinars, video, adverteren, SEO, … het zijn erg interessante begrippen die 

voor een beginner echter vaak nog niet aan de orde zijn. 

Het is mijn ervaring dat als je de 5 stappen van hierboven zet, je echt resultaat mag verwachten. 

Dat resultaat komt echter niet op zeer korte termijn (het internet is helaas echt niet de Get Rich 

Quick oplossing) maar vooral door over wat langere tijd je inspanningen vol te houden. 

 

Ook als online marketing je vak en je ‘dada’ niet is, loont het de moeite om ermee aan de slag te 

gaan. Nood aan begeleiding, extra vragen of wil je echt ‘in de diepte’ gaan? Zorg dan dat je een on-

line marketing expert raadpleegt. 

Veel succes! 

Warme groet, 

Ilse Van Eetvelde 

www.fijnbedrijf.com 

http://www.fijnbedrijf.com
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BeVo ontving volgende uitnodiging voor het seminarie van Dr Franz 

Ruppert, welke wij heel graag met onze leden doelen : 

Voor mensen die de literatuur rond trauma op de voet volgen is Prof. 

Dr. Franz Ruppert allang geen onbekende meer. In opeenvolgende 

publicaties werkte Franz een fijnzinnige therapeutische methode uit, 

die tegelijkertijd de voedingsbron en de toetssteen is voor een zich 

steeds verder ontwikkelende traumatheorie. In het Nederlands vond 

zijn werk met name ingang met de titels: Symbiose en autonomie 

(2010), Bevrijding van trauma, angst en onmacht (2012) en het recente 

Vroegkinderlijk trauma (2014). 

 

In 2013 was de Duitse psychotherapeut en traumadeskundige dr. Franz 

Ruppert voor het eerst in België. Het seminarie in Leuven werd met groot 

enthousiasme onthaald. Nu, drie jaar later, hebben zowel zijn traumatheo-

rie als de specifieke traumaverwerkingsmethode fascinerende en inspire-

rende wijzigingen ondergaan. Op 11 en 12 november 2016 komt Franz 

Ruppert opnieuw naar België. Het seminarie zal plaatsvinden in Weze-

maal, tussen Aarschot en Leuven. Inhoud en werkwijze 

Het thema van dit seminarie en van de lezing is ‘trauma als dieper liggen-

de oorzaak van psychische en lichamelijke symptomen’. Zowel tijdens het 

praktische werk met zogenaamde ‘zelf-ontmoetingen’ (of ‘opstellingen’) als 

tijdens de lezing zal Franz Ruppert zijn recente bevindingen met je delen. 

 

 

Bijkomende informatie en inschrijving via: 

www.franzruppertseminarie.be 

  

Enigeen en Interakt, 

Johan Van Eeckhout, Lies Barzeele – Margriet Wentink, Wim Wassink 

  

Organisatoren – Seminarie Franz Ruppert België – 2016 

www.franzruppertseminarie.be 

info@franzruppertseminarie.be 

Facebook: Seminarie Franz Ruppert – België 2016        

Traumaexpert Franz Ruppert komt 

naar België! 

http://franzruppertseminarie.us14.list-manage.com/track/click?u=c27c7f6c218b2bfba76fef637&id=8ed2a9c449&e=8f2dd49a2d
http://franzruppertseminarie.us14.list-manage.com/track/click?u=c27c7f6c218b2bfba76fef637&id=ad2278100a&e=8f2dd49a2d
mailto:info@franzruppertseminarie.be
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Programma : 

Vrijdag 11 november 

09.00-18.00 uur: Opstellingen op basis van vragen en verlangens van deelnemers (Beurten worden door 

middel van loting ter plekke bepaald) 

18.00-19.30 uur: Diner 

20.00-22.00 uur: Lezing met als thema: Trauma als dieper liggende oorzaak van psychische en lichame-

lijke symptomen 

Zaterdag 12 november 

10.00-18.00 uur: Opstellingen op basis van vragen en verlangens van deelnemers (Beurten worden door 

middel van loting ter plekke bepaald) 

Kosten : 

De kosten van het gehele seminarie bedragen € 295,- incl. btw  

Inclusief koffie, thee, water, lunches op beide dagen en inclusief op de vrijdagavond het diner, de lezing 

en de bijbehorende reader 

De kosten van deelname aan uitsluitend de lezing bedragen € 25,- incl. btw  

Inclusief koffie, thee, reader 
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Beste leden, 

 

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 

geïnteresseerd is ? 

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

waar we allen naar uitkijken ! 

Veel leesplezier ! 

Sonja De Loose 

verantwoordelijke nieuwsbrief 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

Vragen ? Ideeën ? Adverteren ? 

Advertentieruimte 

 

Wil jij adverteren in het BeVo-magazine? Dat kan! 

1/4 pagina: 50 euro 

1/2 pagina: 75 euro 

1 pagina: 100 euro 

 

Vanaf 4 opeenvolgende advertenties kan je gebruik maken van 

een goedkoper tarief ! 

Meer info op : secretariaat@bevo-belgie.org 
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Lieve collega, 

Langs deze weg willen wij je bedanken voor je lidmaatschap het voorbije jaar en uiteraard hopen wij 

jou ook volgend jaar te mogen begroeten in onze beroepsvereniging. 

Als lid geniet je ook in 2017 van 

- Gratis BeVo-agenda 2017 

- 4x per jaar BeVo-magazine 

- Vermelding naam, adres, telefoon, emailadres op de BeVo-website 

- Ledenlogin op het website voor extra informatie en documenten  

- Gratis deelname aan de ledendag 

- Korting van 20,00 € op het jaarlijks congres 

- Gebruik van muurschild/kwaliteitslabel 

- Contact met collega’s om ideeën en ervaringen uit te wisselen 

- Lid te zijn van een vereniging die ijvert voor erkenning 

Graag nodigen wij jou uit om het lidgeld tijdig te storten. Dit wil zeggen voor 25 december 2016 zo-

dat wij administratief alles in één keer kunnen afhandelen. 

Wanneer je betaalt vóór 25 december 2016 is het lidgeld voor: 

- Volwaardige leden: 75 euro  (blijft dus gelijk als bij de opstart van BeVo) 

- Student leden of steunende leden: 30 euro 

Vanaf 2017 bedraagt het lidgeld: 

- Volwaardige leden: 90 euro 

- Student leden of steunende leden: 40 euro 

Lidgeld kan betaald worden op rekening nummer BE34 0014 4006 1390 t.n.v. BeVo 

met vermelding van “Naam en voornaam + Lidgeld 2017” 

 

Liefdevolle groet, 

Sonja De Loose 

Secretaris & penningmeester BeVo 

PS : van zodra je betaling van het lidgeld binnen is, wordt de BeVo-agenda 

opgestuurd zodat je al meteen je afspraken voor het nieuwe jaar kan vastleg-

gen ! 

Uitnodiging tot betaling lidgeld 2017 
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BeVo 

Anglo 35 

9870 Zulte 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

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

t.n.v. BeVo 

 

 

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

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

ontvang je sneller en correcter antwoord en voorkom je dubbel werk bin-

nen onze organisatie. 

 

BESTUUR 

Voorzitter 

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

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

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

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Secretaris en penningmeester 

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

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

 

 

 

 

Contactgegevens 
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BeVo-magazine  

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

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

Website 

website@bevo-belgie.org 

 

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. 

 

Navorming    

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 

 

Ledendag (GRATIS voor alle leden) 

Zaterdag 18 februari 2017 

 

Familiedag (toegankelijk voor iedereen) 

Maandag 5 juni 2017 

 

BeVo-Congres (toegankelijk voor iedereen) 

Zaterdag 14 oktober 2017 

 

Beroepsvereniging van Reflexologisten België 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


