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Welkom door de voorzitter 

Liefste leden, 
 

Alweer een nieuw jaar, alweer een nieuw magazine, en een tweede voorwoord van jullie 
nieuwste voorzitter. 

Toegegeven, ik moet er nog in groeien. Zowel in het voorwoord schrijven als in het voorzit-
terschap, maar beiden doe ik met vol enthousiasme en ik groei dankzij jullie. BeVo groeit 
dankzij jullie. En daar kunnen we alleen maar dankbaar het nieuwe jaar mee ingaan. 

Over enthousiasme gesproken… Sonja deed weer prachtig werk met dit magazine en ik kan 
het toch niet nalaten haar hier nogmaals te bedanken. Maar ook een welgemeende dank aan 
Marleen Bastiaens en Ann Theunissen om jullie verhaal met ons te delen. Ik ben zeker dat 
de meesten onder ons een stukje van zichzelf herkennen in jullie verhaal of dingen kunnen 
leren uit jullie ervaringen.  

Ik weet dat ik eind vorig jaar nog snel wat ‘huiswerk’ gaf per mail aan jullie en vroeg om jullie 
PPV aan te vullen (zie verdere info ook in dit magazine) en merk dat sommigen onder jullie 
hier met hetzelfde enthousiasme aan begonnen zijn. In het magazine spreekt Alfred Martijn 
over ‘Burn-out’ en ik besef dat het extra huiswerk niet voor iedereen makkelijk is om er ook 
nog even tussen te nemen.  
Als alleenstaande mama met een full-time job, een praktijk in bijberoep en het voorzitter-
schap van BeVo denk ik ook soms: “Wanneer ga ik eens beslissen om toch een poetsvrouw 
te nemen?” of “Wanneer moet ik dat nu nog doen?”  
Dit is bij jullie heel waarschijnlijk niet minder. Onthoud dan dat achter de computer of aan de 
andere kant van de lijn een persoon zit… bel of mail ons en we helpen/luisteren waar we 
kunnen. Daar is BeVo ook voor!! We zijn er niet enkel om jullie ‘huiswerk’ te geven.  
Wees alert bij de tekenen die je lichaam je geeft en laat stress je dagen niet overheersen.  

Blijf ‘zen’. Laat dat het voornemen voor 2017 zijn!  

Ik wens jullie heel veel leesplezier en lees zeker tot het einde door, want André Meyers be-
zorgde als afsluiter een heel interessante tekst mbt wetenschappelijke studies rond reflexolo-
gie. Zijn voorlaatste alinea wordt door BeVo zeker in gedachten gehouden. 

 

Warme groeten 

Tamara 
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Graag nodigen wij alle leden uit op onze GRATIS ledendag die dit jaar 
zal plaatsvinden in Gent. 

  

We hebben een mooi gevuld programma met daarin een workshop 
'tenenlezen', waarvan wij zo goed als zeker zijn dat ze bij u in de 
smaak zal vallen.  

Maar eerst is er tijd om de enquête die sommigen van jullie reeds in-
vulden te overlopen en om samen het glas te heffen op het nieuwe 
jaar.  

Tijdens de broodjeslunch heeft u tijd om met al onze medewerkers en 
uw collega's te spreken.  

  

Wij horen graag van u of u interesse heeft om aan deze feestgevulde 
middag deel te nemen!  

  

Programma: 

10u00: ontvangst 
10u30: woordje van het bestuur en overlopen enquête 
11u30: glaasje op het nieuwe jaar 
12u00: broodjeslunch 
13u00: lezing tenenlezen 
16u00: afscheid 

  

De ledendag is GRATIS maar om te kunnen deelnemen aan de leden-

dag dient het lidgeld voor 2017 betaald te zijn.  

80% van onze leden hebben dit reeds in orde gemaakt, waarvoor har-

telijke dank !! 

Is dit nog niet gebeurd en wens je te blijven genieten van de voordelen 

van het lidmaatschap en het ontvangen van de nieuwsbrief ?  Dan kan 

dit uiteraard nog steeds met onderstaande gegevens : 

- Volwaardige leden : 90 euro 
- Student leden of steunende leden : 40 euro 

U kan het juiste bedrag storten op het BeVo-rekeningnummer  
BE34 0014 4006 1390 
met als vermelding : uw naam + lidgeld 2017 

Uitnodiging ledendag 18/02/17 
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Wij hopen u allemaal op 18 februari 2017 te mogen begroeten !  

Schrijf daarom in via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ledendag-bevo-30757971922 (kies aanmel-
den!) of zend een mailtje om je deelname te bevestigen naar congres@bevo-belgie.org. 

Plaats van gebeuren : Ghent River Hotel, Waaistraat 5, 9000 Gent 

 

Met vriendelijke groeten, 

Lydie, Sonja en Tamara 

Team BeVo 

 

 

TENENLEZEN is een lichaamstaal en staat voor een analyse van de persoon zijn of haar 
karakter, gedrag en persoonlijkheid. 
  
Een tenenlezer is geen helderziende en doet ook geen toekomstvoorspelling maar via de 
tenenanalyse sporen we de sterke en minder sterke karaktereigenschappen op om te 
weten waar het schoentje eventueel wringt. Zodoende worden personen zich bewust hoe 
ze verder evenwichtig door het leven kunnen gaan. 
 
Op een info/workshop ‘tenenlees avond’ 
nemen we alle aanwezigen mee door-
heen het boeiende tenenalfabet via een 
leuke en overzichtelijke PowerPoint. 

https://www.eventbrite.nl/e/tickets-ledendag-bevo-30757971922
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Heden ben jij erkend door BeVo en de erkenning als volwaardig lid is 
aangeduid door een ‘voetje’ op http://www.bevo-belgie.org/leden/leden. 

Dit levert u een mooie zichtbaarheid op (referentie op vandaag: 1269 
keer bekeken in de maand december). 

Echter om uw ‘voetje’ te blijven behouden, moeten jullie 40 punten aan 
PPV behalen binnen de 2 jaar, dit door aanvulling van jullie Permanen-
te Professionele Vorming.  
Deze kunnen opleidingen/congressen/ledendagen,… inhouden en kun-
nen jullie aanvullen wanneer jullie aanloggen met jullie mailadres en 
wachtwoord via http://www.bevo-belgie.org/leden/extranet/ 

(Contacteer mij gerust, indien jullie deze aanmeldgegevens ‘verloren’ 
zijn of wanneer jullie niet weten waar jullie de gegevens moeten aan-
vullen!) 
  
Steekproefgewijs blijkt namelijk dat dit niet door iedereen correct opge-
volgd wordt. Wij van BeVo, willen de professionaliteit van voetreflexolo-
gie hoog houden binnen België en streven nog steeds naar (inter-)
nationale erkenning van het beroep en zullen daarom deze controles in 
2017 opvoeren. Indien blijkt dat je niet langer voldoet aan de vooropge-
stelde punten, zul je uiteraard lid blijven van BeVo en zal je ook zeker 
blijvend vermeld worden op onze website, maar dit zonder aanduiding 
van het ‘voetje’. 
  
Mag ik daarom vragen om uw bijscholingen aan te vullen vóór maart 
2017 aub? Vanaf maart starten wij met de controles en zal u terug ge-
contacteerd kunnen worden indien u niet voldoet. Dit met de kans om 
uw ‘voetje’ te verliezen, wat jammer zou zijn, aangezien je je door je 
voetje toch onderscheidt van andere reflexologen. (Voor andere der-
den zal de belangrijkheid van het voetje vanaf maart ook duidelijk ver-
meld worden op de website. We willen jou eerst de kans geven om 
aanpassingen te doen.) 
  
Aarzel niet ons te contacteren bij vragen !!! Wij staan je met plezier te 
woord. 
Rekenend op uw begrip en een verdere goede samenwerking, 
 
Tamara 
voorzitter 
voorzitter@bevo-belgie.org 

Permanente Professionele Vorming 

http://www.bevo-belgie.org/leden/leden
http://www.bevo-belgie.org/leden/extranet/
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Je eigen wijze weg gaan 
 
 
Primal Rebirth® therapie (PRT) is een spirituele groeitherapie die is ontwikkeld door Omkar Dingjan 
en Divyam Kranenburg.  
 
Het is een kunst om volwassen te worden. Werkelijk volwassen worden is een proces, een zoektocht 
naar wie en wat je werkelijk bent. Je bent door je ouders en opvoeders gevormd en gekneed tot de 
persoon die je nu bent. Door die periode van vorming ben je vergeten wie je oorspronkelijk was.  
Wat is wezenlijk van jou en wat is je aangeleerd, aangepraat of aangedaan? 
Een kind is er gewoon, heeft nog geen zelfreflectie. Het is zich niet bewust van zichzelf. Het kind 
heeft spiegeling nodig. Als het van zijn ouders een gezonde spiegeling krijgt, leert het zichzelf ken-
nen. Bij een ongezonde spiegeling krijgt het een verstoord zelfbeeld.  
Voor een deel gebeurt dit laatste bij iedereen, waardoor je jezelf en je gevoelens niet volledig kent. 
Voor het grootste deel krijgt het kind zichzelf niet gespiegeld zoals het in wezen is. De ouders en 
opvoeders zien het niet werkelijk zoals het is, dus de spiegeling die het krijgt gaat eigenlijk niet over 
het kind zelf. Het kind werd bekeken door een gekleurde bril vol van verwachtingen, behoeften, wen-
sen, verlangens en soms ook oordelen. Niet door een neutrale, liefdevolle blik. Zo krijgt het een to-
taal ander beeld van zichzelf, niet kloppend met de werkelijkheid. Later ben je alleen maar bezig om 
dit zelfbeeld te veranderen en te verbeteren. Je krijgt een sterkere persoonlijkheid, maar dat is niet 
wie je echt bent. Je ware zelf zit een laag dieper. 
 
Als je niet de juiste erkenning en ondersteuning krijgt, zul je je gaan beschermen om je natuurlijke 
kern te bewaren. Als jouw essentie niet (h)erkend en ontvangen wordt, pas je je aan de omgeving 
aan. Je ontwikkelt een patroon gebaseerd op anders moeten zijn dan je bent, op negatieve overtui-
gingen over jezelf, en op schaamte. Hier identificeer je je mee, dit wordt je identiteit, je persoonlijk-
heid. Er is geen vrije keuze totdat je weet hoe je bent gevormd en welke strategieën jij daaruit hebt 
ontwikkeld. Pas als je daar werkelijk zicht op hebt, kun je zien hoe onvrij je eigenlijk bent. Vanuit dat 
inzicht kom je erachter hoe beperkt je bent, en ga je op zoek naar wie en wat je echt bent, om je te 
kunnen bevrijden van het oude, het onechte. Want je ware zelf is er gewoon. Dat bén je. Dat is niet 
iets wat bereikt of verbeterd kan worden, en is niet afhankelijk van wat je doet.  
Je ware zelf kun je zijn vergeten, het is niet verdwenen. Als het bewustzijn over jezelf groeit, zul je je 
gaan herinneren wie je bent. Deze transformatie van je persoonlijkheid kan in spirituele zin worden 
opgevat als een proces van herboren worden (rebirth). 
 
Het innerlijke kind 
Natuurlijk zijn we allemaal ondertussen volwassen geworden.  
Een deel van ons is volwassen geworden. Een ander deel is altijd 
kind gebleven en gedraagt zich ook als een kind. Het ‘innerlijk 
kind’ is de benaming voor het speelse en tegelijk ook kwetsbare 
kind in ons. Het is het deel dat voelt en ervaart en waarin ook de 
gevoelens, herinneringen en ervaringen uit onze jeugd zijn opge-
slagen. Dat kunnen fijne herinneringen zijn, maar onvermijdelijk 
ook herinneringen aan pijnlijke of zelfs traumatische gebeurtenis-
sen. Wij gaan er vanuit dat we allemaal innerlijk nog zijn geïdentificeerd met het kind dat we ooit wa-
ren. De kindertijd, en dan voornamelijk de geboorte en de eerste zes levensjaren, zijn het meest be-
palend voor onze ontwikkeling. In deze tijd wordt het kind gevormd, neemt het beslissingen over 

Primal Rebirth therapie (PRT) 
Aumm Instituut 



8   

 

zichzelf en over zijn leven. Het vormt een beeld van de wereld en van 
de mensen om zich heen. Daar stemt het zijn overlevingsstrategieën 
op af. 
Voor niemand was de kindertijd optimaal, want we zijn nu eenmaal op-
gevoed door mensen die zelf ook in hun jeugd zijn verwond en dit on-
bewust doorgeven. In deze ‘primal-pijn’ worden overtuigingen geboren 
die voor een groot deel bepalend zijn voor de persoon die we nu zijn, 
en ontstaan onze overlevingsstrategieën.  
 
Als je volwassen deel zich niet bewust is van het kinddeel in zichzelf, is 
er ook geen sprake van een echte volwassene. Je reageert maar al te 
vaak vanuit het gekwetste kind. Onbewust. Je huidige gevoelens, je 
gedrag en je problemen of klachten, staan rechtstreeks in verband met 
bepaalde ervaringen en indrukken die je in het verleden hebt opge-
daan, in je kindertijd. Je hebt ondertussen een volwassen lichaam, 
maar vaak ben je van binnen niet ouder dan een jaar of drie à vier. Als 
je goed naar je lichaam kijkt, wordt zelfs zichtbaar dat je lichaamshou-
ding nog steeds de kwetsuren laat zien die je als kind hebt opgelopen. 
In je lichaam zie je de emoties die je hebt moeten inhouden, en de 
houding die je hebt moeten aannemen in het leven. Als je jouw innerlij-
ke kind niet kent, zal je leven worden bepaald door diens macht. Net 
als bij een ijsberg: een gedeelte van de ijsberg bevindt zich boven de 
waterlijn, maar wat onder de waterlijn zit is veel groter. Dat is wat je 
stuurt, dat onzichtbare gedeelte. 
 
lichaamsbewustzijn  
PRT is een lichaamsgerichte vorm van psychotherapie. Wat bedoelen 
we daarmee? Herinneringen, ervaringen, en gebeurtenissen hebben 
hun weerslag op het lichaam: organen, het zenuwstelsel en het spier-
stelsel. Het lichaam vormt een soort container waar deze ervaringen in 
opgeslagen worden. Middels ademtechnieken en lichaamswerk maken 
we contact met ons lichaam en creëren we lichaamsbewustzijn. Hier-
door kunnen we meer levensenergie ervaren en worden we vrijer van 
herinneringen, ervaringen en gebeurtenissen. Het werken met het li-
chaam geeft zoveel informatie over iemand en het is bijzonder om te 
zien hoeveel zelfhelend vermogen in een lichaam aanwezig is als we 
er goed naar leren kijken en luisteren. 
 
Rebirthing 
Het is mogelijk om door middel van een rebirthingsessie je geboorte 
nog eens mee te maken. Vooral in de eerste fase van je zoektocht, kan 
rebirthing een krachtig hulpmiddel zijn om je bewust te worden van on-
bewuste beelden die een rol blijken te spelen in je leven. In onze work-
shops werken we met diverse technieken waarmee je bij die herinne-
ringen aan en het opnieuw beleven van je geboorte kunt komen. Onbe-
wust weet je het nog steeds, de indrukken zijn in je lichaam opgesla-
gen. In een rebirthingsessie kun je het geboortetrauma helen. Rebir-
thing is niets anders dan een ademtechniek. De rebirthingtechniek be-
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staat uit het verbinden van de inademing aan de uitademing in een rustige, doorgaande cirkelbewe-
ging en een voortdurend, ontspannen ritme. 
De inademing wordt hoog in de borst ingetrokken, de uitademing gaat vanzelf, daar zorgen de 
zwaartekracht en de spierspanning voor, die door de inademing ontstond. Dus uitademen zonder 
wilskracht, ontspannen.  
Bij dit proces gaat het er om een adembewustzijn te ontwikkelen en je hele lichaam te laten ademen. 
Dit voorkomt dat je blijft denken. Het is een eenvoudige en krachtige ademhalingstechniek, die je in 
contact brengt met jezelf. Hierdoor word je je bewust van je ademhalings- en andere lichamelijke 
blokkades, kun je deze openen en de vrijkomende emoties toelaten. Door dit proces kunnen vroege-
re ervaringen worden herbeleefd en afgemaakt.  
Het is goed om je te laten begeleiden door een ervaren rebirther. De nabijheid van iemand die weet 
wat er kan gebeuren, iemand die je vertrouwt, geeft je innerlijke kind de veiligheid om toe te staan 

wat er is. Die persoon kan je helpen je ademhaling te verdiepen. 
Hij kan je stimuleren om je lichaam zich te laten uiten, en kan je 
begeleiden in de emoties en herinneringen die opkomen. Soms 
zijn de emoties niet prettig of heftig. Je kind heeft dan het vertrou-
wen nodig dat er iemand is om het op te vangen. Het is belangrijk 
om je te blijven herinneren dat wat je nu meemaakt de pijn is van 
toen, van het kind. Het zal nooit meer zo pijnlijk zijn, omdat je nu 
volwassen bent. 
Je kunt ervaringen meemaken die lijken op geboorte-ervaringen. 
Vooral als je de ademsessie doet in een zogenaamde hot tub. Dat 

is een warmwaterbad: het water heeft de temperatuur van de baarmoeder, zevenendertig à achten-
dertig graden. In het warme water kun je - met de veilige aanwezigheid van je begeleiders - je li-
chaam toestaan om de diepe ontspanning van de baarmoeder weer te herinneren. Het is een fan-
tastische manier om het geboortetrauma te helen, en je innerlijke kind een nieuwe start te laten ma-
ken. 
 
Het Aumm Instituut geeft meer dan vijfentwintig jaar workshops en trainingen aan studenten uit heel 
Nederland en België rond de thema's Primal Rebirth® therapie, 'heel het innerlijke kind', traumahe-
ling, familieopstellingen, 'essencework' en relatietherapie.  
Het is mogelijk om in diverse delen van het land individuele sessies en avond- of daggroepen te vol-
gen. Voor meer informatie zie onze website: www.aumm.be  

 
Er is ook Je eigen wijze weg. Dit is een bijzondere training voor volwassenen die bestaat uit acht 
dagdelen over het innerlijk kind gegeven door deskundige trainers (opgeleid bij het Aumm Instituut) 
op verschillende plaatsen in Nederland en in 2017 ook voor het eerst in België (data en locatie nog 
te bepalen). Voor meer informatie zie de website www.jeeigenwijzeweg.nl.  
 
Ook in België wordt Primal Rebirth therapie aangeboden door Utsav Tuur Van Hove: 
 
Utsav Tuur Van Hove 
Inner Buddha - praktijk voor lichaamsgerichte therapie 
 
Website: www.innerbuddha.be 
E-mail: utsav@innerbuddha.be 
Tel: +32 486 23 55 53 
 
Boeken door Omkar Dingjan en Divyam Kranenburg: 
Je eigen wijze weg (ISBN 978-90-818376-0-6) 
De weg uit trauma kun je leren (ISBN 978-90-818376-1-3) 
Ik zie je – relatie in beweging (ISBN 9789081837620) 
 
Voor meer informatie, zie www.aumm.nl/onze-boeken-en-artikelen 

http://www.aumm.nl
http://www.aumm.nl
http://www.jeeigenwijzeweg.nl
http://www.innerbuddha.be
mailto:utsav@innerbuddha.be
http://www.aumm.nl/onze-boeken-en-artikelen
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Doorworteld lid : 

Marleen Bastiaens 

 

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

Ik ben Marleen Bastiaens, opgegroeid en school gelopen in Aalst. In Gijzegem 

heb ik de Economische gevolgd en daarna nog twee jaar Bedrijfsadministratie 

in Dendermonde. 

Op mijn 20
ste

 kreeg ik de kans om bij de Regie der Posterijen te werken, nu 

Bpost. Ik nam dat aan in afwachting van iets anders. Ondertussen ben ik er al 

34 jaar, en als ik terug kijk stel ik vast dat ik het grootste deel van die tijd 

klachten heb behandeld. De laatste 8 jaar was dit in het contact center te Gent 

en sinds oktober zijn we verhuisd naar St-Niklaas. 

Daarnaast ben ik altijd geïnteresseerd geweest in voeding en gezondheid. 

Buiten artikels lezen in allerlei tijdschriften deed ik er niets mee.  Ik had mijn 

werk en mijn problemen en er leek geen tijd voor iets anders.  Wel volgde ik 

een opleiding als voetverzorgster nadat een vriendin mij hiervoor enthousiast 

maakte. Dit zou later van pas komen. 

Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie ? 

Al die problemen en klachten van op mijn werk nam ik mee naar huis maar ik 

kon ze niet van mij afzetten.  Ik kreeg problemen met mijn maag en spijsverte-

ring.  De slokdarm was zelfs aangetast en de dokter schreef mij maagzuur-

remmers voor. In 1997 brak ik mijn arm en deze wou maar niet aan elkaar 

groeien.  Na vijf maanden thuiszitten wou ik terug gaan werken. Dit tegen het 

advies van de dokters in.  Een collega, die toen voor gezondheidstherapeut 

studeerde, wist mij te vertellen dat die maagzuurremmers de opname van cal-

cium tegenhielden. Ik liet die pillen weg, veranderde mijn voedingsgewoonten 

en het bot groeide weer aan elkaar.   Dit was mijn eye-opener ! 

Ik kreeg interesse in wat mijn collega studeerde, maar in plaats van gezond-

heidstherapeut (4jaar) ,  koos ik voor de 2 jarige opleiding als VGL-consulent 

(Voeding-, Gezondheid- en Levenswijzeconsulent) bij de Europese Academie. 

Er ging een andere wereld voor mij open.  Alles wat ik leerde gaf me een 

waauwgevoel.  Ik werd in die periode ook ‘wakker’. Ik verslond boeken over 

leven na de dood, reïncarnatie, de kracht van positief denken, leven in het nu, 

leren leven met jezelf etc.  Ik volgde ook nog 2 jaar Herborist.  Ook leerde ik 

via de Europese Academie wat voetreflexologie is en ik wist direct dat dàt mij 

voldoening zou schenken.   

Door wie ben je opgeleid in de reflexologie ? 

Ik schreef mij in bij Syntra Gent (Hilde Verschelden) voor de 1
ste

 module van 

Voetreflexologie, maar ik was ervan gebeten en volgde ook nog bij Syntra St-

Interview doorworteld lid 
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Niklaas (Marleen Den Haese) de 2
de

 en de 3
de

 module.  Beide leraressen gaven mij een goed gevoel en spoor-

den mij aan om hier in verder te gaan. Ik bewonderde Marleen Den Haese voor de manier waarop ze les gaf, 

heel overzichtelijk en logisch. In de cursus zat alles, ook voeding en levenswijze kwamen hier in terug en nog 

enkele andere therapieën, zoals kleurtherapie en stertherapie, de verticale voetreflexologie, chakra’s, tenen 

lezen etc. 

Eind 2006 ben ik aan een praktijk Voetreflexologie begonnen in bijberoep. De voetverzorging voegde ik er bij 

na een opfrissingscursus en een cursus voetverzorging voor diabeten.  

Wat doe je op dit moment in de reflexologie ? 

10 jaar later heb ik nog steeds een praktijk Voetreflexologie, Voetverzorging en ook nog Hoofd-, nek-, schou-

dermassage en Thaïse voetmassage.  Deze laatste twee disciplines komen niet zo veel aan bod, misschien 

moet ik ze terug eens promoten. 

Na het BEVO-congres in 2015, waar Heidi Middelburg een uiteenzetting deed over Vingerreflexologie, voelde 

ik dat dit nog het ontbrekende stukje was.  Ik volgde de 10 daagse opleiding in het voorjaar van 2016.  Ik ben 

ervan overtuigd dat vele problemen aan lichaam en geest terug te voeren zijn naar onze jeugd en hoe we toen 

omgingen met een situatie. Het lijkt een naïeve therapie. Daarom is het  nog moeilijk om mensen ervan te 

overtuigen dat het echt helpt. Nochtans komen er positieve reacties van de personen die ik behandeld heb, 

zelfs na 1 sessie. Het is ook steeds werken aan jezelf en dat is zo boeiend. 

Wat vind je van BEVO ? 

Bevo inspireert : hun ledendagen en congressen met interessante mensen en gesprekken geven mij telkens 

weer energie en bevestigen mij. Het is tof om collega’s te ontmoeten en van gedachten te wisselen.  

Door de aansluiting bij een beroepsvereniging geeft het voor veel klanten méér vertrouwen in de competentie 

van de reflexoloog. 

Zijn er thema’s, zaken of onderwerpen die je eens op het programma zou willen zien (vb in de nieuws-

brief, op het congres, op de ledendag,…) ? 

Door veel voeten te zien, stel ik soms huidproblemen vast en ook verschillen in de vorm, kleur en toestand van 

de nagels.  Misschien is het voor velen wel interessant om daar meer over te weten zodat we de klanten hier-

over advies kunnen geven.   

Zijn er interessante weetjes die je wil delen met je collega’s ? 

Door bezig te zijn met alles rond voetreflex, voeding, gezondheid, levenswijze, stel ik veel in vraag. Daardoor 

heb ik mezelf en anderen beter leren kennen, en leerde ik ook beter omgaan met mezelf zodat er meer rust 

komt in mijn geest en meer vertrouwen in het leven. 

Onlangs las ik iets op de website van Ivo Van Orshoven (voor mij één van de 

meest interessante sprekers op een bevo - congres), een tekst waarin ik mijzelf 

terugvind, die me inspireert en die ik probeer toe te passen 

Iemand die naar buiten kijkt, droomt, omdat hij alles projecteert 

Iemand die naar binnen kijkt, wordt wakker… 
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Doorworteld lid : 

Ann Theunissen 

 

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

Ik ben Ann, getrouwd met Wim en mama van Elise (3 jaar). We wo-

nen in Ham. In het dagelijks leven werk ik als assistant controller bij 

een bedrijf actief op het domein van o.a. bitumineuze dakafdichtin-

gen, vloeibare waterdichtingsproducten en geluidsisolatie. Daar-

naast ben ik in bijberoep actief als voetreflexologe.  

 

Hoe ben je in aanraking gekomen met voetreflexologie? 

In 2008 maakte ik gebruik van loopbaanbegeleiding omdat ik mij 

niet meer helemaal tevreden voelde met mijn toenmalige job. Bij 

het doorbladeren van de opleidingskrant van Syntra sprak voetre-

flexologie mij aan en ik zocht er meer informatie over op. Het feit 

dat reflexologie de kracht heeft mensen op fysiek, emotioneel en 

mentaal vlak (meer) in balans te brengen en hun zelfherstellend 

vermogen activeert, vond ik écht geweldig. Voetreflexologie kwam 

in die periode bovendien op verschillende manieren naar mij toe. Ik 

besloot een korte opleiding te volgen aan de Schoonheidsschool in 

Hasselt en voelde dat dit bij me paste. Ik wilde er meer over weten 

en volgde nadien de opleiding bij Syntra Hasselt, intussen aange-

vuld met diverse bijscholingen. 

 

Door wie ben je opgeleid in de reflexologie? 

Bij de opleiding voetreflexologie in de Schoonheidsschool was Maggy 

van Puyvelde mijn docente en bij Syntra Hasselt werd ik in de voet-

reflexologie opgeleid door Ingrid Daveraes. Nadien volgden nog di-

verse bijscholingen: Uitbalanceren van de drie diafragma's (door 

Lydie Schoenmakers via Voetspiegel vzw), Brazilian Toe Balance 

(door Katrien Hendrickx), Psychische stoornissen (door Lydie 

Schoenmakers en Mark Hiemeleers) en Sarafijn Basis Techniek 

(door Heinrike Bergmans). 

 

Wat doe je op dit moment in de reflexologie? 

Ik spits mij momenteel toe op voetreflexologie, psychozonemassage 

en metamorfosemassage waarin ik de komende jaren verder wil blij-

ven groeien, zowel door opgebouwde ervaring als door bijscholing 

en het contact met andere collega's. 

 

 

Interview ontspringend lid 
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Hoe ben je in aanraking gekomen met BeVo? 

Ik ben in 2010 tijdens mijn opleiding "voetreflexologie" bij Syntra Hasselt voor het eerst in aan-

raking gekomen met BeVo door de deelname aan het BeVo-congres. Ik was meteen verkocht: 

heel interessante onderwerpen met de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en veel bij te 

leren! 

 

Wat vind je van BeVo? 

Door lid te zijn van BeVo heb je meer/gemakkelijker contact met collega's en volgens mij ook 

een betere/grotere toegang tot evoluties, opleidingen, bijscholingen, info over bepaalde thema's 

binnen de reflexologie,... 

Hoe maak jij je praktijk bekend? 

Ik sta online in de Gouden Gids, in de bedrijvengids van de gemeente Ham en op de website van 

BeVo.  

 

Welke artikels, thema's of onderwerpen zou je graag eens aan bod zien komen op de congres/

ledendag of in het magazine? 

Onderwerpen die ik graag eens aan bod zou zien komen zijn o.a. reflexologie bij problemen met 

het immuunsysteem en het zenuwstelsel, of reflexologie bij kanker. 

 

Link website: http://www.teenentannder.be 

http://www.teenentannder.be
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Over “burn-out” wordt zoveel onzin verkondigd, dat niemand er nog 

kop of staart aan krijgt. 

Zelfs de naam burn-out is een cliché geworden. Het heeft een bijna 

chic allure gekregen waarmee mensen uitpakken –“ik heb een burn-

out” alsof het een eer is. 

Wat verstaan de mensen onder “burn-out” ? Er zijn heel wat definities 

in omgang maar welke primeert ? Hoe komt het dat in onze maat-

schappij mensen hun leven zo uit de hand kan lopen dat ze in deze 

situatie terecht komen? 

Burn-out heeft te maken met het feit dat de mens in ons moderne tijden 

“gebrainwashed” is, door onder meer reclame die de boodschap draagt 

dat succes alleen komt door hard werken. Men beschouwt het mense-

lijk lichaam als een machine, waarvan je de onderdelen zomaar kunt 

verwisselen als er iets stuk gaat. En als de “machine” dan minder goed 

presteert, dat je dan alle kwalen kunt rechtzetten door simpelweg een 

pil te slikken. 

De mens als machine – dat is een grove denkfout, en onze werkethiek 

maakt alles nog erger. We zijn totaal vergeten dat de mens een levend 

organisme is dat een breekpunt heeft als er te veel druk op wordt uitge-

oefend. We mogen niet méér van ons lichaam/geest vragen dan het 

kan verdragen of leveren.  Door ons levende organisme zijn wij gebon-

den aan de wetten van de natuur, hier kunnen wij niet aan ontsnappen.  

In deze consumptie-maatschappij zijn wij allemaal fervente kopers van 

allerlei goederen. Wij weten meer over onze goederen, de garanties 

hieromtrent, de gebruikershandleiding en alle waarschuwingen over 

wat en hoe wij mogen of moeten om onze bezittingen niet stuk te ma-

ken. En onze auto’s …….. die krijgen altijd enorm veel aandacht en 

onderhoud !!! 

En wij dan? Wat doen wij voor ons lichaam als onderhoud ? Wij lopen 

door het leven in “high overdrive” alsof er ons niets kan overkomen. En 

wat is onze “benzine”?  Dat is junkfood en industrieel bereid voedsel 

van een erg inferieure kwaliteit, voor een grote deel rommel dus ! Wei-

nig mensen nemen de tijd om zich te informeren over wat er in onze 

voeding zit. Je zou een hartinfarct krijgen als je zou weten wat er in zit. 

Het eeuwenoude spreekwoord is  …..” een gezonde geest in een ge-

zond lichaam”. Al duizenden jaren werd hier respect voor getoond. 

Mensen begrepen wat dit betekende. Mensen wisten dat geest en li-

Burn-out : wat niemand begrijpt 

(door Alfred Martijn) 
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chaam één waren. Zo is het altijd geweest sinds het begin der tijden. Het is nog altijd vandaag gel-

dig. Maar ergens in het verleden is deze wijsheid verloren gegaan in filosofieën die ontsprongen zijn 

uit de tijd van “de verlichting” (1600-1750).  Een van de filosofen uit die periode, was een Franse 

Doktor René Descartes (1596-1650) die ooit heeft geargumenteerd dat de mens niet een eenheid is 

van lichaam en geest maar wel een apart lichaam en een aparte geest.  Door de jaren heen hebben 

meer en meer mensen zich hierbij aangesloten met consequenties voor de medische wereld en on-

ze gezondheidszorg. Door deze historische gegevens zijn wij op het pad gekomen waarbij wij een 

arts hebben voor ons lichaam en een psycholoog voor onze geest. Twee personen, minstens, om 

ons te verzorgen. In het algemeen heeft de dokter te weinig praktische kennis  over de geest en de 

psycholoog dan weer te weinig praktische kennis over het lichaam.  “Schoenmaker blijf bij je leest”, 

luidt het gezegde. 

Wat is er fundamenteel fout gelopen met deze stelling ? Als je teruggaat in de tijd, naar de Indiërs, 

Syriërs, Egyptenaren, Grieken enzovoort, lees je dat deze beschavingen kennis hadden van het feit 

dat onze geest (emoties) huisde in onze verschillende organen en niet in ons hoofd. Onze hersenen 

zijn maar een “opslagplaats” van informatie en emoties die voortvloeide uit onze organen. In moder-

ne termen uitgedrukt : onze hersenen zijn de “hard disc” van deze verwerkte informatie. Dus onze 

hersenen zijn de opslagplaats van informatie en niet de oorsprong van informatie. Zo gaat dat in de 

natuur.  

Volgens conventionele denkpatronen, die worden gepromoveerd door “misleidende” literatuur en 

ondersteund wordt door de farmaceutische industrie, moeten wij de hersenen chemisch behandelen 

voor de symptomen van “burn-out”. Een psycholoog volgt deze denkpiste. Dus volgt men de redene-

ring dat als iemand het noorden kwijt is, het probleem  toch bij de  hersenen ligt, of niet ? En dus, 

volgens deze redenering, zullen er medicijnen verkocht worden om zogezegd het “probleem” op te 

lossen. Commercie dus en geen gezondheidszorg ! De moderne wetenschapper interesseert zich 

alleen in de theorie die hij al jaren hanteert . Bedoelt men met “hersenen behandelen” hersenen lam 

leggen door medicaties ? Is het verstandig om bij iemand met burn-out, zijn hersenen te spoelen 

met een chemische cocktail  dat van hem of haar een zombie maakt ? De hersenen moeten hele-

maal niet behandeld worden maar wel het vastgestelde energietekort in de betreffende organen.  

Wie gooit er nu koffie op de “harde schijf” ? Bij dit probleem gaat men terug naar het klavier of naar 

de input om te zien of daar het probleem ligt. Maar chemicaliën gooien op de harde schijf is het werk 

van totaal ontspoorde inzichten.  De hersenen moeten juist helder blijven zodat men de juiste keu-

zes kan maken in deze zeer moeilijke, emotionele omstandigheden. Met moet naar helderheid stre-

ven om de toekomst met gezonde gedachten te kunnen plannen. 

Wat gebeurt er eigenlijk bij “burn-out” en waarom kunnen wij het niet behoorlijk behandelen met het 

hedendaagse conventionele denken ? 

Lichaam en geest zijn één. Door te hard zonder ophouden te werken of door een oneindig persoon-

lijk geestelijk drama mee te maken, wordt de geest onder zware druk gezet. De geest wordt uitge-

put. Maar omdat de geest en lichaam één zijn, valt onze geest de energie van de organen aan met 
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het resultaat dat de organen ook energetisch uitgeput raken. Eindresul-

taat is een staat van “burn-out”; de geest kan niet meer omdat het li-

chaam geen energie meer kan doorgeven aan de geest. Wij hebben 

met onze “auto” gereden zonder onderhoud, alle stresssignalen gene-

geerd, en de auto letterlijk de grond in geboord. 

Daar staan wij dan, of niet ? Laat ons erg duidelijk zijn; als je van een 

Westers gestudeerd medisch persoon, het recht ontneemt, een voor-

schrift (medicatie) uit te schrijven, wat kan deze persoon je nog aanbie-

den om je situatie te verbeteren en te redden ? Denk goed na – het 

antwoord is “niets”. Buiten medicatie is er letterlijk niets in het westerse 

medische model voor jouw herstel.  Zonder medicatie bestaat er geen 

draagkracht voor de Westerse gezondheidzorg en valt het westerse 

model voor gezondheidzorg letterlijk op zijn gezicht. 

Maar hoe kan het anders ? Hoe kan iemand met “burn-out” wel gehol-

pen worden om zijn / haar plaats terug in te nemen in de maatschappij, 

terug  te functioneren, en als een volwaardig persoon  zijn / haar job 

terug op te nemen ?  Hoe gaat men geest en lichaam terug op poten 

zetten ? Meer dan twee derde van de wereldbevolking is vertrouwd 

met de inzichten van de  5000 jaar oude Oosterse Geneeswijze 

(namelijk in Japan, China, Zuid Oost Azië, India en een groot deel van 

het Midden Oosten).  De medische geschriften gaan 5000 jaar terug in 

de tijd. 5000 jaar !!! Deze gezondheidzorg heeft meer dan 5000 jaar 

ervaring en heeft alle de behandelde epidemieën door de tijd weer-

staan. Het wordt nog tot de dag van vandaag met succes beoefend en 

in Amerika sinds de jaren ’70 kent Oosterse Geneeswijze een sterk 

intreden, vooral op de Westkust.  Waarom ? Omdat TCM (Traditional 

Chinese Medicine) - door het lichaam te behandelen - het lichaam te-

rug in energetische evenwicht brengt zodat het lichaam zichzelf kan 

herstellen.  

Er zijn verschillende disciplines die samengevat TCM heten.  Aan de 

basis ligt acupunctuur, de grondige studie van het menselijk lichaam en 

zijn energetische meridianen. Meridianen zijn de “banen” in het lichaam 

die levensenergie (QI genoemd in het Chinees, Prana in het Ayurvedi-

sche of T’chi in Japans) sturen door het lichaam. De studie van QI 

(levensenergie) wordt niet opgenomen in het curriculum van een Wes-

terse arts, dus hij heeft er geen kennis van.  Erger nog, hij / zij wordt 

tijdens zijn universitaire studies geïndoctrineerd om de studie van QI 

(energie) te negeren. Wij gaan toch naar school om te leren, niet 
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waar ? Is het niet vreemd dat de wetten van de natuur, waaraan wij gebonden zijn, waaraan onze 

gezondheid gebonden is, genegeerd wordt in de Westerse medische opleiding ? QI (energie), de 

energie die het hele universum verbindt, wordt bespot en verloochend door afgestudeerde studen-

ten. Vreemd, vind je niet !!!! Onze universiteiten geven onze studenten een verknipt beeld van alle 

andere geneeswijzen ter voordele van de farmaceutische belangen.  

Met acupunctuurstudies, als basis, zijn er heel veel andere Oosterse disciplines die geen naalden 

gebruiken zoals, acupressuur, Tuina, Medische Qi Gong, Fytotherapieën, technieken zoals moxa,  

cupping, Gua Sha en veel meer. Dit wordt allemaal toegepast met de handen, dus de patiënt onder-

gaat een behandeling waarbij de geblokkeerde acupunctuurpunten worden geprikt of er wordt druk 

op geoefend met de vingers.  De bedoeling is het deblokkeren van QI , door 5000 jaar oude energe-

tische principes en protocollen, zodat het lichaam aangemoedigd wordt om zich te herstellen. Voor 

alle duidelijkheid, het lichaam is een gigantische complexe “fabriek” waarin heel veel tekorten en 

blokkades kunnen optreden. Deze blokkades hebben zeer veel en complexe oorzaken die door ob-

servatie en empirische gegevens gemakkelijk kunnen geïnterpreteerd worden om tot een behandel-

plan over te gaan. Energetische blokkades leiden tot “ziektebeelden”. Het Westen plakt meestal een 

naam op het ziektebeeld zonder echt te weten wat de functionele oorzaak is. In het Oosten bekijkt 

men elk verschijnsel in het ziektebeeld, geeft men voor elk verschijnsel een verklaring in context van 

het geval, en past men daarop een energetisch protocol toe.  Een oorzaak van, zeg maar, de ziekte 

van Meunier, is voor de ene patiënt niet dezelfde oorzaak als voor een andere patiënt.  Het is juist 

op deze oorzakelijk verschillen dat de Oosterse geneeswijze zich toespitst.  

Laat ons even een voorbeeld nemen van iemand die “burn-out” als diagnose krijgt voor welke reden 

dan ook. Het kan door een persoonlijke of zakelijke reden zijn.  

De persoon is uitgeput en kan niet meer functioneren, noch op geestelijk, noch op fysisch niveau. 

Voor deze hypothetische situatie komen de volgende verschijnselen voor:  

Erg moe – geen fut - geen goesting 

Moeilijk uit de zetel raken 

Het niet meer zien zitten 

Depressief 

Niet kunnen inslapen; dikwijls wakker worden; niet uitgerust zijn ’s morgens bij opstaan 

’s Morgens moeten braken 

Opgeblazen gevoel 

Afwisselende stoelgang 

Lage rugpijn 

Koude voeten 

Erg geïrriteerd 

Altijd kwaad en geen andere mensen meer kunnen verdragen 

Hartkloppingen 

Verward 

Slecht geheugen 
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“Een gezonde geest in een gezond lichaam”.  Zijn geest begint af te 

brokkelen onder de werk / sociale druk en stilletjes aan trekt zijn ver-

zwakte geest de energie zodanig uit zijn organen dat zijn hele 

“bestaan”  niet meer in staat is om gecoördineerd te functioneren. Re-

sultaat – “burn-out”. 

Op de Westerse wijze zou deze persoon waarschijnlijk bij een huisarts 

terechtkomen voor pillen om vermoeidheid tegen te gaan en bij een 

psycholoog om zijn geest bij te staan. Misschien ook pillen tegen de-

pressie. 

De Oosterse beoefenaar “ziet” de volgende energetische “tekorten” en 

reageert daarop met een deblokkerend protocol om de energie in de 

organen te versterken.  Daarmee zal de geest ook vanzelf herstellen. 

(Om de Oosterse benadering te belichten worden de Oosterse me-

dische termen gebruikt achter elke verschijnsel) 

Erg moe – geen fut - geen goesting.  Milt Qi deficiëntie 

Raakt moeilijk uit de zetel Milt  / Hart Qi deficiëntie   

Ziet het niet meer zitten Leverstagnatie 

Depressief  Leverstagnatie 

Kan niet inslapen; wordt dikwijls wakker; ’s morgens niet uitgerust 

bij  het opstaan  Disharmonie tussen hart- en nierenergie 

Moet ’s morgens braken  Rebellerende Maag Qi 

Opgeblazen gevoel  Leverstagnatie valt Milt/Maag aan 

Afwisselend stoelgang  Lever stagnatie valt Milt/Maag aan 

Lage rug pijn  Nier Yang deficiëntie 

Koud voeten Nier Yang Deficiëntie 

Erg geïrriteerd  Lever Hitte 

Altijd kwaad en kan andere mensen niet meer verdragen  Lever 

Hitte 

Hart kloppingen  Hitte in de Hart 

Verwarde  Lever / Hart Hitte 

Slecht geheugen  Milt deficiëntie 

Hierboven vindt u maar een zeer eenvoudig voorbeeld om aan te tonen 

hoe Oost en West verschillen in de klachtenbenadering.  Bij elk ver-

schijnsel wordt een behandelingsprotocol toegepast als bedoeling de 

orgaanenergie terug op kracht te brengen. Daarmee zal de geest ook 

zijn functie hernemen en het lichaam van de patiënt zal in de kortste 

tijd  terug zijn evenwicht hervinden. 

Wij hebben nog niet gesproken over tong- diagnose of over pols- dia-
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gnose, twee aspecten, die in het Oosten een zeer belangrijke rol spelen in het vaststellen van ener-

getische tekorten in het lichaam.  Dit is te complex om te omschrijven in deze korte uitleg.  

“Burn-out” kan zeer efficiënt en doeltreffend behandeld worden volgens Oosterse aanpak en binnen 

de kortste tijd kan een “burn-out” slachtoffer zijn / haar rol, geestelijk en lichamelijk, snel terug opne-

men in de maatschappij.  

Voetreflexologie kan een zeer belangrijke rol spelen in het herstelplan, door alle organen op 

voet goed te stimuleren, meerdere malen per week. De nadruk moet gelegd worden op de milt / 

maag, lever en nier posities. 

 

 

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 Antwer-

pen. 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. 
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De 5 grootste fouten die intelligente en 

gemotiveerde reflexologen maken 

als ze hun praktijk willen doen groeien. 

 

Als je als reflexoloog werkt of wil werken, beschik je bijna altijd over een meer 

dan gemiddelde intelligentie. 

Allicht ben je ook hooggevoelig of hyper ontvankelijk voor de noden van ande-

ren. 

Je ziet perfect waar het in deze samenleving aan ontbreekt, waar jouw klanten 

behoefte aan hebben. 

Vanuit jouw gaven en talenten weet je precies hoe je daar kan aan bijdragen. 

Je bent erg gemotiveerd om deze wereld beter te maken. 

 

Je hebt alles om het te maken als reflexoloog. 

Of: zo lijkt het toch. 

Tot je die praktijk opstart. 

Of tot wanneer je wil groeien. 

 

Ondanks je intelligentie en motivatie loopt het voor geen meter. 

Je bereikt niet wat je wil. 

Je geraakt gefrustreerd. 

Je vraagt je af waarom het niet lukt. 

 

Hieronder krijg je de vijf grootste fouten die intelligente en gemotiveerde re-

flexologen maken als ze hun praktijk willen doen groeien. 

Eerst even dit: het kan zijn dat jij de eerste vier fouten niet bij jezelf herkent. 

Ga dan direct naar fout nummer vijf, want die heb je zeker. 

 

FOUT 1. JE VERLIEST JE IN VAKKENNIS 

 

Voor je reflexoloog wordt, verken je meestal een paar soorten opleidingen. 

Misschien kies je voor langdurige trajecten, of liever korte hapklare brokken. 

Je ontdekt wat je fijn vindt, waar je zelf door groeit, wat voor type medecursis-

ten jou het beste ligt. Je test verschillende soorten therapieën uit. 

Zo bouw je een voorkeur in methodes en technieken op. 

 

Volstaat dat voor een goedgevulde praktijk? 

Absoluut niet. 

 

Het is niet moeilijk om jaren opleidingen te volgen en er nul klanten door te 

krijgen. 

In veruit de meeste opleidingen krijg je immers alleen vakkennis aangeboden. 

Marketing 

(door Ilse Van Eetvelde) 

https://10071939-133785266444963174.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://10071939-133785266444963174.preview.editmysite.com/editor/main.php
https://10071939-133785266444963174.preview.editmysite.com/editor/main.php
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Sommige organisaties laten het uitschijnen dat je daardoor verzekerd bent van een voortdurende stroom aan 

nieuwe cliënten. 

Soms spiegelen ze jou zelfs voor dat zij jou mensen zullen doorsturen, of dat je opgenomen wordt in een 

team. 

 

Meestal is de realiteit anders. 

Je stelt vast dat je die fantastische techniek of methode niet kan oefenen, laat staan dagelijks gebruiken omdat 

je simpelweg geen cliënten hebt - en zeker geen betalende. 

Veel intelligente reflexologen gaan dan op zoek naar een nieuwe opleiding voor een nieuwe techniek, een 

nieuwe aanvulling voor hun praktijk. 

Ze redeneren dat ze door een uitgebreider aanbod wél cliënten gaan vinden. 

Soms wordt hen dat door organisaties ook wijsgemaakt, om zo een nieuwe -en dure- training of opleiding te 

verkopen. 

 

De denkfout is hier fundamenteel. 

Mensen komen niét naar jouw praktijk voor een bepaalde aanpak of methode. 

Ze komen wél omdat ze jou kennen, jou als expert zien en hun vertrouwen in jou stellen. 

Dat bereik je niet door weer enkele weekenden gespecialiseerde trainingen te volgen. 

 

De enige manier om meer cliënten te vinden is: jezelf tonen. 

Dat kan offline (de 'foldertjes', 'netwerkborrels', ...) maar jezelf online tonen is veel budgetvriendelijker en effici-

ënter. 

 

Wat je dan moet doen is: marketing. 

Dat leer je nooit voldoende binnen een traditionele reflexologie- of andere therapeutische opleiding. 

Online marketing training is een vak apart, wat je er niet zomaar even 'bij' neemt. 

Je leert het ook niet in enkele extra uurtjes op het einde van een opleiding voor een methode of techniek. 

 

DUS: meer cliënten krijgen? Online marketing training volgen! 

 

FOUT 2. JE STELT HET VINDEN VAN KLANTEN UIT 

 

Het kan zijn dat je voelt dat klanten niet vanzelf naar je toe komen, en dat je je marketing moet aanpakken. 

Reflexologen zijn 'gevers' en houden niet van commerciële truukjes. 

Alles wat ruikt naar 'klantenwerving' en marketing, vind je opdringerig en niet passend bij jou. 

Hoewel je weet dat je tijd moet maken voor een plan om meer klanten te vinden, stel je het toch steeds weer 

uit. 

 

Voor je het weet, is er een week, een maand, een kwartaal voorbij - en heb je weer niets gedaan. 

Je hebt het druk-druk-druk gehad met een nieuwe opleiding, een studiedag, een beroepsvereniging, ... maar 

tijd om nieuwe cliënten te werven was er niet voor jou. 

 

Hoe je er ook tegenop ziet: voor een marketing die bij jou past, moet je tijd maken. 

Tijd om te bepalen waar jij je goed bij voelt, tijd om een plan te maken, tijd voor de uitvoering. 
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Zelfs als je veel wil uitbesteden, moet je tijd maken voor overleg met jouw 

team. 

 

Als je moeite hebt met het concept 'marketing' dan zal je er niet vanzelf tijd 

voor maken. Je hebt dan hulp nodig. Dat kan soms door een buddy of een 

mastermind maar gespecialiseerde training werkt het best. 

 

DUS: meer cliënten krijgen? Tijd maken voor online marketing. Laat je er des-

noods bij helpen. 

 

FOUT 3. JE HOOPT DAT HET SNEL VANZELF GAAT 

 

Je weet dat je een 'krak in je vak' bent. 

Je hebt de juiste technieken, de juiste inzichten, en misschien zelfs ervaring. 

 

Het enige wat er nu nodig is, is tijd.  Tenminste: dat hoop je. 

 

Zeker als je sterk gelooft in "het zal op mijn pad komen" bestaat de kans dat je 

gaat zitten wachten op kansen en cliënten. 

Het liefste wil je dat dit erg snel gebeurt. 

 

Misschien haal je wel allerlei extra's boven: van meditaties tot chakrahealings. 

Hoewel dit waardevol zal zijn, levert het je nooit direct cliënten op. 

 

Als je echt een fijne praktijk wil, moet je actie nemen en je marketing aanpak-

ken.  Geloof me: ik wilde echt dat ik je wat anders kon vertellen, maar het is 

nu eenmaal zo. 

 

Pas als jij zelf ervoor zorgt dat je zichtbaar wordt, dat anderen jouw expertise 

erkennen en dat ze jou voldoende vertrouwen, zullen ze betalende cliënt wor-

den. 

 

Het gaat dus nooit vanzelf. Actie nemen is wat je moet doen. De juiste acties. 

 

FOUT 4. JE MAAKT GEEN BUDGET VRIJ VOOR MARKETING OF TRAI-

NING HIERVOOR 

 

Je hebt geïnvesteerd in dure trainingen, de ene na de andere (zie fout 1).  

En eerlijk? Het heeft nog niet erg veel opgeleverd. 

Oja, je hebt jezelf ontwikkeld. Jouw eigen obstakels nog beter aangepakt. 

Maar betalende klanten? Nee... 

Misschien heb je nog steeds niet die eigen praktijk waar je van droomt. 

Of misschien heb je wel een paar klanten maar ben je bijna helemaal blut. 

Of je wil pas opnieuw investeren in je praktijk als je eerst je geld van je oplei-

dingen terugverdiend hebt. 
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In elk geval: je maakt geen budget vrij voor marketing of training hiervoor. 

 

Nochtans heeft training in online marketing een enorm hoge ROI - return on investment. 

Dat betekent dat als je leert hoe je online marketing voor jouw praktijk moet doen, je daar heel snel de vruch-

ten van plukt. 

 

Nu weet ik ook dat er hele dure trainingen op de markt zijn.  Sommige zijn goed, andere willen je alleen maar 

verder in een 'funnel' lokken om je vervolgtraject na vervolgtraject aan te bieden. 

 

Toch zijn er ook best betaalbare en praktische, kwalitatieve trainingen op de markt. 

Waarin je leert wat je moet leren, zonder tijdverlies of toeters en bellen. 

 

Door precies na te gaan waar je nu het meest behoefte aan hebt, en te kijken wat er op de markt is, kan je 

prijzen en inhoud gaan vergelijken en een verstandige keuze maken.  Een keuze die jouw praktijk echt snel 

laat groeien. 

 

DUS: je praktijk laten groeien? Investeer in goede online marketing training. 

 

FOUT 5. JE STAAT NIET OPEN VOOR INPUT VAN ANDEREN 

 

Als je intelligent bent, weet je dit wel. 

Je merkt dat niet iedereen zo snel is als jij, zo goed verbanden kan leggen of zo'n fundamenteel inzicht heeft 

of zo’n goede resultaten boekt met reflexologie. 

 

Het is niet altijd makkelijk om bescheiden te blijven. 

Om met je voeten op de grond te blijven staan. 

Om te blijven beseffen dat je bepaalde kennis nog niet hebt, en dat je die van anderen kan leren. 

 

Zeker als je regelmatig bejubeld wordt, als klanten je appreciëren en loven voor de hulp die ze kregen, kan het 

best moeilijk zijn om open te staan voor de input van anderen. 

 

Je kan best intelligent zijn, maar tegelijk de wijsheid ontbreken om te willen blijven leren. 

 

Dit is zowat de grootste fout waardoor jouw praktijk niet groeit. 

Je denkt dat je alles al weet, dat je precies ziet hoe het in elkaar zit. 

Als je echter op dit moment niet voldoende cliënten hebt, toont dit aan dat je nog best wat kan leren. 

 

Dat betekent niet dat je jezelf en jouw kennis in vraag moet stellen. 

Wel dat je deuren moet openen naar nieuwe technieken, nieuwe inzichten. 

Die kan je dan integreren in wat je al weet. Dat geeft een krachtig resultaat. 

 

Als je graag toegang wil tot een arsenaal marketing-technieken waaruit jij kan kiezen wat een waardevolle 

aanvulling is voor jouw kennis: kijk dan eens rond wat online marketing te bieden heeft.  

DUS: een intelligente reflexoloog toont pas echte wijsheid als hij van anderen wil leren. 
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TOT SLOT 

Een fijne praktijk opbouwen lukt niet met enkel reflexologie-opleidingen. Er is 

meer nodig. Leren hoe je online marketing inzet op een manier die bij jou past 

is essentieel om meer cliënten te krijgen. 

 

Warme groet, 

Ilse Van Eetvelde 

 

P.S. Misschien is de Fijn Bedrijf Academy wel iets voor jou. Leden van BEVO 

krijgen 10% korting op een jaarlidmaatschap voor de Fijn Bedrijf Academy. 

Stuur me een e-mail: ilse@ilsevaneetvelde.com 
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Warme eindejaarswensen! 
… hoe ‘hechting’ tot stand komt 

 

Het is zo ver! De jaarwisseling komt eraan. Traditioneel sluiten we het jaar af met het kerstgebeuren 

en nieuwjaarswensen. Deze eindejaarsperiode is tevens een moment van bezinning en overpein-

zing van wat goed was en wat we anders willen in het nieuwe jaar… Onze hunker naar warmte en 

genegenheid voor onszelf en onze medemens wordt zichtbaar en voelbaar…  

 

Iedereen kent wel dat gevoel van de eindejaarsfeesten. De tendens is dat we meer en meer 

‘cocoonen’, ons ‘terugtrekken’ en dit liefst in gezelschap van onze gezin en familieleden of vrienden 

waarmee we ons echt verwant voelen.  

Maar van waaruit komt nu deze hunker naar warmte en veiligheid? In de psychologie zien we hier-

voor heel wat verklaringsmodellen. Eentje die me erg bij is gebleven is deze van John Bolwby. 

(Londen, 26 februari 1907 - Skye , 2 september 1990)  

Bowlby was een Britse psychiater die bekend is geworden door zijn theorieën over hechting na stu-

dies met jeugddeliquenten (1940) Hij benadrukte het belang van een goede interactie tussen 

opvoeder en kind om een goede hechting tot stand te laten komen. Bowlby geloofde dat met 

name een sensitieve houding van de moeder voor de signalen van het kind een veilige hechting tot 

stand liet komen. De wijze waarop de hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende 

waarde voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd. Het niet-veilig gehecht 

zijn zou leiden tot verschillende moeilijkheden, zoals leerproblemen, problemen met zelfwaardering 

en eigenwaarde en moeite hebben met het aangaan van relaties. 

 

Hechting 

 

Hechting (attachment) is de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders. 

Kinderen zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn gehecht. In 

een onbekende situatie zijn zulke personen de uitvalsbasis waarvandaan zij de omgeving ver-

kennen. Bowlby’s vooronderstelling is dat kinderen genetisch 'geprogrammeerd' zijn om zorg 

te verkrijgen in de periode van kinderlijke hulpeloosheid. Dit doen zij door bijvoorbeeld te huilen of 

nabijheid van vaste verzorgers te zoeken. Hij concludeerde dat een langdurig afwezige band tussen 

moeder en kind in de eerste drie levensjaren leidt tot een onomkeerbaar negatief effect op de 

geestelijke gezondheid van het kind. Later toonden diverse onderzoekers aan dat een kind 

niet per se aan de moeder gehecht hoeft te geraken; ook andere opvoeders kunnen een veilige 

hechtingsrelatie tot stand brengen. In een latere fase worden we zelfstandiger en zoeken we troost 

Warme eindejaarswensen … hoe ‘hechting’ tot stand komt 
(door Mark Hiemeleers) 
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in ‘objectrelaties’. Het kind dat zich hecht aan een knuffelbeertje is een 

voorbeeld van hoe we los komen van onze ouderfiguren. Een jonge 

volwassene die uit huis vertrekt pakt op die dag heel wat voorwerpen 

en herinneringen mee uit het ouderlijke huis om ergens toch nog die 

warmte te ervaren die hij of zij heeft gekend in dat warme nest… De 

gedachte dat we uit huis zijn maar toch nog altijd een stapje terug kun-

nen door gewoon even bij mama en/of papa binnen te springen geeft 

troost en veiligheid in moeilijke dagen…  

Hechtingstheorie 

Bowlby's hechtingstheorie heeft geleerd dat het verstandig is om hui-

lende baby's niet te laten huilen, maar te troosten. Door te huilen 

laten ze immers merken dat ze behoefte hebben aan de nabijheid van 

hun verzorgers. Ook verklaart de theorie dat mishandelde kinderen 

toch loyaal aan hun ouders blijven. Ze zijn namelijk wel aan hen ge-

hecht, hoewel doorgaans niet veilig gehecht. 

 

Onveilige hechting 

 

Naarmate het kind ouder wordt, is het moeilijker om veilige hechting te 

bewerkstelligen. Vaak wordt het tiende levensjaar als kritiek jaar ge-

noemd. Het niet-veilig gehecht zijn leidt tot verschillende proble-

men in het latere leven van kinderen, zoals leerproblemen, een 

laag gevoel van eigenwaarde en moeite met het aangaan van rela-

ties. Kinderen van verslaafde ouders of ouders met psychische 

problemen, kinderen die veel scheidingen hebben meegemaakt en kin-

deren uit kindertehuizen zijn relatief vaak onveilig gehecht. Net daarom 

komen hechtingsproblemen relatief veel voor bij adoptie- en pleegkin-

deren. 

 

Hoe veilige hechting bevorderen? 

 

Algemeen wordt aangenomen dat een ‘sensitieve houding’ van de op-

voeder (meestal de ouders) voor de signalen van het kind belangrijk 

zijn. Dit wordt ook wel eens ‘een proces van kindvolgend handelen en 

inleven in het kind’ genoemd. Vooral respect en de autonomie van 
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het kind zijn belangrijk in de ontwikkeling tot zelfstandigheid. We ondersteunen en structureren het 

kind in alles wat het dient te leren. Geleidelijk aan leert ook de ouder het kind ‘los te laten’. We staan 

het kind toe dat het op eigen houtje kan leren en experimenteren. Het zoekt zijn/haar eigen weg in 

de verworven zelfstandigheid. 

 

Enerzijds is deze hypothese een mogelijkheid om het tot stand komen van onze drang naar samen-

horigheid en geborgenheid te illustreren. Anderzijds blijft het maar een hypothese… We zijn ons niet 

altijd zo bewust van onze hunker naar een veilige en warme omgeving. En toch.. wie slaapt er van-

daag de dag zelf nog met een knuffel of een warm dekentje? …Als je het mij vraagt: het heeft het 

iets, dat familiegebeuren en warm onthaal tijdens de feestdagen. Geniet er maar met volle teugen 

van, zou ik zeggen! 

 

Via deze weg wens ik alle lezers van Bevo een gezond en gelukkig 2017.  

 

Mark Hiemeleers 

 

 
 

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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Zoals ik al stelde in de BeVo-nieuwsbrief van april vorig jaar, wil de overheid – 
in hoofde van de federale minister van volksgezondheid Maggie De Block – 
steeds meer enkel nog het pad van de 'evidence based' geneeskunde bewan-
delen. In de praktijk betekent dit concreet dat enkel de methodes, waarvan de 
werking wetenschappelijk is aangetoond, een erkenning en tussenkomst van 
de overheid krijgen. Het komt er bijgevolg op aan om de overheid op een we-
tenschappelijke gefundeerde manier alsnog proberen te overtuigen van de 
werking van voetreflexologie. 

 

Wat dat betreft, stootte ik tijdens mijn zoektocht op het internet o.a. op de 
website van collega Bert Maes http://www.kwantumvoetreflex.be In zijn blog 
van 6 augustus 2016 http://www.kwantumvoetreflex.be/single-
post/2016/08/09/Hoe-werkt-voetreflexologie-eigenlijk-wetenschappelijk ver-
wijst hij o.a. naar twee vaak in de geneeskunde gebruikte toestellen waarmee 
ook onderzoek is gedaan naar het effect van voetreflexologie. Het eerste is 
een fMRI, functional Magnetic Resconance Imaging, oftewel een scan die de 
hersenactiviteit visualiseert tijdens een sessie  voetreflexologie; het tweede is 
de Doppler sonografie, waarmee de snelheid van de bloedstroom in organen 
wordt gemeten. In dezelfde blog wijst Bert Maes er op dat – voor zij die nog 
meer wetenschappelijk bewijs willen – hij voorlopig de bevindingen van meer 
dan 70 studies heeft vertaald en heel beknopt samengevat per gezondheids-
klacht (zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, darmproblemen, slapeloosheid, schou-
derklachten,...) Hiervoor kan je een kijkje nemen op http://
www.kwantumvoetreflex.be/wetenschap    

 
Zelf verwees ik in voormelde nieuwsbrief naar een wetenschappellijke studie 
van de Universiteit van Portsmouth waaruit zou blijken dat voetreflexologie 
mogelijks net zo effectief werkt als pijnstillers. 

 
Britse onderzoekers ontdekten immers dat mensen na een behandeling bijna 
de helft (40%) minder pijn voelden en in staat waren om pijn ongeveer twee 
keer (45%)  langer te doorstaan of verdragen als ze behandeld werden met 
voetreflexologie bij wijze van pijnbestrijding. Dr. Carol Samuel van de Univer-
siteit van Portsmouth, promovenda en zelf een getraind reflexoloog, zei dat 
deze therapie voor het eerst wetenschappelijk is getest als behandeling voor 
acute pijn. Het betreft meerbepaald de eerste placebo-gecontroleerde weten-
schappelijke studie naar het effect van voetreflexologie bij dergelijke acute 
pijn. 

 

Energiedoorstroming 

Reflexologie meent dat energiedoorstroming de basis is van onze gezondheid 
en ziekte het gevolg van energieblokkades. Uitgangspunt is dat er energieba-
nen door het lichaam lopen en dat alle organen en lichaamsdelen in verbin-
ding staan met bepaalde plaatsen (“reflexzones”) op zowel de voeten als de 
handen waardoor ze beïnvloedbaar zijn door druk uit te oefenen op deze pun-
ten. In deze studie werd – zoals trouwens meestal het geval is – voetreflexolo-
gie toegepast. 

  

Wetenschappelijke studie …. 

(door André Meyers) 

http://www.kwantumvoetreflex.be
http://www.kwantumvoetreflex.be/single-post/2016/08/09/Hoe-werkt-voetreflexologie-eigenlijk-wetenschappelijk
http://www.kwantumvoetreflex.be/single-post/2016/08/09/Hoe-werkt-voetreflexologie-eigenlijk-wetenschappelijk
http://www.kwantumvoetreflex.be/wetenschap
http://www.kwantumvoetreflex.be/wetenschap
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Acupunctuur 

Hoewel het maar om een kleine studie gaat (N= aantal proefpersonen = 15) zegt Dr. Samuel en concluderen 
de onderzoekers op basis van de onderzoeksresultaten dat reflexologie kan worden gebruikt als complemen-
taire behandeling en als aanvulling op de medicamenteuze behandeling van aandoeningen, die gepaard gaan 
met pijn, zoals osteoarthritis, artrose, rugpijn en kanker. 

Proefpersonen moesten hun hand gedurende twee sessies in ijswater dompelen. Tijdens de eerste sessie kre-
gen ze eerst reflexologie voordat ze hun hand in het water staken. Gedurende de tweede sessie dachten ze 
dat hun pijn werd verzacht door een machine, die in feite uit stond. De onderzoekers ontdekten dat deelne-
mers hun hand langer in het water konden houden als ze van tevoren reflexologie hadden gekregen. Daar-
naast konden ze pijn gedurende een langere periode verdragen. 

 
“Reflexologie vermindert pijnsensaties,” lichtte Dr. Samuel toe. “Reflexologie werkt waarschijnlijk op dezelfde 
manier als acupunctuur, waarbij het de hersenen of het brein stimuleert om chemische stoffen aan te maken 
en af te scheiden die de pijnsignalen verminderen.” 

 
Coauteur van de studie Dr. Ivor Ebenezer zei: “Complementaire en alternatieve therapieën worden vaak bekri-
tiseerd en zijn daardoor mogelijk nooit goed wetenschappelijk onderzocht.” 

 
Dr. Samuel voegde toe dat het onderzoek zich in een vroeg stadium bevindt en dat meer werk nodig is om 
erachter te komen hoe reflexologie exact werkt. 

 
De “Exploratory study on the efficacy of reflexology for pain threshold and tolerance using an ice-pain experi-
ment and sham TENS control” werd in 2013 gepubliceerd in het “Journal of Complementary Therapies in Clini-
cal Practice” http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(13)00018-2/pdf De onderzoekers zijn verbonden 
aan de Universiteit van Portsmouth in Engeland. 

Zoals de voorzitter van BeVo in de vorige nieuwsbrief al terecht stelde, is hier wel de nodige omzichtigheid 
geboden en dient zoiets altijd eerst degelijk & neutraal bekeken te worden; eventueel door een professor in 
wetenschappelijk onderzoek, die kan duiden op eventuele zwaktes in het onderzoek. Onderzoeksresultaten 
kunnen immers gemanipuleerd worden afhankelijk van verschillende factoren en die moeten eerst gekend zijn. 

 
Dit laatste geldt trouwens ook voor alle overige onderzoeken en studies waarnaar eerder in dit artikel o.a. al 
werd verwezen. 

 
Een grote uitdaging voor BeVo naar de toekomst toe bevindt zich daarom misschien juist daarin om in eerste 
instantie eens alle beschikbare & voorhanden zijnde onderzoeken & studies naar de werking van voetreflexo-
logie te verzamelen / bundelen / centraliseren (“databank”) en in tweede instantie voor te leggen aan dergelijke 
neutrale, onafhankelijke, wetenschappelijke instantie.  

 
Voor een buitenstaander of leek is het immers niet evident om alle finesses van onderzoeksresultaten volledig 
te doorgronden; zeker niet als deze ook nog in een andere taal zijn gepubliceerd.   

 

André Meyers 

http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(13)00018-2/abstract
http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(13)00018-2/abstract
http://www.ctcpjournal.com/article/S1744-3881(13)00018-2/pdf
http://www.port.ac.uk/uopnews/2013/04/09/reflexology-reduces-feelings-of-pain/
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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 

 

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 te Gent  

(uitnodiging + programma zie binnenin) 

 

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 


