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Beste reflexologieliefhebbers,  
lieve leden, 

Alweer tijd voor een nieuw magazine, nieuwe informatie die Sonja voor jou 

vergaard heeft.  

De leden onder ons werden de voorbije week dagelijks op de hoogte gehouden 

van de vergaderingen van RiEN. Volgend hierop heb ik een cursus orthopedi-

sche reflexologie gevolgd bij Spiros (voormalig voorzitter van RiEN). Voor de 

niet-leden onder ons, hoop ik dat je een beetje kon volgen op onze facebookpa-

gina https://www.facebook.com/BeVoReflexology/.  

Ik zal voor beide een samenvattend artikel schrijven zodat Sonja dit kan publi-

ceren in ons magazine. Zo zijn ook jullie op de hoogte van Reflexologie in 

Europa. Voor de volledige info, kan je natuurlijk lid worden en de volledige 

verslagen opvragen.  

Ik kreeg van 1 lid de bemerking dat zij de verslagen niet kreeg terwijl alles in 

onze database correct staat en ik zie dat de mail afgeleverd is bij haar, dus 

kreeg jij de verslagen niet in de voorbije dagen, stuur dan een mailtje naar 

voorzitter@bevo-belgie.org en dan laat ik nakijken door de webhosting wat er 

fout kan lopen.  

Ik wens jullie veel leesgenot. Met hele warme groeten 

Jullie voorzitter 

Tamara 

Welkom door de voorzitter 

https://www.facebook.com/BeVoReflexology/
mailto:voorzitter@bevo-belgie.org


 

Familiedag  -  28/4/19 
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De huid is ons grootste orgaan, het bedekt ons hele lichaam. 
 
Functies van de huid 
 
De huid heeft verschillende functies : 

Bescherming : de huid beschermt tegen  
beschadiging zoals verwonding, aanvallen),  
extreme temperaturen, ultraviolette straling  
binnen dringende organismen en ziekteverwekkers zoals virussen en 

bacteriën.  
Temperatuurregeling : de huid speelt een rol in de temperatuurregeling.  

De haarzakjes houden de haren vast die de huid beschermen en een 
isolerende werking hebben in koude omstandigheden. 

Reiniging, ontgifting en uitscheiding : de huid speelt een rol in het afvoe-
ren van afvalstoffen via de poriën (zweten en ademen).   

Begrenzing : de huid is onze fysieke, emotionele en energetische begren-

zer. 

Communicatiemedium : de huid is ons primaire communicatiemiddel.  
Met onze huid voelen we, nemen we de buitenwereld waar. Voor 

baby’s is dit het allereerste contact met de buitenwereld.   

 
Verzorging van de huid 
 
Leef- en eetgewoonten beïnvloeden de huid. 
 
De huid ’s morgens goed droog borstelen, bijvoorbeeld met een paardenharen 
of koorden handschoen, helpt de dode huidcellen te verwijderen, stimuleert de 
doorbloeding en verlevendigt de huid. 
 
Drink voldoende water om de huid te bevochtigen. 
 
Bij het ouder worden, wordt de huid droger en minder stevig.  Reinig en voed 
de huid regelmatig met producten aangepast aan de leeftijd en het type van 
huid. 
 

De huid 
(door Katrien Hendrickx) 



 Vermijd het gebruik van onnatuurlijke stoffen die schadelijk kunnen 
zijn zoals parafines, parabenen, … 
 
Etherische oliën kunnen op de huid aangebracht worden, ook op re-
flexzones, waardoor ze kunnen werken in het lichaam; let op, niet 
iedere olie is daarvoor geschikt en sommige oliën zijn schadelijk in 
specifieke omstandigheden.  Wil je aromatherapie integreren, volg 
dan een goede cursus of informeer je ter dege; niet alles wat te lezen 
of te volgen is, is praktisch of wetenschappelijk juist. 
 
 
Zintuigen van de huid 
 
De huid bevat sensoren die informatie doorsturen naar de hersenen. 
Zo kan de huid verschillende zaken waarnemen : 

temperatuur als warmte en koude 
druk : van diepe druk tot heel oppervlakkig aanraken 

 
De tast- en drukreceptoren bevinden zich overal in de huid, alleen 
zijn deze niet gelijkmatig verdeeld over ons lichaam. De vingers, 
voeten, lippen en tong hebben bijvoorbeeld heel wat sensoren. Op de 
rug zitten er relatief weinig.  
 
Structuur van de huid 
 
De huid bestaat uit 3 lagen : de opperhuid, de lederhuid en de onder-
huidse bindweefsellaag. 
 
De huid is doorlaatbaar waardoor stoffen zowel naar binnen als naar 
buiten kunnen. 
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De talgklieren 
 
De talgklieren liggen in de lederhuid, verspreid over het hele lichaam behalve 
op de voetzolen en aan de binnenkant van de handen. Bij ieder haartje en haar-
wortel op de huid bevinden zich een tot vijf talgklieren.  De wanden van talg-
klieren bevatten cellen die inwendig talg aanmaken. Op een zeker moment 
barst de cel en stroomt de talg naar buiten, ook de resten van de cel worden 
onderdeel van het talg. Het talg wordt samen met het zweet over huid en haar 
verdeeld. Talg houdt het haar en de opperhuid vettig. Dit beschermt de huid 
tegen uitdroging en maakt de huid beter waterafstotend. Daarnaast verhoogt 
het de weerstand tegen ziekteverwekkers, schimmels en irriterende stoffen.  
 
 
De zweetklieren 
 
Zweetklieren komen over de gehele huid voor, maar in de handen, voeten en 
oksels zijn de meeste zweetklieren aanwezig. Zweet bestaat vooral uit water en 
zout, maar het bevat ook stoffen die een antiseptische werking hebben.  Men-
sen zweten om hun lichaamstemperatuur op peil te houden. Door verdamping 
van vocht vindt er afkoeling plaats. 



 Doorbloeding van de huid 
  
Onze huid wordt doorbloed via bloedvaten en haarvaatjes. Is de 
doorbloeding overal optimaal in onze huid, dan zorgt het bloed voor 
de aanvoer van zuurstof, die er voor zorgt dat er nieuwe huidcellen 
gevormd kunnen worden. Hierdoor kan de huid sneller en beter her-
stellen en beschermen. Ook transporteert bloed vitamines en minera-
len die zorgen voor energie, herstel en bescherming. Daarnaast wor-
den afvalstoffen afgevoerd via de bloed- en lymfevaten, zodat deze 
het lichaam weer kunnen verlaten. 
 
De bloeddoorstroming zorgt dus voor een goede huidkwaliteit. Bij 
onvoldoende doorbloeding versnelt de huidveroudering, die vooral 
zichtbaar zal zijn in en rond het gezicht.  Vaak wordt een mindere 
doorbloeding van de huid veroorzaakt door externe factoren als dro-
ge lucht op kantoor, barre weersomstandigheden of door te veel zon-
uren. 

 

Pathologieën 

Acne (dikwijls hormonaal gebonden)  

Allergische huidreacties 

Blauwe plekken (kan verschillende oorzaken hebben) 

Droge / schilferige huid 

Eczeem 

Eelt 

Gordelroos of zona  (zenuwaandoening veroorzaakt voor een virus) : 

contra-indicatie voor reflexologie, gordelroos is besmettelijk ! 

jeuk 

kloven 

melanomen en huidtumoren (contra-indicatie voor reflexologie !) 
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netelroos of galbulten (Urticaria) (is bijna altijd allergisch van aard) 

psoriasis 

schimmels 

vette huid 

zwetende huid 

 

De kracht en de kunst van het aanraken 

 
Aanrakingen zijn helend, aanraken stimuleert de aanmaak van endorfines en oxytoci-
ne, het goed gevoel hormoon dat ons welbevinden mee bepaalt.  Oxytocine is belang-
rijk voor onze gezondheid omdat het zorgt voor sereniteit en verbondenheid.  Het 
verlaagt de bloeddruk en de hartslag, het verlaagt de spierspanning, het verhoogt de 
lichaamstemperatuur en het doet wonden en ontstekingen sneller genezen.  Oxytocine 
vermindert het gehalte aan stresshormonen.  Aanrakingen, strelingen, huid-op-
huidcontact, … allemaal verhogen ze de oxytocineconcentraties in ons bloed. 

 
Als reflexologen hebben wij het voorrecht en de opportuniteit via aanraken te com-
municeren. 
 
 
Reflexologie 

 
Betrokken reflexzones 

 
lymfestelsel : afvoer afvalstoffen, doorstroming 

hart en bloedvaten : doorstroming 

zenuwstelsel : bezenuwing naar de huid 

schildklier en bijnieren : temperatuur en vochtgehalte van de huid 

nieren : ondersteunend uitscheidingsorgaan 



lever : ondersteunend ontgiftend en reinigend orgaan 

longen : verband vanuit de 5-elementen leer 

Alle zones die we bewerken stimuleert de huid op dat gebied. 

Reflexologie kan de huid verlevendigen en revitaliseren omdat het 

de doorbloeding bevordert.   

Algemeen : reflexologie bij huidproblemen   

• reflexzone van de huid = de hele voet : bewerk de hele voet 

• reflexzone van de endocriene klieren, bij huidklachten vooral de 
schildklier en de bijnieren (belangrijk voor waterhuishouding) 

reflexzone van nieren en lever : zij helpen mee het bloed te zuiveren, 
het bloed heeft een invloed op de huid 

Specifiek 

Stimuleer de bloeddoorstroming en het zenuwstelsel naar de betrok-
ken zones. 

Acne (dikwijls hormonaal gebonden) : bijnieren (adrenaline) 
voor het openen van de longen, MR ontspannen, longen, 

hormonale uitbalancering (vooral hypofyse) 

Allergische reactie : afhankelijk van de ernst is medisch ingrij-
pen noodzakelijk ! 

Blauwe plekken : werk best niet op blauwe plekken, je kan wel 

heel voorzichtig masseren om de doorbloeding te bevorde-
ren zodat het afvalbloed kan afgevoerd worden.  Afhanke-
lijk van de oorzaak van de bloeding pas je andere reflexolo-

gie toe. 

Droge of vette huid : de schildklier en de hypofyse bepalen mee 
de vochtigheid van de huid 
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Eelt : door de eelt kan er niet gewerkt worden op zones eronder waardoor daar 
afzettingen kunnen ontstaan; eelt best laten verwijderen door pedicure, 

daarna kan reflexologie op de zones eronder 

Bij huidproblemen de reinigende en eliminerende organen (lever, lymfe, nie-
ren) mee bewerken om de huid te ontlasten in naar functie van afvalver-

wijdering  

Jeuk en vooral verplaatsende jeuk kan veroorzaakt worden door de lever 

likdoorns : likdoorns best laten behandelen door pedicure; werken op lik-
doorns is pijnlijk, werk rond de likdoorn om doorbloeding in de zone te 

bevorderen 

psoriasis : is een aandoening van de buitenste huidlaag, nieuwe cellen worden 
gevormd voor de oude loslaten.  Schildklier en bijnieren bepalen mee dit 

proces.  Bewerk ook de nieren om de uitscheidingsfunctie van de huid te 
ontlasten. 

zwetende huid en zweetvoeten wijzen op een overactief orthosympathisch 

zenuwstelsel, breng evenwicht en rust in het zenuwstelsel 

droge huid : schildklier en bijnieren  : te zwakke schildklier geeft droge huid / 
bijnieren : belangrijk voor waterhuishouding  

vette huid : te actieve schildklier geeft vette huid en vet haar 

 
Katrien Hendrickx 

Docent Integratieve Reflexologie 

Stelsel uit de cursus “Coach Reflexoloog” 

www.integratievereflexologie.be 



 

Inleiding 

Met een reeks artikelen in het BeVo magazine, zal ik telkens 
een protocol uitlichten rond een blessure die aan bod komt in 
de sportreflexologie. Niettegenstaande bewegen en de bewe-
ging begrijpen centraal staat in deze aanpak, zijn de parallellen 
met de ‘gewone’ voetreflexologie zeer duidelijk. Het is de be-
doeling met deze stukjes uw kijk op de dingen te verruimen. In 
dit artikel hebben we aandacht voor zware onderbenen. 

 

Protocol 

Een protocol is opgebouwd in drie stappen: 

Stap 1: 

Een eerste stap in een behandeling is zoveel mogelijk informa-
tie verzamelen om een idee te krijgen van de probleemzones. 
Om dit te doen werk je vanuit de voeten naar boven toe. De 
reflexzones op de voeten zijn een fundamentele spiegel van de 
rest van het lichaam en door palpatie op de voeten krijg je vrij 
snel een inzicht over de toestand boven die voeten. Deze fase 
kan soms een tijd duren, bij complexere problemen zoals adem-
haling, doorbloeding of vrij snel bij bv. Een acuut lumbaal pro-
bleem.  

 

Zware onderbenen is meestal een fundamenteel doorbloedings-
probleem maar kan zowel te maken hebben met de aanvoer van 
bloed naar de benen als met terug stuwen van het bloed naar 
boven. Beiden kunnen te zwak zijn. In het eerste geval, het aan-
voeren, is het vrij duidelijk waarom, namelijk dat het stuwende 
vanuit het bekken te zwak is, in het tweede geval speelt het in-

Zware benen 
(door John Rooms) 
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teractieve van ons lichaam een rol. Zodra een spier die terugpompt ( in ca-
sus soleus of derde kuitbeenspier in het onderbeen) verzwakt en minder 
bloed terugpompt, wordt een evenwicht gezocht in het lichaam en zal de 
aanvoer verminderen maw. wordt de doorbloeding vanuit het bekken ver-
mindert. In beide gevallen komt er dus minder bloed en zware benen.  

 

Een bijkomend effect van zware benen is kortademigheid. Zodra bloed 
minder vlot stroomt heeft dit vaak een effect op de zuurstofopname. Ook 
hier vind een aanpassing plaats. 

 

Zware benen ontwikkelen doe je geleidelijk aan, terug beginnen bewegen 
wordt gezien als oplossing maar is niet zo eenvoudig en dat bouwt zich ook 
geleidelijk op. Zowel manipulatie als oefeningen zullen noodzakelijk zijn. 

 
 

Stap 2: 

 
De tweede stap is locaal op het lichaam een aantal zones aanduiden en in-
formeren naar het gevoel dat de klant heeft. Dus door het zetten van druk 
ga je op zoek locaal in het lichaam naar de zones die de voet aangaf als 
probleem. Altijd een zeer leuke fase omdat de klant zal vaststellen dat iets 
pijn doet bij het begin van een behandeling en dat er daarna verbetering 
optreedt.  Aarzel niet om lever, psoas, milt, diafragma, atlas of nek, … 
zacht aan te raken. 

 
Sportreflexologie zoekt zijn eerste info altijd op de voeten. Begin bij de 
wervelkolom omdat pijnreacties hier vaak een indicatie geven voor pro-
bleemgebieden. Je zal opmerken dat het gebied rond sacrum en lenden be-
hoorlijk zal opspelen. Om dit te vertalen naar het lichaam is een beetje ana-
tomie nodig. De aanvoer van bloed wordt verzorgd door de psoas of grote 
lendenspier.  



  

 
 
Bij het tillen van de bovenbenen wordt bloed naar beneden ge-
stuwd.  

 
Bijkomend gaan we werken op het onderbeen. Palpatie op de 
kuitspieren zal tonen dat er een zeer gevoelige zone ligt achter 
het scheenbeen, de soleus of derde kuitspier. 

 

 



 15 

 
De rol van deze spier in het bloed terugstuwen, op het moment dat we onze 
voet afduwen om te stappen, naar boven. 

 
 
Stap 3: 

 
De derde stap is de eigenlijke behandeling.  

 
De behandeling bestaat uit een gedeelte op het onderbeen en een gedeelte 
op een zone op de voeten die ikzelf gebruik hiervoor, een nieuwe zone dus. 

 
Op het onderbeen gaan je met de lopende duim van onder naar boven ach-
ter het scheenbeen ( ongeveer 1cm) druk zetten. Hierdoor stimuleer je de 
soleus spier. 

 
Op de voeten ga je het gebied bewerken vetrekkende vanuit de lenden ( op 
de wervelkolom) langs het blaasgebied, zonder op het blaasgebied zelf te 
drukken. Dit is de psoaszone. 

 
 
Heb je vragen, footrooms@maisonjohn.com 

 
John Rooms 

Antwerpen 

12/03/19 

 

mailto:footrooms@maisonjohn.com


 

 

Ledendag  -  23/2/19 
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Cliënt : om privacy redenen zijn deze gegevens niet weerge-
geven. 

 

Algemeen 

Cliënte is ingegaan op de uitnodiging “Zwangere modellen 
gezocht” die via de Integratieve Reflexologie is uitgestuurd. 
Enkele dagen voor de les heeft zij een vroege miskraam gehad. 
Tijdens deze les heeft een medestudent haar behandeld. Na-
dien heeft zij met mij contact opgenomen voor een volgende 
behandeling. Haar keuze was gebaseerd op afstand.  

In september is het 3 jaar dat zij zwanger probeert te geraken. 
Tijdens het eerste jaar waren er geen problemen. Na het eerste 
jaar is ze van gynaecoloog veranderd. Deze stelde endometrio-
se bij haar vast. In januari 2017 heeft ze een kijkoperatie on-
dergaan. Daarna heeft ze 2x een vaginaal onderzoek gehad. 
Tot hiertoe zou de endometriose niet zijn weergekeerd. 

Zij heeft er alles voor over om zwanger te geraken. Momenteel 
doet ze yoga – kiné – psycholoog - voetreflexologie 

 

06okt18 

Na het uitbrengen van het boek ‘Vruchtbaarder dan je denkt’ 
van Greetje Van den Eede, heb ik de info aan haar doorge-
speeld. Ze heeft het boek aangeschaft en blijkbaar heeft het 
haar moed gegeven. Zij heeft beslist om nog met IVF-
behandelingen te wachten. De kwaliteit van haar eitjes is goed, 
de zaadcellen van haar man zijn kerngezond en ze wil de na-
tuur nog een kans geven. Na een IVF-behandeling ervoer ze 
ontstekingen op allerlei plaatsen in haar lichaam.  

Casus preconceptie 
(door Ria Imbrechts) 
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Haar Tarottrekkingen wijzen uit dat ze op natuurlijke wijze dient verder 
te gaan. 

03nov18 

Ze wou vorige zaterdag bij me langskomen maar door de begrafenis 
van de oma van haar beste vriendin is dit niet gelukt. Die begrafenis 
wilde ze absoluut bijwonen.  

In de kerk kon ze niet tot rust komen. Zij is in haar jeugdjaren misdie-
naar geweest maar sinds het overlijden van haar broer is ze kwaad op 
de kerk en gaat ze alleen nog wanneer ze zich wat verplicht voelt. Tij-
dens de begrafenis heeft ze zich dan ook heel slecht / kwaad gevoeld; 
ze stoorde zich aan de teksten die de pastoor voorlas en de sfeer die ze 
ervoer. 

 

Reacties eerdere behandelingen 

Behandeling na 18 augustus 2018 : ze voelde zich lichter, meer ont-
spannen 

Behandeling 06 oktober 2018 : lage rugpijn gevoeld tot namiddag 
daags nadien. Daarna over. 

Voelt zich emotioneel sterker – in bepaalde situaties toch nog wel ge-
voelig. Gedurende > 1 maand droeg ze dagelijks 2 kristallen bij 
zich. Daar stond ze op. Nu draagt ze meestal 1 kristal. ’s Morgens 
beslist ze of ze al dan niet haar maansteen zal dragen. Haar bergkris-
tal draagt ze meestal wel.  

 

Tijdslijn 

• 08dec81  Geboorte 



• +- 2002  Lactose intolerantie (+- 14 jaar) 

• 15aug05 Overlijden broer (21 jaar) door ongeval 

• 2015  start zwangerschapspoging 

• Jan17  Kijkoperatie endometriose 

• Maart18 Opstart behandeling IVF 

• April18  Terugplaatsing eitjes 

Juni18  Miskraam 

 

Intake en indruk van de cliënt 

Situatie ivm preconceptie 

Maandstonden: meestal zwaar – pijnlijk voor R – pijn in on-
derrug. Na yogasessie heeft ze haar regels meestal sneller 
(21 dagen ipv 28). Op dit ogenblik zijn haar regels 1 week 
achter de rug 

Probeert sinds 2015 om zwanger te worden. Januari 2017: 
kijkoperatie endometriose verwijderd 

Maart 2018 behandeling opgestart. April 2 embryo’s terugge-
plaatst. 1 eitje voldeed niet; juni 2018 miskraam.  

Ze overweegt om in het najaar terug een IVF-behandeling op 
te starten. 

06okt18 

Aanloop naar haar laatste maandstonden enkele dagen zeer 
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pijnlijk (buik en lage rug). Ze verwacht haar eisprong in > 1 week. Laat-
ste cyclus was 28 dagen. 

03nov18 

Voelt buik en rug nog enkele dagen voor menstruatie 

Verwacht eisprong in enkele dagen, ten laatste midden volgende week 

Preconceptieyoga doet ze niet zo vaak meer.  

Gaat dagelijks met de hond wandelen – soms wandelingen van een uur of 
meer en ze voelt zich er goed bij. 

 

Medische voorgeschiedenis + medicatie, sinds wanneer 

Ter ondersteuning vruchtbaarheid: Fertillity woman (bevat oa foliumzuur)  

06okt18 

Heeft veel last van airco op haar werk. Pijnlijke neus en gemakkelijk bloe-
dingen bij het snuiten. 

03nov18 

Pijnlijke neus en bloedingen houden aan. Misschien iets beter? Airco staat 
aan om te verwarmen. Cliënt heeft een kommetje water in haar kantoor 
geplaatst voor een betere luchtkwaliteit. 

Heeft sinds < 2 maanden last van haar darmen. Constipatie. Eet veel vezels, 
bruin brood, kiwi. Vermijdt zuivel. Neemt heel af en toe Movicolpoeder 
voor de stoelgang. 

 

 



Eventuele operaties? Ongevallen? Gevolgen daarvan? 

Jan17 Laparoscopie ifv endometriose. 

Nadien nog 2x vaginaal onderzoek 

Verwachting reflexologie 

Haar lichaam ontvankelijk en sterk maken voor zwanger-
schap. 

 

Zijn er vruchtbaarheidsproblemen in de familie op gebied 
van preconceptie, conceptie, zwangerschap, bevalling, post-
nataal  

Zus cliënte, 11 maanden ouder, heeft ook een kinderwens. 1 
eierstok is weggenomen; 2e eierstok wordt in september ver-
wijderd. 

06okt18: 

2e eierstok is ondertussen weggenomen. Weldra wordt IVF 
opgestart. Zus is momenteel onverwacht sterk en positief. 

03nov18: 

Gevoelens van zus gaan op en neer. IVF zou opgestart worden 
maar er was een bloeding opgetreden waardoor er een follikel 
is gevonden. Die moet nu spontaan afkomen. 

 

Hoe voelt de cliënt zich emotioneel, mentaal, in haar rela-
ties, op het werk? 
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Heel emotioneel; vooral na miskraam heeft ze het heel moeilijk 

Het speelt voortdurend in haar hoofd - voelt zich slachtoffer – is jaloers 
op mensen met kinderen 

Werk: heeft het moeilijk om het Sinterklaasfeest voor de kindjes van haar 
collega’s te organiseren. Haar naam staat niet op de lijst…  

06okt18 

Een collega van haar is onlangs papa geworden. Ze heeft het zeer moeilijk 
met deze situatie en de aandacht die hij krijgt. Al wou ze het wel, ze 
kon het niet over haar lippen krijgen om hem proficiat te wensen. Ze 
heeft hem per mail gefeliciteerd. Ze beseft dat deze situaties haar stress 
bezorgen. 

03nov18 

Cliënt voelt zich sterker in haar situatie, minder emotioneel. Is heel veel 
met de opvoeding van haar hond bezig. 

Werk: Het Sinterklaasfeest komt eraan. Normaal heeft ze het er heel 
moeilijk mee maar op dit ogenblik kan ze er vrede mee nemen.  

Haar broer zou vandaag 35 jaar geworden zijn (13 jaar geleden overle-
den). 

 

Hoelang is de kinderwens er?   Sinds 2015 

Bij natuurlijke conceptiepogingen: 

Hoelang?  3 jaar 

Resultaten? 



Kijkoperatie endometriose. 

Vruchtbaarheidsbehandeling en miskraam 

 

Bij medische interventies: 

Welke technieken of ingrepen ondergaan?  IVF 

Resultaten? 

2 eitjes teruggeplaatst: 1 onvoldoende kwaliteit – 1 miskraam 

Is de gynaecoloog op de hoogte van de reflexologie? 

Neen. 

 

Eventuele miskraam / zwangerschapsonderbreking? 

Juni 2018 

Op hoeveel weken?  < 2 maanden 

 

Sociale anamnese:  

Na het overlijden van haar broer, heeft haar zus 3 jaar geen 
contact meer gehad met haar familie. Na deze periode hebben 
ze de spons erover geveegd. Haar zus heeft geen gemakkelijk 
karakter en heeft Borderline. Niettegenstaande haar zus het 
emotioneel zeer zwaar heeft, staan ze nu dichter bij elkaar dan 
ooit. 
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Met haar overleden broer had ze een heel nauwe band; haar steun en toe-
verlaat. 

06okt18 

Haar moeder (63 jaar) zit op het randje van een burn-out. Zij heeft een 
nogal verantwoordelijke functie op de luchthaven. In juni heeft zij 
een rugoperatie ondergaan. Begin september heeft ze het werk terug 
hervat. De druk en de jonge collega’s kan ze niet meer aan. Na twee 
weken werken is ze terug thuis.  

Voor de hervatting van haar werk, kende de moeder enorm veel stress en 
weende ze veel. Ze was bang om terug te gaan.  

Haar ouders hebben een buitenverblijf in Spanje. Papa is met pensioen 
en zou graag enkele maanden op jaarbasis ginds wonen. Haar moeder 
wil zolang haar dochters niet achterlaten. 2 weken is voor haar lang 
genoeg. 

03nov18 

Mama vindt geen rust. Ze is nog in ziekteverlof en is voor 3 weken naar 
Spanje vertrokken. Daar zorgen ze een week voor de hond van vrien-
den. Haar papa heeft eindelijk toegegeven om ook een hondje aan te 
schaffen. Daar kijkt haar mama heel hard naar uit. 

 

 

 

 

 

 



Levenswijze 

 

 

Emotionele en psychische toestand van de cliënt 

Zeer emotioneel; kan tranen niet bedwingen tijdens gesprek 

Speelt in haar hoofd; kan het niet loslaten en bezorgd haar 
stress 

Heeft ondanks haar leeftijd een jeugdige uitstraling zowel fy-
siek als mentaliteit 

 

Alcohol-
verbruik 

Geen wijn of bier. Af en toe Pasoa Orange 

Allergie-
ën 

Lactose intolerantie (aanval: zweten, krampen 
in darmen) 

Hobby’s Recent puppy – houdt zich bezig met zijn op-
voeding 

Roker Neen 

Slaappa-
troon 

Probeert voldoende te slapen – voelt zich ’s 
morgens vaak nog moe 

Sport + 
frequen-
tie 

Regelmatig yoga – dagelijks wandelen met 
hond 

Kine: om de 1 à 2 weken 

Voeding Kip en varianten – rundvlees – groenteburgers 

Drank: vooral water – geen frisdrank. Wel 
Looza Ace en Aquarius 
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06okt18 

Idem 

03nov18 

Ziet er gelukkig en jeugdig uit maar heel gevoelig. Weent snel tijdens 
praten. 

Kwaad op kerk, maatschappij – voelt zich vaak slachtoffer 

 

Lichaamsstaal 

Zeer emotioneel  

Lichtjes gespannen 

06okt18 

Alhoewel ze er gelukkige uitstraling heeft, is ze zeer emotioneel en 
weent ze heel gemakkelijk 

03nov18 

Gelukkige en jeugdige uitstraling 

Praat veel en gemakkelijk over zichzelf – zoekt steun 

 

Observatie van de voeten van cliënt 

Visueel: eelt, groeven, kleur, structuur, stand van de tenen, vorm van 
voeten, … 



Verzorgde voeten 

Dikke teentopjes 

Vrij zwaar 

06okt18 

Idem  

Teentopjes vrij rood 

L vervelling op verschillende plaatsen: hartzone – onder teen 
lateraal 

03nov18 

Zware indruk, vooral tenen, borst- en buikgebied 

 

Tast: hoe voelen de voeten aan? 

Aangenaam warm 

Vermoeide indruk 

06okt18 

Idem 

Zacht 

03nov18 

Borst- en buikgedeelte warm 
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Hielen kouder 

Stram  

 

Beschrijving van de behandeling 

 

Aanvoelen van de reflexzones 

Lichtgezwollen borstgebied dorsaal + plantair 

Weinig energie: lever – nieren 

06okt18 

Idem 

03nov18 

Zwaar borstgebied 

Weinig nierenergie 

R harde DD 

 

Behandelplan 

Voeten losmaken (stroming) met extra aandacht aan het bekken - borst-
gebied 

Plexus solaris 



MR – psoas – Quadratus Lumborum + bezenuwing 

Hormonale uitbalancering 

Lymfedrainage 

Brazilian Toe 

06okt18 

Zie boven  

Vooral rust in hoofd brengen 

Bekken stimuleren 

03nov18 

Zie eerste behandeling 

Lever – nieren: goede doorbloeding 

Mi6 – N1: onvruchtbaarheid 

Ni3 – M16: doorbloeding van eierstokken 

Link: nier – baarmoeder – eierstok 

Darmgebied  

Gebruikte technieken 

Hielen vasthouden begin en einde behandeling  

Hielstretch – enkelboogie – bekkenstretch  

Voeten losmaken: tenen – longpomp – MR met NF 

Borstgebied dorsaal + plantair: lopende duim 
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Plexus solaris 

Psoas: zenuw- en reflexpunt 

Ontspannen van ruggengraat 

Spijsverteringssysteem met lopende duim 

Nieren en urinewegen: lopende duim + nierflush  

Lever: lopende duim 

gal + milt  

baarmoeder + eierstokken: massage + lopende duim 

Hormonale uitbalancering  

ZS ortho + para 

Brazialian Toe 

Yin-yanggreep 

Bekken: lopende duim + vingers. Bij afsluiting kacheltje aangestoken 

Lemniscaat  

06okt18 

Hielen vasthouden begin en einde behandeling. Voor de afronding: cha-
kra’s behandeld tijdens vasthouden hielen. 

Hielstretch – enkelboogie 

Voeten losgemaakt: tenen – MR – middenvoetsbeentjes – schouder- en 
lendenlijn 

Behandeling van ruggengraat: lopende duim + bewerking van verschillen-



de banen 

Psoas + quadratus lumborum 

PS: 3x 

Nieren en urinewegen: lopende duim + nierflush  

Lever: lopende duim 

gal + milt  

baarmoeder + eierstokken: massage + lopende duim 

Hormonale uitbalancering 

ZS: ortho + para uitbalancering 

N1 naar einde behandeling: energie 

Grondige bewerking van het bekken en naar einde toe kachel-
tje aangestoken 

Greep : vingers dorsaal in mekaar, duimen plantair en lijn per 
lijn opentrekken. Gebruikt als massage. 

Limbisch systeem 

Brazilian Toe Balance 

Lymfedrainage: kort maar wel over alle zones 

Link baarmoeder – eierstokken – hartchakra 

Yin-yanggreep 

Lemniscaat 
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03nov18 

Hielen vasthouden begin en einde behandeling 

Hielstretch – enkelboogie – enkelrotatie - bekkenstretch 

Voeten losgemaakt: middenvoetsbeentjes, ruggengraat, schouder- en len-
denlijn 

Schouders dorsaal en plantair: lopende vingers + duim + massage 

Tenen: losgemaakt + verschillende banen met lopende duim + rust door 
massage teenkootje 

MR: goed bewerkt met lopende duim – opentrekken met duimen 

Psoas + zenuwpunt en quadratus lumborum 

Longenwals + lopende duim 

Plexus Solaris 2x 

Yin Yanggreep 

Limbisch systeem 

Brazilian Toe 

Link: nier – baarmoeder – eierstok. Verschillende malen herhaald tijdens 
behandeling. 

Link: baarmoeder – hart 

Lemniscaat 

Meridiaanpunten: Mi6 – N1: onvruchtbaarheid + Ni3 – M16: doorbloe-
ding van eierstokken 

Darmgebied: lopende duim. Rocking op Klep van Bauhin 



Baarmoeder: zachte massage + zachte lopende duim over eier-
stokken 

Nieren + urinewegen: lopende duim + nierflush. Goed bewerkt 
ifv bloeddoorstroming 

Lever - maag: lopende duim – gal + milt 

Ruggengraat: verschillende banen met lopende duim + lopen-
de vingers + dorsaal en ventraal bewerkt vooral ter hoogte 
van de DD 

ZS: ortho en para 

Bilspieren met hefboomtechniek 

Bekkengebied: naar einde behandeling goed gemasseerd 

Hormonale uitbalancering 

 

Effect van de behandeling 

Cliënt is zeer rustig 

Energie in systeem gebracht (lever – nieren – bekken) – door-
stroming 

Emotionele rust 

06okt18 

Voeten zijn opmerkelijk losser 

Buik rommelde na het behandelen van de darmen 

03nov18 
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Voeten losser. Geen spanning meer op darmen 

Heel rustig – ziet er meer ontspannen uit – geeuwt continu 

 

Reacties van de cliënt 

Cliënt heeft even haar hoofd kunnen leegmaken. Voelt zich rustig en 
vredig.  

De behandeling van de kleinere tenen was vrij pijnlijk. 

06okt18 

cliënte is rustig maar voelt zich zwaar 

Even had ze hoofdpijn en braakneigingen: voor de laatste 10 minuten 
van de behandeling. Na haar focus op haar ademhaling ging het beter. 

Geeuwt voortdurend 

Pijn in onderrug 

Na de behandeling heeft ze steken in haar hoofd die snel weer wegtrek-
ken 

03nov18 

Voelt zich zeer rustig 

In het begin van de behandeling had ze steken in haar onderbuik 
(baarmoeder?) 

Buik is minder gezwollen 

Licht in haar hoofd 

 

Advies en opvolging 

 



Welke opvolging met welke technieken voorzien in de ver-
volgbehandeling? 

Aandacht voor borst-, buik- en bekkengebied 

Lymfedrainage 

Hormonale uitbalancering 

Limbisch systeem 

Brazilian Toe 

Chakra’s 

Energie brengen in systeem 

06okt18 

Idem 

Vooral rust brengen in hoofd 

Vernieuwde energie in lichaam brengen 

03nov18 

Idem eerste behandeling 

Tenen – nek – schouders: goed ontspannen en rust brengen in 
hoofd 

Darmen verder op te volgen. Eventueel zenuwreflexologie toe 
te passen 

Verder werken ifv preconceptie: meridianen – links – voort-
plantingsorganen – bekken  



 37 

Leverenergie op te volgen 

 

Conclusies tijdens en na de behandeling 

Behandeling en intake > 2 uur. Na de behandeling bleef ze maar door-
praten en aangezien ik een volgende afspraak had, heb ik het gesprek 
vriendelijk beëindigd. 

Zij heeft vooral een luisterend en begrijpend oor nodig. Ze geeft me het 
gevoel dat ze op me rekent en zich aan me vastklampt.  

De kristallen die ik heb liggen, interesseerden haar. Zij vroeg een maan-
steen en heb hem meegegeven. Ook info van de nakende Spirituele 
beurs waar zij eventueel kristallen kan kopen met bijhorende info. 

Ingespeeld op het belang van gezonde voeding: veel verse groenten, 
fruit, water. Minder vlees, suikers en in haar geval geen zuivelpro-
ducten. 

Bekkenoefeningen meegegeven. Aangeraden om zoveel mogelijk te 
bewegen. Wandelingen in de natuur zijn goed voor lichaam en geest. 

Teentopjes zijn zeer dik. Vooral 4e en 5e teen waren pijnlijk. 

De pijnlijkste punten (losmaken + psoas) heb ik in het begin van de be-
handeling uitgevoerd zodat ik haar nadien maximaal rust kon geven 
(ZS – Limbisch systeem – Brazilian Toe – HR - …) 

MR pijnlijk. Pijn vervaagt snel. 

Voeten voelden na afloop nog zwaarder aan en gaven een gevoel van 
ontspanning 

06okt18 

Behandeling en voor- en nagesprek van ruim 2,5 uur. Gelukkig had ze 
een afspraak bij de hondenschool. ☺ 



Zij draagt dagelijks 2 kristallen: maansteen en bergkristal. 
Tijdens de behandeling heb ik kristallen op volgende cha-
kra’s gelegd: gronding – hartchakra en kruinchakra 

Ze heeft het moeilijk om voor iemand anders gelukkig te zijn 
(collega papa). Neigt zich in de rol van slachtoffer te hul-
len. Heb hier voorzichtig op ingespeeld dat het belang van 
haar gedachten ook een grote rol voor haar lichaam spelen. 
Door krampachtig vast te houden aan haar (negatieve) ge-
dachten, kan ze de levensstroom blokkeren. Ze staat volle-
dig open voor goede raad en probeert het om te zetten in 
haar dagelijks leven (bv blij zijn voor anderen, kindjes van 
collega’s te laten genieten van een mooi Sinterklaasfeest 
zonder afgunst). 

Toelichting en info over affirmaties meegegeven. 

De periode van haar hoofdpijn en braakneigingen, was ik haar 
(voornaamste) chakra’s aan het readen en healen. Opval-
lend hoe gevoelig zij is.  

In haar hartchakra zag ik de beelden van een vulkaan die uit-
barstte. Alle (negatieve) emoties werden eruit gespuwd en 
er kwam ruimte voor het nieuwe. In de krater zag ik enorm 
veel liefde. In de directe omgeving van de vulkaan was er 
veel groei / nieuw leven. Dit verhaal heb ik haar niet ver-
teld. 

Ook haar grond- en kruinchakra hadden veel aandacht nodig.  

Alle chakra’s gereinigd en op mekaar afgestemd met een sa-
menspel van kosmische en aarde-energie. 2e en 3e chakra 
waren moeilijk bereikbaar. 

Bij aanvang van de behandeling van R zwaarder dan L. Bij 
het einde van de behandeling was het omgekeerd. 
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PS: moeilijke doorstroming. Bij de derde maal ging het vlotter. 

Bij het strijken over de middenvoetsbeentjes had de klant pijn R ter 
hoogte van het psoaspunt. Verder voorzichtig behandeld. L ging 
beter. 

MR zat losser en was minder pijnlijk dan bij eerste behandeling. 

Lange rugspier vrij hard 

3e teen van beide voeten pijnlijk lateraal 

HR: hypothalamus L zwaarder en moeilijk in balans te brengen → 
emoties 

Gespannen maagingang 

Harde lever; vrij snel los 

03nov18 

Behandeling van 1 uur + gesprek voor en na samen 1 uur 

R voelde opmerkelijk zwaarder aan dan L. Algemeen was R veel pijn-
lijker en gevoeliger dan L. Ook minder soepel. Na de behandeling 
was het verschil in zwaarte miniem. 

Tenen: pijnlijk en veel aandacht gegeven. 

Schoudergebied: hard. Goed bewerkt. 

R DD: horizontaal hard stuk naar mediale kant gericht en omgeving 
Klep van Bauhin. Goed bewerkt met lopende duim + ruggengraat 
ifv zenuwpunten dorsaal en ventraal naar darmen bewerkt.  

Ruggengraat zeer goed bewerkt om een goede bloeddoorstroming op 



gang te brengen. Spanning op lange rugspier. 

Ter bevordering van de stoelgang aangeraden om gedroogde 
pruimen en peren uit te proberen. Zij stemde hiermee in 
want ze neemt niet graag Movicolpoeder. 

Tenen waren pijnlijk. Vooral R. Goed bewerkt omdat ik aan-
voel dat haar gedachtengang heel belangrijk is ifv haar kin-
derwens. 

MR: hard en pijnlijk. Volgens haar toch minder pijnlijk dan 
eerste keer. Kwam moeilijk los. Hulp van Nervus Frenicus. 

Psoas: R pijnlijker dan L 

HR: evenwicht kwam moeilijker op gang. Ook bij uitbalance-
ring van het ZS. 

Tijdens de behandeling de meridiaanpunten meermaals behan-
deld en de links verschillende malen toegepast. Ook syner-
getisch. 

Leverenergie vrij zwak. Goed bewerkt.  

 

Is er een positieve respons op de reflexologie? 

Ja, zij staat open voor alternatieve geneeswijzen. Heeft een 8-
tal jaar geleden voor het eerst kennisgemaakt met voetreflexo-
logie. Heeft na de behandeling weer wat kracht/hoop gekregen 
om door te gaan.  

03nov18 
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Zij voelt zich goed na de behandeling 

Ze ervaart dat haar lichaam stijf is (zittend beroep) en overweegt om terug 
meer yoga te doen. Nu wandelt ze veel met de hond en dat ervaart ze 
ook positief. 

Voelt zich emotioneel sterker 

 

Verdere behandelingen voorzien?  Ifv haar kinderwens, liefst minstens 
2x / maand; voor en na haar maandelijkse cyclus. 

 

 
Verslag door  
Ria Imbrechts 
Afgestudeerd Integratieve Reflexoloog 
  



 
BeVo heeft het genoegen een internationaal docent te mogen verwel-

komen. 

Italiaan Orlando Volpe - afgestudeerd in psychologische wetenschap-

pen en technieken - reflexoloog - welzijnswerker en docent komt naar 

België om jou een diepe relaxatiebehandeling via reflexologie aan te 

leren.  

 

Thema: DE ROL VAN DE PSYCHE EN VOEDING IN  

PSYCHOFYSIEKE STRESS, DEPRESSIE, ANGST, PANIEK-

AANVALLEN EN ADHD BIJ KINDEREN  

 

De cursus is volboekt, maar je kan je nog aanmelden voor de wacht-

lijst indien er per toeval een plaatsje zou vrijkomen.  

 

Datum : 8 en 9 juni om 9u30 

Plaats : Rue de Hamme-Mille 196 te Nethen 

 

TWEEDAAGSE CURUS REFLEXOLOGIE 

DE ROL VAN DE PSYCHE EN VOEDING IN PSYCHO-
FYSIEKE STRESS, DEPRESSIE, ANGST, PANIEKAAN-
VALLEN EN ADHD  
 
Velen van ons hebben zeker gehoord, kennen mensen die eraan 
lijden of hebben persoonlijke ervaringen met kwalen zoals psy-
chofysische stress, angst, depressie of paniekaanvallen. Sinds 
enkele jaren zijn veel ouders gediagnosticeerd met Attention 
Deficit en Hyperactivity Disorder voor hun kinderen.  Bij dit 
type aandoening zijn miljoenen mensen betrokken en de trend 
groeit. 
Het kennen van deze problemen, wat ze zijn, hoe ze zich kun-
nen ontwikkelen en nuttige informatie hebben voor primaire 
preventie, kan een waardevolle hulp zijn voor ieder van ons. 
Overleg met specialisten die kunnen helpen bij het oplossen 
van deze disharmonieën is ongetwijfeld nuttig en moet worden 
gedaan, maar er zijn enkele dingen die we allemaal kunnen toe-
passen als een preventief middel, zowel als levensstijl als 
rechtstreeks handelen in het lichaam.  

Orlando Volpe 
(8+9 juni 2019) 
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Simpele dingen, voor iedereen. Het aanbieden van deze begrippen is het 
doel van deze cursus. 
 
Docent: Orlando Volpe - afgestudeerd in psychologische wetenschappen 
en technieken - reflexoloog - welzijnswerker - docent (Italië) 

 
Duur van de cursus: 2 dagen (14 uur) 
 
Aan wie het is gericht:  Reflexologen 
 
Kleding: Makkelijke kledij (neem de tweede dag een mat mee voor de 
oefeningen 
 
Doel van de cursus:  
• Informatie geven over wat stress, angst, paniek, depressie en ADHD 
zijn. 
• Informatie verstrekken over de aanpak van geneeskunde en psychologie 
voor deze disharmonie, alsook de rol van voeding.  
• Een hulpmiddel bieden voor theoretische en praktische kennis om de 
natuurlijke overexpressie van cortisol, noradrenaline en melkzuur tegen te 
gaan. De beschikbaarheid om serotonine, dopamine, gaba en melatonine in 
balans te brengen. De rol van zonlicht en kunstlicht.  
• Informatie geven over attitudes en gedrag om deze disharmonie te voor-
komen en tegen te gaan 
• Nuttige informatie verstrekken om een behandeling / autobeheersing uit 
te voeren op punten / gebieden die specifiek zijn voor het lichaam en die 
ontspanning veroorzaken 
Theoretisch deel (eerste dag) 
• Mnemonisch archief en lichaamsarchief  
• Concept ontspanning  
• Hormonen en neurotransmitters die betrokken zijn bij de disharmonieën 
die door de cursus worden bestreken  
• Bloedonderzoeken die van pas kunnen komen  



• Het belang van voeding als preventie en als ondersteuning 
voor therapieën van specialisten  
• Ademen 
 
Praktisch gedeelte (tweede dag)  
• Identificatie van punten en gebieden op het lichaam (hoofd, 
maag, hand, voet ...), nuttig voor een goede ontspanning  
• Opzetten en uitvoeren van een ontspannende behandeling  
• Een zelfbehandeling instellen en uitvoeren  
• Oefeningen - stretchen - shiatsu gericht op ontspanning en 
bepaalde organen 
 
De cursus wordt gegeven in het Engels en vertaald door onze 
tolk naar het nederlands.. De cursus zelf wordt door Orlando 
Volpe verzorgd en bezorgd. Indien tijdig, laten we deze ook 
nog vertalen naar het Nederlands.  
 
Graag tot dan 
Lydie, Sonja & Tamara 
Team BeVo 
 
Veelgestelde vragen 
  
Wat is het restitutiebeleid?  
Annulering dient schriftelijk of per mail te gebeuren 
aan congres@bevo-belgië.org. 
In geval van annulering tot 30 dagen voor aanvang wordt 50% van 
het inschrijfgeld in rekening gebracht.  Het restbedrag wordt naar uw 
rekening teruggestort. Na deze datum is restitutie van het inschrijf-
geld niet meer mogelijk.  
  
Wat mag ik meebrengen naar het evenement?  
Een mat voor de tweede dag.  Lunch wordt voorzien en koffie en wa-
ter is beschikbaar gedurende de gehele dag.   
 
Moet ik mijn ticket afgedrukt meenemen?  
Je moet je ticket afgedrukt of digitaal meebrengen. Dit om een vlotte 
ontvangst te bevorderen.  
  
Hoe kan ik de organisator bereiken als ik vragen heb?  
Je kan mailen naar Tamara Cobos Rodriguez via  congres@bevo-
belgie.org of bellen naar 0473 473 979. Kreeg je binnen de week 
geen antwoord dan liep er iets mis. Aarzel niet om dan opnieuw te 
mailen of bellen. 
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Wil je als reflexoloog samen met collega’s mee bouwen aan (h)erkenning 
van reflexologie en samen borg staan voor professionele en kwaliteitsvolle 
reflexologie? 
Dan verwelkomen we je graag als lid van BeVo – de enige officieel erken-
de beroepsvereniging van reflexologen in België. 
Als volwaardig erkend lid betaal je een jaarlijkse bijdrage van 90 euro (en 
in ruil: 
 

• laat je je praktijk groeien door de vermelding op onze social media en 
website (met vermelding van kwaliteitslabel) 

• ben je steeds op de hoogte van wat reilt en zeilt via onze nieuwsbrief 
met o.a. nieuws van FOD Economie, RiEN,… 

• staan wij jou als erkende beroepsvereniging steeds te woord om op al 
je vragen een antwoord te geven 

• kun je een voordelige groepsverzekering BA afsluiten 

• ontvang je per kwartaal ons magazine met inspirerende, relevante arti-
kelen, onderzoeken, boeken, opleidingen,… 

• kun je een kwaliteitsschild van BeVo bestellen om in je praktijk uit te 
hangen 

• krijg je toegang tot ons extranet met veel extra info over reflexologie, 
BeVo, research, maar ook gratis te downloaden marketingmateriaal zoals 
foto’s e.d. 

• krijg je korting voor ons jaarlijks congres met interessante sprekers, 
leer je van andere reflexlogen en werk je aan het behouden van je kwali-
teitslabel 

• krijg je GRATIS toegang tot onze ledendag om met ons (het bestuur) 
in gesprek te gaan, je vaardigheden te oefenen en ook zo werk je aan het 
behouden van je kwaliteitslabel 

• krijg je toegang tot het deelnemen aan onze familiedag zodat je kan 
netwerken met collega’s op een ontspannen manier samen met je familie 

• kan je gratis gebruik maken van onze banner. 
 
Meer info vind je op de website http://www.bevo-belgie.org/lidmaatschap/ 

Voordelen lidmaatschap 



BeVo 

Anglo 35 

9870 Zulte 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

Bank: IBAN : BE 19 0018 1171 8712 t.n.v. BeVo 

Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacte-

ren. Op deze manier ontvang je sneller en correcter ant-

woord en voorkom je dubbel werk binnen onze organisa-

tie. 

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 

 

Penningmeester 

Sonja De Loose - Dorpvaart 8  - 9180 Moerbeke Waas - 

0475/49.30.25  

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Contactgegevens 
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(vlnr: Sonja, Tamara, Lydie) 

 

Erkenningen van leden 

Ann Van De Voorde - Roggestraat 19 - 9160 Lokeren - 

0497/13.78.49 

erkenning@bevo-belgie.org 

Deze werkgroep bekijkt binnenkomende aanvragen van lid-

maatschap (volwaardig lid, aspirant lid en steunend lid) .  

Navorming en samenwerkende scholen  

Jelle Verbiest & Sabine van Cauwenberge 

navorming@bevo-belgie.org 

Tevens bekijkt deze werkgroep of de binnengegeven scho-

lendossiers voldoen aan het core curriculum dat BeVo voor-

op stelt. Deze werkgroep bestaat uit collega's die niet ver-

bonden zijn aan een school om objectiviteit te garanderen. 

Ze werken aan de hand van checklijsten. 

 

Inschrijvingen en communicatie over congres 

congres@bevo-belgie.org 

Magazine BeVo 

Sonja De Loose  

secretariaat@bevo-belgie.org 

 



2019 

• Cursus Orlando Volpe : 8+9 juni 2019 

• Examens examencommissie : 16 juni 2019 

• Congres : 28 september 2019 

 

2020 

• Ledendag : 22 februari 2020 

BeVo Agenda 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 

Beroepsvereniging van Reflexologisten 

… dat ben jij ! 

een vereniging van en voor leden 


