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Lieve leden, 

 

We springen de lente in en beginnen met: sneeuw! En dat een week na de 
warmste dagen van maart ooit. 

Maar zoals Prince het jaren geleden zong: ’sometimes it shows in april’. 
Sneeuw brengt schoonheid, het is niet meer dan de pracht van de natuur.  

 

De lente brengt op zijn beurt dan energie. De dagen worden langer en dat 
vindt ons bioritme leuk.  

Ga naar buiten en kijk verwonderd naar de metamorfose van de natuur. Ge-
niet van de zon, laat deze jou vitamine D brengen en laat het extra licht jou 
energie geven.  

Doe die schoenen uit en STA… bewust … met je beide voeten op de grond 
en voel… voel alles om je heen, hoor alles om je heen, voel alles binnen in 
jou zelf... 

Laat je inspireren en geruststellen. Besef dat, net zoals in de lente, alles altijd 
weer opnieuw begint, want de cyclus van de lente is deze van groei. 

 

Voor BeVo de cyclus waar beslissingen genomen worden over ‘de toekomst 
van reflexologie', want BeVo heeft, zoals gemeld op de ledendag, veel voor-
nemens dit jaar. 

Voor elk project werd intussen het zaadje geplant. 
Sommige zullen sneller uitkomen dan anderen, maar 
alles zal bloeien op zijn eigen goede moment.  

Dat is mijn geruststellende gedachte. 

 

Veel leesgenot. 
Jullie voorzitter, Tamara 

Welkom door de voorzitter 



 
Energetisch werken in de reflexologie 

Concept van de energetische geneeskunde  

 

Energetisch werken is een visie uit het oosten en de energeti-
sche geneeskunde die je integreert in je reflexologie.  

Energie is de bron van het universum. De natuur en de mens 
bestaan, leven en functioneren dankzij deze oorspronkelijke 
energie, die alles met alles en iedereen met iedereen verbindt; 
die alles vormt, voedt, zuivert en transformeert. De mens is 
verbonden met de energieën van universum en aarde; ons 
lichaam is doorstroomd via energiebanen en energiecentra.  
Er is een constante uitwisseling tussen de energieën binnen 
en de energieën buiten ons; ze beïnvloeden al onze proces-
sen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak. 
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 Deze energie kan vele vormen aannemen: 
van gecondenseerd en gematerialiseerd tot 
heel subtiel. Gematerialiseerd is yin zoals 
de aarde, de natuur, ons lichaam; subtiel en 
ijl is yang zoals het universum, onze ge-
dachten, onze emoties, … 

Materie kunnen we zien en voelen met onze 
fysieke zintuigen; subtiele energie kunnen 
we paranormaal waarnemen.  Dit vermogen 
heeft iedereen, alleen wordt dit in onze wes-
terse wereld niet geactiveerd; het rationele 
denken verhindert dit. 

  

Het is niet de bedoeling uit te weiden over energie; overal vind je in-
formatie over energieën, meridianen, chakra’s, aura, …  

 

Energetisch werken  
 

Bij energetisch werken implementeer je dit concept in je reflexologie 
en je past het toe via geëigende technieken. Je integreert bewust-
zijns- en informatievelden (subtiele energie) om holistischer, diep-
gaander en transformerender te werken. 

 

Eigenschappen van energetisch werken 

 

• Diepe ontspanning als absolute voorwaarde 

• Zachte aandacht en focus  

• Verbinden met het bewustzijnsveld, met energiebronnen 

• Inzicht in je eigen referentiekader en het doorzien 

• Werken met positieve informatie en positieve intenties (zeker 
geen focus op klachten, symptomen en ziekten) 



 

• Niet oordelen, niet ingrijpen, respect voor ieders tempo  

• Vertrouwen in het transformatie proces 

 

Integratie in de reflexologie  

 

Als reflexoloog begrijp je dit energetische concept. Je kent de 
wetten van energie en het universum; je hebt kennis van meri-
dianen, dantians, chakra’s.  

Je kan werken met  bewustzijns- en informatievelden. 

 

Het energetische integreren in bekende technieken: 

• enkelboegie: nier- en blaasmeridiaan liggen rond de 
enkels, je activeert deze energie stromen in het lichaam 

• hielen vasthouden: hielen (bekken) is aarding, veilig-
heid, stabiliteit, zekerheid, vertrouwen, overgave, be-
staansrecht  

• tenen bewerken: je tenen zijn je hersenen met je ze-
nuwstelsel, met al je zintuigen en hun zenuwinnervatie; 
maar ze zijn net zo goed je ‘antennes’, je sensoren naar 
de buitenwereld; de begin- en eindpunten van meridia-
nen waarmee je aansluit op het universele veld 

• hormonale uitbalancering: alle hormonale klieren zijn 
gelinkt met de hoofdchakra’s; deze klieren bewerken 
beïnvloedt de chakra’s en omgekeerd 

• wervelkolom zone: de wervelkolom is het centrale ka-
naal waarin yin (aarde) en yang (universum) stromen; 
deze zone bewerken activeert de yin-yang stroming in 
het lichaam, die op zijn beurt dantians, chakra’s en or-
ganen voedt; de wervelkolom zorgt voor centering en 
stabiliteit 
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• zone van het oor: deze zone is tegelijk een punt op de gal-

blaasmeridiaan: het ‘balance point’, het evenwichtspunt op AL-
LE vlakken; is tegelijk de zone van de oksel, toegangspoort en 
doorstroompunt zowel in het oosten als in het westen: het be-
lang van ruime oksels. Je bewust zijn van de reikwijdte van 
deze zone, geeft je veel meer informatie als je blokkades er-
vaart op deze zone, je hebt zoveel meer aanknopingspunten  

• Plexus solaris of nierpunt 1: bijvoorbeeld diepe angst voor be-
valling: zones ontspannen van spieren eventueel met hun ze-
nuwpunten, openen van het bekken; zelf in een kalme, rustige, 
ontspannen bewustzijnsstaat blijven die zich vermengt met het 
energieveld van cliënt, focussen met positieve informatie en 
visualisatie op PS of Ni1, angst transformeren naar vertrouwen 
en rust 

• … 

 

Technieken rechtstreeks op het energetische systeem:  

• uitbalanceren van het centrale kanaal: je linkt dikke teentop 
(kruinchakra) met hiel (grondchakara) en harmoniseert 

• uitbalanceren van de dantians: je verbindt hoofdzone met zo-
nes van borstgebied en bekken en harmoniseert 

• uitbalanceren van de chakra’s: je linkt op beide voeten tegelijk 
de chakra’s met zichzelf of je harmoniseert voet per voet cha-
kra per chakra op hun zone  

• bewerken van acupressuurpunten en meridianen op voeten en 
onderbenen  (eventueel de rest van het lichaam)  

• Yin-yang strijking op de voeten en onderbenen: strijk omhoog 
van de mediale kant dikke teen naar binnen enkel, naar bin-
nenkant knie (yin stroming) en strijk naar beneden via buiten-
kant knie naar buitenenkel en laterale kant kleine teen (yang 
stroming), herhaal een aantal keer 

• … 



  

Puur energetisch werken  

Je eigen bewustzijnsniveau en het vermogen aan te sluiten op 
bewustzijnsvelden bepaalt de zuiverheid en de kracht van je 
energetisch werken. Een verruimd bewustzijn ontwikkelt 
healing capaciteiten: je focus transformeert energieën: where 
attention goes, energy flows and life grows … 

 

Jij bepaalt als reflexoloog zelf op welk niveau en in welk be-
wustzijnsveld je werkt, je bent de meester van jezelf … 

 

Van 3D naar 5D bewustzijn: de grote evolutie 
 

Energetisch werken is een toestand van ‘zijn’; van stilte, leegte 
en focus; van handelen door niet te handelen. 

 

“Het cultiveren van energie is niet het fundamentele; dat is het 
cultiveren van de geest. De beheersing van energie wordt 
werkelijk bereikt door het meesterschap over het bewustzijn.” 

 

Energetisch werken wordt bepaald door ons bewustzijn. Ons 
bewustzijn wordt bepaald door ons referentiekader. Iedereen 
bouwt zijn eigen normen en waarden op op basis van zijn op-
voeding, zijn werk, zijn ervaringen, … iedereen kijkt door zijn 
eigen gekleurde bril.   

 

3D bewustzijn is gebaseerd op - belemmerende - fysieke, 
emotionele, mentale en zelfs spirituele factoren die zorgen 
voor blokkades en remming in groei. Het rationele denken 
speelt een belangrijke rol. Je bent slaaf van jezelf en van je 
omgeving. 
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 5D bewustzijn is eenheidsbewustzijn gebaseerd op vrijheid en harmo-
nie. Het rationele denken maakt plaats voor een verruimd bewustzijn. 
Je bent vrij en onafhankelijk. Je bent je eigen meester. 

 

Evolueren van 3D naar 4D en 5D is een langzaam groeiproces, een 
bewustzijn in ontwikkeling. Je evolueert naar een hoger bewustzijn ter-
wijl je hier en nu, in het huidige moment, grondig verankerd blijft in je 
fysieke en tegelijk bewust subtiele lichaam. Van 3D naar 4D en 5D is 
een evolutie naar een verruimd en onafhankelijk bewustzijn.  

 

Ter illustratie hiervan enkele voorbeelden uit de reflexologie:  

psychozone massage: je werkt op psychozones, -banen en acupunc-
tuurpunten.  In 5D verruim je het tijd-ruimtekader tot bewustzijnsvelden 
waarin je informatie krijgt (en stuurt) van voorouders, vroegere levens, 
oude culturen = ervaringen van cliënten en cursisten van de opleiding 
(vandaar ook dat ik deze techniek omgedoopt heb tot psychozone har-
monisering omdat hij harmoniseert op vele en diepe lagen). 

chakra’s: op chakra’s werken kan vanuit 3D: je weet dat ieder chakra 
verbonden is met bepaalde persoonlijkheidsaspecten, dat ze samen 
jouw persoonlijkheid uitmaken en dat ze best samen in harmonie en 
goed stromend zijn. 5D integreren verbindt deze chakra’s met hogere 
bewustzijnsvelden waarin wetten en overtuigingen heersen die in 3D 
niet zo vanzelfsprekend zijn: leven in overvloed, meester zijn van jezelf, 
verbonden zijn met je ware zelf en vertrouwen op je eigen krachtbron, 
leven in verbondenheid, zelfverwezenlijking, … 

 

https://www.beatrizsinger.com/blog/quantum-physics-chakras-and-
crystals 



 het nier-blaas systeem. De nierflush is een bekende techniek: 
je strijkt van de nier, via de ureter naar de blaas en liefst ver-
der door via de urethra het lichaam uit. In 3D denken doe je dit 
niet omgekeerd. Angst is de ondertoon, want je brengt afval-
stoffen weer in het lichaam. De kennis van fysiologie (jouw 
referentiekader) bepaalt je manier van werken. In de 5D tech-
niek kan je bijvoorbeeld  van de blaas via de ureter naar de 
nier. Dit is een verruiming op het puur anatomisch denken; je 
gaat heel diep het nier-blaas systeem verkennen waarbij je 
allerlei informatie oppikt (diepe angsten, overgeërfde thema’s, 
trauma’s, stress, bewustzijnsinformatie, …) 

 

Mag je dan om het even wat mag doen?  

Het antwoord is NEEN. Je weet waarmee je bezig bent: je 
hebt inzicht in de energetische systemen; je kent de theorie; je 
hebt ermee leren werken; je hebt de systemen zelf ervaren;   
je kent technieken om ermee te werken. Je weet perfect wat je 
doet. 
 

Opleiding Energetisch Reflexoloog 
 

Specialisatie erkend door BeVo en BMF van 7 dagen met 

• theorie: energie,  5-elementen leer, meridianen, danti-
ans, chakra’s en aura;  

• zelfexploratie: je verkent en ontwikkelt de systemen bij 
jezelf; 

• praktijk: technieken om te integreren in je reflexologie  

Je maakt de shift van 3D naar 5D. 

7 vrijdagen op 10 en 24 september + 8 en 22 oktober + 5 en 
19 november + 10 december 2021 van 9u30 tot 16u30 

Vroegboekkorting, 50% korting voor wie de opleiding herhaalt 

Info en inschrijven op de website van Integratieve Reflexologie 
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 Boek 
 
Energetisch werken in de reflexologie - 
Energie, 5 elementen, energiebanen, ener-
giecentra -  
 
een leerboek, een ervaarboek, een praktijk-
boek  
 
Katrien Hendrickx, september 2019 

Het boek bevat 4 delen: energie, 5 elemen-
ten, energiebanen en energiecentra.  Ieder 
deel op zich heeft een theoretisch gedeelte, 
een ervaarstuk en een transfer naar de praktijk. 

Het boek vormt de basis voor de opleiding. Het is een omvangrijk na-
slagwerk met kleurillustraties (460 p). De website van Integratieve Re-
flexologie (webshop) toont uittreksels ter kennismaking. Het is afzon-
derlijk te verkrijgen. 

 

 

 

Katrien Hendrickx 
Docent Reflexologie 
Zhi Neng Qigong instructor 

www.integratievereflexologie.be 



 

Reiki veranderde mijn leven. 

 
Mijn eerste kennismaking met Reiki 

Ik herinner me hoe ik 26 jaar geleden voor het eerst op de be-
handelingstafel van mijn lerares lag. Het leven had me op vele 
manieren uitgedaagd en ik voelde me verwijderd van wie ik 
werkelijk was. Ik had een soort van harnas rondom mezelf 
gebouwd, een overlevingsmechanisme dat maakte dat ik de 
pijn van afgescheidenheid niet moest voelen.  Ik was zo ver-
dwaald in het leven. 

Toen mijn Reiki leraar voor het eerst haar handen legde op 
mijn schouders en Reiki via haar handen door mij binnen-
stroomde, voelde ik een warme tederheid die ik jaren niet 
meer had ervaren. De angst voor pijn en de vlucht van kwets-
baarheid maakte dat ik me opnieuw wilde afschermen, maar 
het gevoel van thuis te komen in veiligheid opende een deur in 
mij die ik op geen enkele wijze kon tegenhouden. Mijn tranen 
stroomden over mijn wangen en ik had het gevoel dat ik lagen 
verdriet hierdoor kon loslaten. En mijn leraar was daar, ver-
bonden, aanwezig, liefdevol en zo vertrouwd alsof ik haar 
reeds mijn hele leven kende. 

Sindsdien is het pad nooit geëindigd. Niet de tranen, maar de 
verdere groei en ik ben dit moment voor eeuwig dankbaar.   

 

Wat is Reiki? 

Reiki is een oude geneeskunst, een eenvoudige werkwijze die 
een positieve en krachtige impact heeft op zowel het fysieke 
als emotionele lichaam, maar ook op het spiritueel ontwa-
ken.  Deze liefdevolle energie wordt via handoplegging door-
gegeven. 

Reiki 
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 De naam Reiki is ontstaan vanuit de Japanse karakters “Rei” en “Ki” . 
“Rei” betekent universeel of onbegrensd. “Ki” betekent de vitale kracht 
of levensenergie. Daarom spreekt men over Reiki als de Universele 
Levensenergie. In oorsprong is iedereen met deze energie verbonden 
en je kan dit zo helder in kinderen zien. Maar de ervaringen en de uit-
dagingen van het leven kunnen maken dat dit zelfhelend kanaal geslo-
ten is geraakt. 

Dr Mikao Usui, een Japanse hoogleraar die zoekende was naar de wa-
re aard van genezing door handoplegging, ontving op het einde van de 
negentiende eeuw tijdens een meerdaagse meditatie de Reiki energie 
en ontwikkelde de heelwijze ervan. 

Deze methode wordt van grootmeester tot grootmeester doorgegeven 
aan Reikimasters die op hun beurt hun werk delen met miljoenen beoe-
fenaars. Zij zetten deze helende energie in voor het welzijn van al wat 
leeft. Ook in vele ziekenhuizen en zorgcentra wereldwijd wordt Reiki 
ingezet ten bate van het genezingsproces van hun patiënten.  

 
Hoe ervaar je Reiki? 

Er wordt vaak gesproken over  diepe rust en ontspanning die je kan 
ervaren tijdens een Reiki behandeling en ook het gevoel dat alles veel 
lichter wordt. Woorden als wonderbaarlijk, verrassend, helend, krachtig 
maar ook sacraal horen bij deze ervaring. 

Velen spreken over zachte tintelingen, het gevoel te verdwijnen in een 
warme omhulling, wegzinken in een diep vertrouwen, thuiskomen, .....  

Maar de beste manier om werkelijk kennis te maken met de kracht en 
het helend vermogen ervan, is door Reiki zelf te ontvangen. 

 
Hoe komt Reiki op je pad? 

“Reiki roept je” wordt er gezegd en dat is wat ik werkelijk heb ervaren. 
Ik had reeds jaren innerlijk werk gedaan en er was een diep verlangen 
in mij om een leraar te ontmoeten die me verder kon gidsen op het spi-
rituele pad. Ik wilde meer diepgang, maar tegelijkertijd zocht ik naar 
een manier om vanuit een diepe belichaming verder te kunnen ontwa-
ken, mezelf meer te ontdekken, te weten wat ik werkelijk wilde in dit 
leven en wat het leven van mij wou. Ik had ergens gelezen dat wanneer 
je zoekende was naar een leraar, je die vraag aan het universum kon 
geven. Wat ik ook deed.. 



 Drie weken later maakte ik  mijn eerste afspraak bij mijn Reiki 
leraar. Ik herinner me hoe spannend ik het vond, maar ik was 
ook  nieuwsgierig en ik voelde vreugde en gek genoeg ook 
een vleugje angst.  Een ware mengelkroes van gevoelens 
waaronder een gevoel zat dat het leven zou veranderen. 

Ik had geen enkel idee van waar zij mee werkte, maar ik gaf 
me over, er was een innerlijke roep naar evolutie in mij die ik 
niet langer kon negeren. 

De ziel wil groeien, ontwaken en zoekt naar een manier om 
daarin gesteund te worden. Vele mensen die ik op dat mo-
ment tegen kwam met wie ik over Reiki sprak vertelden dat ze 
op allerlei wijzen steeds opnieuw de naam tegen kwamen. In 
tijdschriften, vrienden die erover spraken, online, een gesprek 
met een onbekende in de wachtzaal,... En van daaruit wordt 
dan de eerste stap gezet.  

  
De roep volgen: 

Als je je geroepen voelt om met deze energie te werken, dan 
kan je best op zoek gaan naar een Reiki master of leraar die 
werkelijk bij je past. Reiki en intuïtie wandelen hand in hand. 

Ik ben zelf ingewijd binnen het oorspronkelijk  “Usui Shiki 
Ryoho” systeem en aangesloten bij de Reiki Alliantie. Dat is 
een platform waar je leraren kan vinden die vanuit deze tradi-
tie de Reiki leer verspreiden.  

Het is goed om te luisteren naar je innerlijke stem en alle ang-
sten of twijfels voor even los te laten. Zij gidst je doorheen de 
volheid van het leven om terug te keren naar wie je werkelijk 
bent. Naar liefdevolle verbondenheid met al wat is en de erva-
ring dat het leven sacraal is. 

En dan eindig ik graag met de volgende woorden van Hawayo 
Takata, de derde grootmeester in rij. Haar woorden drukken 
exact uit waarover dit pad gaat: 

"Reiki is de levensenergie, de kracht om je om te draaien en 
de moed om te kiezen voor de nieuwe wereld die voor je open 
ligt.” 

Moge het pad je gidsen. 
Hartelijke Reiki groeten, Griet 
https://anamcara.be/ 
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De Reflexologie in België en de gevolgen voor de zelf-

standige reflexoloog door de maatregelen ten gevolge 

van de Covid19-pandemie 

stand maart 2021; totaal aantal antwoorden: 139 

 

Enkele maanden geleden werden jullie uitgenodigd om deel te nemen 

aan een enquête, waarvan jullie hierbij het resultaat kunnen vinden. 

Wij willen hierbij BSF (Belgische Shiatsu Federatie) bedanken voor de 

organisatie en verwerking van de resultaten, maar ook de reflexologen 

die hebben deelgenomen. 

 

Van de zelfstandigen in bijberoep overweegt 7,5% over te stappen naar 

hoofdberoep. 

Resultaten enquête 
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Plaats en tijdstip : Rue de Hamme-Mille 196 

    1390 NETHEN 

    30 januari 2021 om 09u30  

Aanwezigen  : Ann Van de Voorde 
    Didier Vin 
    Sonja De Loose 

    Sophie Vandendriessche 

    Tamara Cobos Rodriguez  

 

1. Agenda van huidige vergadering  

Alle agendapunten hieronder beschreven werden unaniem 
goedgekeurd. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verslag algemene bestuursvergadering 

https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.30j0zll
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 2. Budget  

 
 2.1 Overlopen boekjaar 2020  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ann Van de Voorde heeft de facturen goedgekeurd. Ook de overige be-

stuursleden gaan akkoord met de ingediende facturen/onkosten voor 2020.  

I 

 

 

tem SUM van In  SUM van Uit  

ADMIN. KOST LEDEN € -  € 25,00  

ADMINISTRATIEVE KOSTEN € -  € 2.361,56  

BANKKOSTEN (essential pro) € -  € 56,46  

BEHEER WEBSITE € -  € 129,49  

CATERING/HOTELKOST € -  € 189,80  

FOLDERS € 308,00  € -  

LEDENDAG € -  € 135,00  

LEDENDAG CATERING € -  € 1.196,94  

LEDENDAG LOCATIE € -  € 272,25  

LIDGELD REFLEXOLOGEN € 16.740,00  € 870,00  

LIDGELD RIEN/BRN/unizo € -  € 254,10  

LIDGELD SCHOLEN € 5.625,00  € 375,00  

MAGAZINE € -  € 1.107,70  

MUURSCHILD € 557,50  € 2.415,72  

PERFECT VIEW € -  € 457,38  

PORTKOST € 75,00  € 1.200,69  

PUBLIC RELATIONS/MARKETING € -  € 473,56  

RELATIEGESCHENKEN € -  € 844,18  

VERZEKERING P.A. € -  € 142,02  

VRIJWILLIGERSBIJDRAGE € -  € 3.505,71  

Eindtotaal € 23.305,50  € 16.012,56  

https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.3znysh7


 2.2 Begroting jaar 2021  

Samen werd onderstaande begroting vastgelegd voor 2021. 
 

 
 

3. Bestuur en functies binnen BeVo  

Er zijn geen aftredende bestuursleden, verkiesbare bestuursle-
den en geen kandidatuur bestuursleden. Noch is een herverkie-
zing van het bestuur van toepassing. 
 
4. Evenementen  
 
 4.1 Data en locatie  

Er werd in 2019 besloten om voor de evenementen de pro-
vincies chronologisch af te gaan. De volgorde is door het 
annuleren van ons congres gewijzigd. 

 

 4.2 Thema’s  
 
Brainstorming themas congres en ledendag komende jaren  

 
  

https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.3j2qqm3


 23 

 5. Toekomst reflexologie  
 
 5.1 Paritair comité  
 5.2 Erkenning beroep  
 
6. Agenda voor volgende vergadering  
 
Maandelijkse zoom-meeting vanaf nu elke tweede donderdag van de 
maand om 19u30. 
 
7. Sluiting vergadering  
 
De vergadering is gesloten om 13u15. 

 
 

Wil jij ook genieten 

van een terugbetaling 

na een sessie bij 

jouw reflexoloog of 

wil jij een terugbeta-

ling voor jouw cliën-

ten?  

LAAT JOUW KLAN-

TEN ONDERSTAAN-

DE QR CODE IN-

SCANNEN en de PE-

TITIE ONDERTEKE-

NEN zodat wij kun-

nen aantonen bij de 

mutualiteiten dat de 

vraag groot is.   

 

Terugbetaling reflexologie door mututaliteiten 

https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.1pxezwc
https://docs.google.com/document/d/1BXetGTj_dTgurBvSJK5RVgwhaz7Wq3Vh/edit#heading=h.49x2ik5


 

Inleiding 
 
De kern van wat je als reflexoloog doet is druk zetten op de voeten 
in de overtuiging en de wetenschap dat er een reflex in het lichaam 
hogerop op gang komt.  Die reflexen zijn in kaart gebracht. De start 
van de reactie begint bij druk op de voeten. En dat is bijzonder. In dit 
artikel sta ik nog even stil bij deze vaststelling en vooral bij dat zet-
ten van druk. Dat kan je doen met je duimen, handen, stokjes maar 
evengoed door te bewegen. 
 

Die voeten 
 
Onze voeten bestaan uit 52 botjes ( op een totaal van 206 voor ons 
volledige lichaam). Die 26 botjes ( per voet) werken samen en de 
soepelheid en beweeglijkheid bij het stappen gebeurt voornamelijk 
door drie voetbogen die de vorm aan onze voet geven, twee bogen 
in de lengte en één dwars. Deze bogen verzorgen vier functies: 
schokabsorptie, verdelen van lichaamsgewicht, aanpassing aan on-
effen terrein en het afzetten bij stappen of lopen.  

De voet wordt 
opgedeeld in 
drie delen, de 
voorvoet ( regio 
van de tenen tot 
aan de midden-
voetsbeentjes), 
de middenvoet 
( middenvoets-
beentjes) en de 
voetwortel ( alle 
beentjes achter 
de midden-
voetsbeentjes).  

Hoe werkt een voet ? 
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Dat bewegen 
 

Landen 

Grofweg wordt de wandel – of loopbeweging vanuit de voeten traditio-
neel ingedeeld in drie fasen, de hiellanding, de standfase en de afzetfa-
se. Praktisch zou een bijkomende fase handiger zijn, voetcontact of het 
eerste moment op de grond waarbij nog niet veel druk gezet wordt. Het 
eerste punt van contact duurt maar een fractie van een seconde en is 
een uitermate belangrijk moment waarbij de meer dan 100000 sensoren 
in de voet alle informatie krijgen om de landing in te zetten. Bovendien 
landen we niet altijd op onze hiel. Het kan evengoed op de voorvoet of 
middenvoet zijn. Bij die laatste twee ligt het eerste punt van impact eer-
der aan de buitenkant van de voet iets boven het midden aan het einde 
van het vijfde middenvoetsbeentje.  

Tijdens de hiellanding ( voor de eenvoud vermeld ik ze dus niet alle drie) 
komt de voet op de grond waarbij zowel het gewicht verdeelt wordt als 
de voet aangepast aan de ondergrond. Dat noemt impact. 

Ideaal daarbij is dat de impact van het neerkomen op de voorvoet 
komt ( voorvoetimpact). Wat niet hetzelfde is als voorvoetlanden. 
Bij impact kan het eerste punt van contact elders liggen. Bij voor-
voetlanden niet. 

Als je naar de voet kijkt, dan is je voorvoet voorzien om een schok op te 
vangen. Een hiel is dat veel minder. 
 

Standfase 

Bij de standfase komt je lichaam volledig boven de voet en wordt het 
lichaamsgewicht verdeeld over de volledige voet vetrekkende vanuit de 
hiel over de buitenzijde van de voet naar de bal en de grote teen.  
 

Afzetfase 

Tijdens de afzetfase verandert je voet van een soepel, absorberend ge-
heel naar een stevig apparaat waarbij de tenen in het bijzonder de grote 
teen behoorlijk gebogen worden en spieren zoals de buiger van de grote 
teen de kracht van de afstoot leveren.  



 

Lopers worden op basis van hun voetbeweging in drie groe-
pen opgedeeld. De hiellanders landen het eerst op de hiel, 
zetten dan de voet plat om af te zetten bij de grote teen, de 
middenvoetlanders hebben als eerste contactpunt de voor-
voet om dan de voet volledig plat te zetten en de voorvoetlan-
ders die met de hiel niet meer de grond raken. Bij elke van 
die bewegingen schieten 20 spieren in de voet, 11 in het on-
derbeen en 26 botten per voet, gestuurd door tussen de 100 
en 200 000 sensoren die de functie hebben om impact te in-
terpreteren, in actie.  

Belangrijkste functies van de voeten 
 
Schokabsorptie 

Bij het blootvoets wandelen, in een natuurlijke tred, landen we 
in het midden van de voet en werkt vooral de mediale voet-
boog om impact op te vangen en stoten we af bij de tenen, 
waarbij de grote teen het meeste werk doet.  

 

Pronatie  

Het naar binnen komen van de voet na het neerkomen waar-
door het lichaamsgewicht volledig over de voet verdeeld 
wordt. Indien de voet te ver doordraait spreken we over over-
pronatie.  

 

Afstoten bij de grote teen 

Loskomen van de grond doe je door af te stoten ter hoogte 
van de grote teen. Behoorlijk wat kracht komt samen om dit 
punt.  

 

Train je voetbogen door op de bal van de voeten op te 
drukken 

Poets wat regelmatiger je tanden op één been ! 

Leg de keukenhanddoek op de grond en rol hem op 
met de grote tenen. 
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Aanpassen aan de ondergrond 

 
Onze voeten bestaan uit meer dan 100000 sensoren die het grondopper-
vlak waarnemen en hierop reageren door spieren, weefsels en botjes in de 
juiste positie te brengen.  

 

 

 
En wij als reflexologen? 
 
DNA 

Ons DNA draait om de overtuiging dat die sensoren in de voeten stimule-
ren, efficiënt stimuleren de basis is van een gezond leven. Voeten die be-
weeglijkheid verliezen, die vast komen te zitten of die gewoon constant 
opgesloten worden in elegante gevangenissen, verliezen hun zin in het 
leven en verdorren tot afgietsels van een prachtig, dynamisch en zelfverze-
kerd bewegingsapparaat. De essentie van aandacht geven aan de voet-
doorbloeding, voetbeweeglijkheid en voethygiëne weerspiegelt zich in de 
rest van het lichaam. Die elegante schoenen verbergen vaak zeer veel na-
righeid en helaas doen onze kleren dat ook. Daarom graag nogmaals, met 
lichte aandrang, aandacht voor onze kruistocht tegen de voetverwaarlo-
zing. Hieronder vinden jullie een aantal oefeningen die de voeten optimaal 
stimuleren, ongelofelijk simpel zijn en vooral als reflex hebben dat de rest 
van ons lijf mee gaat vibreren.  

 

 

 

 

 

 

Loop wat vaker op je blote voeten op afwisselend terrein 
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En dan een nog een oefening waar ik helaas nog geen foto van heb:  

 
Oprollen van een handdoek met de tenen afwisselend met de grote 

teen 

 
Is dat alles? 

 
Maar even belangrijk is mijn overtuiging dat actief die voeten zelf bewerken 
vanuit je beweging een holistische beweging in het lichaam op gang brengt. 
Het is opvallend dat op blote voeten wandelen of hardlopen ( rennen voor 
de Nederlanders) een stevige reactie in het lichaam op gang brengt. De aar-
de is negatief geladen en ons lichaam positief. Door blote voetenwerk op 
een natuurlijk oppervlak wordt alles dus in evenwicht gebracht. Met als ge-
volg dat je bloedcirculatie een boost krijgt. Dit is op een fijne manier weten-
schappelijk vastgesteld. En je lichaam wordt terug geprikkeld om zichzelf te 
optimaliseren. Je spierapparaat wordt ge(re-)activeerd. Je longen krijgen 
een boost. Kortom je lijf maakt sprongen van vreugde. Het verrast mij dan 
ook dat er zoveel weerstand is voor blote voetenwerk. Mijn klanten ( vooral 
joggers en hardlopers komen voor sportreflexologie, ik weet het) schrikken 
wanneer ik tijdens een Natural Running Day de opwarming en een groot 
deel van de training daarna op blote voeten afwerk. Dat geeft weerstand. 
Veranderen van gewoontes doet dat blijkbaar met een mens. Dat ze daarna 
anders bewegen, fijner en vlotter ook, wordt zelfs niet aanvaard. De mees-
ten trekken hun oude, verstikkende schoenen terug aan om verder te lopen 
met de pijntjes die ze op blote voeten niet voelen. Waaraan ligt dat? Ik ver-
moed gêne. Het gevoel om anders te zijn dan de norm. Niet in het gelid te 
lopen. Tot zover de individualiteit bij de hardloper is mijn vaststelling. Daar-
om beste reflexoloog en liefste collega. Laat ons het andere blijven predi-
ken. Een aantal dingen in dit artikel heb je vermoedelijk al eerder gelezen, 
een aantal dingen pik je dan weer op. Het is mijn overtuiging dat door tel-
kens op dezelfde nagel te kloppen uiteindelijk de kader kan opgehangen 
worden. Uiteindelijk loopt 80% van de wereldbevolking al op blote voeten of 
met minimalistische schoenen. 

 
John Rooms 

www.sportreflexologie.be 
 

http://www.sportreflexologie.be
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Hieronder een overzicht van wie wat doet binnen BeVo 

BESTUUR 

Voorzitter 

Tamara Cobos Rodriguez  

Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 Nethen 

0473/47.39.79 

voorzitter@bevo-belgie.org 

 

Ondervoorzitter 

Sonja De Loose - Dorpvaart 8  - 9180 Moerbeke Waas - 

0475/49.30.25  

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

 

Penningmeester 

Didier Vin - Rue de Hamme-Mille 196 - 1390 Nethen 

0486/85.69.59 
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Contactgegevens 

Didier & Tamara  Sonja 
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Secretaris 

Sophie Vandendriessche 

0491/59.09.93 

secretariaat@bevo-belgie.org 

 

 

Commissie erkenning (nieuwe leden) 

Ann Van De Voorde  

0497/13.78.49 

erkenning@bevo-belgie.org 

 

Commissie scholen (& navorming)  

navorming@bevo-belgie.org 

 

Commissie evenementen 

Tamara Cobos Rodriguez 

congres@bevo-belgie.org 

 

Commissie rersearch 

Hannan Ben Abdeslam 

research@bevo-belgie.org 

 

Magazine BeVo 

Sonja De Loose  

ondervoorzitter@bevo-belgie.org 

Gelieve bij vragen direct de juiste persoon te contacteren. 

Op deze manier ontvang je sneller en correcter antwoord en 

voorkom je dubbel werk binnen onze organisatie. 



2021 

• European Reflexology Day : 24 april 2021 

• Conference RIEN : 19 - 24 april 2021 (online) 

• Conference ICR : 17-19 september 2021 (online) 

• Congres BeVo : 25 september 2021 (Gent + online) 

• Internationale workshop door Hagar Basis :  

26-27 september 2021 (Gent) 

 

(alle data voorlopig onder voorbehoud) 

Agenda ook te raadplegen op onze websitepagina: 

https://bevo-belgie.org/evenementen/ 

BeVo Agenda 

Bezoek onze site: www.bevo-belgie.org 


