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Lieve leden, 

Sinds het schrijven van mijn vorig voorwoord en deze hoorden en za-
gen we veel verontrustende berichten (inter)nationaal. Overstromin-
gen, aardbevingen, bosbranden, de Taliban, mensen die verwond en 
vermoord worden,…  Ik had hier graag bij stil gestaan in dit voor-
woord, maar al deze negativiteit; ik heb er even niet de energie noch 
de juiste woorden voor. Laat het ons dus maar positief houden. (Zoals 
het eigenlijk ook hoort.) 

Samen met oktober begint de echte herfst en dat voel je. Persoonlijk 
hou ik van alle seizoenen en dit elk om hun eigen karakter. Maar de 
herfst… deze vind ik de mooiste van allemaal. Het wordt kouder en 
regenachtiger, maar ook kleurrijker en binnen kunnen we terug genie-
ten van kaarsjes, het haardvuur en warme chocomelk of thee :)  

Ik kijk er al naar uit om in het bos te gaan wandelen met mijn gezin en 
onze kleine meid te laten kennismaken met de verschillende kleuren 
van de vallende blaadjes. Haar te vertellen hoe de natuur zich 
’terugtrekt’ en de dieren zich voorbereiden op de winter die komt.  

Zelf wil ik me ook afstemmen op deze cyclus en mee naar ‘binnen’ 
gaan, tijd nemen om alles te overdenken en tot rust te komen. Losla-
ten wat ik niet meer nodig heb of wat me tegenhoudt. De eerste stap-
pen zijn hiertoe gezet en binnenkort is het tijd om los te laten en alles 
verder zijn eigen gang te laten gaan.  

Ik wens jou ook de energie om af te stemmen op de herfst en te ge-
nieten van de kleurenpracht die de natuur ons binnenkort zal geven. 
Om los te laten wat jij niet meer nodig hebt en 
plaats te maken voor wat jij verdient, maar ook 
om jullie cliënten mee te begeleiden in deze cy-
clus. In dit magazine lees je alvast veel zaken die 
jou hierbij zullen helpen. Veel leesgenot.  
 
Jullie voorzitter, Tamara 

 

 

Welkom door de voorzitter 



 
Verbindend coachen 

Als reflexoloog doe je veel meer dan enkel een sessie 
reflexologie geven, helemaal afgestemd op je cliënt.  
Cliënten vertellen hun verhaal, jij reageert. Ze nemen je 
mee in hun wereld en soms loopt dat prima. Soms ook 
niet, en dan kan je je er aardig in verliezen. Bovendien 
voelt iedereen perfect aan of de ander hen waardeert, 
ook jouw cliënt dus, of die dat nu kan benoemen of niet.  
 
 
De kracht van inzichten en overtuigingen 
 
Toegegeven, jouw cliënt geeft je niet het expliciete man-
daat om te coachen. Wel om hem verder te helpen, om 
hem te helpen groeien en/of herstellen. Net daarom is 
het heel handig om ook noties te hebben van coaching. 
Om ook de woorden die uitgesproken worden en de ver-
halen die verteld worden op een opbouwende manier te 
kunnen aanwenden.  
 
Je bereikt er meer mee dan je op het 
eerste gezicht zou vermoeden. Bruce 
Lipton beschrijft in zijn boek ‘De bio-
logie van de overtuiging’(1) op helde-
re wijze en aan de hand van heel wat 
wetenschappelijk onderzoek hoe on-
ze gedachten invloed hebben op het 
gedrag van al onze lichaamscellen. 
———————————————— 
1 De Biologie van de overtuiging. Bruce 
Lipton. Eerste druk 2007. Compleet ge-
actualiseerde negende druk 2017. ISBN 
9789020213478  
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Dit betekent dat je jouw cliënt zowaar een ‘dubbele’ sessie 
geeft door je reflexologie-sessie te combineren met je coa-
chende vaardigheden.  
 
Eigen aan coaching is dat het niet gaat om advies geven. Coa-
ching houdt in dat je ‘masseert met woorden’ waarbij de ant-
woorden vanuit je cliënt zelf komen. Coaching houdt in dat je 
de juiste vragen stelt op het juiste moment. Elke cliënt stapt bij 
jou binnen met alle antwoorden in zich.  Net daarom is het voor 
jou belangrijk, ook als reflexoloog, om te vertrekken vanuit een 
houding van ‘niet-weten’. Jij weet niets van je cliënt; hij of zij 
weet alles over zichzelf, is de expert in zijn of haar eigen leven. 
Als de inzichten uit henzelf komen, dan blijven ze ook hangen 
en zullen ze effect hebben.  
 
 
Voel de klik met je cliënt 
 
Elke coach zal jou vertellen dat het belangrijk is om eerst 
‘rapport’ op te bouwen met je cliënt, iets wat je als reflexoloog 
vaak vanzelf doet. Je maakt eerst spontaan de verbinding met 
jezelf en stemt vervolgens af op je cliënt wanneer je start met 
je sessie. Een paar extra tips kunnen het jou nog gemakkelijker 
maken om verbinding te maken met je cliënt: 

 
• Stem je tijdens een gesprek af op de woordkeuze van 

jouw cliënt. Door andere woorden te gebruiken, verander 
je immers ook zijn of haar beleving.  

• Geef met kleine woordjes aan dat je volgt (vb.‘ja’,‘hmm’) 
• Herhaal een kort, betekenisdragend zinsdeel, onmiddel-

lijk nadat het door de cliënt werd uitgesproken.  
• Matchen met je cliënt is ook mogelijk door middel van 

lichaamstaal en intonatie (waarbij je respectievelijk een 
gedeelte van de lichaamshouding en de intonatie van de 
cliënt overneemt). 

• Zorg dat je attentie en intentie gericht is op de cliënt, ter-
wijl je kinesthetisch stevig verankerd blijft in je lichaam. 
Als vanzelf zal je lichaamshouding dit ook uitstralen. 



 

Geef duidelijk aan wanneer je – om de een of ande-
re reden – even helemaal teruggaat naar jezelf zo-
dat je steeds een congruente boodschap uitdraagt. 

 
Wanneer er voldoende ‘rapport’ is, vormen de juiste vra-
gen de ingangspoort naar belangrijke inzichten voor je 
cliënt. Bovendien voorkom je op die manier dat je cliënt 
zijn of haar verhaal voor de zoveelste keer afspeelt in 
diens hoofd én lichaam. Wanneer het een stressvol ver-
haal is, ervaart hij of zij de beleving immers ook nu weer 
helemaal opnieuw. Voor ons lichaam is het net hetzelfde 
wanneer we de stressvolle ervaring effectief meemaken 
als wanneer we deze navertellen: alles wordt in gereed-
heid gebracht om opnieuw te vechten of te vluchten. 
Adrenaline, noradrenaline en cortisol worden aangemaakt 
en heel ons lichaam komt in stressmodus, net zoals op 
het moment van de ervaring.  
 
 
Spring uit het verhaal 
 
Met rake vragen breng je je cliënt niet enkel uit zijn of 
haar verhaal. Terwijl je heel gericht blijft op je cliënt 
spreek je ook het onderbewuste aan. Door de juiste vra-
gen te stellen, kan je er voor zorgen dat je cliënt kan aan-
vaarden wat nu is en vrede kan hebben met wat is ge-
weest. Op die manier komt heel veel energie vrij, want 
onvrede vreet aan elk van ons. Een situatie aanvaarden, 
betekent trouwens niet dat je deze goedkeurt. Een situatie 
aanvaarden, betekent wel dat er energie vrijkomt om actie 
te ondernemen naar datgene toe dat je wél wil.  
 
Een paar voorbeelden van rake vragen: 
• Waar ervaar je dat nog meer in je leven? 
• Wat leert jou dat? (En als het antwoord ‘niets’ is, is 

dat ook helemaal oké; je hebt een zaadje gezaaid, 
de acceptatie is nog niet rijp.) 
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• Wat had jij dan nodig? 
• Hoe zou het zijn als je dat helemaal kon toelaten? 
• Wat maakt dat…? 
• Wat heeft dat voor positiefs gebracht in jouw leven? 
• Als er een voordeel zou zijn voor jou aan de huidige situ-

atie, welk zou dat dan zijn? 
• Als je het belangrijkste nu nog niet gezegd hebt, wat is 

dat dan? 
• Wat wil je nog bereiken? 
• Waar is het nodig om iets te veranderen? 
 
Waar je naar streeft bij het stellen van al deze vragen, is: 
• dat de cliënt helder naar zijn/haar situaties kan kijken; 
• dat hij/zij vrede heeft met wat is en alle emoties kan aan-

vaarden; 
• dat hij/zij weet waar hij naartoe wil en zich daar ook op 

richt; 
• om tenslotte op het juiste moment gericht in beweging te 

komen. In beweging komen of actie ondernemen, houdt 
in de eerste plaats in dat je cliënt voor zichzelf op gepas-
te tijden de pauzeknop kan indrukken.  

 
 
Verbindend coachen 
 
Dan komen we bij het belang van het ‘verbindend’ coachen. 
Daarnet hadden we het al over het maken van ‘rapport’ waarbij 
je als coach vertrekt vanuit de verbinding met jezelf. Ik noem 
het graag het verbinden van je hart met het hart van de aarde 
naar beneden toe en het hart van het universum naar boven 
toe. Vanuit die houding ben je gecenterd en kan je vanuit een 
metapositie naar de situatie kijken. Je kan het grotere geheel 
aanschouwen.  
 
Met die gecenterde houding als uitgangspunt, houdt verbin-
dend coachen vervolgens in dat je je cliënt zoals hij nu is als 
volledig oké ziet. Kan jij je cliënt zien als helemaal heel en 



 

compleet? Zelfs terwijl je verhalen aanhoort die het te-
gendeel laten uitschijnen? Kan jij naar je cliënt kijken 
door de ogen van pure, onvoorwaardelijke liefde? Kan je 
ook vanuit pure liefde naar de omgeving van jouw cliënt 
kijken?  
 
‘Is dat dan zo belangrijk?’, vraag je je misschien af. Wel, 
wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de manier 
waarop jij naar je cliënt kijkt en de verwachtingen die jij 
hebt rond zijn herstel en groei, mede bepalen hoe sterk 
die persoon kan groeien. Rosenthal en Jacobson(2) 
voerden in 1965 een onderzoek rond de overtuigingen 
van leerkrachten naar hun studenten toe. Onderzoekers 
vertelden leerkrachten dat de leerlingen van een aantal 
klassen getest waren op hun intellectuele capaciteiten. 
Zij kregen een lijst met leerlingen wiens vermogen om 
intellectueel te groeien aanzienlijk groter was dan bij de 
andere studenten. In werkelijkheid hadden deze studen-
ten dezelfde capaciteiten als de andere leerlingen en 
werden zij gewoon willekeurig gekozen. Op het einde 
van het jaar bleek dat de leerlingen die op de lijst ston-
den inderdaad significant hogere IQ-scores haalden. Met 
anderen woorden: de studenten 
van wie de leerkrachten geloofden 
dat ze meer capaciteiten hadden, 
scoorden hoger.  De reden? De 
leerkrachten keken op een andere 
manier naar deze leerlingen en ge-
loofden in hun groei.  Dit wordt ook 
wel het ‘pygmalion effect’ genoemd.  
 
—————————————— 
(2) Rosenthal Robert. Pygmalion in the 
classroom: teacher expectations an pupils 
intellectual development (1968; expanded 
edition 1992) 
 
 
Jouw cliënt is liefde, net als jijzelf 
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Als jij je cliënt kan zien als helemaal oké zoals die op dit moment 
is, dan zal je automatisch net iets andere woorden gebruiken, en 
zal je jouw manier van kijken naar hem of haar toe ook uitstralen. 
Je cliënt pikt dit op, waardoor die ook op die manier naar zichzelf 
gaat kijken.  
 
 
Het is dus immens belangrijk dat jij jouw cliënt kan zien zoals hij 
of zij werkelijk is: elke cliënt is licht, elke cliënt is liefde. Het is 
belangrijk dat jij door de sluier van verhalen kan kijken die dit 
licht en die liefde omhullen en ogenschijnlijk verbergen. Vind je 
dat moeilijk? Een leuk spel om hierin te oefenen, is alvast starten 
met het goeie te zien in de mensen die jou omringen. Door te 
kijken naar datgene wat hen voor jou mooi maakt, komen er van-
zelf nog meer goeie dingen naar boven. Want wat je aandacht 
geeft, groeit. Een simpele wet die altijd werkt. Vergeet daarbij 
ook jezelf niet: ook jij bent liefde! 
 
Eens je meer en meer geoefend raakt in het kijken vanuit pure 
liefde naar je cliënten, zal je merken dat het heel moeilijk wordt 
om op een andere manier naar hen te kijken. Je kan immers 
nooit op twee verschillende manieren tegelijk kijken. Bovendien 
is het best moeilijk om van de ene manier naar de andere over te 
schakelen. Een bekend voorbeeld daarvan is de foto waarin je 
zowel een heks als een jonge vrouw kan zien. Je kan ze niet al-
lebei tegelijk zien en zelfs wanneer je ze er allebei al in gezien 
hebt, is het soms nog heel moeilijk om te schakelen van de jonge 
vrouw naar de heks en omgekeerd.  
 
Tenslotte brengt elke cliënt jou ook een boodschap voor jezelf. 
Niet voor niets komt net die cliënt naar jou toe. Mensen komen 
naar jou omwille van jouw energie. Je stapt mee in hun veld. Jij 
helpt jouw cliënt groeien en hij of zij helpt jou groeien. Als jij er-
voor openstaat, als jij klaar bent om de verbinding ten volle te 
ervaren.  
 



 

Specialisatie Verbindend Coachen 
 
Erkend door BeVo, 50 punten PPV 
5 dinsdagen van 10 - 16u30  
op 21 september, 5 en 19 oktober en 9 en 23 november 2021 
Gallicstraat 5, 3300 Tienen/Bost 
 
Docent en schrijver artikel 

 

 

 
Info en inschrijven: www.integratievereflexologie.be 
 

“Een rups heeft niets wat erop wijst 
dat hij ooit een vlinder zal worden.” 

(R. Buckminster Fuller) 
 

 

Tine Derick 
  
Jin Shin Jyutsu 
Life coaching 
Loopbaan coaching 
Live The Connection en Psych-K 
  
www.spread-your-wings.be 
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Healing is ongetwijfeld het meest centrale gegeven in 
het sjamanisme wereldwijd. De sjamaan wordt ook wel de ge-
wonde genezer genoemd: hij of zij heeft zichzelf met behulp van 
de spirithelpers genezen en kent de aard van ziekte. Om die re-
den kan hij dus beroep doen op de eigen ervaring anderen te hel-
pen. 
 
Het begrip ‘healing’ omvat vele aspecten: het genezen van fysie-
ke ziekte, het vinden van innerlijke vrede of het oplossen van een 
innerlijk conflict zijn allen onderdelen van healing. Het sjamanisti-
sche model van healing is gericht op zowel het energielichaam 
als de ziel. 
 
De sjamaan zal zoeken naar de oorzaak van de onbalans in een 
van de 4 energielichamen: het spirituele lichaam, emotionele li-
chaam, mentale lichaam of fysieke lichaam. Vanuit sjamanistisch 
oogpunt is alle fysieke ziekte een uitdrukking van energetische 
onbalans. De ziel en de 4 lagen van het energielichaam zijn im-
mers een geheel dat onafscheidelijk is en dus van voortdurende 
invloed op elkaar. 

‘Het genezen van een deel zou nooit ondernomen mo-
gen worden zonder behandeling van het geheel. Geen 
enkele poging zou mogen ondernomen worden om het 
lichaam te genezen zonder de Ziel. Laat niemand je 
overhalen je geest te genezen zonder dat hij je eerst zijn 
Spirit heeft gegeven. Want de grote fout van onze tijd is 
dat de genezers het hart van de geest scheiden, en de 
geest van het lichaam.’- Socrates 

Wat is sjamanistische healing ? 

http://www.anamcara.be/healing/healing.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/sjamanisme-wereldwijd.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/de-wereld-van-de-sjamaan.html


 

 Zo weten we allemaal dat onderdrukte emotionele pijn, 
stress, angst of woede zich fysiek zal uitdrukken, ook al 
zijn al deze toestanden fijnstoffelijk van aard. En we kun-
nen zien hoe iemand door het leven kan gaan met ‘een 
zware last op de schouders’ en hoe zich dat uitdrukt in 
de visie & zijnstoestand (spiritueel), gevoelsleven 
(emotioneel), overtuigingen (mentale) evenals het fysie-
ke lichaam. 
 
De sjamanistische genezer is echter niet op zoek naar 
symptomen, maar naar de oorzaak van deze sympto-
men. Geest, lichaam en hart worden niet van elkaar ge-
scheiden. Om de onbalans te vinden zal de sjamaan al-
tijd in nauw contact samenwerken met de spirithelpers 
en krachtdieren die hem bijstaan in het vinden van de 
oorzaak in het energielichaam of het domein van de ziel. 
Hiervoor zal de beoefenaar zichzelf in trance brengen 
door bijvoorbeeld te werken met de sjamaantrom of ra-
tel, om vervolgens het 
energielichaam te scan-
nen of te luisteren naar 
de gidsing van zijn spirit-
helpers. 
  
De helpers zullen hem 
ook bijstaan in het her-
stellen van energie of de 
ziel. Soms vindt dit 
healingwerk in 
de sjamanistische tran-
cereis plaats maar door-
gaans zal het gebeuren 
in direct contact met de 
persoon die de healing 
ontvangt. 
 
 

http://www.anamcara.be/sjamanisme/krachtdieren-en-spirithelpers-gidsen-van-de-sjamaan.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/krachtdieren-en-spirithelpers-gidsen-van-de-sjamaan.html
http://www.anamcara.be/sjamanistische-trom/sjamanistische-trom.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/de-sjamanistische-trancereis.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/de-sjamanistische-trancereis.html
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 Power Retrieval, Energiebalancering, Spirit Extractie en Soul 
Retrieval 

 
Er zijn 4 grote categorieën binnen sjamanistische healing: 
  
• Er is gebrek aan kracht in het energielichaam: het energie-

lichaam is verzwakt en dus minder weerbaar. In dit geval 
zal Power Retrieval, het terughalen van Kracht, aangewe-
zen zijn. 

• Er is onbalans in het energielichaam: de energiehuishou-
ding van de persoon is verstoord en verschoven. Hier is 
een balancering van het energielichaam nodig. 

• Er is een indringing in het energielichaam: in deze situatie 
is een vreemde energie het energielichaam binnengedron-
gen en is nadelig voor de energiehuishouding van de per-
soon. Deze indringing wordt een ‘intrusion’ genoemd. In 
deze situatie is het nodig dat deze energie verwijderd 
wordt door het uitvoeren van Spirit Extraction. 

• Er is kracht of ziel verdwenen uit het energielichaam: in 
ernstigere gevallen van trauma of emotionele druk kan het 
zijn dat een deel van de ziel afstand neemt om zichzelf te 
beschermen tegen de pijn en een toevlucht zoekt in de an-
dere wereld. Men spreekt hier dan van zielsverlies. Het 
healingwerk dat door de sjamaan beoefend wordt om deze 
verloren gegane zieledelen terug te halen noemt men Soul 
Retrieval. 

  
  
In deze 4 categorieën zijn vele nuances en vaak zijn ze ook on-
derling verbonden. Zo kan bijvoorbeeld bij iemand een zwakker 
energielichaam verder uit balans geraken omdat de weinige 
kracht die beschikbaar is overdreven ingezet moet worden voor 
bijvoorbeeld het beroepsleven, waardoor andere aspecten van 
het energielichaam minder gevoed worden en verder uit balans 
geraken. 
  

http://www.anamcara.be/sjamanisme/sjamanistische-healing-spirit-extraction.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/sjamanistische-healing-soul-retrieval.html
http://www.anamcara.be/sjamanisme/sjamanistische-healing-soul-retrieval.html


 In het geval van Zielsverlies zien we vaak dat dit deel 
van de ziel vertrok omwille van een sterk trauma of 
schok. Deze energie is doorgaans nog steeds aanwezig 
in het energielichaam en moet eerst verwijderd worden 
alvorens men het zieledeel kan terughalen. 
  
De sjamaan of westerse beoefenaar zal voornamelijk 
healing-onderricht ontvangen van de persoonlijke leraars 
en begeleiders uit de spiritwereld. De universele princi-
pes en healingtechnieken worden ook doorgegeven via 
persoonlijke overdracht van een leraar of begeleider, 
maar de ware lering in het genezingswerk vloeit voort uit 
de persoonlijke samenwerking met de krachtdieren en 
spirithelpers. Zij geven concrete inzichten en ook met 
diagnoses van problemen en het vinden van geschikte 
wegen naar herstel. 
  
In de woorden van Michael Harner: “We are not alone”... 
 
  
Referentie : 
© Roel Crabbé - 2012 
www.anamcara.be 

 

http://www.anamcara.be/sjamanisme/sjamanistische-healing-soul-retrieval.html
http://www.anamcara.be
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Inleiding 

De wegen van een reflexoloog zijn fascinerend, verrassend en 
soms ondoorgrondelijk. Op het eerste zicht. Holisme is de kern 
van ons lichaam en vanuit mijn dagelijkse activiteit ontluikt dat 
samenwerkend verband tussen weefsels, zintuigen, organen 
zich meer en meer en wordt de link met ons mentale vermogen 
dominanter. In die mate dat het mij verrast dat het traditionele 
denken rondom ons nog altijd in schuifjes denkt en een oplos-
sing gefragmenteerd aanreikt. Het zelfhelend vermogen van ons 
lichaam dat stoelt op het holisme wordt nog altijd te weinig er-
kend. Het zij zo. Niets weerhoudt ons ervan om verder te den-
ken, ons ding te doen en verrast te zijn dat het indrukken van 
een plek op de voet, verlichting, doorstroming en genezing 
brengt op een andere plaats. 

 

In dit artikel ga ik  zo een opmerkelijke reactie blootleggen. In 
2014 heb ik in een artikel al aandacht gegeven aan de vierkante 
voetzoolspier, vandaag zijn mijn inzichten rond die kleine spier 
nog ruimer en verrassender geworden. Graag merk ik in dit arti-
kel ook op dat het loont om zowel mijn instagram 
@footroomsrunning te volgen alsook je in te schrijven via de 
website www.sportreflexologie.be op mijn nieuwsbrief. Ik deel 
behoorlijk wat inzichten, bedoeld om je te prikkelen en op weg te 
zetten.  

 

Vierkante voetzoolspier  

De spier wordt de vijfde buiger van de tenen genoemd en sluit 

Lage rugpijn en de vierkante  

voetzoolspier 



 

aan op het hielbeen aan de ene kant en de vier korte 
buigers van de tenen (ongeveer halfweg het plantair  
gedeelte van de voet) aan de andere kant. De zone van 
de dunne darm komt grotendeels overeen met zijn lig-
ging. 

De spier is een van de sterkste spieren in ons lichaam 
en verantwoordelijk voor behoorlijk wat blessures rond 
de enkel. Daarnaast maakt ze ook deel uit van de ketting 
die ons been strekt ( wordt zeer vaak vergeten) samen 
met kuitspieren, hamstrings en gluteus-spieren. Een at-
leet die zijn sprong  in de loopbeweging maakt, verzorgt 
dus best zeer goed deze spier. Niet alleen om zijn 
sprong te maximaliseren, maar ook om enkelinstabliteit 
te vermijden, achillespeesirritatie, kuitspierspanning, … 
Dat doe je het best door zeer vaak het plantair gedeelte 
van de voet te rollen met een tennisbal (zie foto) of een 
rolletje. Iets wat zeer vaak vergeten wordt. Met als ge-
volg dat de spier verhard, deels ook te wijten aan strak 
schoeisel, waardoor het weefsels rondom ook minder 
flexibel wordt en gaat reageren. Ook heb ik ervaren dat 
ze een rol speelt bij lage rugpijn en verzwakking van de 
nieren en de blaas.  

 

Lage rug 

De spier ligt in de zone van de dunne darm. Verharding 
van die spier heeft direct effect op het dunne darmge-
bied (of is het andersom?). In het lichaam ligt de plek 
van de dunne darm voor de lendenwervels (zie foto’s). 
Grondig stimuleren van deze zone maakt enerzijds de 
spier losser en soepeler maar helpt bovendien direct in 
het verminderen van lage rugpijn.  
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Dunne en dikke darm zijn fysiek met elkaar verbonden door fas-
cia en beïnvloeden elkaar en ook de rest van de weefsels en 
spieren in het gebied. Behoorlijk wat opgehoopte spanning in het 
abdomen kan enerzijds gedetecteerd worden door de verharding 
in de vierkante voetzoolspier waar te nemen en anderzijds ga je 
best bij rugpijnen kijken naar deze spier.  Inwerken op de vier-
kante voetzoolspier doe je via de behandeling op de voeten 
maar zelfhulp is mogelijk door regelmatig met een tennisbal op 
de spier te werken.  

 

 



 

 
Wandel- en loopproblemen 

Ik heb vastgesteld dat de spier behoorlijk wat kuitspierir-
ritatie en achillespeesproblemen veroorzaakt. Dit komt 
vooral doordat ze aansluit op de korte en lange buiger 
van de tenen. Bij het landen gaat je voetboog naar bene-
den en wordt de spier gestretcht om dan terug in zijn 
normale positie te komen (elastic recoil) echter het komt 
voor dat dit niet meer lukt (vermoeidheid, oneffen opper-
vlak, …) en plots krijg je een pijnscheut in de achilles. 
Een spontane link met de vierkante voetzoolspier en de 
buigers van de tenen wordt op dat moment zelden ge-
legd. Ga langs bij een (sport-) dokter en je krijgt een in-
spuiting in de achilles of iets dergelijks. Over die spier 
wordt zelfs niet gesproken.  

 

Behoorlijk wat mensen met een moeilijk wandel – of 
looppatroon kan je verder helpen door die spier grondig 
en regelmatig te behandelen. Volgens mij is de volgende 
verbondenheid hiervoor verantwoordelijk. Organen en 
weefsels zijn onderling gelinkt door bindweefsel. Het ver-
minderen van de doorbloeding (stagnatie) van een deel 
heeft effect op het geheel. Wanneer de vierkante voet-
zoolspier verhardt door bv. het onbeweeglijke schoeisel 
dat we dragen, het beroep dat we uitoefenen of dus een 
verkeerde beweging, zal je bloedhuishouding zich aan-
passen. De spier werkt minder (zit geblokkeerd), heeft 
dus minder bloed nodig (vraagt minder bloed) en ons 
vatenstelsel past zich aan. Het bloed komt niet meer tot 
beneden (om het simpel te zeggen). Wanneer je kijkt 
naar de weg die het bloed aflegt tot beneden dan heb je 
een direct zicht op de interconnectiviteit van alles. Min-
der bloed naar beneden heeft een effect op de so-
leusspier (derde kuitspier) die bloed terugpompt. Er is 
minder werk, dus vraagt die ook minder bloed en ver-
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hard. En ga zo maar door. Verharding ontstaat dus geleidelijk aan in 
soleusspier, rondom achilles en stilaan hogerop. Zelfs tot aan de 
psoas (verantwoordelijk tillen been) die lumbaal ligt. Deze zal min-
der bloed pompen.  In mijn opleiding sportreflexologie (Hasselt en 
Breda) ga ik zeer diep ingaan op deze spier, die mijn inziens ook 
verantwoordelijk is voor hielspoor (Dwight Byers) enkel hoop ik dat 
je na het lezen van dit artikel in je behandeling de nodige aandacht 
aan dit plekje zal geven. 

 

Tip: 

Tijdens je anamnese leer je de klant beter kennen en verneem je 
vaak al de regio’s met opgehoopte spanning. Buikklachten, lage rug-
pijnen, blaasproblemen of verzwakte nieren kunnen veroorzaakt 
worden door de vierkante voetzoolspier die het soepel bewegen van 
de voet verminderd heeft. Het mechanisme dat vermoedelijk een rol 
speelt, leg ik tijdens de opleiding uit. Zet eens behoorlijk wat druk op 
die spier met een loodrechte duim. Wanneer de klant tegen het pla-
fond hangt, begin je behandeling in die regio. 

 
John Rooms 
www.sportreflexologie.be 

 

 

 

 



 

Diep werkende effect van cranio sacrale reflexologie 
 
Luisteren met je vingers en in stilte waarnemen hoe het 
hersenvocht door het lichaam stroomt. Vervolgens richt 
je je op de reflexen van de hersenbotjes, de ruggegraat 
en het heiligbeen. Dat is cranio sacrale reflexologie. 
Niet invasief, wel krachtig. De essentie is diep leren 
voelen. Zelfs hele oude letsels of een zware bevalling 
kun je hiermee op een zachte manier ondersteunen. 
 
Veel reflexologen werken in meer of mindere mate op 
het gebied tussen de schedel en het sacrum. Dr. Marti-
ne Faure Alderson maakte er een zeer uitgebreide stu-
die over, dat resulteerde in haar levenswerk. Het leidde 
tot een techniek en behandelprotocol dat ze wereldwijd 
uitdroeg. 
Carine Reenaers werd gegrepen door de werking en 
geeft inmiddels praktijkles in deze specifieke vorm van 
reflexologie aan de 3e jaars studenten bij Golden Feet. 
Het maakt hier deel uit van het opleidingscurriculum. 
Tevens wordt deze deskundig aangevuld door Mark 
Hiemeleers, hij neemt de anatomie en het theoretische 
gedeelte voor zijn rekening. 
 
Liquor 
Cranio sacrale therapie werkt op de hersenvliezen tus-
sen welke de stroming van het liquor, tussen hoofd, 
wervelkolom en bekken, plaatsvindt. Liquor is het cere-
brospinaal-vocht dat de hersenen en de zenuwen voedt, 
bevochtigt en als schokdemper dient. Het pompsysteem 
bestaat uit het achterhoofdsbeen dat pivoteert tegen de 
achterzijde van het sphenoïd (wiggenbeen). Ook de 
hersenbeenderen maken kleine bewegingen. Dat doet 

Het diep werkende effect van 

cranio sacrale reflexologie. 
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het liquor stromen. De vloeistoffen zullen alle organen beïnvloe-
den. Zelfs tot in het laagste deeltje van het sacrum. 
 
De naden tussen de schedeldelen van het hoofd gaan open en 
dicht. Hun toestand is mede verantwoordelijk voor het functione-
ren van de zintuigen (oog, oor, neus, smaak) en van het centrale 
zenuwstelsel. Door goed te leren luisteren naar het ritme van de 
doorstroming van het liquor, kun je voelen waar zich blokkades 
bevinden in het lichaam én ze behandelen.   
 
 
Verbinding 
Dat je met zo weinig zo veel teweeg kunt brengen, dat verbond 
de werkwijze van cranio sacraal therapeut en acupuncturist 
Geert Heidema en Carine met elkaar. Zo’n vijf jaar geleden wer-
den ze aan elkaar voorgesteld om samen les te geven. Geert 
was net terug uit Amerika. Daar had hij in Santa Fe onder meer 
gestudeerd en gewerkt bij Etienne Peirsman. “Vanuit de erva-
ring, die ieder van ons uit onze opleidingen, praktijken en levens 
hebben meegekregen, ontwikkelden we onze eigen cranio sacra-
le techniek. Het mooie is dat het je helpt om je te verbinden met 
wie je van binnen bent, wie we wezenlijk zijn. Dit hebben we ook 
zelf echt ervaren. We willen dat graag uitdragen en bieden dat in 
workshops en een jaartraining aan, onder meer bij Golden Feet.” 
 
 
 

 
Figuur 1: Het craniosacraal systeem wat van de hersenbotjes tot aan het 
sacrum loopt. 



 

Leren voelen 
“We leren eerst aan onze cursisten hoe ze de bewegingen 
en pulseringen van het cranio sacrale systeem in onszelf 
kunnen voelen. Aangezien het lichaam macro is en de 
voeten micro, kunnen we ook in de voeten leren waarne-
men en er mee gaan werken tijdens een sessie.” Carine 
benadrukt dat het belangrijk is dat je het eerst zelf leert er-
varen. “Fysieke en emotionele spanningen kan je waarne-
men in het weefsel: de energie wordt daar vastgehouden. 
Een gerichte zachte aanraking met de handen kan iemand 
bewust laten worden van zijn blokkades. Bovendien maak 
je die spanning vrij, zodat de levensenergie weer kan stro-
men. Hoe beter je voelt hoe het bij jezelf werkt, hoe beter 
je dat proces bij iemand anders kan begeleiden.” 
 
Geert en Carine merkten hoe boeiend het is dat via de 
voeten ongeveer hetzelfde bereikt kan worden dan op het 
lichaam. “Bij spanning in het hoofd neem ik de schedel of 
sacrum vast via een aantal grepen. Daarna neem ik de 
voeten in de hand en weet perfect waar ik reflexologisch 
moet zijn. We werken zacht en tegelijkertijd op het lichaam 
en de voeten. Je leert om ofwel de beide te combineren of 
apart te werken op het lichaam en hoofd.” 
 
Diepe rust 
 
“Na een craniosacrale sessie krijg ik regelmatig de feed-
back van mensen dat ze zich gedragen en lichter voelen,” 
aldus Carine. “Het denken wordt gekalmeerd. Bijvoorbeeld 
een dame van 45 jaar met zware schouderklachten. Ik heb 
zowel op haar schouders als voeten gewerkt. Ze merkte 
een duidelijke verandering en had aanmerkelijk minder 
klachten. Ook de dagen erna. 
Zo is er ook een man van 58 met zware burn-out klachten 
die regelmatig in mijn praktijk komt. Op een dag heb ik 
hem een craniosacrale voetreflexologie sessie gegeven, 
waarbij ik op de voeten alsook op het hoofd heb gewerkt. 
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 Nadien liet hij weten dat dit ongelooflijk veel rust bracht en sedert-
dien is dit de behandeling waar hij om vraagt wanneer het emotio-
neel weer even moeilijk gaat.” 
 
Geert vult aan. “Ook in mijn praktijk hoor ik van mensen dat ze diepe 
rust ervaren en dat ze duidelijk in hun lichaam kunnen voelen wat er 
gebeurt. Recent heb ik een vrouw van 46 jaar met een lage rugher-
nia en zenuwpijn naar het rechterbeen behandeld. Zij stond op de 
lijst voor een rugoperatie en had stekende pijn. Na de sessie zijn 
haar klachten afgenomen en heeft ze geen operatie hoeven onder-
gaan. Sindsdien kan ze weer goed bewegen en wandelen. 
In mijn praktijk in Santa Fe kwam een vrouw van 54 jaar met vertigo. 
Haar voornaamste klacht was dat ze de ervaring had dat de kamer 
rondom haar draaide. Tijdens de sessie heb ik een langere tijd met 
de hersenbotjes gewerkt om deze weer in balans te krijgen. Daar 
bevindt zich immers ook het evenwichtsorgaan. Later ontving ik een 
email waarin ze aangaf dat ze na de sessie geen last meer van dui-
zeligheid had gehad. 
 
 
De bezielster van Golden Feet was Lydie Schoenmakers. In 2019 
gaf ze de laatste keer les in de techniek van Alderson. Een van haar 
laatste cursisten was Monique van Bokhoven. Zij werkt als coach en 
reflexoloog bij Groepspraktijk Vita in Antwerpen. Samen met osteo-
paat Susan Moerdijk gebruiken zij het cranio sacraal werken terwijl 
ze tegelijkertijd werken aan één persoon. Ze werken met meerdere 
technieken, maar ‘cranio’ is wel een hele fijne vorm van mensen be-
geleiden. Ze kijken er altijd naar uit als iemand ‘tussen hen in komt 
liggen’, om zo samen aan terugkerende blokkades te werken. 
 
“Ik miste ‘iets’,” zegt Monique. “Wat voelde ik nou precies als ik wat 
voelde ter hoogte van de tenen? Ik was meteen gegrepen door de 
werking van het bewerken van de voeten op deze manier. Het vroeg 
wel wat studie. Inmiddels wandel ik als het ware in de binnenkant 
van een hoofd, voel richeltjes en bochtjes. Je kunt veel dieper 
‘graven’ in het weefsel, en daarmee de impact van ervaringen, emo-
ties en gedachten voelen op een lichaam. Via subtiele aanrakingen 
kan je helpen helende processen in gang te zetten, dat weet elke 



 reflexoloog. Maar de heftige emoties die vrijkomen en te-
gelijk de diepe rust bij de mensen tussen ons in, én het 
feit dat je zo specifiek kunt werken, is echt een meerwaar-
de.” 
 
Er was een man die als kind meters naar beneden was 
gevallen en daardoor een kleine hersenbloeding had ge-
had en een paar dagen in coma had gelegen. Tijdens de 
behandeling kwam hij helemaal terug in de val en de 
enorme hoofdpijnen die hij vroeger had. Er kwam na ruim 
30 jaar een ontlading in de vorm van een onophoudelijke 
lachbui, gevolgd door diepe tranen. Hij had gevoelens van 
eenzaamheid, slecht presteren op school, hoofdpijnen en 
zich niet gezien voelen, herbeleefd, zonder er in te blijven 
hangen. Hij heeft nu geen hoofdpijnen meer. Het leven 
voelt voor hem letterlijk lichter, alsof er een zwaarte is ver-
dwenen. 
 
Geert ervaart in zijn praktijk ook zo’n diepere werking. 
“Tijdens mijn verblijf in Santa Fe kwam een vrouw in mijn 
praktijk die een puberende zoon van 16 had die regelma-
tig boos op haar werd. Ze kon daar niet goed op reageren. 
Tijdens de sessie kwam een moment naar boven dat ze 
drie of vier jaar oud was, waarbij haar vader enorm boos 
op haar was geworden. Ze had geen weerwoord tegen 
hem en kon zichzelf niet uiten. Ze zag in dat haar huidige 
houding naar haar zoon toe overeenkwam met de situatie 
uit het verleden met haar vader. Op de behandeltafel uitte 
ze als volwassene alsnog de woorden naar haar vader 
toe, wat ze als kind niet kon. Na de sessie lukte het haar 
wel om zich te verwoorden naar haar zoon toe en hun re-
latie is sindsdien aanzienlijk verbeterd.” 
 
“Dat is het precies waar het om draait”, vult Carine aan, 
“Je mag mensen dragen en je wordt zelf ook een deel ge-
dragen in je werk. Je brengt rust tot in de cel en zet daar-
mee via een minieme beweging iets groots in beweging. 
Het is ontroerend om dat voor mensen te kunnen beteke-
nen.” 
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Kader: Welke klachten zijn geschikt om met cranio sacrale reflexolo-
gie te behandelen? 

migraine 
chronische nek- en rugklachten 
autisme, coördinatiestoornissen 
opgelopen letsel in de baby of kindertijd 
chronische vermoeidheid 
fibromyalgie 
scoliose 
kaak en aangezichtspijnen 
zenuwtrekken 
leerstoornissen als dyslexie en dyscalculie 
ADD, ADHD, PTSS 
orthopedische problemen 

Een hele reeks klachten die ontstaan zijn vanuit geboorte- en opge-
lopen letsels, waardoor het liquor niet meer zo vrij kan stromen. 
 
 
Carine Reenaers 
 
Vanaf 1999 ben ik gepassioneerd door voetreflexologie. Na de oplei-
ding bij Lydie Schoenmakers heb ik vervol-
gens mijn opleiding bij Total Health in 2011 
met succes afgerond. In 2006 heb ik aan de 
craniosacraal voetreflexologie (levels I, II en 
III) van Martine Faure-Alderson deelgeno-
men. Inmiddels geef ik bij Golden Feet het 
protocol craniosacraal voetreflexologie van 
Martine Faure-Alderson aan de cursisten 
module 5. Vanaf dit najaar zullen daar ook 
de combi craniosacraal workshops (lichaam 
en voet) die ik samen met Geert verzorg 
aan toegevoegd worden. Kijk op 
www.goldenfeet.be voor meer informatie. 
 

http://www.goldenfeet.be/


 

Geert Heidema 

Vanaf 2009 heb ik in Santa Fe (NM, Verenigde Staten) di-
verse opleidingen in complementaire geneesmethodes ge-
volgd, waaronder de craniosacraal opleiding bij Etienne 
Peirsman. In 2010 ben ik mijn praktijk in Santa Fe begon-
nen en heb deze vanaf 2015 in Ne-
derland voortgezet. Nadien heb ik 
extra modules gevolgd bij de Peirs-
man Cranio Sacraal Academie 
(PCSA), alsook craniosacraal oplei-
dingen in het behandelen van paar-
den. “Ik heb zelf geen voetreflexolo-
gie achtergrond en ik vind het mooi 
om het systeem ook via de voeten 
te leren kennen. Het is voor mij ver-
bazingwekkend hoeveel er via de 
voeten te voelen valt. Dit is ook de 
respons die we van deelnemers 
aan de workshops zowel in Neder-
land (Total Health) en België 
(Golden Feet) horen, dat ze zowel in het lichaam als via de 
voeten zoveel kunnen ervaren.” 

 
Susan en Monique werken sinds 2008 samen bij Groeps-
praktijk Vita. Uitgangspunt is de creatieve kracht van de 
mens en zijn ziel. 
Nadat ze in 1999 afstudeerde als fysiotherapeut, ging Su-
san in Singapore werken in het Tan 
Tock Seng Hospital op de afdeling 
neurologie. Bij terugkomst volgde ze 
de opleiding osteopathie in Gent en 
daarna een  specialisatie in 
kinderosteopathie in Hoeven (NL). 
Aanvullend volgden nog diverse op-
leidingen in oa interne bekkentech-
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nieken, hersenen, kinesiologie, cranio-mandibulair, chakra’s en 
fascia. De laatste jaren heeft zij haar hart verloren aan de zoge-
heten biodynamische osteopathie. 
 
Monique was eerst verslaggever bij di-
verse media en gooide haar leven over 
een andere boeg. Ze rondde in 2007 
een vijfjarige opleiding af als zogeheten 
Padwerkhelper, een scholing in medita-
tie, contextuele therapie en emotioneel 
lichaamswerk. Om mensen te helpen 
gronden, volgde ze in 2008 de basisop-
leiding bij het NVBR en trainingen bij 
onder anderen Heinrike Bergmans, Gol-
den Feet en Peter Lundt Franssen. 
Mindfulness en ACT helpen om vanuit 
ontspanning nog dieper te kunnen wer-
ken. 
Meer weten? 
Kijk op www.vita-antwerpen.be 
 
 
Speciale dank aan Lydie Schoenmakers. 

http://www.vita-antwerpen.be/


 

Gallicstraat 5 

3300 Tienen/Bost 

Verantwoordelijke: Katrien Hendrickx 

0494 58 49 52 

katrien.hendrickx@scarlet.be 

www.integratievereflexologie.be  

OPLEIDINGEN 

- Relaxatie Reflexoloog: Tienen, Mol, Genk—60 ptn PPV 
- Coach Reflexoloog: Tienen, Mol—60 ptn PPV 

SPECIALISATIES 

- Energetisch reflexoloog: Tienen—60 ptn PPV 
- Aroma reflexoloog: Tienen—60 ptn PPV, 3 modules 
- Zwangerschapsreflexoloog: Tienen—60 ptn PPV 
- Psychozone Harmonisering: Tienen, Antwerpen—30 ptn PPV 
- Massage i.f.v. reflexologie: Tienen—40 ptn PPV 
- Verbindend Coachen: Tienen—50 ptn PPV 
- Metamorfosemassage: Mol—10 ptn PPV 

MEDISCHE BASISKENNIS 

- AFP: gedeeltelijk online opl., Mol, Hogaarden—60 ptn PPV 

——————————————————————————————- 

Nieuwenbos 5 

1702 Groot-Bijgaarden 

Tel: 02/466.27.29 

info@causalevoetreflexologie.be 

www.causalevoetreflexologie.be  

 

CURSUS CAUSALE VOETREFLEXOLOGIE 

reeks voor beginners te Groot Bijgaarden : voorjaar 2022 

Opleidingen 

mailto:katrien.hendrickx@scarlet.be
http://www.integratievereflexologie.be/
mailto:info@causalevoetreflexologie.be
http://www.causalevoetreflexologie.be/
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Centre d’Etude de Reflexologie 

Rue Emile Banning 105 

1050 Ixelles 

Tél: +32 476 28 10 04 

cer.reflexologie@gmail.com 

https://www.cer-reflexologie.com/  

 

Formation Base 2021 
25+26 Septembre / 23+24 Octobre / 20+21 Novembre / 11+12 Décembre   
 
Formation professionnelle 2022 
29+30 Janvier -/ 19+20  Février / 19+20  Mars 23+24 / 7+8 Mai   
 
Formation base 2022 

25+26 Septembre / 22+23 Octobre / 19+20 Novembre  - 10+11 Décembre  

——————————————————————————————————— 

Gouverneur Roppesingel 83 

3500 HASSELT 

0475 58 27 43 

zaakvoerder@goldenfeet.be 

www.goldenfeet.be  

 

 

- Professionele opleiding tot erkend voetreflexoloog—opleiding 3 jaar 

- Jaartraject—craniosacraal combi—lichaam en voetreflexologie 

- Sportreflexologie 

- Specialisaties & workshops 

- Online AFP—Anatomie—fysiologie—pathologie 

——————————————————————————————————— 

Andere erkende opleidingscentra, met hun opleidingen en workshops zijn te-

rug te vinden op de website van BeVo of van de opleidingscentra zelf. 

mailto:cer.reflexologie@gmail.com
https://www.cer-reflexologie.com/
mailto:zaakvoerder@goldenfeet.be
http://www.goldenfeet.be/


 

BeVo 

Rue de Hamme-Mille 196 

B - 1390 Nethen 

Ondernemingsnummer: 0829 918 340 

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

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 

boekhouding@bevo-belgie.org 

 

 

 

 

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. 



2022 

• Ledendag : 26 februari 2022 (prov Brussel) 

• European Reflexology Day : 30 april 2022  

• Congres BeVo : 24 september 2022 (prov Antwerpen) 

• Internationale workshop door Spiros (ovb) :  

25-26 september 2022 

 

(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 


