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Lieve leden, 

 

Het einde van het jaar is in zicht, de dagen zijn terug donker, maar de 
straten zijn verlicht met de heerlijke sfeer van Kerst.  

December zorgt elk jaar voor een warme sfeer die we in geen enkele 
andere maand kunnen evenaren.  

Op de radio horen we alweer de kerstklassiekers ... de ene al wat 
mooier dan de andere. 

Kerstbomen worden van de zolder gehaald en samen versierd. 

Kerstkaartjes worden ontworpen of uitgekozen en verzonden.  

We gaan op zoek naar de cadeautjes voor onze geliefden en zoeken 
recepten voor een heerlijk feestmaal.  

Onze weegschaal steek ik persoonlijk even heel ver weg. 

Het zijn enkel voorbeelden van wat de eindejaarsperiode in beweging 
zet. 

Iedereen vult Kerst op zijn eigen manier en met zijn eigen tradities en 
die tradities zijn om te koesteren. 

We wensen jullie allen een zalige kerst, een ge-
lukkig nieuwjaar en heel veel leesplezier.   

 
Jullie voorzitter, Tamara 

 

 
 

Welkom door de voorzitter 



 
Congres BeVo 2021 

Verslag van het BeVo Congres BeVo 2021  
 
Het jaarlijkse congres vond dit jaar plaats in Holiday Inn 
Gent op zaterdag 25 september.  Het werd een hele uit-
daging voor het BeVo team: voor het eerst een ‘hybride’ 
congres, zowel live als online en dit in 3 talen met verta-
lingen door tolken in het Nederlands, Frans en Engels. 
Chapeau! 
 

 
Als altijd stonden er lekkere koekjes klaar om ons te ont-
vangen, headsets voor wie vertalingen wilde, koekjes en 
drank tijdens de pauzes, een lekkere lunch met verse 
soep en een assortiment broodjes. Dank je wel, BeVo! 
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Herman die na 37 jaar met pensioen gaat, verraste ons met zelf 
gebakken lekkere speculaas koekjes. Dank je wel, Herman! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Congres thema: VROUW, met 3 sprekers en 2 workshops 

 
Ilse Van Damme, ‘De vrouw van haar kracht’: lezing  
 
Een boeiende lezing over de menstruele cyclus en hoe deze een 
levensrichtlijn kan zijn voor iedere vrouw. We kregen inzicht in hoe 
seizoenen, maandstanden, hormonen en voeding onze cyclus be-
ïnvloeden.  Door 
bewust te worden 
van de menstruele 
cyclus en wat iede-
re fase betekent, 
kan iedere vrouw, 
jong en oud, haar 
leven vlotter en 
harmonieuzer laten 
verlopen. GIRL & 
WOMAN POWER 
door de innerlijke 
klok! 



 

 
 
 

Hagar Basis, ‘Women’s health’: lezing en workshop 
 
Lezing 

De menopauzale vrouw kan krachtig blijven door vuur als 
creatieve kracht te gebruiken.  Opvliegers zuiveren ballast 
net zoals Tummo, de  Tibetaanse godin van warmte en 
passie, ego en foute overtuigingen wegbrandt met vuur.   
Ook na de menopauze blijven de eierstokken en de baar-
moeder hormonaal en seksueel onmisbaar voor de 
vrouw. Eierstokken en baarmoeder verwijderen geeft aan-
leiding tot allerlei neurologische en mentale ziekten.  De 
rechter eierstok beïnvloedt spijsvertering en appendix  via 
een ligament tussen eierstok en caecum; verwijdering kan 
kniepijn geven en pijn lateraal. De baarmoeder produceert 
goed gevoel endorfines. De ligamenten van de baarmoe-
der zorgen voor mobiliteit, voor constant samentrekken en 
ontspannen tijdens menstruatie en snelle samentrekkin-
gen tijdens orgasmen; gezakte of verkeerd liggende liga-
menten en stagnatie geven verstoringen, blokkades en 
ziekte.   
 
 
Reflexologie houdt en/of brengt energie in beweging, heft 
blokkades op. “Circulation is life, stagnation is death, 
that’s the truth.” (Eunice Ingham).  
Bewerk belangrijke zones. 
Psoas en middenrif zijn ver-
bonden met angstreflexen 
en oude trauma’s; een ge-
spannen psoas beïnvloedt 
alle bekkenorganen.  
De tenen zijn en openen 
poorten om energie te laten 
stromen. In de tenen liggen 
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de hersenzones, heel het lichaam reflecteert erin, meridianen 
beginnen en eindigen er. Tenen bewerken brengt beweging en 
stroming.  
 
De sacrale plexus en pudendale zenuwen innerveren bekken 
en vrouwelijke genitaliën. De wervelkolom reflex is belangrijk 
tussen L4 en S3. Iedere vrouw heeft een andere bezenuwing.  
De plexus en zenuwen innerveren zowel bekken als voet. 
Via de similarity of shape is er een verband tussen schedel en 
bekken. Werk bij smalle heupen op de kaken om de heupen 
vrij te maken. Ook is er een verband tussen keel en vagina, ze 
bestaan uit dezelfde weefsels. 
 
Pas je druk individueel aan, voel in, luister naar zones. In onze 
praktijk krijgen we te maken met angst en felle emotionele fac-
toren en reacties die verlammend werken. “Fear paralyses, 
faith energizes”. Reflexologie vitaliseert, brengt stroming, helpt 
angst vrij te maken. Reflexologie laat ons evolueren naar wie 
we in wezen zijn. 
 
 
 



 

Workshop: emoties harmoniseren 

 

Greep 1: nervus vagus aandrukken 

Werk gelijktijdig op de 2 voeten, druk met de mediale 
kant van je wijsvinger tegen het gewricht tussen proxi-
maal en distaal kootje van de dikke teen van onder het 
gewricht naar teentop. Deze zone kan behoorlijk pijnlijk 
zijn. Voel zelf in en vraag je cliënt welke kant het meest 
pijn doet. Geef dan meer druk aan de andere voet tot de 
pijn gelijk is.  Begeleid je cliënt door deze pijn en houd 
de greep aan tot de pijn gelijk is aan beide kanten en 
verdwijnt.  Blijf in communicatie, bespreek emoties. 
 
Greep 2: epifyse-hypofyse-hypothalamus aandruk-
ken 
Werk gelijktijdig op de 2 voeten, druk met de laterale 
kant van je duim. Trek een centrale as plantair op de dik-
ke teen, even lateraal van deze as ter hoogte van het 
dikste deel van de dikke teen stevig drukken. Techniek 
idem als vorige greep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 9 

 

Anne Marmagne, ‘Libération des mémoires emotionelles’ 
 
Lezing 

Het cellulaire geheugen slaat emotionele shocks op, in die mate 
dat het DNA wijzigt en dat de trauma’s over generaties heen 
doorgegeven worden.   
 
In onze baarmoeder liggen erfelij-
ke herinneringen opgeslagen. De 
baby in de buik is zich nog niet 
bewust van zijn eigen identiteit, 
hij vereenzelvigt zich met de 
emoties, zijn limbische brein regi-
streert deze emoties als overle-
vingsstrategie. Emotionele over-
erving bepaalt zijn leven, zijn fy-
sieke klachten. 
 
De emotionele imprint zit in het 
zenuwstelsel en daar kunnen wij 
als reflexologen op werken; via 
reflexologie raken we aan be-
wustzijn, zelfs over generaties 
heen. We kunnen onze cliënt la-
ten evolueren tot wie hij in zijn 
eigen oorsprong is. 
 
 
Workshop: Bevrijding van trauma’s 

Met een specifieke techniek, gecombineerd met intenties, bevrij-
den we het emotionele geheugen. We bewerken de zone van de 
wervelkolom, raken specifieke punten aan en maken zo contact 
met (voor)geschiedenis, we brengen vibratie aan, we vervangen 
oude informatie door nieuwe. Connecteer met je hart, luister naar 
de zones en laat je vingers pulsaties volgen. Werk gelijktijdig op 
linker en rechter voet. 



 

Cirkel met je duimen plantair op het distale kootje van dik-
ke teen: connecteer met en open het kruinchakra.  

Cirkel met je duimen mediaal op cervicale wervels, de me-
ta-moeders en parasympathisch zenuwstelsel: con-
necteer met het conceptie moment. 

Glijd met je duimen over de wervelkolom richting baar-
moeder, het geboorte moment; connecteer met rug-
genmerg, alle energetische circuits (Ren Mai, Du Mai),  
neurale buis in de embryologie. Luister naar de zones, 
volg je intuïtie, voel waar blokkades zijn,  stel gerust bij 
ongemak, herneem eventueel het traject. Zend licht in 
de zone geboortemoment en stel gerust. 

Leg je linker duim op het conceptiepunt (CWK) en je rech-
ter duim op het geboortepunt (baarmoeder): cirkel en 
connecteer je duimen, visualiseer de ziel indalen in de 
materie, stel haar gerust. 

Leg je linker duim ook op het geboortepunt. Adem rustig, 
laat je duimen haast vanzelf de cirkelbeweging uitvoe-
ren, vibraties volgend, van klein naar groot tot ze het 
hele hielgebied mediaal bestrijken, linkerhand met de 
klok mee op rechtervoet, rechterhand tegen de klok in 
op linkervoet (convergeren). 

Ga over generaties heen, werk vanuit je hart, met veel 
licht; stuur ondersteunende, bevestigende intenties: 

Je werd verwacht, Je bent geliefd, Welkom in deze wereld, 
Je bent belangrijk voor ons, Het is veilig, … 

Eindig met hielen vasthouden, geef lichte stretch, schom-
mel/wieg zacht van voor naar achter. Laat langzaam 
los en leg je handen op je schoot. 

Communiceer, bespreek emoties/ beelden/herinneringen, …   
Begeleid reflexologisch volgens je eigen inzichten en kennis. 
Stem af op elkaar, voer de techniek uit met aandacht en in de 
nodige tijdruimte. 
 
 
Katrien Hendrickx - Docent Integratieve Reflexologie 
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Inleiding 
 

Binnen de sportreflexologie is de rol van anatomische kettingen 
uitermate belangrijk. Dit artikel is bedoeld om je even mee te ne-
men en te laten kennismaken met dit bijzonder deel van ons li-
chaam. Hun rol valt niet te onderschatten. Anatomische kettingen 
zijn facialijnen die ons lichaam vorm geven. Om het eenvoudig te 
zeggen. Neem je organen weg maar laat de fascia en je lichaam 
zal er nog hetzelfde uitzien, doe het omgekeerde en je bent on-
herkenbaar. 

Het belangrijkste te onthouden van de anatomische kettingen is 
dat een aantal van hen een connectiepunt hebben op de voeten. 
Ofwel plantair ofwel dorsaal. Het zijn deze waarmee we werken. 
Zij dragen bij tot het begrijpen van blessures van voet, enkel en 
onderbeen. De kern van sportreflexologie. Hou ermee rekening 
dat er 14 verschillende kettingen gekend zijn waarvan we slechts 
een beperkt aantal gebruiken. 

Daarom loont het absoluut de moeite om ongeacht jouw kijk op 
reflexologie toch even stil te staan bij deze materie. Je kan onmo-
gelijk vermijden dat je deze lijnen prikkelt door je manier van wer-
ken ook al is je intentie enkel gericht op het stimuleren van de 
reflexpunten.  
 

 

Wetenschappelijke relevantie: 

Het al dan niet bestaan van anatomische kettingen is basis 
van wetenschappelijk onderzoek. De moderne wetenschap 
heeft het nog altijd moeilijk om te aanvaarden dat er dingen 
zijn die (nog) niet visueel waarneembaar zijn en waar thera-
peuten mee werken. Zo ook de anatomische kettingen. 

Anatomische kettingen 



 

4 anatomische kettingen 
 

Binnen de sportreflexologie staan de volgende anatomi-
sche kettingen centraal: 
 
 Superficial back line 
 Deep front line 
 Lateral line 
 Superficial front line 

Die dus alle vier op de voet aansluiten en een rol spelen 
bij het oplossen van de meest voorkomende bewegings-
ongemakken zoals daar zijn hielspoor ( plantaire fas-
ciitis), enkelinstabiliteit, achillespeesoverbelasting of –
ontsteking, shinsplints, kuitirritatie of – blessures, ….  

Dit artikel is natuurlijk te kort om je alles uit te leggen. 
Maar het zal je in alle geval prikkelen om begin volgend 
jaar onze lessenreeks van 10 avonden in Hasselt bij te 
wonen. Alle inlichtingen bij Golden Feet. 

Door het plaatsen van de pijnzone in de anatomische 
kettingen worden automatisch blessures die een ver-
schillende diagnose meekregen, aan elkaar gelinkt. Bv. 
een kuitspierritatie ligt in dezelfde ketting als een achil-
lespees, de superficial back line.  

Door op dit manier naar blessures te kijken leer je niet 
alleen het aanpakken van de lokale pijnzone maar werkt 
je naar een volledige en hollistische oplossing. Deze ma-
nier van kijken heeft mij al vaak geholpen om overbelas-
tingsverschijnselen definitief op te lossen. Vaak is het 
enkel concentreren op de pijnzone niet blijvend qua re-
sultaat. Aan de slag gaan met een anatomische ketting 
waarbinnen die pijn ligt, is dat vaak wel. Hieronder noem 
ik de spieren op die in die vier kettingen liggen. Daarna 
staan we kort stil bij de reflexologie op die kettingen en 
de oefeningen die nodig zijn om hen te stimuleren. 
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De kettingen 
 
Superficial Back Line 

 
• Plantar fascia. 

• Achilles tendon. 

• Gastrocnemius. 

• Hamstrings. 

• Sacrotuberous ligament. 

• Thoracolumbar (Thoracodorsal) fascia. 

• Paraspinal (Erector Spinae) musculature. 

• Trapezius. 

 

Blessures: achillespeesblessures, hamstrings, kuiten, lage rug.  

 

Deep Front Line 

 
• Tibialis Posterior. 

• Popliteus. 

• Posterior intermuscular septum. 

• Adductors magnus, brevis, longus. 

• Pectineus. 

• Illiacus. 

• Psoas. 

• Posterior Diaphragm. 

 

Is een connectie tussen ons bewegingsapparaat en onze orga-
nen. Stimuleert de ademhaling. Ondersteund de lumbale wervel-
kolom. 

 

Blessures: platvoeten, oedeem(!), rugpijn, nekklachten.  

 



 Lateral Lines 

 
Er zijn twee groepen lateral lijnen die telkens, aan elke 
kan van het lichaam één. 

Ze beginnen aan de binnenkant van de voet, gaan onder 
de voet en klimmen zo naar boven ( langs de galblaas-
meridiaan) en nemen de peroneusspieren, de buitenkant 
van de knie, de ITB en TFL, een deel van de gluteus-
groep en zo verder naar omhoog. 

Blessures: stabiliteit, achillesblessures door enkelinstabi-
liteit, ITB, TFL, heupregio. 

 
Superfacial Front Line 

 
Begint bij de spieren die de tenen strekken en loopt zo 
langs de voorzijde van het lichaam tot in de nek en het 
voorhoofd. 

Blessures: shin splints ( alles scheenbeengerelateerd), 
knieproblemen. 

 
Reflexologie 
 
Als reflexoloog zal jouw manier van werken altijd deze 
kettingen stimuleren en daardoor is elke reflexoloog ei-
genlijk een beetje sportreflexoloog. Uiteraard zal de in-
tensiteit van een echte sportreflexbehandeling anders 
zijn maar de basis leg je altijd. Hieronder lijst ik kort op 
waarvoor je zoal aandacht kan hebben. 

 
Losmaken van de plantaire voetfascia, werk van me-

diaal naar lateraal, dmv de lopende duim. 
 

Losmaken van de dorsale voetfascia met de vingers 
vertrekkende vanaf de schouderlijn richting enkel, 
dorsale zijde van de voet. 
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 Losmaken enkelfascia door stimulatie enkelmobiliteit door 
rotatiebewegingen van het enkelgewricht en door de en-
kel flexie.  
 

Losmaken superficial back line door oprekken been in exten-
tie. Naar voor duwen van de voet.  
 

 
Oefeningen 
 
Oefeningen om te observeren hoe het gesteld is met die kettin-
gen ( zie oefentherapie bij het begin van de behandeling) 

 

(*) weet je niet direct wat arabesk is, ga even naar mij youtube 
kanaal footroomsrunning. 

 

Heb je interesse en/of vragen, stuur me gerust een mailtje naar 
footrooms@icloud.com, volg mijn instagram @footroomsrunning 
of surf naar goldenfeet.be 

Superficial Back Line Basispose zonnegroet, 
voeten en handen op 
de grond, poep naar 
omhoog, vorm een 
driehoek 

Pas eventueel de hou-
ding aan door de han-
den hoger te plaatsen, 
op een stoel. De klant 
moet rek voelen, vraag 

Deep Front Line Arabesk, staan op één 
been 

Observeer wat de voet, 
de knie, de heup en het 
bovenlichaam doen. 

Lateral Lines Roteer met de heupen, 
zacht 

Het doel is dat de heup, 
de knie en de voet sa-
menwerken, je moet 
druk voelen onder de 
grote teen. 

Superficial Front Line Op de knieën zitten met 
de voeten dorsaal op 
de grond. Breng het 
lichaam zoveel mogelijk 

Vraag naar de zones 
met spanning. 

mailto:footrooms@icloud.com


 

Slijmvliezen van neus, keel, bijholten en voor-
hoofdsholte. 

 

Anatomie 

De buitenkant van de neus kent u als deel van het ge-
zicht. Het inwendige deel staat in verbinding met de 
keelholte en wordt door het verhemelte gescheiden van 
de mondholte. 

De lucht die u inademt komt over een drempeltje de bei-
de neusholten in, en wordt daar meteen voor een deel 
gefilterd door korte haren, alvorens naar de keelholte 
getransporteerd te worden; De neusholten worden van 
elkaar gescheiden door het neusschot; De neus loopt 
tapsgewijs toe, zodat de inwendige delen beschermd 
liggen. In de neus vinden we verder de neusamandel en 
twee soorten slijmvlies. Het eerste voorin gelegen vlies 
bereidt de adem voor op verdere doorgang naar het li-
chaam. Terwijl het tweede, dat verder naar achter ligt, 
het reukorgaan bevat. 

De keelholte bevindt zich achter in de mondholte en be-
staat voor het grootste deel uit slijmvlies. Ook de keela-
mandelen hebben hier hun plaats. 

De bijholten en voorhoofdsholte zijn open ruimten in het 
hoofd zelf. Deze zijn met slijmvlies bedekt. Er zijn meer-
dere ruimten te onderscheiden. De meeste ontwikkelen 
zich pas na het eerste levensjaar, als het hoofd uit-
groeit. 

Voetdiagnostiek 
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Fysiologie 

De neus bevat het reukorgaan, waarmee we verschillende geu-
ren kunnen onderscheiden. Een andere taak van de neus is het 
voorbereiden (oa zuiveren en verwarmen) van de adem voor 
doortocht naar dieper in het lichaam gelegen organen. De neus- 
en keelamandelen zijn onderdelen van het lymfestelsel en be-
staan dan ook uit lymfatisch weefsel. Ze zuiveren de lymfe uit 
neus-, keel- en oorgebied. 

De keelholte dient in de eerste plaats als doorvoerkanaal voor 
adem en voedsel. Tussen de verbinding van keel en luchtpijp 
bevinden zich het strottenhoofd en de daaraan gehechte stem-
banden. Hiermee kan niet alleen de stem gevormd worden, maar 
ook wordt door deze organen de afsluiting van de keel naar de 
meer kwetsbare luchtwegen mogelijk. 

De bijholten en voorhoofdsholte brengen de adem verder op 
temperatuur. 

 

Symboliek 

De neus is, symbolisch gezien, het eerste orgaan dat verant-
woordelijk is voor de opname van lucht voor het levensbehoud. 
De opname van lucht gebeurt actief en selectief. Het actief naar 
binnen halen van lucht komt door de werking van middenrif en 
longen; De neus heeft hierbij slechts een kanaalfunctie. Het se-
lectieve element houdt in dat u, grotendeels onbewust, via het 
reukorgaan, het drempeltje aan het begin van de neus en de 
neusharen kunt waarnemen dat u iets onbruikbaars of levensbe-
dreigends opneemt ‘u ruikt gevaar’. De neusamandel onder-
steunt hierbij het drempeltje en de haren, door deze indrukken of 
stoffen tijdelijk op te nemen en te zuiveren. 



 

Uit verschillende onderzoeken is geleken dat geuren een 
belangrijke rol spelen in het al dan niet aantrekkelijk vin-
den van mensen met wie u omgaat. Seksueel gezien is 
het bijna een ‘must’ dat u uw partner aangenaam vindt 
ruiken. Hierdoor raakt u sneller opgewonden ter voorbe-
reiding op de geslachtsgemeenschap. 

De keel heeft uit symbolisch oogpunt twee functies. Ten 
eerste selecteert u hier of u de reeds ingenomen stoffen 
en indrukken verder wilt opnemen. U beslist of ‘u iets wilt 
slikken’ of niet. In geval van opname zullen de dieper in 
het lichaam gelegen en kwetsbare organen de stoffen en 
indrukken verder gaan ontleden. Het gaat hier dus om 
belangrijke keuzen. 

De tweede functie is het uiten door middel van spreken, 
zingen, ‘keel opzetten’ enzovoort. De in de keelholte ge-
legen stembanden zorgen dat de mens ‘spraakzaam’ 
kan zijn en zich via deze weg verstaanbaar kan maken; 
Zoals de geslachtsorganen de kern van de onbewuste 
driftmatige communicatie zijn, zo zijn de stembanden en 
de keel de kern van de bewuste communicatie. 

De energiestroom gaat via onbewuste creatieve impul-
sen omhoog door het hart naar de keel. In het hart wordt 
de onbewuste stroom bewust verbonden met liefde. De-
ze energie stijgt verder op en wordt via de keel naar bui-
ten gebracht. De keel is ook het centrum van bewuste 
creativiteit. Door de reactie van de omgeving op het ui-
ten van uw creativiteit verandert u. Dit vindt zijn weerslag 
in uw inzicht, gedrag en energiestroom. Hierdoor veran-
dert de relatie tot de instinctieve, creatieve impulsen van 
uw geslachtsorganen. Als u de energieverdeling tussen 
de keel en de geslachtsorganen zou meten, zou een fif-
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tyfifty-meting ideaal zijn. Blokkeert u in een van beide polen de uiting 
dan bent u niet meer in overeenstemming met uw eigen wezen. De 
energiebalans is verstoord en er zullen in het begin vage klachten 
en op den duur ernstige klachten ontstaan. Bij de keel kan dit uit-
eenlopen van spanning op de keel en het gevoel steeds iets weg te 
moeten slikken tot keelontsteking en stembandknobbels. Bij de ge-
slachtsorganen uit zich dit in lichte klachten als witte vloed en vat-
baarheid voor infecties, of zware klachten als kankergezwellen. 

Bijholten en voorhoofdsholte zijn tijdelijke opslag- en verwarmings-
plaatsen voor passerende lucht en de eerste subtiele indrukken die 
u opneemt. Houdt u de lucht en de indrukken te lang vast, dan ont-
staat er irritatie en kunnen er ontstekingen optreden. Ook als u over-
laden wordt met prikkels van stoffelijke (bijvoorbeeld sigarettenrook) 
of niet-stoffelijke aard (bijvoorbeeld veel nieuwe gezichten tijdens 
een bijeenkomst), voelt u zich overspoeld en gaat uw lichaam in de 
verdediging. 

Dit laatste merkt u door een tijdelijk verhoogde uitscheiding, zoals 
neusloop. De overmatige prikkels worden afgevoerd naar de buiten-
wereld. Een andere reactie kan een lokale temperatuursverhoging 
zijn, die de prikkels ‘verbrandt’ (bijvoorbeeld bijholteontsteking). 

Om problemen met bijholten en voorhoofdsholte te voorkomen, is 
het belangrijk te zorgen voor een omgeving waarin u niet bloot staat 
aan méér indrukken dan u kunt verwerken. Heeft u de indrukken 
eenmaal opgenomen, dan kunt u de doorstroming op gang houden 
door deze tijdig los te laten voor verder verwerking. In eerste instan-
tie lijkt u niet bewust invloed te kunnen uitoefenen op dit proces. 
Door goed waarnemen kunt u er echter achter komen hoe u dit pro-
ces laat verlopen en ontdekken waarin u zo nodig iets kunt verande-
ren. 

 



 

Plaatsbepaling 

Door de nauwe verbinding tussen keel, bijholten, voor-
hoofdsholte en neus worden bij massage de bijbehoren-
de reflexgebieden ook wederzijds beïnvloed. 

De neus bevindt zich in de eerste zone. In overeen-
stemming daarmee vindt u de neusreflex terug in de 
eerste zone op de voet, en wel aan de zijkanten van de 
goten teen. 

De keel bevindt zich net als de neus in de eerste zone. 
Het keelreflexgebied ligt in deze zone aan de basis van 
de grote teen, grenzend aan de zone van de tweede 
teen. Op deze hoogte vindt u ook het reflexgebied van 
de keelamandelen, namelijk het vlies tussen de grote en 
de tweede teen. 
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De bijholten en voorhoofdsholte bevinden zich in alle vijf zones in 
het hoofd. De reflexgebieden vindt u op de toppen en zijkanten 
van de bovenste kootjes van alle tenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostiek van de reflexgebieden 

Als het neusreflexgebied erg gegroefd is, kunt u ervan uitgaan 
dat de slijmvliezen van de neus minder goed werken. Dit uit zich 
meestal in een verhoogde vatbaarheid voor bijvoorbeeld neus-
verkoudheid. Ook een verhoogde allergische reactie behoort tot 
de mogelijkheden. Overige conclusies worden getrokken nadat u 
de reflexgebieden van keel, bijholten en voorhoofdsholte bestu-
deerd heeft. 

Het reflexgebied van de keel is normaal gesproken glad en elas-
tisch van structuur en roze van kleur. Afwijkingen geven een indi-
catie over de conditie van de keelholte. 



 

Is het keelreflexgebied erg gerimpeld, dan is de conditie 
van het keelslijmvlies teruggelopen. Het kan zijn dat er 
minder slijm geproduceerd wordt, waardoor er kriebelhoest 
of irritatie in de keel optreedt. 

Elasticiteitsvermindering geeft een week keelreflexgebied 
te zien. In dit stadium ondervindt de cliënt meestal geen 
klachten. Het is als het ware een waarschuwing, zodat 
men tijdig kan zorgen voor herstel van de keelfunctie. Be-
langrijk is dat u nagaat of dat wat de cliënt te slikken krijt 
aan stoffelijke en niet-stoffelijke indrukken niet ‘in het ver-
keerde keelgat schiet’. 

Ook kunt u nagaan of de cliënt tijdig ‘zijn mond opendoet’ 
en zich uit over wat hem bezighoudt. Treft u deze signalen 
aan op de linkervoet, dan spelen deze processen zich af in 
de relationele sfeer. Op de rechtervoet weerspiegelen ze 
juist dat het zich afspeelt binnen praktische zaken, zoals 
werk, hobby of huishouden. De weke keelzone is eigenlijk 
een voorloper van het gegroefde reflexgebied. 

Een te bleek keelreflexgebied duidt op een verminderde 
energietoevoer naar dit gebied en is te vergelijken met een 
week reflexgebied. 

Een te rood keelreflexgebied duidt op een verhoogde ener-
gietoevoer naar dit gebied. Er kan sprake zijn van interne 
verhoogde activiteit of een verkeerd stemgebruik. In het 
eerste geval kan zich dit uiten in irritatie, roodheid en ge-
voeligheid van de keel. Als deze situatie te lang aanhoudt, 
kan dat zelfs leiden tot een keelontsteking. De druk op de 
keel is te hoog. Door zich te uiten worden keel en stem-
banden ontlast. In het tweede geval drukt men zich te hef-
tig uit en is er niet voldoende druk op de keel aanwezig. 
Hierdoor geraakt de keel overbelast. Irritatie, keelontste-
king of stemverlies kunnen optreden om de keel te helen. 
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De reflexgebieden van bijholten en voorhoofdsholte liggen op de 
toppen van de tenen, en zijn niet als zodanig te herkennen als kleur 
en structuur ideaal zijn. Pas bij afwijkende uiterlijke verschijnselen 
tekenen zij als apart gebied. Afwijkingen die u kunt aantreffen zijn: 
te bleek of te rood, ingevallen of een bobbelvormige structuur. 

Bij te rode gebieden is de energietoevoer naar de slijmvliezen van 
de bijholten verhoogd en is er sprake van ‘gemobiliseerde afweer-
krachten’. Door een teveel aan binnenkomende (geurige) indrukken 
voelt de cliënt zich (onbewust) overspoeld en daardoor bedreigd. 
Men moet te veel energie spenderen aan het voorbereiden van die 
indrukken voor de verwerking elders in het lichaam. Dit kan klach-
ten geven als verkoudheid, niesbuien en neusloop. 

Bij te bleke reflexgebieden kunt u stellen dat bovenstaande situatie 
te lang heeft geduurd. Hierdoor vindt een omzetting plaats van ver-
hoogde in verlaagde afweer. Het lichaam kan deze continue staat 
van paraatheid niet volhouden en verzwakt. Klachten die u kunt 
verwachten zijn bijvoorbeeld chronische verkoudheid met neiging 
tot voorhoofds- en bijholteontsteking, verhoogde vatbaarheid voor 
verkoudheden, alsmede allergische verschijnselen in het gebied 
van neus, voorhoofdsholte en bijholten. 

Een ingevallen huid op de reflexgebieden van voorhoofdsholte en 
bijholten duidt op uitputting van het weefsel. Deze conditie is te ver-
gelijken met de te bleke reflexgebieden. Alleen vindt bij deze teke-
ning de uitputting al langere tijd plaats. 

Een bobbelvormige of zelfs druppelachtige structuur op de boven-
ste teenkootjes geeft aan dat de cliënt steeds weer te lang bezig is 
met één gedachtepatroon of één probleem. De druppels tonen ei-
genlijk dat men op zichzelf gericht is. Er zit als het ware een ver-
stopping in het denkproces en in het hoofd. Daardoor stagneert de 
doorstroming en kunnen nieuwe indrukken en gedachten niet meer 
naar binnen komen. Ook hier is weer goed na te gaan of men pie-



 

kert over relationele (links) of praktische (rechts) zaken. 
Een chronische en/of steeds terugkerende voorhoofds- en 
bijholteontsteking is hiervan het gevolg. (Is men ook ge-
voelsmatig te lang bezig met hetzelfde proces, dan zal er 
in de dikke darm ook sprake zijn van verstopping.) 

 

Massage 

Massage van deze gebieden doet u als volgt: 

Wrijf de zijkanten van de tenen uit en in de richting van 
de voet. 

Vorm met de ene hand een soort grijpertje dat de te-
nen een voor een ‘uitknijpt’ in de richting van de 
voet. 

Masseer de toppen van de tenen circulair, beginnend 
naast de grote teen tot en met de kleine teen. 

Masseer circulair het keelreflexgebied net op het over-
gangsgebied van grote teen naar de voet. U begint 
tussen de grote teen en de tweede teen en mas-
seert in de richting van de wervelkolomreflex. 

Na de circulaire passage het gebied enkele malen uit-
strijken. 

Let bij de eerste drie grepen op de ondersteuning door de 
niet-masserende hand, zodat de tenen niet overmatig bui-
gen of wegdraaien.  

 
Bron : Voetdiagnostiek - theorie en praktijk (Carine van den Berg) 
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1. Voor wie is Kinesiologie geschikt? 

Geschikt voor iedereen, van baby tot volwassene. 
Gezondheidsproblemen, chronische klachten en emotione-
le problemen. 
School: leer-, sociale, emotionele en psychische proble-
men. 
Bedrijfsleven: re-integratie, burn-out, balans werk en gezin 
of andere stressklachten. 
Relaties: bijv. ouder/kind, familie, gezin. 
Verwerken: shock, trauma, overlijden, echtscheiding. 

Nieuwetijdskinderen: HSP; problemen gezag, sterke 
nood aan liefde begrip en acceptatie, gevoelig, bang voor 
conflicten, vermijden ruzies of juist het tegenovergestelde, 
sensitiviteit, frustraties etc. 

2. Wat betekent Kinesiologie? 
 
Kinesiologie betekent leer van beweging van de spieren en 
gewrichten. Toegepaste Kinesiologie is een methode om 
het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren. 
Tevens is het een stress-regulerende methode om blokka-
des en onbalansen in het lichaam op te sporen door mid-
del van spiertesten. 
 
3. Wie heeft Kinesiologie ontwikkeld? 
 
De methode werd in ca. 1960 in Amerika ontwikkeld door 
de arts en chiropractor G. Goodheart. Hij bundelde daarin 
onderzoek, kennis en ervaring uit fysiotherapie, genees-
kunde, chiropractie, acupunctuur, voedingsleer en psycho-

Kinesiologie 
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logie. Het werken met spiertesten vormt de basis, waarbij er ge-
bruik wordt gemaakt van die spiertesten om uit te zoeken waar, 
wanneer en waarom de balans in het lichaam verstoord is ge-
raakt. Tegelijkertijd hoe die balans kan worden hersteld. 

De onbalansen / blokkades worden opgespoord en gecorrigeerd 
door verschillende kinesiologische technieken, o.a. 
Touch for Health, Brain-gym, Edu-Kinesiologie, Zicht 
op Leefblind, Zicht op Woordblind, 5 Elementen-leer, Meridianen 
en de methodes van Drs. Kick Brackman-Brugman. Daarnaast 
gebruik ik indien nodig ter ondersteuning bloesemremedies en 
enkele energetische technieken. Het is prettig om makkelijk zit-
tende kleren aan te hebben. De behandeling kan liggend, staand 
of zittend gedaan worden. 
 
Het vinden van een simpel en beknopt antwoord op de vraag 'wat 
is Kinesiologie' was door de jaren heen één van de moeilijkste 
taken voor kinesiologen geweest. Dit is niet zo vreemd omdat Ki-
nesiologie een zeer toegankelijke methode is, doordat met kan 
voelen wat een spiertest inhoudt. De methode is gebaseerd op 
het principe dat het lichaam in balans te brengen is door middel 
van het verwijderen van toxines, het opheffen van blokkades 
en onbalansen, het laten wegvloeien van stress en 
het zelfherstellend vermogen van het lichaam te activeren. 

Uiteraard dienen kinesiologische behandelingen niet ter vervanging 
van reguliere geneeswijzen. Er worden geen medische diagnoses ge-
steld - hiervoor kun je terecht bij een daartoe bevoegde arts of specia-
list. 
Bij klachten wordt altijd geadviseerd om de huisarts te bezoeken!  

 

Bron : https://www.kinesiologie-boxtel.nl/ 



 

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 


