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EDITORIAAL

Wanneer de krokussen en narcissen komen piepen in het jonge gras, dan komt  
de lente er aan en brengen we je de nieuwe editie van het Voetmagazine.

Uit het verslag en de bijhorende foto’s van het jaarcongres kan je opmerken dat deze 
editie van het gezelligste congres in Vlaanderen weerom een geslaagde editie was.  
Uit de beoordelingen konden we opmaken dat de sprekers top waren in hun 
vakgebied. Onze kennis van de voet van zowel de competitieve als de recreatieve 
sporter werd danig verruimd en aangevuld. 

In de pauze werden de nieuwe kwaliteitslabels uitgereikt. Een dikke proficiat aan de 
fiere bezitters van het BVV-kwaliteitslabel 2018-2020. Ik durf te veronderstellen dat 
menige gevel nu gesierd wordt met het weerbestendige gevelplaatje dat zoveel meer 
betekent dan een mooi hebbeding! Elkeen die jouw deur passeert, kan opmerken 
dat je een gespecialiseerd voetverzorger bent die het beroep ter harte neemt 
en regelmatig bijschoolt. Het kwaliteitslabel vormt, sinds het wegvallen van de 
vestigingsreglementering door de Vlaamse Overheid, immers het enige middel  
waarbij een degelijk geschoolde en bijgeschoolde GVV zich kan onderscheiden.  
Vanaf dit jaar zullen ook de GVV’s die afstuderen in een erkend opleidingscentrum  
een kwaliteitslabel kunnen aanvragen. Enkel op deze manier kunnen we diegenen die 
een degelijke opleiding volgden, profileren. Voor het daaropvolgende kwaliteitslabel 
dienen ook zij te voldoen aan de voorwaarden en 100 accreditatiepunten te 
verzamelen. Verder in deze editie wordt dit meer toegelicht.

Het jaarcongres was ook het moment om afscheid te nemen van onze voorzitter Betty 
Waterschoot, zij was gedurende vele jaren de drijfkracht achter de BVV. Zij heeft nu 
de voorzitterscepter overgedragen aan Heidi Huysmans, maar blijft zich nog steeds 
inzetten voor alle gespecialiseerde voetverzorgers en zal de onderhandelingen met de 
FOD Volkgezondheid en Sociale zaken blijven leiden. We hopen zeer binnenkort onze 
paramedische erkenning te bekomen, een mooie afsluiter van haar jarenlange inzet 
en volharding!

Namens het BVV-bestuur wens ik 
jullie een hele fijne Pasen toe en 
heel graag tot binnenkort,

Greet D’Eer 
Hoofdredactie
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Drie februari verzamelden heel wat 
gedreven voetverzorgers zich in Syntra 
Sint-Niklaas voor het jaarcongres.  
Met 269 inschrijvingen was de zaal weer 
goed gevuld! Deze keer keek iedereen uit 
naar het thema Voeten aan de top;  
over sporters en voetproblemen.  
De deelnemers waren niet alleen 
benieuwd naar de verschillende 
problematieken die aan bod zouden 
komen, maar ook naar wat ze zouden 
kunnen bijleren over hun eigen manier 
van sporten.

Het congres werd traditioneel geopend 
door Betty Waterschoot en Annick 
Pauwels. Zij bespraken wat de BVV het 
afgelopen jaar verwezenlijkt heeft. 
Ze konden goed nieuws meedelen: er 
is een nieuwe werkgroep opgericht 
met podologen en gespecialiseerde 
voetverzorgers. Op het Ministerie van 
Volksgezondheid beloven ze ons dat 
er in het voorjaar een definitief besluit 
op tafel zal liggen. De aanhouder wint 
dan toch… Maar deze vooruitgang 
wordt overschaduwd door een andere 
ontwikkeling. 

BVV-JAARCONGRES:
VOETEN AAN DE TOP

Annick Pauwels Betty Waterschoot jullie
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Wij bellen en mailen regelmatig om elkaar raad te vragen. Bijvoorbeeld over 
hoe we artsen kunnen informeren over wat gespecialiseerde voetverzorgers 
doen. Want zolang het KB er niet is, zeker nu de vestigingswet wordt 
afgeschaft, moeten we blijven inzetten op een kwalitatieve multidisciplinaire 
samenwerking. — Lucia Vermeulen (Limburg) en Lien Mollie (West-Vlaanderen)

door Margo Geleyn 

Sinds januari 2018 is de 
vestigingsregeling afgeschaft. Dat wil 
zeggen dat eender wie, zonder diploma 
of erkenning, zich een gespecialiseerd 
voetverzorger mag noemen. Om het 
niveau op de arbeidsmarkt te handhaven 
en onszelf en onze patiënten te 
beschermen, kunnen we dit natuurlijk 
niet gewoon laten passeren. De BVV 
heeft er dan ook voor gekozen om de 
reglementering rond de kwaliteitslabels 
strenger te maken. Zo benadrukken 
wij wél het belang van een degelijke 
opleiding en blijven we het levenslang 
leren stimuleren. Tijdens dit jaarcongres 
werden er trouwens 200 kwaliteitslabels 
uitgereikt, proficiat!
De eerste spreker op het congres was 
sportarts Dr. Kris Peeters; hij krijgt heel 
wat atleten met letsels aan de voet over 
de vloer. Maar “bij elke patiënt kijk ik 
sowieso eerst naar de voeten: dat zegt 
veel over de anatomie en over hoe een 
atleet zijn lichaam verzorgt.” 

Elke sport heeft natuurlijk zijn eigen 
typische klachten en pijn in/aan de 
voeten is daar regelmatig bij! 
Peeters benadrukte de preventieve rol 
die elke gespecialiseerde voetverzorger 
kan spelen. Hij hamerde op een 
uitgebreid klinisch onderzoek van elke 
patiënt, vooraleer atleten al te snel 
naar spoed door te sturen om foto’s 
te nemen. “Sporters moeten opgevoed 
worden; ze negeren letsels aan hun 
voet vaak veel te lang omdat het in hun 
ogen niet belangrijk genoeg is.” Na zijn 
presentatie kwamen er veel vragen uit 
het publiek, die Dr. Peeters gericht en 
met veel praktische tips beantwoordde.
De theoretische uiteenzetting van Dr. 
Peeters werd omgezet naar de praktijk 
door Eva Dobbelaere. Ook haar motto is 
‘geen pijn, geen behandeling.’ Zij ging wat 
dieper in op vaak voorkomende casussen 
en onderstreepte hierbij het belang van 
voethygiëne en aangepast schoeisel. 

dr. Kris Peeters Eva Dobbelaere
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Op de tonen van ‘500 miles’ (The 
Proclaimers) schuifelde iedereen de zaal 
uit om tijdens de pauze verschillende 
standhouders te bezoeken. Met een 
tas koffie in de hand praatten velen 
bij met collega’s die ze al lang niet 
meer gezien hadden. Zo ook Lucia 
Vermeulen (Limburg) en Lien Mollie 
(West-Vlaanderen). Hun thuis kan niet 
verder uit elkaar liggen, maar ze delen 
pakken gedrevenheid en een passie voor 
voetverzorging. 
“Wij bellen en mailen regelmatig om 
elkaar raad te vragen,” vertelt Lien. 
“Bijvoorbeeld over hoe we artsen kunnen 
informeren over wat gespecialiseerde 
voetverzorgers doen. Want zolang het 
KB er niet is, zeker nu de vestigingswet 
wordt afgeschaft, moeten we 
blijven inzetten op een kwalitatieve 
multidisciplinaire samenwerking.”
“Momenteel ligt die verantwoordelijkheid 
nog volledig bij de GVV zelf. Alles valt 
of staat met hoe fel je je inzet. Ik volg 
bijvoorbeeld in mijn vrije tijd soms een 
operatie mee op de dienst orthopedie in 
het ziekenhuis. Ongelooflijk wat je daar 
kan bijleren! En de ideale plaats om je 
netwerk uit te bouwen. Hoe meer dokters 
ons kennen, hoe beter. Gelukkig is het 
makkelijk samenwerken met de jonge 
generatie huisartsen.” valt Lucia haar bij. 

“Goed dat de BVV tijdens het jaarcongres 
en met de kwaliteitslabels iedereen blijft 
stimuleren om zich bij te scholen. Zo 
trekken we allemaal aan hetzelfde zeil en 
staan we sterk als de wetgeving ons in 
de steek laat.” 
Na de pauze was het de beurt aan 
kinesist Dorith Coeck . Zij presenteerde 
de meest voorkomende voetblessures 
bij sporters. Coeck wist duidelijk waar 
ze over sprak en kon haar kennis op een 
heldere manier overbrengen. Ook zij 
bekijkt het lichaam op een holistische 
manier. Een blessure aan de voet (of 
eender waar) komt er nooit zomaar. Vaak 
ontstaat het probleem elders en enkel 
door naar de gehele keten van stabiliteit 
en mobiliteit te kijken, kan er een 
gepaste behandeling gekozen worden.
Eva Dobbelaere illustreerde dit met 
een interessante casus uit haar eigen 
praktijk. Een flamencodanseres met 
verschillende gewrichtsproblemen, kon 
enkel blijven dansen als ook haar voeten 
de juiste ondersteuning kregen. 
Tot slot namen Elize Feryn & Rutger 
Beke het woord. Beide triatleet en 
beide aan het werk bij Decathlon op de 
afdeling loopschoenen. Ze spraken dan 
ook met veel vuur en uit eigen ervaring 
over hoe je de juiste loopschoen kiest. 

Heidi Huysmans 
uitreiking kwaliteitslabel Dorith Coeck jullie

http://www.vereecke-osea.be
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De truc is om niet enkel naar de voet te 
kijken, maar ook naar de gang/manier 
van lopen. Met een aantal filmpjes 
lichtten ze het verschil tussen over- en 
antipronatie toe. Wij onthouden vooral 
dat wie een hele dag op hakken loopt en 
daarna haar sportschoenen aantrekt, te 
veel druk op de hiel zet. En dat kan voor 
pijnlijke blessures zorgen. 
Na de laatste presentatie werden er nog 
enkele mensen in de bloemetjes gezet. 
En dat mocht dit jaar iets meer zijn want 
Betty Waterschoot geeft haar rol als 
voorzitter door aan Heidi Huysmans. 
Na 15 jaar begeestering voor de BVV is 
het “aan anderen om mijn werk verder 
te zetten,” zegt Betty. “Ik blijf me nog 
inzetten achter de schermen, maar hoef 
geen plekje op het podium meer.” Eva 
Dobbelaere bedankte Betty met enkele 
mooie woorden “zonder haar zou er geen 
BVV zijn” en kreeg daarna zelf een ruiker 
bloemen. Want ook van Eva nemen we 
dit congres afscheid. 

Op de afsluitende receptie werden 
er nog meer bedankingen en zoenen 
uitgewisseld. Met hun kwaliteitslabel in 
het ene en een bakje friet in de andere 
hand, keuvelde iedereen nog wat na. 
Wij kijken alvast uit naar het volgende 
congres; met een nieuw thema en een 
nieuwe voorzitster, maar met even veel 
passie voor voetverzorging!

met dank aan…
Elize Feryn 
Rutger Beke

amma
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Eind januari 2017 organiseerden we het 
BVV-Jaarcongres ‘Schoon van ver… ver 
van schoon,’ over hygiëne en allergie in 
de voetzorg. Naar goede gewoonte was 
een groot deel van onze leden aanwezig 
en waren de reacties, zowel voor wat de 
inhoud, als wat de entourage betreft, 
zeer positief. Het is ook al jaren onze 
bedoeling interessante voordrachten te 
koppelen aan een gezellige babbel bij 
een hapje en een drankje. Dankzij onze 
sponsors kunnen we dit evenement 
jaarlijks volledig gratis aanbieden aan 
onze leden.
In de loop van 2017 werd er hard gewerkt 
aan een restyling van het Voetmagazine. 
Hiervoor werd de hulp ingeroepen 
van een reclame en –adviesbureau, 
DSP bvba in Temse. Van het resultaat 
hebben jullie in de loop van het jaar 
kunnen genieten, en wij hopen dat jullie, 
net als wij, aangenaam verrast zijn als 
er weer een nieuwe Voetmagazine in de 
bus valt.
Vanaf augustus kunnen jullie de BVV ook 
volgen op Facebook. Regelmatig posten 
wij daar voor jullie interessante BVV-
weetjes.
Ook het kwaliteitslabel kreeg een 
nieuwe look. Met de nieuwe uitvoering 
willen we een mooiere uitstraling 
geven aan het label en tegelijk het 
belang ervan benadrukken. Het 
huidige label is geldig tot eind 2020 

en is door de afschaffing van de 
vestigingsreglementering door de 
Vlaamse regering het bewijs dat je 
regelmatig bijschoolt. 
Met dit label kunnen BVV-leden zich 
profileren als waardige professionals.
Daarom heeft de BVV in 2017 ook 
verschillende nieuwe opleidingen 
geaccrediteerd en de aanzet gegeven 
tot de ontwikkeling van nieuwe 
curricula over actuele technieken en 
verzorgingsmethodes in de voetzorg.
En natuurlijk is de BVV de belangen 
van de GVV blijven verdedigen 
op de Federale overheidsdienst 
Volksgezondheid en Sociale zaken in 
het kader van een nieuw KB voor de 
paramedische erkenning van ons beroep. 
Wij hebben verschillende contacten 
gehad op de FOD om het dossier in de 
kijker te zetten. We hebben daarvoor 
een document opgemaakt, ‘Voorstel 
naar een betere eerstelijnsvoetzorg’, 
dat we aan al onze gesprekspartners 
hebben bezorgd. De onderhandelingen 
zijn daardoor in september opnieuw 
opgestart, na een  adviesvraag van 
minister De Block. Naar aanleiding 
daarvan werd een nieuwe werkgroep 
‘Voetzorg’ opgericht. Het is de bedoeling 
dat er nu een akkoord komt over één 
KB Voetzorg, met daarin de beschrijving 
van de twee beroepen, Podoloog en 
Gespecialiseerd voetverzorger.

WAT DEED DE BVV VOOR JOU, GVV LID, IN 2017?



Dr. Greta Dereymaeker, voorzitter van de werkgroep verzekert ons rekening te 
houden met de voorstellen van de GVV, zoals vermeld in de BVV-documenten. 
Jullie kunnen er dus zeker van op aan dat de BVV een belangrijke rol speelt in 
de paramedische erkenning van gespecialiseerde voetverzorging. De preventieve 
opdracht van de GVV, screenen en gezondheidsbevordering, zetten we hierbij 
duidelijk op de voorgrond.
Ook dit jaar zullen we deze zaken zeer goed blijven opvolgen. Via het Voetmagazine, 
de website en onze facebookpagina blijven we zowel jullie als andere 
voetzorgverleners en patiëntenverenigingen correct informeren.
Op het volgende BVV-studentencongres zullen we ook nieuwe collega-gespecialiseerde 
voetverzorgers motiveren om aan te sluiten bij de BVV. 
Wij blijven ijveren voor de (h)erkenning van ons beroep en onze expertise!

Betty Waterschoot

WAT DEED DE BVV VOOR JOU, GVV LID, IN 2017?
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is even belangrijk als er verzorgd uitzien. Thonicks 
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die aan deze praktische eisen voldoet, de juiste 
uitstraling heeft en duidelijk herkenbaar is. 
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Beste BVV leden, Beste Gespecialiseerde Voetverzorgers,

Het afgelopen decennium heeft Betty Waterschoot meer dan haar stempel gedrukt 
op de evolutie van onze vereniging. Ze mag fier zijn op het resultaat. Nu draagt ze 
de fakkel over aan mij: Heidi Huysmans. Mijn kandidatuur werd tijdens de Algemene 
Vergadering van 6 februari 2018 met unanimiteit van stemmen goedgekeurd. 
Vanuit een zorgvraag van mijn ouders ben ik aan een opleiding begonnen als 
Gespecialiseerde Voetverzorger met Podologische Technieken (Encora Berchem).  
Er ging een hele nieuwe wereld voor mij open.  
Met veel plezier en een positief resultaat heb ik het diploma behaald.
Professioneel ben ik sinds 2011 actief bij de beroepsvereniging voor huisartsen 
(Domus Medica). Naast de eigen voetpraktijk ben ik ook werkzaam als 
Gespecialiseerde Voetverzorger in 2 multidisciplinaire praktijken.
Samenwerking met andere disciplines binnen de gezondheidszorg draag ik hoog in 
het vaandel. Vandaar ook het belang van de erkenning van ons beroep.  
Hier is door de bestuursploeg van de BVV al flink aan de weg getimmerd.  
We zijn op de goede weg en ik zal hier mee voor blijven ijveren.
Door de accreditering van specifieke opleidingen door de BVV kan het Kwaliteitslabel 
door de Gespecialiseerde Voetverzorger bekomen worden. Permanente vorming en 
bijscholing zijn van groot belang om kwaliteitsvolle zorg te kunnen blijven bieden.  
De BVV zal hier dan ook op blijven inzetten door jullie hierover uitgebreid te 
informeren.
Ik begin samen met de BVV met veel energie en plezier aan een nieuwe uitdagende 
periode. 
Tot binnenkort.

Heidi Huysmans
Voorzitter

NIEUWE BVV-VOORZITTER
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Uw  beroepsaansprakelijkheid:  
Verzeker  u  nu  voordelig  bij  AMMA,  de  marktleider  in  beroepsaansprakelijkheid.  Wij  kennen  en  
verzekeren  uw  reële  noden.  
  
AMMA  is  de  enige  verzekeraar  in  België  die  de  aangebrachte  schade  verzekert  volgens  het  systeem  
van  het  schadeverwekkend  feit,  waardoor  u  ook  verzekerd  bent  voor  schadeclaims  die  ingediend  
worden  na  afloop  van  de  polis.  De  enige  voorwaarde  is  dat  de  schadeclaim  voortvloeit  uit  prestaties  
die  u  uitvoerde  tijdens  de  looptijd  van  het  contract.  
  

Uw  voordelen:  
•  U  bent  verzekerd  volgens  het  beste  systeem:  dekking  volgens  schadeverwekkend  feit.  
    Ook  bij  stopzetting  van  uw  activiteiten,  om  welke  reden  ook,  blijft  de  wettelijke  aansprakelijkheid    
    voortkomende  uit  daden  gesteld  tijdens  de  duurtijd  van  uw  contract,  gedekt.  
•  Als  lid  van  BVV  betaalt  u  een  sterk  verlaagde  jaarpremie  van  73,67  €  
•  Onderschrijving  en  opvolging  rechtstreeks  via  een  vaste  contactpersoon  bij  Amma.  
  

Enkele  troeven  van  AMMA:  
1.  U  en  uw  erfgenamen  blijven  beschermd,  zelfs  na  het  einde  van  het  contract!  
2.  Bijna  geen  uitsluitingen  
3.  Dekking  van  lichamelijke  letsels  tot  €  5  000  000  en  van  materiële  schade  tot  €  250  000  
4.  Een  waarborg  rechtsbijstand  
5.  Vaste  interne  contactpersoon  bij  Amma    
  

  

  
Wilt  u  bijkomende  informatie?  

Contactpersoon  AMMA  Verzekeringen:  
David  Vander  Veken  
Accountmanager  

E-mail:  david.vanderveken@amma.be  
GSM:  0479/10.58.11  

  
Wij  maken  u  graag  een  persoonlijk  project  en  regelen  alles  met  uw  huidige  

verzekeraar  zodat  u  zo  snel  mogelijk  van  deze  aanbieding  gebruik  kan  maken!  
  

  

                   
                                          Amma  Kunstlaan  39    1040  Brussel              De  Belgische  Medische  Verzekeraar  



VRAGEN OP EEN BLAADJE

WAT BETEKENT GDPR 
CONCREET VOOR DE GVV?
Door de snelle digitalisering is de huidige wetgeving ter bescherming van de 
persoonsgegevens niet meer van deze tijd.  
Op 25 mei 2018 gaan de nieuwe Europese privacyregels van start: niet enkel voor  
de klantenbestanden, maar voor alle persoonsgegevens in je onderneming.

GDPR staat voor ‘General Data Protection Regulation’ of in het Nederlands ook 
gekend onder de naam ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG) en 
vervangt de huidige nationale wetgeving op dit gebied. 
Deze nieuwe Europese verordening is bedoeld om de privacy in Europa te 
beschermen, maar het geeft ook meer rechten aan de gebruikers rond  
hun privacy. Een gebruiker heeft het recht om te weten welke gegevens jij hebt  
in je onderneming. 
Zo goed als iedereen is onderworpen aan GDPR: elke ondernemer die werkt met 
een klantenbestand, een leveranciersbestand, klantendossiers, … ,  
dus van de voetverzorger die zonder personeel werkt tot de grote multinational om 
de hoek. Deze maatregel geldt zelfs voor de GVV die niet digitaal werkt maar 
het klantenbeheer nog op papier zet.

LENTE 2018 I 17

Meer info op 
de ledenpagina



Uw mobiliteit, onze zorg!

Parklaan 90 Sint-Niklaas

www.medizi.be

Gezonde voeten, nu en later…

MA-VR 9 tot 18u | ZA 9 tot 16u
info@medizi.be | www.medizi.be | S 03 776 20 90

bandagist | orthopedie | comfortschoenen | thuiszorg | rolwagens

Waarom met pijnlijke voeten blijven lopen als 
wij u een oplossing kunnen bieden. Wij kunnen 
u perfect adviseren welke schoen voor u juist 
past. Wat is het verschil tussen een gewoon 
paar schoenen en comfortschoenen? 
Het woord zegt het zelf, zij bieden meer 
comfort en wandelplezier. De ledersoorten 
zijn zorgvuldig uitgekozen. Sommige merken 
gebruiken steeds plantaardig gelooide 
leersoorten omdat veel mensen allergisch zijn 
aan met chroomgelooid leder. Daarnaast heeft 
u bij ons ook de keuze uit 11 verschillende 
breedtes!

Tot slot is er nog de pasvorm. Verschillende 
breedtes en hakhoogtes bepalen het comfort en 
de vlotte afrol van de voet. 
Bepaalde indicaties of ziektebeelden vereisen 
speciale schoenen. Zo hebben wij een 
uitgebreid gamma voor diabetespatiënten, 
een zorgvuldig uitgekozen collectie die leuk oogt 
en zeer soepel is met aanpasbare binnenzool. 
Bij werkschoenen voor horeca of verpleging 
leggen wij de nadruk op comfort, de juiste 
breedte, anti- slipzolen en alle andere 
technische specifi caties.

www.medizi.be
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Vanaf 25 mei 2018 moeten de ondernemingen, waaronder ook de GVV, echter voldoen 
aan diverse nieuwe verplichtingen:

REGISTER MET VERWERKINGSACTIVITEITEN
In een register moeten alle stromen van persoonsgegevens die worden verwerkt, 
worden beschreven. Dit omvat een beschrijving van de verwerkingsdoeleinden van 
deze gegevens, de categorieën van persoonsgegevens, termijnen waarbinnen deze 
gegevens mogen worden opgeslagen, beveiligingsmaatregelen, …  
Dit kan in een eenvoudig MS Excel-document.

MELDPLICHT INBREUK
Bij lekken of diefstal van persoonsgegevens moet dit binnen de 72u gemeld 
worden aan de overheid (de vroegere Privacy Commissie, vanaf 25 mei wordt dit de 
Gegevensbeschermingsautoriteit) en de betrokken personen.

RECHTEN VOOR GEBRUIKERS (BURGERS)
Recht op inzage van zijn persoonsgegevens die verwerkt worden
Recht op rectificatie:  
onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen verbeterd of aangevuld worden
Recht op vergeten te worden:  
onder bepaalde voorwaarden kunnen de gegevens verwijderd worden
Recht op overdraagbaarheid van gegevens:  
betrokkene kan op eenvoudige wijze van dienstverlener veranderen
Recht van bezwaar:  
betrokkene kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens
Klacht bij toezichthoudende autoriteit: betrokkene kan klacht indienen bij de Privacy 
Commissie wanneer hij meent dat de verwerking van zijn gegevens inbreuk maakt op 
de verordening.

BVV TIPS
analyseer 
de manier waarop jij met persoonsgegevens omgaat; vraag niet meer informatie 
dan noodzakelijk, geef toelichting aan je klant/zorgvrager waarvoor deze informatie 
gebruikt wordt en vraag toestemming, 
denk na 
over de bescherming van deze data, gebruik verschillende, regelmatig vernieuwde 
paswoorden en bepaal zelf wie toegang heeft, 
informeer 
bij je softwareleverancier of de nodige beveiliging ingebouwd werd, 
documenteer 
met alle opzoekingen of informatiesessies die je bijwoont om in orde te zijn met GDPR 
en vermijd zo hoge boetes.

Wat Unizo aanraadt kan je op volgende pagina lezen.
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INTERMEDI: master in de nattechniek
compact-ts

Jetspray

Mya

Masterspray  Premium Captive Masterspray       PRO

INTERMEDI: master in de nattechniek
compact-tscompact-tscompact-ts

Masterspray       PRO

Showroom Drongen
Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Showroom Harelbeke
Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

Ontdek het volledige gamma:

• intermedi.be » Pedicure » Freesapparaten
• euroclinic-podologische-unit.be

https://www.intermedi.be
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Unizo stelt dit stappenplan voor 

Stap 1: denk na over uw privacybeleid 
Uw privacy policy wordt de komende jaren steeds belangrijker. U zal steeds vaker 
van klanten en toeleveranciers te horen krijgen dat u moet kunnen aantonen dat u 
‘privacy compliant’ bent. 
Een van de verplichtingen onder de nieuwe verordening is immers om enkel te werken 
met ‘veilige’ bedrijven en om altijd en overal geschreven contracten met de nodige 
garanties te voorzien. 

Stap 2: wacht niet te lang 
Daarnaast is het belangrijk om te weten dat 25 mei 2018 een einddatum is, zonder 
uitzondering. 
Vanaf die datum kan u boetes oplopen (tot 20 miljoen of 4% van uw wereldwijde 
omzet). 

Stap 3: licht uw onderneming door op vlak van gebruik van data en persoonlijke 
gegevens
Wat er verder precies nodig is, zal verschillen van bedrijf tot bedrijf. Allereerst zal 
u in kaart moeten brengen welke data worden gebruikt binnen uw onderneming, 
waar die vandaan komt, wie er toegang toe heeft, waarom u die bijhoudt, welke 
onderaannemers (bv. online marketing bedrijf ) die gegevens in handen krijgen, etc.
We raden u aan om uw bevindingen goed te documenteren en bij te houden; enerzijds 
voor uzelf om meer zicht te krijgen op uw onderneming, en anderzijds als bewijs dat u 
de oefening heeft gemaakt. 

Stap 4: doe de nodige aanpassingen
Op basis van deze analyse kan u dan aan de slag gaan met het doorvoeren van de 
nodige aanpassingen op drie niveaus:

1. Bijkomende technische beveiliging waar nodig;

2. Aanpassen van processen binnen uw bedrijf;

3. Aanpassen van uw contracten met leveranciers, arbeidsovereenkomsten, 
arbeidsreglementen, privacy policy, ‘bring your own device policies’, etc. 
De mate waarin u aanpassingen moet doen, zal afhangen van meerdere factoren 
(aard, grootte, complexiteit, … van uw onderneming). 

In ieder geval raden we u aan om dit tijdig te bekijken en u eventueel te laten bijstaan 
door een gespecialiseerd advocatenkantoor en/of IT consultant.

Meer 
info op 

de ledenpagina

https://www.intermedi.be


Heb jij last van urineverlies? Of ken je iemand in jouw 
omgeving die urineverlies heeft? Dankzij de efficiënte 
hulpmiddelen en begeleiding van Thuiszorgwinkel 
kan je incontinentie aanpakken. Wij zorgen dat jouw 
dagelijkse actieve leven aangenaam blijft. De mede-
werkers van Thuiszorgwinkel helpen je graag discreet 
bij al je vragen.

Dan kies ik voor de discrete 
zekerheid van Thuiszorgwinkel

Meer info op
www.thuiszorgwinkel.be
Kom naar Thuiszorgwinkel 
of bel 015 28 61 18. 

Samen vinden we wat jij nodig 
hebt. Groetjes, Tina

Maak vandaag nog 
een afspraak 

met onze incospecialist 
bij je in de buurt!

Ik heb
urineverlies
En dan?
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Discrete zekerheidVlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het

Discrete zekerheid

Advertentie_Voetmagazine_Discrete zekerheid_A5_V02_2018.indd   1 16/02/2018   14:42
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ALLES VOOR DE LEDEN

STUDENTENCONGRES
Docenten en BVV-leden-studenten, noteer alvast in jullie agenda: 
STUDENTENCONGRES OP ZATERDAG 13 OKTOBER 2018.

ZOEKEN - VINDEN
Heb je een tweedehandsartikel te koop, of ben je er naar op zoek?  
Stuur het ons door. Ook plaatsaanbiedingen, vervangingen, interims horen in deze 
rubriek. 

Als BVV-lid kan je van deze service kosteloos gebruik maken. Niet-leden betalen € 25. 
Interesse? Stuur dan een e-mail naar annick.vanbael@voetmagazine.be of contacteer 
haar op het gekende adres. 
De BVV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze zoekertjes.

IN DE MARGE

VACATURE
De Belgische Vereniging Voor Gespecialiseerde Voetverzorgers,  
wil haar team versterken met :
- een dynamisch administratief medewerker / secretaris (m/v)

- een redactioneel medewerker voor het Voetmagazine (m/v)

Wil je je op vrijwillige basis mee inzetten voor de gespecialiseerde voetverzorging,  
hou je van teamwork en kan je je enkele uurtjes per maand vrij maken,  
dan ben jij onze geschikte kandidaat!

Heb je interesse voor deze vacatures of wil je meewerken aan de belangen van 
onze vereniging, zend dan jouw kandidatuur naar voorzitter@voetmagazine.be 

OP DE VOET
Door het werkvolume kan Elke, helaas, geen column meer schrijven. 
Voel je je, als student of beginnend GVV, geroepen om het wel en wee met ons te 
delen? Neem dan even contact op met Greet (voetmagazine@voetmagazine.be).

Heb jij last van urineverlies? Of ken je iemand in jouw 
omgeving die urineverlies heeft? Dankzij de efficiënte 
hulpmiddelen en begeleiding van Thuiszorgwinkel 
kan je incontinentie aanpakken. Wij zorgen dat jouw 
dagelijkse actieve leven aangenaam blijft. De mede-
werkers van Thuiszorgwinkel helpen je graag discreet 
bij al je vragen.

Dan kies ik voor de discrete 
zekerheid van Thuiszorgwinkel

Meer info op
www.thuiszorgwinkel.be
Kom naar Thuiszorgwinkel 
of bel 015 28 61 18. 

Samen vinden we wat jij nodig 
hebt. Groetjes, Tina
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1 Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L, 
Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.

T
R

I P
L E  A C T I N

G

F
U

N
G

A
L

 N
A I L  T R

E

A
T

M
E

N
T

TRIPLE
EFFECT

T
R

I P
L E  A C T I N

G

F
U

N
G

A
L

 N
A I L  T R

E

A
T

M
E

N
T

TRIPLE
EFFECT

T
R

I P
L E  A C T I N

G

F
U

N
G

A
L

 N
A I L  T R

E
A

T
M

E
N

TEFFECT
TRIPLE

T
R

I P
L E  A C T I N

G

F
U

N
G

A
L

 N
A I L  T R

E

A
T

M
E

N
TEFFECT

TRIPLE

S C H I M M E L N A G E L
ZOU U NIET MOGEN WEERHOUDEN
Naloc™ is een originele 
behandeling met een 
driedubbele werking 
tegen schimmelnagel.

 Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L,  Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L, 
Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.
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OPLEIDINGSAANBOD

 DISTRICOS - BEWUST KOPEN
Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg
S 015 23 66 83 www.districos.com
Inschrijven kan via de webshop, telefonisch of via opleidingen@districos.com

OPLEIDING BUSCH FREZEN 20 punten
26 maart, 13 april, 4 juni, 29 augustus, 30 oktober, 5 december 
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
26 maart, 13 april, 4 juni, 29 augustus, 30 oktober, 5 december
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45

OPLEIDING ORA SPANGE 40 punten
28 maart, 6 april, 4 mei, 20 juni, 21 augustus, 18 oktober, 6 november
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165

WORKSHOP NATFREZEN & 
ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
29 maart, 30 maart, 16 april, 5  juni, 5 juli, 17 augustus, 30 augustus,  
4 september, 17 oktober, 5 november, 3 december
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

Voor de meest recente informatie verwijzen we naar www.voetmagazine.be of 
de website van het opleidingscentrum.

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.
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VEREECKE - O’SEA
Zandvoordestraat 360 B, 8400 0ostende
S 059 70 22 60 info@vereecke-osea.be www.vereecke-osea.be
Voor de meest recente opleidingen, bekijk de website.

WORKSHOP FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: maandag 9 april 2018
Aantal sessies: 1 10 — 12u
€ 50

WORKSHOP SILICONENTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: maandag 23 april 2018
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 75

 CONSULTA NV
Generaal De Wittelaan 5a, 2800 Mechelen   
S 015 29 48 48 Info@consulta.cc www.consulta.cc

WORKSHOP FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: vrijdag 19 maart 2018
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 65
Inbegrepen: gebruik en verbruik van materialen

TRILOGIE VAN DE VOETVERZORGING:  
VERBANDEN/ANTIDRUK/ORTHONYXIE EN ORTHOPLASTIE 60 punten
Startdatum: vrijdag 20 april 2018
Aantal sessies: 3 9u30 — 13u
€ 329
Inbegrepen: werkmateriaal t.w.v. ± €170 (o.a. orthoplastie starterset,  
verband- en orthonyxieset, verbruik en gebruik van andere materialen)

VOETVERZORGING BIJ DIABETEN 100 punten
Startdatum: dinsdag 25 september 2018
Aantal sessies: 10 14 — 17u
€ 995 Inschrijven via www.syntra-ab.be
Komt in aanmerking voor de speciale vermelding op de BVV-website
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INTERMEDI
Booiebos 6A, Drongen
S 09 227 90 15 intermedi@telenet.be www.intermedi.be
Kortrijksesteenweg 325, Harelbeke
S 056 72 89 21 info@intermedi.be

NIEUWE FREESTECHNIEKEN 20 punten
Harelbeke per sessie
Startdatum: donderdag 3 mei 2018
Aantal sessies: 2 18 — 21u
€ 125
Docente: Anne Archer (Syntra West)
Cursus + certificaat inbegrepen
Meebrengen: model met likdoorns, eigen freesapparaat

Drongen
Startdatum: maandag 16 april 2018
Aantal sessies: 2 18 — 21u
€ 165
Docente: Anne Archer (Syntra West)
Meebrengen: model met likdoorns, eigen freesapparaat

WORKSHOP LCN WILDE PEDIQUE  20 punten
Harelbeke
Startdatum: maandag 9 april 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75
Workshop + certificaat inbegrepen

Drongen
Startdatum: maandag 7 mei 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75
Workshop + certificaat inbegrepen

WORKSHOP NAGELCORRECTIE- SPANGENTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: maandag 30 april 2018
Aantal sessies: 1 10 — 12u
€ 50



Verwen uw voeten met 
FinnComfort

zachte landingnatuurlijke afwikkeling ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat  
de hiel niet geïrriteerd 
raakt.

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie 
van het geleng krijgt u 
een goede steun.

Doordat de zool van 
de Finnamic rond 
loopt, is de afwikkeling 
gemakkelijker.

De houding verbetert 
omdat de Finnamic 
schoenen u dwingen 
om rechterop te staan.

Didier Hanse
Mail  didier@hooijergroep.eu
Tel    0476/69.89.04

http://www.finncomfort.nl
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Verwen uw voeten met 
FinnComfort
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De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat  
de hiel niet geïrriteerd 
raakt.
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steuning en stabilisatie 
van het geleng krijgt u 
een goede steun.

Doordat de zool van 
de Finnamic rond 
loopt, is de afwikkeling 
gemakkelijker.

De houding verbetert 
omdat de Finnamic 
schoenen u dwingen 
om rechterop te staan.

Didier Hanse
Mail  didier@hooijergroep.eu
Tel    0476/69.89.04

WORKSHOP PODOFIX  20 punten
Harelbeke
Startdatum: zaterdag 7 april 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 138
Pakket, workshop en certificaat inbegrepen

Drongen
Startdatum: zaterdag 5 mei 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 138
Pakket, workshop en certificaat inbegrepen

WORKSHOP BS SPANGE QUICK — NIEUW  20 punten
Harelbeke
Startdatum: maandag 24 september 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 140
Pakket, workshop en certificaat inbegrepen

Drongen
Startdatum: maandag 29 oktober 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 140
Pakket, workshop en certificaat inbegrepen

Voor de meest recente informatie verwijzen we naar www.voetmagazine.be of 
de website van het opleidingscentrum.

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.

http://www.finncomfort.nl
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SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven
S 016 40 02 78 info@syntra-ab.be

Oude Baan 2, 2800 Mechelen
S 015 29 39 80 klantencentrum@syntra-ab.be

Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem (Antwerpen)
S 03 230 20 72 antwerpen@syntra-ab.be

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: maandag 19 maart 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 121 Campus Leuven

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: donderdag 29 maart 2018 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60,50 Campus Mechelen

ANTI DRUK- EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 17 april 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 128 Campus Mechelen

MARKETING IN DE PEDICUREPRAKTIJK 20 punten
Startdatum: donderdag 26 april 2018 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 78,65 Campus Leuven

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: dinsdag 15 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 128 Campus Mechelen

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 29 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 181,50 Campus Antwerpen



LENTE 2018 I 31

SYNTRA WEST
Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels Brugge
S 050 40 30 60 brugge@syntrawest.be

Ter Waarde 2, 8900 Ieper
S 057 35 29 00 ieper@syntrawest.be

Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk
S 056 26 02 00 kortrijk@syntrawest.be

Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne
S 058 62 28 00 veurne@syntrawest.be

ORTHESIOLOGIE (ANTI-DRUK EN ORTHESE) 20 punten
Startdatum: donderdag 19 april 2018 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 125 Campus Brugge

FREESTECHNIEKEN IN DE VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: maandag 7 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Campus Veurne

SNIJTECHNIEKEN VAN EELT EN LIKDOORNS 20 punten
Startdatum: donderdag 24 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 101 Campus Kortrijk

VOETZORG EN ONCOLOGIE 20 punten
Startdatum: vrijdag 15 juni 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 15u
€ 140 Campus Kortrijk
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KIES VOOR KWALITEIT, KIES VOOR MBcare, 
uw totaalleverancier voor de pedicure! 

Levering uit voorraad. Vandaag besteld, morgen in huis! 

Kerkweg 155   6155 KM Puth-Schinnen  
(regio maastricht/maasmechelen) 

TEL: 03 808 02 68    www.mbcare.eu   info@mbcare.nl 

http://www.shoefresh.eu
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SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN
Wijngaardveld 9, 9300 Aalst
S 053 70 40 60 aalst@syntra-mvl.be

Autoweg Zuid 3, 9051 Gent (Afsnee)
S 09 222 85 81 gent@syntra-mvl.be

Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas
S 03 760 08 20 sint-niklaas@syntra-mvl.be

ANTIDRUK- EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 26 april 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 130 Campus Aalst

TAMPONNAGE EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: donderdag 17 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 115 Campus Aalst

SNIJTECHNIEKEN VOOR EELT EN LIKDOORNS 20 punten
Startdatum: donderdag 31 mei 2018 per sessie
Aantal sessies: 2
€ 110 Campus Aalst

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER 100 punten
Startdatum: maandag 24 september 2018
€ 1.295 Campus Aalst

Voor de meest recente informatie verwijzen we naar www.voetmagazine.be of 
de website van het opleidingscentrum.

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.
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Reeds 25 jaar uw specialist in de verkoop van voetverzorgingsmaterialen 
aan zeer scherpe prijzen. Groot gamma van medische en paramedische 

materialen waaronder instrumenten, handschoenen, ontsmettingsmaterialen, 
verzorgingsproducten, … Wij zijn verdeler van:

 
U bent steeds welkom in onze winkel van maandag tot en met vrijdag, 

tussen 9 en 17u of bezoek onze webshop. 

New Instruphar bvba – Kortrijksesteenweg 1119 
9051 Sint-Denijs-Westrem

T 09 222 33 90 – F 09 222 66 01
www.newinstruphar.be – info@newinstruphar.be

http://www.stalena.be
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SYNTRA LIMBURG
Kerkstraat 1, 3600 Genk
S 089 35 46 16 infogenk@syntra-limburg.be

Hoekstraat 50, 3910 Neerpelt
S 011 80 87 00 infoneerpelt@syntra-limburg.be

Overhaemlaan 11, 3700 Tongeren
S 012 23 47 60 infotongeren@syntra-limburg.be

Gouverneur Verwilghensingel 40, 3500 Hasselt
S 011 30 32 32 infohasselt@syntra-limburg.be

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: donderdag 29 maart 2018
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Campus Hasselt

MARKETING VOOR DE GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER 20 punten
Startdatum: donderdag 3 mei 2018
Aantal sessies: 1
€ 60 Campus Hasselt

INTRODUCTIE ONCOLOGISCHE VOETVERZORGER 20 punten
Startdatum: donderdag 17 mei 2018
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Campus Hasselt

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER 100 punten
Startdatum: dinsdag 25 september 2018
Aantal sessies: 1
€ 1.150 Campus Hasselt

SYNTRA BRUSSEL
Stallestraat 292, 1180 Brussel (Ukkel)
S 02 331 68 01 info@syntrabrussel.be
Bij het drukken van het Voetmagazine waren de opleidingen voor SYNTRA 
Brussel nog niet beschikbaar. Hiervoor verwijzen we naar de BVV-website of 
naar de website van de diverse SYNTRA-centra.
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Beschermt en herstelt »

Verwijdert huidirritatie »

Verzacht en maakt de huid 
van de voeten en benen
terug elastisch »

NIEUW IN HET SIXTUS GAMMA:

SIXTUS 
PROTECTIVE BALM

Inhoud: 100 ml

Prijs: € 8
Publieksprijs: €16

+ btw

Inhoud: 100 mlBooiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

officiële verdeler van
Sixtus voor België

- lanoline

- goudsbloem

- sint-janskruidolie

- methylsalicylaat

Op basis van 
natuurlijke alpenkruiden:

http://www.almasol.be
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BVV-KWALITEITSLABEL VANAF 2018

Op het BVV-jaarcongres van 3 februari 2018 werden de nieuwe  
Kwaliteitslabels 2018-2020 door de BVV uitgereikt. Deze zijn drie jaar geldig. 

Accreditatiesysteem vanaf januari 2018:

In het nieuwe accreditatiesysteem maken we een onderscheid tussen de 
Gespecialiseerde Voetverzorgers die reeds zelfstandig waren vóór 2018 en 
Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich pas zelfstandig vestigen vanaf 2018. 
Dit onderscheid moeten we maken omdat sinds 2018 de vestigingswet door de 
Vlaamse regering, onder druk van Europa, afgeschaft is en er wettelijk gezien geen 
beroepsbekwaamheid meer vereist wordt om zich te vestigen als Gespecialiseerd 
Voetverzorger. Het is dus aan de beroepsvereniging om de zorgvragers duidelijk 
te maken welke Gespecialiseerde Voetverzorgers opgeleid zijn volgens het 
‘Beroepscompetentieprofiel van zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’, opgesteld door 
de SERV in 2008 (zie voetmagazine.be of SERV.be) en wie geen erkende opleiding volgde.

Wij hopen dat deze situatie in de toekomst wettelijk zal geregeld worden, maar in 
afwachting hiervan nemen wij als beroepsvereniging onze verantwoordelijkheid op 
om de zorgvragers te informeren over welke voetverzorgers er een BVV kwaliteitslabel 
hebben. 

Voor Voetverzorgers die gevestigd waren voor 2018 zijn er geen wijzigingen 
ten opzichte van ons vorig systeem.

Groep 1: Gespecialiseerde Voetverzorgers (GVV’s) die reeds gevestigd waren voor 
2018, moeten 100 accreditatiepunten verzamelen in een periode van drie jaar.  
Deze periode loopt van januari 2018 tot 31 december 2020. 

Het systeem van accreditatie blijft voor hun onveranderd. 

Verschillende vormen van bijscholen worden geaccrediteerd:
 › Bijscholingen en workshops die passen bij- of aansluiten aan het 

beroepscompetentieprofiel van de gespecialiseerde voetverzorger:  
20 punten per sessie van drie uur.

 › Congressen en Symposia georganiseerd voor Voetverzorgers:  
20 punten per congres

De attesten van bijscholing worden door de voetverzorger bijgehouden en ten laatste 
31 december 2019 samen met het aanvraagdocument voor het BVV-kwaliteitslabel 
(zie website) aan het BVV- ledensecretariaat bezorgd. Het is dus belangrijk om 
van elke gevolgde bijscholing een attest van aanwezigheid te vragen aan de 
opleidingsverstrekker.
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http://www.almasol.be
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Desinfectie voor professionals !

Alcohol Podior 80% * Podiskin * Podilon *

AlcoholgelPodisan * Podiclean *

huidoppervlakken, instrumenten oppervlakken, instrumenten

Alcohol Wipes

oppervlakken 

oppervlakken, instrumenten, huidoppervlakken huid huid

www.reymerink.nlTel. +31 35 656 0889
Email: info@reymerink.nl

Alcohol Podior 70% *

* toegelaten door de  FOD
in België als biocide. 

Ontdek onze webshop op 

www.wameda.be 
Ruim assortiment voetverzorging: 
Hygiëne 

• Autoclaaf 

• Sterilisator 

• Ultrasoon 

Instrumenten 

• Tangen 

• Scharen 

• Bistourimesjes 

• Pincetten 

Verbanden 

• Kompressen 

• Tape 

• Pleisters 

• Fixatiewindels 

Verzorging 

• Voeten 

• Huid 

• Gelaat 

Wameda ● Klapperbeekstraat 36 ● 9100 Sint-Niklaas ● 03 369 94 30 ● wameda@wameda.be 



contacteer
dr Gerda Smets, 

Berlaar

S 03 312 36 43

Groep 2: Gespecialiseerde Voetverzorgers die zich vestigen vanaf 2018

 › Gespecialiseerde voetverzorgers met een GVV-diploma dat afgestemd is op het 
beroepscompetentieprofiel van de GVV en erkend door de Vlaamse overheid*.  

Op basis van hun diploma kan in eerste instantie het lopende kwaliteitslabel 
aangevraagd en verkregen worden. Om het kwaliteitslabel in de toekomst te 
behouden moeten 100 accreditatiepunten verzameld worden, net zoals groep 1. 

*diploma’s worden uitgereikt in erkende scholen van de diverse koepels,  
Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OVSG (onderwijs voor steden en gemeenten),  
POV (provinciaal onderwijs), GO (gemeenschapsonderwijs) en de Syntra.

 › Gespecialiseerde voetverzorgers die géén erkend diploma hebben zoals 
hierboven beschreven, zullen na het behalen van hun diploma eerst 
vijf jaar praktijkervaring moeten kunnen aantonen aan de hand van hun 
ondernemersnummer en daarbovenop 100 accreditatiepunten moeten behalen.

Alle bijscholingen waarvan we op de hoogte gebracht worden, publiceren we in 
Voetmagazine en op onze website www.voetmagazine.be

Annick Pauwels 
Coördinator GVV-Kwaliteitslabel

IN DE MARGE

TE KOOP
Pedicurestoel, werktafel en loupelamp met verlichting. 
Prijs overeen te komen.

http://www.voetmagazine.be


Met de Shoefresh maakt u elke pedicurebehandeling pas echt compleetT
O

T A L  H Y G I E N
E

TO
TALE HYGIËN

E

Gereinigde schoenen Gezonde, mooie voeten

De specialist in schoenhygiëne

Verras uw klanten met gereinigde én droge schoenen.
Inmiddels maken meer dan 2500 voetverzorgers in Nederland en België gebruik van de Shoefresh 
schoenverfrisser. Zo worden naast de behandeling van de voeten ook de schoenen gereinigd en 
gedroogd. Een extra service die zeer gewaardeerd wordt. Klanten reageren enthousiast als ze na een 
behandeling in frisse, droge en verwarmde schoenen de praktijk verlaten. 

Schoenhygiëne voor iedereen.
De Shoefresh schoenverfrisser is begin 2014 geïntroduceerd en wordt inmiddels al door duizenden 
gezinnen, sporters en voetverzorgers gebruikt. In het afgelopen jaar hebben we verschillende nieuwe 
producten ontwikkeld. Hierdoor kunt u nu in iedere prijsklasse 
schoenhygiëne aanbieden. Alle Shoefresh  producten 
dragen bij aan de hygiëne  van schoenen en dus de 
gezondheid van voeten.

Shoefresh producten:
• Shoefresh schoenverfrisser (met zuil)
• Mini Shoefresh schoenverfrisser
• Shoefresh schoenenspray
• Shoefresh inlegzolen
• Shoefresh schoenenzakken

Neem contact op via info@shoefresh.eu, 
bel naar +31-13-762 0460 of
informeer bij uw vakgroothandel.
Ga voor meer info naar www.shoefresh.eu. 
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WORD LID

LEDENVOORDELEN
Elk lid van de BVV:
 › ontvangt 4 keer per jaar het Voetmagazine
 › geniet van tal van bijzondere voordelen
 › wordt vermeld op de BVV website
 › kan gratis deelnemen aan het jaarcongres
 › kan gratis het GVV-kwaliteitslabel aanvragen.

Neem een kijkje op www.voetmagazine.be voor alle voordelen en 
schrijf je snel in via de website of scan deze QR-code

LIDGELD
 › als gespecialiseerd voetverzorger betaal je jaarlijks slechts € 70 
 › als student betaal je jaarlijks amper € 30.

MEER WETEN?
Contacteer ons ledensecretariaat via ledensecretariaat@voetmagazine.be 
of download op de BVV website de digitale folder over de ledenvoordelen.

WINTER 2017 I 41

ALLE

Voordelen
BEHOUDEN?
BETAAL TIJDIG JE LIDGELD!

ALLE VO
O

RDELEN BEHO
UDEN?

BETAAL TIJDIG JE LIDGELD!

K
o
n
i
n
g
i
n
 
E
l
i
s
a
b
e
t
h
l
a
a
n
 
1
4
 
b
u
s
 
2

B
E
1
3
0
6
8
2
4
3
5
6

8
2

3
9

G
K
C
C
B
E
B
B

B
V
V

v
z
w

9
1
0
0

S
i
n
t
-
N
i

k
l

a
a
s

l
i
d
g
e
l
d

2
0
1
8

LIDGELD_20171012.indd   1

26/10/17   11:11

ALLE Voordelen BEHOUDEN?Betaal tijdig je lidgeld!Als lid ontvang je 4 maal per jaar het BVV-vakblad Voetmagazine.  
Alle andere voordelen van het BVV-lidmaatschap staan vermeld op 
www.voetmagazine.be of lees je in ons Voetmagazine.Je bijdrage om van alle voordelen te blijven genieten in 2018 
bedraagt amper € 70. Studenten* genieten, na het aanleveren van 
hun inschrijvingsattest aan het ledensecretariaat, nog steeds van het 
verlaagd tarief, namelijk € 30.De lidgelden worden betaald per kalenderjaar Je betaalt in de eerste maand van het nieuwe jaar, tussen 1 en 31 januari 

2018. Nieuwe BVV-leden, die in de periode oktober - december 2017 
betaald hebben, blijven lid tot december 2018. Zij hoeven hun lidgeld 
voor 2018 niet nogmaals te betalen. Hoe correct betalen?Stort het gepaste bedrag (€ 70 - 30) op de BVV-rekening
IBAN BE13 0682 4356 8239 | BIC GKCCBEBB met vermelding lidgeld 2018 / naam + voornaamBen je lid? BVV kent je ondernemingsnummer?Dan worden je gegevens automatisch gepubliceerd op www.voetmagazine.be 

(niet van toepassing voor studenten). Zo je hiervan géén gebruik wenst te 
maken, verwittig dan het ledensecretariaat via e-mail.Belangrijk!
De houders van het GVV-kwaliteitslabel, alsook de aanvullende opleiding 
Voetverzorging bij diabeten en Voetverzorging bij reumapatiënten 
worden met een speciale vermelding aangeduid.  
Wens je hiervan gebruik te maken, of wens je ook je telefoonnummer  
en/of e-mailadres toe te voegen, download dan het formulier via  
www.voetmagazine.be en zend het ingevuld en ondertekend naar: 
BVV-ledensecretariaat | Tijl en Nelestraat 1 | 2300 Turnhout 
of via e-mail naar ledensecretariaat@voetmagazine.be

GESPECIALISEERD 
VOETVERZORGER

2018 - 2020

GESPECIALISEERD 
VOETVERZORGER

2018 - 2020
BVV | ERKENDE BEROEPSVERENIGING
KWALITEITSLABEL
BVV | ERKENDE BEROEPSVERENIGING
KWALITEITSLABEL

Voetmagazine
Herfst 2017www.voetmagazine.be

belgische vereniging voor gespecialiseerde voetverzorgers
erkende beroepsvereniging - unizo geassocieerde sectororganisatie

NEUROPATHIE NA CHEMO 
Rol van de GVV

VIND ONS LEUK OP 
FACEBOOK

Alvast dank om (opnieuw) een geëerd BVV-lid te zijn in 2018!

*Student ben je zo je een volwaardige beroepsopleiding volgt. Je bent géén student zo je een bijscholing volgt.

LIDGELD_20171012.indd   2
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42 I LENTE 2018

NIEUW! Midmark® Professionele Autoclaven

* Enige type dat steriliteit kan garanderen voor al uw instrumenten.

STERILITEIT 
VAN OVERBODIG NAAR NOODZAKELIJK

Hygiëne in de voetverzorgingspraktijk, een steeds evoluerend gegeven 
waarin ook Districos - Bewust Kopen mee evolueert. Zo kan u niet 
alleen bij Districos terecht voor desinfectieproducten, ultrasoonreinigers 
en heteluchtovens, maar nu ook voor autoclaven type B*. Dit zowel 
voor advies, service als voor alle toebehoren. Breng daarom zeker 
een bezoek aan onze showroom of maak een afspraak met één van 
onze specialisten zodat we alle opties kunnen toelichten tijdens een 
persoonlijk gesprek.

    CONFORM  
BEDRIJFSZEKERHEID 

COMFORT
Midmark® Type B 6L: e 58,56/maand 
Midmark® Type B 18L: e 73,34/maand 
Midmark® Type B 23L: e 83,18/maand

Alle vermelde prijzen zijn in euro en excl. 21% btw.   
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Openingsuren: • maandag - vrijdag: 09.00 - 17.30 • zaterdag: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com
GRATIS THUISLEVERING VANAF E 125,00

BENELUX

            

Klein-Hulststraat 14       -      9100  Sint-Niklaas                            
Tel: 03/777 95 37     e-mail: info@thonicks.be                            

Webshop:  www.thonicks.be 

                      

Thonicks is een speciaalzaak voor  medisch materiaal.   Wij leveren een zeer 
breed gamma aan dokters, verpleegkundigen, pedicuren en andere 

(para)medische beroepen.     

http://www.districos.com
http://www.thonicks.be
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OP DE VOET

TRAUMANAGELS ZIJN EEN FEIT! 
Maart 2018, terwijl ik deze column schrijf op een veel te 
koude werkdag ben ik aan het genieten van een tasje thee. 
Ik mijmer over mooie zomerdagen, waarbij ik onder een 
stralende zon zal kunnen deelnemen aan wandeltochten en 
looptochten. Ik heb het jullie misschien al verteld, maar ook 
op heden ondervind ik het nefast effect van het sporten 
op mijn voeten. Zelf heb ik last van traumanagels, door het 
sporten ontstaat er druk op mijn tenen. Blauwe teennagels, 
ook wel subunguaal hematoom genoemd zijn dan ook 
veelvoorkomend na het sporten. Hierdoor is het belangrijk 
een goed passende sportschoen te dragen. Persoonlijk 
zal ik in de toekomst gebruikmaken van wandelwol, zodat 
ik kan blijven doorgaan zonder getraumatiseerde nagels. 
Met de zomer in het vooruitzicht én als gespecialiseerd 
voetverzorger zijn mijn voeten dan ook mijn visitekaartje. 
Aangezien onder digit 1, ook een schimmel lijkt te groeien, 
neem ik op frequente basis een voetbad met Tea Tree, een etherische 
olie die werkt bij schimmelnagels. Ik doe er dan ook alles aan, om die nagelplaat 
terug goed te krijgen. 
Met sportieve groetjes, 
Gespecialiseerd voetverzorger, 
Elke Haak

MEDEWERKERS Betty Waterschoot, Chris Peetermans, Greet D’Eer, 
Bert Van Cauteren, Miet Delanghe, Annick Pauwels, Eva Dobbelaere,  
Annick Van Bael, Elke Haak, Ingrid Van den Bossche en Annika Colman
PUBLICITEITSWERVING  
Chris Peetermans, publiciteit@voetmagazine.be
LEDENSECRETARIAAT Annick Van Bael, ledensecretariaat@voetmagazine.be
WEBMASTER EN FACEBOOKVERANTWOORDELIJKE 
Annika Colman, webmaster@voetmagazine.be
LAY-OUT DSP@DSP4U.be
ADRESWIJZIGING Zend uw adreswijziging naar het ledensecretariaat 
ledensecretariaat@voetmagazine.be. Zo blijft u VOETMAGAZINE ontvangen.
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van 
de auteurs. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties. U ontvangt dit magazine op de naam en het adres dat is 
opgenomen in ons ledenbestand. In uitvoering van de wet van 8/12/1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u inzage en 
correctierecht.
COPYRIGHT© Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere 
wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever.

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER

BVV vzw
Koningin Elisabethlaan 14 bus 2

9100 Sint-Niklaas

REDACTIE
Greet D’Eer

voetmagazine@voetmagazine.be
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NIEUW IN HET GEHWOL-ASSORTIMENT

Gehwol Med Sensitive crème.

3 Sensitive werkstoffen: Micro Silver, Ceramide 
en amandelolie

• Voor de gevoelige huid.
• Verminderen jeuk, branderig- & roodheid.
• Beschermen tegen infecties en 

uitdroging
 ❖ Dermatologisch getest
 ❖ Geen geurstoffen en siliconenoliën, 

     parabenenvrij.
 ❖ Geschikt voor diabetici.

Verkrijgbaar in 75ml & 500ml
 bij de meeste groothandels in België

Gen. De Wittelaan 5a 
2800 Mechelen
tel: +32 (0) 15 29 48 48 
info@consulta.cc

Bestel nu 7/7
via onze 
webshop

Bereikbaar via
www.consulta.cc

NIEUW

Advertentie Gehwol  Med Voetmagazine.indd   1 6/02/18   14:40

http://www.consulta.cc

