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EDITORIAAL

Een heerlijk kleurenspel omlijst de ondergaande zon en kondigt een onwaarschijnlijk 
mooie zomer aan. Het voetenwerk ligt op een lager pitje, we maken tijd voor gezin en 
ontspanning.

Zoals je zal opmerken zijn ook de opleidingen aan een zomerstop toe, maar naar 
goede gewoonte proberen we zoveel mogelijk opleidingen die starten in het nieuwe 
schooljaar reeds op te sommen. Zo kan je deze tijdig inplannen in je agenda.

In het kader van de GDPR, de nieuwe Europese verordening die sinds 25 mei 2018 
in voege is, heeft de BVV haar leden in een afzonderlijke mail, een document ter 
ondertekening door de zorgvrager toegezonden. Via dit document krijgt de GVV 
toestemming om zowel de identiteitsgegevens als de voetklachten, evoluties, 
medische gegevens,… op te slaan. Vergeet niet dat dit ook geldt voor de papieren 
versie van cliënten/patiëntendossiers! 

Dit jaar voorziet de BVV terug een studentencongres dat zal plaatsvinden op zaterdag 
13 oktober 2018 in De Casino in Sint-Niklaas. Anders dan vorige jaren kunnen zowel 
eerste- als tweedejaarsstudenten dit congres gratis bijwonen. De inhoud wordt op 
maat van de studenten voorzien, BVV-leden behouden nog steeds hun jaarcongres bij 
aanvang van het nieuwe jaar.

Zoals je verder in het Voetmagazine kan opmerken, zoeken we naar enthousiaste 
medewerkers die een lichte administratieve taak op zich kunnen nemen of hun 
medewerking willen verlenen aan het Voetmagazine. Het maakt niet uit of je pas 
afgestudeerd bent of al enige jaren ervaring hebt, iedereen is welkom! 

Onder impuls van onze nieuwe internetredacteur Gemma Minke zal de BVV-website 
een nieuwe, verbeterde look krijgen en wordt hij gebruiksvriendelijker.  
We houden jullie op de hoogte!

Vergeet je ondertussen niet onze Facebookpagina Voetmagazine/BVV te liken? Ook via 
dit kanaal kunnen we jullie op de hoogte houden van het meest recente nieuws!

Geniet van de heerlijke vakantie, de zon en ellenlange zomerse avonden met vrienden 
en familie.

Greet D’Eer 
Hoofdredactie
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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:  
Steven  Colpan      02/209  02  20  

  
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  

http://www.amma.be


ZOMER 2018 I 5

Voetmagazine
Jaargang 20 
nr. 2 
zomer 2018

3
Editoriaal

6
Sok en voet — deel 1

13
Vragen op een blaadje

14
BVV-Studentencongres

17
BVV vacatures

19
Opleidingsaanbod

45
Word lid | Vacature

47
Op de voet | Colofon



6 I ZOMER 2018

DE GESCHIEDENIS VAN DE SOK
Hoe lang sokken al bestaan weet 
niemand precies en het ontstaan van 
de techniek van het sokken breien is 
onbekend. Hierna vind u een summiere, 
chronologische opsomming van de 
gekende geschiedenis van de sok.
De Grieken - 700 v. Chr.
De eerste schriftelijke vermelding 
over de sok komt voor in een gedicht 
van de Griekse dichter Hesiod dat 
handelt over advies aan de landbouwer 
om zich te beschermen tegen de 
weersomstandigheden. “En om je voeten 
bind je de vacht van de geslachte os, 
nauw aansluitend en aan de binnenkant 
verzacht met vilt” (vrije vertaling). In 
de ons gekende geschiedenis hebben 
de Grieken dus als allereersten de sok 
aangetrokken, weliswaar niet zoals we 
hem nu kennen. De sykchos of Griekse 
sok werd vervaardigd uit dierenhuid.

Het Romeinse Rijk - 3de Eeuw v. Chr. 
tot ca. 5de Eeuw n. Chr.
Zoals zoveel dingen namen de Romeinen 
veel over van de Grieken. Zo ontstond 
er de “soccus” (Grieks sykchos), een 
lichte schoen die gedragen werd door 
Romeinse komische acteurs, dus 
eigenlijk helemaal geen sok. Het gebruik 
van de Grieken om strips van leder of 
stof te binden rond de benen vond 
ingang in de Romeinse cultuur. In den 
beginne was het enkel aanvaardbaar 
dat soldaten van dienst, ouderlingen 
of kinderen deze “fascia crurales” 
aanbonden, in het andere geval werd de 
dracht gezien als een teken van zwakte. 
Dit denken veranderde in de eerste eeuw 
n. Chr. toen enkel mannen met hoog 
aanzien fascia crurales droegen.
Tijdens hun veroveringstochten naar 
Gallië en Groot-Brittannië in 50 v. Chr. 
zagen de Romeinen dat ook de Galliërs 
strips in geweven doek of leder rond 
hun benen (nu nog gekend onder de 

SOK EN VOET
VOET EN SOK
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We zijn niet anders gewend dan onze voeten in sokken te steken voordat 
we in onze schoenen stappen. Maar denken we wel eens na over de 
geschiedenis, de functie, de soorten materialen waarvan de sok gemaakt 
kan zijn, allergische reacties op materialen, de vorm en de invloed op 
voetproblemen of het voorkomen ervan.
Marie Anne Linten schreef voor haar eindwerk voor de opleiding 
gespecialiseerde voetverzorging een artikel over de sok!
door Marie Anne Linten, SYNTRA West

naam “putties”) draaiden die soms ook 
de voet bedekten. Zo beschermden deze 
mensen hun voeten tegen de insecten, 
teken en de klammigheid van het bos. 
Vanaf de eerste eeuw n. Chr. werden 
ook voetbeschermingen uit stof genaaid 
en Udones gemaakt in het op breien 
gelijkende Nålbindning. Een nieuwigheid 
is dat het kledingstuk over de voet 
aangetrokken werd in plaats van het 
gebruik met gebonden strips.

De Middeleeuwen - 11de – 16de Eeuw
Via de kruistochten en de Moorse 
bezetting van Spanje en Portugal kwam 
voor het eerst de gebreide sok uit 
het Midden-Oosten naar Europa. Tot 
op de dag van vandaag zijn Italië en 
Spanje gekend voor fijn handbreiwerk 
door hun nauwere contacten met 
de Arabische wereld tijdens de 
Middeleeuwen. Gebreide zijden kousen 

Eerste eeuw n. Chr. 
sok uit geweven 
stof, Romeinse site 
Vindolanda (U.K., 
Northumberland)

AD 256 eerste op breien 
gelijkende textiel resten 
(Nålbindning) uit de oude 
vestingstad Dura Europas, 
Syrië (Yale University Art 
Gallery)

AD 3de – 5de eeuw 
- Koptische sokken, 
Nålbindning - de oudste 
nog intacte sokken 
(Victoria and Albert 
Museum, London)

< foto’s
Ingvar 
Michał 
Bogaczewicz
www. 
reenactment~ 
market. 
eu
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Voelen je benen vaak zwaar en vermoeid aan? Dan heb 
je mogelijk last van spataders. En daar blijf je beter 
niet mee zitten. Compressiekousen dragen helpt in 
veel gevallen. Onze specialisten adviseren je hier graag 
over. We bepalen steeds de exacte maat en drukklasse, 
zodat de kous  perfect is afgesteld op je been. Ook voor 
tips en gerichte oplossingen om je kous zo eenvoudig 
mogelijk aan en uit te trekken, kan je bij ons terecht.

Geef je benen gepaste steun

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 

voor jouw gratis 
venoscan.

Spataders,
ik zit er niet mee

V1
0-

20
17

Discrete zekerheidVlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het

Op gezonde voet

Advertentie_Voetmagazine_Op gezonde voet_Venoscan_A5_V11_2017.indd   1 17/10/2017   09:35

www.thuiszorgwinkel.be
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werden heel populair bij de adel. Vooral 
Hendrik VIII en zijn dochter Koningin 
Elisabeth I waren fan van het rekbare, 
fluweelzachte goedje. Er ontstonden 
machtige breigilden in de belangrijkste 
Europese steden. Als meester breier 
diende je te slagen voor een 13 weken 
durend examen, het was een beroep met 
aanzien. 

Toen William Lee de eerste breimachine 
uitvond in 1589, verbood de Engelse 
koningin Elisabeth I deze geniale 
machine om haar geliefde breigilden te 
beschermen. Maar (r)evolutie valt niet 
tegen te houden.

Eerst gekende vondsten van 
katoenen sokken, opgegraven 
in Egypte. Men vermoedt dat ze 
gebreid zijn tussen AD 1000-1300. 
(Victoria and Albert Museum, 
London en Textile Museum, 
Washington D.C.)

AD 1600 
uit Italië, 
handgebreide 
fijne zijden 
kousen 
(Museum 
of Fine Art, 
Boston)

Gewone volk:  
genaaide kousen uit stof

Industriële revolutie – 19de eeuw
Door de komst van Brunels 
breimachine (1816), de stoommachine 
(1769) en de rondbreimachine (1859) 
kon men voor het eerst massaal 
sokken produceren.

WO I - trench foot of gangreen
In 1914 lanceerde Lord Kitchener een oproep 
aan de Engelse bevolking om 300.000 
paar wollen sokken te breien om naar de 
loopgraven te zenden en de trench foot, 
gangreen, te bestrijden bij de soldaten die 
vastzaten in de bar koude, natte loopgraven. 
Een rondbreimachine in huis hebben om 
de tubes te breien kwam van pas en zelfs 
het Rode Kruis deelde deze machines uit 
om te kunnen voldoen aan de vraag. Eerst 
werden de tubes gewoon toegestikt, maar 
Lord Kitchener, zelf een fervent breier, vond 
een naadloze methode uit om de tenen te 
sluiten en zo verwondingen te vermijden 
aan de voet door een te dikke naad. In de 
Engelstalige wereld spreekt iedereen nog 
steeds over de kitchener stitch.
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Moderne tijden – WOII tot heden
Nylon en Lycra brachten vanaf WO 
II een volgende revolutie teweeg in 
de productie van sokken en kousen 
aan een lage prijs: kleur, elasticiteit, 
vormgeving, specialismen. Digitalisering, 
automatisatie en globalisering doen het 
productieproces nog sneller verlopen. 
En als het om massa productie gaat, 
dan spant China de kroon. In het stadje 
Datang, meer gekend onder de naam 
Sock City, worden elk jaar 10 tot 17 
miljard paar sokken gebreid. 
Eén kans op drie dat er in je sokkenla 
zulk Oosters paar sokken ligt!

Werknemers General 
Electric Company breien 
sokken en sjaals voor 
WOI-soldaten, 1918

Een kousenfabriek in 
Michigan,  
U.S. eind 19de eeuw

Moderne rondbreimachine U.S.
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DE FUNCTIE VAN DE SOK
Wat is een sok? Vormvereisten.
Iedereen herkent de sok aan de 
specifieke vorm omdat die het volume 
van de voet volgt. Idealiter is de sok 
aansluitend aan de voet maar snoert 
nergens af. Sokken zijn het best volledig 
naadloos, ook bovenop de tenen. De 
hiel moet diep genoeg zijn om zo te 
voorkomen dat de sok in de schoen gaat 
verschuiven of wegzakken. Het been 
moet ook goed aansluiten en eindigen 
in een rekbaar boordje dat niet spant of 
irriteert.
Wat is de functie van een sok?
Sokken zijn erg multifunctioneel. 
Jammer genoeg worden ze ondanks 
hun vele voordelen over het algemeen 
ondergewaardeerd. Maar waarom zou je 
nu sokken dragen?
Afvoer van zweet
Bij warm weer en hitte gaan je voeten 
zweten, het geproduceerde vocht wordt 
opgenomen door de sok en verder 
afgevoerd richting buitenlucht of 
schoen. Het is daarom belangrijk daarbij 
eveneens een goed ventilerende schoen 
te dragen. Een hele dag met natte, 
oververhitte voeten rondlopen is echt 
geen pretje en bovendien verhoog je de 
kans dan op voetschimmels. 

Bescherming tegen druk en wrijving
Druk en wrijving tegen de binnenkant 
van je schoen kunnen likdoorns, 
pathologische eelt, blaren, huidirritaties 
en ontstekingen veroorzaken. Het dragen 
van de naadloze, zachte en ademende 
sokken voorkomt dit probleem.
Bescherming tegen de koude
Omdat een groot deel van je 
lichaamswarmte via de voeten verloren 
gaat, kan je in de winter last krijgen van 
koude voeten. Zaak is dan om te kiezen 
voor sokken uit goed isolerend garen dat 
bestaat uit holle vezeltjes die de warmte 
kunnen vasthouden. Ga je extreem dan 
kies je voor het laagjessysteem om zo 
meer warmte vast te houden en tegelijk 
het teveel aan zweetvocht af te voeren. 
Bescherming tegen de hitte
Als het heet wordt, kies je best voor 
katoenen sokken. Vocht uit deze soort 
sok verdampt langzaam, wat een 
verkoelend effect heeft op de huid.
De sokken op de foto’s rechts zijn 
zandsokken in geitenhaar uit Oman 
ter bescherming tegen het hete 
woestijnzand. Ze werden tot de jaren 
1980 vervaardigd in de naaldbind 
techniek in geitenhaar. De draad heeft 
een sterke isolatie tegen warmte en 
voelt koel aan, bij regen zwellen de 
vezels op zodat het waterdicht wordt. 

Het tweede en laatste deel krijgt u te lezen in de herfsteditie van het Voetmagazine.



12 I ZOMER 2018

BALANSZOOLBALANSZOOL

Innovatieve Balanszool

Voetmagazine_Adv_148x105mm_FW18.indd   1 05-02-18   14:04

Ontdek onze webshop op 

www.wameda.be 
Ruim assortiment voetverzorging: 
Hygiëne 

• Autoclaaf 

• Sterilisator 

• Ultrasoon 

Instrumenten 
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• Scharen 
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• Kompressen 

• Tape 
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• Fixatiewindels 

Verzorging 

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

http://www.xsensible.com
https://www.wameda.be
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VRAGEN OP EEN BLAADJE

KAN IK
…HET NIEUWE BVV-
KWALITEITSLABEL OOK IN 
DE OUDE PAPIEREN VORM 
VERKRIJGEN I.P.V. 
HET NIEUWE ACRYLPLAATJE? 
…HET KWALITEITSLABEL 
OOK IN EEN COMPACTE VORM 
VERKRIJGEN VOOR DE AMBULANTE 
VOETVERZORGING?
De BVV heeft duidelijk overwogen om aan het Kwaliteitslabel een bijzondere waarde 
toe te kennen sinds het schrappen van de vestigingswet. Het kwaliteitslabel kan nu 
ook aan de gevel opgehangen of voor het raam geplaatst worden waardoor zowel 
mogelijke zorgvragers als aanverwante beroepen een gespecialiseerd voetverzorger 
met de nodige kwalificaties naar opleiding en bijscholing toe, gemakkelijker kunnen 
herkennen.

Het kwaliteitslabel in zijn oude vorm terug uitbrengen, zou een achteruitgang 
betekenen. We evolueren in een positieve richting die een belangrijke meerwaarde 
geeft en daarbij hoort ook vernieuwing.

De BVV begrijpt de vraag naar een kwaliteitslabel voor de ambulante voetverzorger 
en zal naar het volgende kwaliteitslabel toe, uitkijken naar een oplossing. Indien er 
voorstellen zijn, kunnen die steeds naar het ledensecretariaat toegestuurd worden: 
ledensecretariaat@voetmagazine.be. 
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Meer info op 
de ledenpagina
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BVV-
STUDENTENCONGRES
BIJNA AFGESTUDEERD  ALS  GESPECIALISEERD VOETVERZORGER…  
WAT NU?

13 oktober 2018

De Casino, Stationsstraat 104, 9100 Sint-Niklaas

Doelgroep
Cursisten in opleiding ‘Gespecialiseerd Voetverzorger’

Inschrijving
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de BVV-website vanaf maandag 3 september ek. 
U ontvangt nadien een bevestigingse-mail.
Druk die zeker af, want die e-mail geldt namelijk als uw toegangsticket.

Deelnameprijs
De deelname aan het congres is helemaal gratis voor studenten en leerkrachten.
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PROGRAMMA

9u Onthaal 
Bezoekmogelijkheden aan de sponsors

9u30
Welkom 

Heidi Huysmans, Voorzitter BVV

9u35

De Gespecialiseerde Voetverzorger als schakel in de eerstelijns 
voetzorg

Annick Pauwels,  
Verantwoordelijke Opleidingen, accreditering en GVV Kwaliteitslabel 

9u45
Opstarten van een eigen praktijk, welke keuzes heb ik gemaakt

Jonge starters aan het woord

10u15

Veel voorkomende casussen in het voetverzorgingskabinet 

Annick Pauwels,  
Verantwoordelijke Opleidingen, accreditering en GVV Kwaliteitslabel

Pauze

11u20

Burgerlijke Aansprakelijkheid

Verzekeringsexpert   
over verplichte en aanvullende verzekeringen.

11u35

Het beroep van Gespecialiseerd Voetverzorger nader bekeken

Interdisciplinair samenwerken met de huisarts, verpleegkundige, 
podoloog,… Terugbetalingsmodaliteiten van de mutualiteiten 
Het belang van aansluiting bij de beroepsvereniging 
Het GVV-kwaliteitslabel

12u Slot
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Wat is het verschil tussen een gewoon
paar schoenen en comfortschoenen? Het
woord zegt het zelf, ze bieden meer
comfort. De ledersoorten zĳn zorgvuldig
uitgekozen. Sommige merken gebruiken
ook steeds plantaardig gelooide
leersoorten, omdat veel mensen allergisch
zĳn aan met chroom gelooid leder.

Waarom met pĳnlĳke voeten blĳven
lopen als wĳ een oplossing kunnen
bieden? Reeds meer dan 50 jaar is
Medizi gespecialiseerd in het aanpassen
en maken van schoenen en steunzolen.
Wĳ kunnen perfect adviseren welke
schoen voor jou aangewezen is.
Steunzolen worden op maat gemaakt in
ons eigen atelier.

Daarnaast heb je bĳ ons ook de keuze
uit 8 verschillende breedtes! Vervolgens
is er ook nog de pasvorm. Verschillende
breedtes en hakhoogtes bepalen het
comfort en de vlotte afrol van de voet.
Wĳ nemen graag de tĳd om jou te
helpen bĳ de keuze van de schoenen.
Onze jarenlange ervaring krĳg je er
gratis bĳ!

Parklaan 90 – 9100 Sint-Niklaas
www.medizi.be
info@medizi.be

Ma.-Vrij.: 09:00 -18:00 uur

Zat.: 09:00-16:00 uur 

3D-loopanalyse	en	beenscan

Aan	elke	voet	past	een	schoentje!

“Grenzeloos	comfort”

http://www.medizi.be
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BVV VACATURES

De Belgische Vereniging Voor Gespecialiseerde Voetverzorgers,  
wil haar team versterken met:

 
Een dynamisch administratief 
medewerker / secretaris
 

Een redactioneel medewerker voor 
het Voetmagazine
 

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

VACATURES
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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

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

NIEUW! NAMROL PODOSTOELEN & PEDICURE-UNITS

KWALITEIT, DESIGN & ERGONOMIE VOOR DE PEDICURE!

Het Spaanse merk Namrol is internationaal één van de marktleiders in de podologiesector. 
Dankzij het ruime aanbod aan behandelzetels, taboeretten, meubels, pedicure-units en praktische 
accessoires eindigt uw zoektocht naar de perfecte praktijkuitrusting hier! Namrol verenigt immers 
al uw behoeftes met die van uw klanten: kwaliteitsvolle, comfortabele, gebruiksvriendelijke, 
ergonomische en duurzame producten in een modern design. We begeleiden u graag bij het 
zoeken naar de ideale inrichting van uw pedicurepraktijk, aangepast aan uw noden en wensen. 
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.

Namrol podostoel vanaf 
e 2375,00
of e 49,64/maand 

Namrol ergonomische  
taboeret vanaf
e 300,00

Als u voor Namrol kiest, 
kiest u méér dan een behandelzetel

of pedicure-unit!

Namrol unit vanaf 
e 5150,00

of e 96,82/maand 

Bezoek onze webshop www.districos.com

http://www.districos.com
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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
Inbegrepen: gebruik en verbruik van materialen

INFOSESSIE BUSCH FREZEN 20 punten
29 augustus, 30 oktober, 5 december 2018
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
29 augustus, 30 oktober, 5 december 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45

OPLEIDING ORA SPANGE 40 punten
20 juni, 21 augustus, 18 oktober, 6 november 2018
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165

WORKSHOP NATFREZEN & 
ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
5 juli, 17 augustus, 30 augustus,   
4 september, 17 oktober, 5 november, 3 december 2018
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 Oostende | +32 (0)59 70 22 60 | info@vereecke-osea.be
www.vereecke-osea.be

Steeds welkom in onze O’Sea showroom.
Breng deze advertentie mee bij uw bezoek 

en ontvang gratis de O’Sea handgel

NIEUW : 
voor verhitte en vermoeide voeten

NIEUW 

O’Sea voetverzorgingsproducten
Made in Belgium

Informeer naar onze opleidingen

Aussi puissante et stimulante 
que l’océan, la gamme unique 

pour les pieds O’sea 

Professional care from head to toe

Volledige pedicure inrichtingen
 

http://www.vereecke-osea.be
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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, zie de website.

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

VOETVERZORGING BIJ DIABETEN 100 punten
Startdatum: dinsdag 25 september 2018
Aantal sessies: 10 14 — 17u
€ 995 (€ 597 via KMO portefeuille)
Inschrijven via www.syntra-ab.be
Komt in aanmerking voor de speciale vermelding op de BVV-website

WORKSHOP NASPAN BEUGELTECHNIEKEN NL 20 punten
Startdatum: vrijdag 7 september, vrijdag 12 oktober 2018
Aantal sessies: 1 9u30 — 13u
€ 95

WORKSHOP TURBINEFREZEN 20 punten
Startdatum: vrijdag 28 september 2018
Aantal sessies: 1 9u30 — 13u
€ 65

http://www.vereecke-osea.be


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

http://www.intermedi.be


ZOMER 2018 I 23

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

CURSUS NIEUWE FREESTECHNIEKEN (ENKEL IN DRONGEN) 20 punten

Startdatum: 20 augustus, 27 augustus 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 18 — 21u
€ 125 cursus + certificaat inbegrepen

CURSUS VERBANDLEER (ENKEL IN HARELBEKE) 20 punten
Startdatum: 22 augustus, 29 augustus per sessie
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 165 cursus + werkmateriaal + certificaat inbegrepen

WORKSHOP PODOFIX  20 punten
Startdatum: 31 augustus (Harelbeke), 1 september (Drongen),  
12 november (Drongen), 1 december (Harelbeke)
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 238 cursus Podofix + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP LCN WILDE PEDIQUE  20 punten
Startdatum: 10 september (Drongen), 21 september (Harelbeke),  
5 november (Drongen), 10 november (Harelbeke)
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75 cursus cursus + certificaat inbegrepen

WORKSHOP COMBIPED (ENKEL IN DRONGEN) 20 punten
Startdatum: maandag 17 september 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 238 cursus Combiped + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP BS SPANGE QUICK  20 punten
Startdatum:  24 september (Harelbeke), 29 oktober (Drongen)
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 140 pakket + workshop + certificaat inbegrepen

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

http://www.intermedi.be
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O P L E I D I N G

Voetverzorging
bij Diabeten

Bent u gediplomeerd voetverzorger? 
En bent u geïnteresseerd in een voortgezette opleiding?

Schrijf je dan nu in voor de opleiding 
‘Voetverzorging bij diabeten’ 

die zal doorgaan in een 10-tal sessies van september tot 
december 2018, telkens van 14u tot 17u.

 
Het inschrijvingsgeld voor deze gespecialiseerde opleiding 

bedraagt e995,- (e597,- via de KMO portefeuille).
Na afloop ontvangt u hiervan een attest.

Locatie:
Consulta Mechelen

Gen. De Wittelaan 5a • 2800 Mechelen

Sessie Dag Datum Les
1 dinsdag 25 sep Inleiding
2 dinsdag 2 okt Diabetes Mellitus
3 dinsdag 9 okt Neuropathie
5 dinsdag 16 okt Vasculaire pathologie
4 dinsdag 23 okt kijkstage
6 dinsdag 6 nov Diabetische voetwonde
7 dinsdag 13 nov Basistechnieken en screening

donderdag 15 nov Ontdubbeling Basistechnieken en screening
8 dinsdag 20 nov Preventie en educatie
9 dinsdag 27 nov kijkstage
10 dinsdag 4 dec Basistechnieken en screening

donderdag 6 dec Ontdubbeling Basistechnieken en screening
11 dinsdag 11 dec Moduleproef

donderdag 13 dec Ontdubbeling Moduleproef

Een organisatie van:

In samenwerking met:

Meer info: www.syntra-ab.be/opleidingen/opleiding-voetverzorging-bij-diabetespatienten

Deze opleiding telt voor 100 punten voor 
het BVV Kwaliteitslabel

 

https://www.syntra-ab.be/opleidingen/multidisciplinair-samenwerken-herkennen-van-voetproblemen-bij-mensen-met-diabetes
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Berkemann

Birkenstock

Durea

Finn Comfort

Fretz Men

Ganter

Gijs

Goldkrone

Hartjes

Hassia

Lowa

Lucro

Schein

Solidus

Podartis 

Pullman 

Varomed 

Verhulst

...

ORTHOPEDIE • SCHOENEN • BANDAGISTERIE • BORSTCARE • MOBILITEIT • HOMECARE

RIZIV 1/6/10422/96/100 - 1/6/27017/88/200BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.SCHAEPS.BE 

Turnhoutsebaan 92-94 - Deurne • Bel ons: 03 326 11 30 • Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 18u, zaterdag 9u - 13u

Wij zijn te bereiken met tram 10,  bus 33, 410, 411 en 412 •   ZIE WEBSITE •  LIKE ONS OP FACEBOOK

Alle modellen met
uitneembaar voetbed,

geschikt voor steunzolen.

HOUDT JE IN 
BEWEGING

EN NOG VEEL MEER … Kom zeker eens kijken!

De balanszool
zorgt voor 

een gezonde 
en natuurlijke 

lichaamshouding.

Voor moeilijke 
en gevoelige 

voeten

Stads-
schoenen

Band-
schoenen

Sandalen

Aanstekers

Afrol

Heren

Stretch

Sneakers

http://www.schaeps.be
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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.mbcare.eu
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SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven
S 016 40 02 78 klantencentrum@syntra-ab.be

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

Borsbeeksebrug 32, 2600 Antwerpen
S 03 230 20 32 klantencentrum@syntra-ab.be

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 16 oktober 2018
Aantal sessies: 1 19u
€ 65 Leuven

ANAMNESE VOOR DE PEDICURE 20 punten
Startdatum: 15 november 2018
Aantal sessies: 1 19u
€ 65 Leuven

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: 29 november 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19u
€ 135 Leuven

ORTHESE 20 punten
Startdatum: 13 december 2018
Aantal sessies: 1 19u
€ 85 Leuven

DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: 24 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19u
€ 120 Leuven



FinnComfort

Didier Hanse
Mail   d idier@hooi jergroep.eu
Tel     0476/69.89.04

Verwen uw voeten met 

TORO-S
Cherokee Schwarz

MILTON
Bison Nut

ADANA
Campagnolo

USEDOM
Pony Fango

FinnComfort biedt voor elke voetvorm 

de juiste pasvorm, welke de tenen 

bewegingsvrijheid en de voeten optimale 

steun geeft. De uitgekiende leestvormen 

zijn gecombineerd met een uitneembaar 

kurk/latex voetbed. Alle modellen zijn ook 

te gebruiken met eigen steunzool.

http://www.finncomfort.nl
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FinnComfort

Didier Hanse
Mail   d idier@hooi jergroep.eu
Tel     0476/69.89.04

Verwen uw voeten met 

TORO-S
Cherokee Schwarz

MILTON
Bison Nut

ADANA
Campagnolo

USEDOM
Pony Fango

FinnComfort biedt voor elke voetvorm 

de juiste pasvorm, welke de tenen 

bewegingsvrijheid en de voeten optimale 

steun geeft. De uitgekiende leestvormen 

zijn gecombineerd met een uitneembaar 

kurk/latex voetbed. Alle modellen zijn ook 

te gebruiken met eigen steunzool.

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK) 20 punten
Startdatum: 14 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19u
€ 180 Leuven

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 19 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19u
€ 130 Leuven

MARKETING IN DE PEDICUREPRAKTIJK 20 punten
Startdatum: 21 maart 2019
Aantal sessies: 1 19u
€ 65 Leuven

VOETZORG BIJ DEMENTEN 20 punten
Startdatum: 9 mei 2019
Aantal sessies: 1 19u
€ 65 Leuven

DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: 4 juni 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19u
€ 120 Leuven

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 13 juni 2019
Aantal sessies: 1 19u
€ 65 Leuven

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 15 oktober 2018
Aantal sessies: 2 9u
€ 130 Mechelen

http://www.finncomfort.nl
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NALOC

DE SCHIMMELNAGEL  
BEHANDELING
VERBETERT HET UITERLIJK VAN DE NAGEL IN SLECHTS 1 WEEK*

Lees meer:  

www.naloc.be

* In a clinical study 76% of the users experienced improvement in nail appearance in just 1 week, and 
92% after  8 weeks. Reference: Piraccini B et al. Early Visible Improvements during K101-03 Treatment: 
An Open-Label Multi- center Clinical  Investigation in Patients with Onychomycosis and/or Nail  Psoriasis. 
Dermatology 2017;233:178-183

De Naloc app  
helpt u voor uw behandeling.

© 2018 Meda Pharma, a Mylan Company - INFO-MARKT-2018-030 – Date of creation 05/2018

1  Vernietigt de schimmel

2  Herstelt de normale nagelkleur 

3  Versterkt de functionele  

 structuur van de nagel

Klinisch bewezen

DRIEVOUDIGE
WERKING

NIEUW
• verbeterde formule
• verbeterde design

De 
oude 
Naloc

2018-5 Naloc Pub A5.indd   1 15/05/18   08:36

http://www.naloc.be
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DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: 14 november 2018
Aantal sessies: 2 19u
€ 120 Mechelen

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK) 20 punten
Startdatum: 5 december 2018 per sessie
Aantal sessies: 3 19u
€ 180 Mechelen

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: 19 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9u
€ 135 Mechelen

MEDISCH TAPEN VOOR VOETVERZORGERS 20 punten
Startdatum: 16 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 4 9u
€ 236,53 Mechelen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 2 april 2019
Aantal sessies: 1 9u
€ 65 Mechelen

HYGIËNE 20 punten
Startdatum: 2 april 2019
Aantal sessies: 1 13u
€ 65 Mechelen

EELT EN LIKDOORNS 20 punten
Startdatum: 16 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9u
€ 134,13 Mechelen



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
http://www.newinstruphar.be
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ANTIDRUK- EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 23 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9u
€ 135,79 Mechelen

MICROBIOLOGIE 20 punten
Startdatum: 22 november 2018
Aantal sessies: 1 9u
€ 190 Antwerpen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 11 december 2018
Aantal sessies: 1 19u
€ 65 Antwerpen

DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: 14 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19u
€ 120 Antwerpen

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER
Startdatum: 9 december 2018 
Aantal sessies: 46 — 2-jarige opleiding 19u
€ 396,70 Leuven

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER
Startdatum: 15 september 2018
Aantal sessies: 46 — 2-jarige opleiding 8u45
€ 396,70 Mechelen

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.newinstruphar.be
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De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1525 + btw)

Offi ciële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

Booiebos 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 

NEW

http://www.intermedi.be
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De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1525 + btw)

Offi ciële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

Booiebos 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 

NEW

SYNTRA LIMBURG
Gouverneur Verwilghensingel 40, 3500 Hasselt
S 011 30 32 32 infohasselt@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

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 13 september 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 125 Campus Hasselt

INGEGROEIDE NAGELS 20 punten
Startdatum: donderdag 15 september 2018
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Campus Hasselt

HYGIENE IN DE PRAKTIJK EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: vrijdag 21 september 2018
Aantal sessies: 1 9 - 12u
€ 60 Campus Hasselt

ORTHESES MAKEN 20 punten
Startdatum: zaterdag 29 september 2018
Aantal sessies: 1 9 - 12u
€ 80 Campus Hasselt

TAMPONNAGES EN ORTHONYXIE 20 punten
Startdatum: donderdag 18 oktober 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 - 22u
€ 150 Campus Hasselt

http://www.intermedi.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. 

  

Schorten  

Wie bedrijfskleding draagt wil comfort, maar wil er ook 
goed uitzien. Lekker kunnen bewegen tijdens het werk 

is even belangrijk als er verzorgd uitzien. Thonicks 
heeft daarom gekozen voor een modieuze kledinglijn 

die aan deze praktische eisen voldoet, de juiste 
uitstraling heeft en duidelijk herkenbaar is. 

NIEUWE MODELLEN BESCHIKBAAR 
 

 

Thonicks bvba      -     Klein-Hulststraat  14     -     9100  Sint-Niklaas                                                   
Tel: 03/777 95 37                                          e-mail: info@thonicks.be                                                                    
Webshop:  www.thonicks.be   (Gratis levering vanaf 125,00 euro) 

http://www.reymerink.nl
http://www.thonicks.be
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ONCOLOGISCH VOETVERZORGER 100 punten
Startdatum: maandag 5 november 2018
Aantal sessies: 5 14 - 21u
€ 995 Campus Hasselt
€475 via KMO portefeuille

ANAMNESE 20 punten
Startdatum: donderdag 8 november 2018
Aantal sessies: 1 19 - 22u
€ 60 Campus Hasselt

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: dinsdag 4 september 2018
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Neerpelt

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 11 september 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 125 Campus Neerpelt

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
Tongeren, startdatum 
17 september 2018

Neerpelt, startdatum 
17 september 2018

Hasselt, startdatum 
17 september 2018

Aantal sessies: 2-jarige opleiding geen uren gekend
€ 415 per jaar
Zie website voor meer informatie i.v.m. dag- of avondopleiding
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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

Shoefresh aanbevolen door voetverzorgers.
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. Om herbesmetting vanuit 
schoenen te voorkomen is de Shoefresh een onmisbare schakel geworden in het behandelplan voor 
cliënten met voetschimmel en kalknagels. 

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 (op 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. 

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

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: dinsdag 25 september 2018
Aantal sessies: 1 18u30 - 21u30
€ 60 Aalst

EELT EN LIKDOORNS VERWIJDEREN (1) 20 punten
Startdatum: dinsdag 9 - 16 oktober 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 - 21u30
€ 110 Aalst

INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN (1) 20 punten
Startdatum: dinsdag 6 - 13 - 20 november 2018 per sessie
Aantal sessies: 3 18u30 - 21u30
€ 155 Aalst

FREESTECHNIEKEN (1) 20 punten
Startdatum: dinsdag 8 - 15 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 - 21u30
€ 110 Aalst

ORTHONYXIE (1) 20 punten
Startdatum: dinsdag 5 - 12 - 19 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 18u30 - 21u30
€ NTB Aalst
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ANTI-DRUK & VILTTECHNIEKEN (1) 20 punten
Startdatum: dinsdag 19 - 26 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2
€ 130 Aalst

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: dinsdag 23 april 2019
Aantal sessies: 1 18u30 - 21u30
€ 60 Aalst

HYGIËNE IN UW PRAKTIJK EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: dinsdag 7 mei 2019
Aantal sessies: 1 18u30 - 21u30
€ 60 Aalst

TAMPONNAGE EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: dinsdag 14 mei 2019  — 21 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 - 21u30
€ 130 Aalst

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER - 2 JAAR
Sint-Niklaas, startdatum 
11 september 2018 
avond en weekend

Aalst, startdatum 
12 september 2018 
avond

Sint-Niklaas, startdatum 
13 september 2018 
dag

Gent, startdatum 
13 september 2018 
avond

€ 479 per jaar 2-jarige opleiding*

*Voltijdse dagopleiding: 1 jaar 
Aalst, startdatum 28 september 2018, € 1295 voor het volledige jaar
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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

SNIJTECHNIEKEN VAN EELT EN LIKDOORS 20 punten
Startdatum: 6 december, 13 december per sessie

Aantal sessies: 2 19-22u
€ 105 Campus Brugge

FREESTECHNIEKEN IN DE VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 3 december, 10 december per sessie

Aantal sessies: 2 19-22u
€ 105 Campus  Kortrijk

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: 15 oktober, 22 oktober, 5 november per sessie

Aantal sessies: 3 19-22u
€ 135 Campus Brugge

ORTHESIOLOGIE 20 punten
Startdatum: 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober per sessie

Aantal sessies: 3 19-22u
€ 135 Campus  Kortrijk
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EN NOG VEEL MEER … Kom zeker eens kijken!

ORTHOPEDIE • SCHOENEN • BANDAGISTERIE • BORSTCARE • MOBILITEIT • HOMECARE

RIZIV 1/6/10422/96/100 - 1/6/27017/88/200BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.SCHAEPS.BE 

Turnhoutsebaan 92-94 - Deurne • Bel ons: 03 326 11 30 • Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 18u, zaterdag 9u - 13u

Wij zijn te bereiken met tram 10,  bus 33, 410, 411 en 412 •   ZIE WEBSITE •  LIKE ONS OP FACEBOOK

Verzorgings-
pantoffels

Orthopedische
maatschoenen

Veiligheids-
(maat)

schoenen

Wandel-
schoenen

Alle modellen met
uitneembaar voetbed,

geschikt voor steunzolen.

ZOEKT EEN 
OPLOSSING 

VOOR ELKE VOET

• Pantoffels

• Wijde opening

• Wasbaar

• Zachte gepolsterde & 
 afwasbare binnenvoering

• Verschillende    
 breedtematen 
 met extra teenruimte

• Verstijfde loopzool 
 met afwikkeling

Diabetes-
en reuma-
schoenen

Orthopedische 
maatschoenen 

bieden een 
oplossing voor 
zeer moeilijke 

voeten.

• Gore-Tex

• Uitneembaar voetbed

• Brede en normale   
 modellen

• Stalen tip

• Uitneembaar  
 voetbed

• Gecertificeerd  
 ISO-norm

• Maatwerk mogelijk

• Verschillende 
 breedtematen

http://www.schaeps.be
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ANTIDRUK EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 12 november, 19 november per sessie
Aantal sessies: 2 19-22u
€ 105 Campus Veurne

DE DIABETISCHE VOET 20 punten
Startdatum: 14 november, 21 november, 28 november per sessie
Aantal sessies: 3 Campus  Kortrijk 19-22u
€ 185
Neuropen inbegrepen in de prijs.
Komt niet in aanmerking voor de extra vermelding op de BVV-website

MEDISCH TAPEN 20 punten
Startdatum: www.syntrawest.be per sessie
Aantal sessies: 2 19-22u
prijs: www.syntrawest.be Campus  Brugge

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
Startdatum: donderdag 20 september 2018
Aantal sessies: 2-jarige opleiding 18u30 — 22u
€ 499,73 Campus Brugge
per opleidingsjaar, BTW inbegrepen
Les op donderdagavond van 18u30-22u en  
op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u.

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
Startdatum: woensdag 19 september 2018
Aantal sessies: 2-jarige opleiding 13u-16u30
€ 499,73 Campus Kortrijk
per opleidingsjaar, BTW inbegrepen
Wekelijks les op woensdagnamiddag van 13u-16u30 + 
regelmatig les op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u.
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SYNTRA BRUSSEL
Stallestraat 292, 1180 Brussel (Ukkel)
S 02 331 68 01 info@syntrabrussel.be

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER (AVOND)
Startdatum: 19 september 2018
Aantal sessies: 2 jaar 18u30 — 22u
€ 380 Prijs voor het eerste jaar van de opleiding.
Deze opleiding gaat door op woensdagavond en vrijdagavond van 18u30 tot 22u van 
september tot januari op campus Ukkel.  
Na januari is er slechts één keer les per week, op woensdagavond.

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER (DAG)
Startdatum: 24 september 2018
Aantal sessies: 1 jaar 9u30 — 17u
€ 780
Prijs voor het gehele jaar van de opleiding.
Deze opleiding gaat door op maandag en dinsdag van 9u30 tot 17u op campus Ukkel.

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER (VOLTIJDS)
Startdatum: 24 september 2018
Aantal sessies: 1 jaar 9u30 — 17u / 9u30 — 13u
€ 825
Deze opleiding gaat door op maandag en dinsdag van 9u30 tot 17u en  
woensdag van 9u30 tot 13u op campus Ukkel.

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
Startdatum: woensdag 19 september 2018
Aantal sessies: 2-jarige opleiding 18u30-22u
€ 499,73 Campus Veurne
per opleidingsjaar, BTW inbegrepen
Wekelijks les op woensdagavond van 18u30-22u +  
regelmatig les op zaterdagvoormiddag van 8u30-12u.



WORD LID

LEDENVOORDELEN
Elk lid van de BVV:
 › ontvangt 4 keer per jaar het Voetmagazine
 › geniet van tal van bijzondere voordelen
 › met ondernemingsnummer wordt vermeld op de BVV website
 › kan gratis deelnemen aan het jaarcongres
 › kan gratis het 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 basisopleiding GVV betaal je jaarlijks amper € 30.  

Dit gedurende max. 2 jaar en je wordt nog niet vermeld op de BVV website.

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

VACATURE
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde, empathische collega met 
de nodige ervaring en maturiteit om ons team te versterken.  
Op zelfstandige basis en een uitgebreide kennis ivm medische pedicure zijn 
de vereisten. Werkplanning wordt door eigen inbreng opgemaakt.

Regio Waasland. CV kan doorgestuurd worden naar skincare@telenet.be
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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

GRAAG… 
herhalen we nog eens onze oproep van vorige editie.
Zie jij het zitten om hier… 
- een tekstje te laten publiceren 
- een anecdote wereldkundig te maken 
- een overtuigende tip te delen 
-  het wel en wee van een gediplomeerde voetverzorger 

onder de aandacht te brengen?
Aarzel dan niet en neem contact op met Greet, 
hoofdredactie. Dat kan het eenvoudigst via e-mail op 
voetmagazine@voetmagazine.be
Niet alleen het bestuur maar tevens de redactie van het 
Voetmagazine kijken hoopvol uit naar iemand die nog even 
de tijd neemt om iets op papier, euh excuseer, in te tikken 
en door te sturen aan de redactie.
Zodoende lezen we graag in volgende editie  
— herfst — jouw bijdrage…

De redactie

MEDEWERKERS Heidi Huysmans, Chris Peetermans, Greet D’Eer,  
Miet Delanghe, Annick Pauwels, Annick Van Bael en Gemma Minke
PUBLICITEITSWERVING  
Chris Peetermans, publiciteit@voetmagazine.be
LEDENSECRETARIAAT Annick Van Bael, ledensecretariaat@voetmagazine.be
INTERNETREDACTEUR (WEBSITE - FACEBOOK) 
Gemma Minke, 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 Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
25 mei 2018 (AVG / GDPR) 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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Gen. De Wittelaan 5a 
2800 Mechelen
tel: +32 (0) 15 29 48 48 
info@consulta.cc

DÉ PLUGIN UNIT PODOMASTER4
NIEUW

Een functionele podo-unit 
in een strak design :

• NSK motoren met of zonder 
koolstofborstels

LEASING:Vanaf 

€138/maand excl btw

Met ingebouwde 

compressor

• 3 vrije geheugens voor het toerental en de spray van de micromotor
• Standaard on/off Voetpedaal

In optie :
• dentale lamp
• Turbine met vaste snelheid van 400.000 tpm
• LED verlichting op de motor en/of turbine

Digitaal , 

overzichtelijk display

2 vrije stopcontacten 

op de achterwand

€6.750 ex btw
Katalogusprijs

Bestel nu 7/7
via onze 
webshop

Bereikbaar via
www.consulta.cc

NIEUW

Advertentie Gehwol Podomaster IV.indd   1 6/02/18   14:36

http://www.consulta.cc

