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EDITORIAAL

Greet, onze redacteur, ligt ziek in bed. Normaal is ze nu volop bezig met het nieuwe 
Voetmagazine maar het gaat niet. Kan er iemand een paar taken overnemen?  
Uiteraard doen we dit met plezier zodat ze goed kan rusten en weer snel op de been 
is. Gelukkig is ze een vooruitziende dame die reeds veel van de voorbereiding gedaan 
heeft, slechts enkele punten moeten nog afgewerkt worden.

Met het ritme van de regen als achtergrondmuziek zet ik mij aan de computer. 
Schrijven is niet mijn sterkste kant maar ik ga ervoor.

2018 loopt stilaan ten einde en dat merken we aan vele dingen. 
Het studentencongres is achter de rug en we mogen terugblikken op een geslaagde 
voormiddag! Zo’n 150 studenten, zowel eerstejaars als laatstejaars gespecialiseerde 
voetverzorging, vonden de weg naar De Casino in Sint-Niklaas.

Opnieuw danken wij onze sponsors, hierdoor kunnen we ook het studentencongres 
nog steeds gratis aanbieden aan onze studenten. Het uitgebreid verslag kan je lezen in 
dit Voetmagazine.

Net zoals voorbijgaande editie kan je een nieuwe column lezen van Greet De Winne. 
Een mooi en ontroerend verhaal wat voor velen van ons herkenbaar zal zijn…

Ook voor het volgende BVV-jaarcongres hebben we een boeiend thema uitgewerkt:  
Eelt op hol. Noteer alvast in je agenda: zaterdag 26 januari 2019.  
Meer info vind je verder in dit Voetmagazine. Leden krijgen nog steeds gratis toegang 
en ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Schrijf je zeker tijdig in!

Bij het einde van het jaar hoort ook de hernieuwing van de lidgelden.  
De brief in bijlage is de enige uitnodiging die je hiervoor ontvangt. Vergeet dit dus niet.

En nu laten we even het werk voor wat het is en gaan we genieten van de feestdagen! 
Gezelligheid met al die lichtjes in de kerstboom, wat kaarsjes, lekker eten …

Voor jou en je familie een prettige kerst en gelukkig nieuwjaar!

Annick Van Bael 
voor het BVV-team!
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SOORTEN SOKKEN
Er zijn erg veel verschillende soorten 
sokken. Er is voor elk wat wils en 
voor iedere activiteit wel een gepaste 
voetbedekking te vinden op de markt. 
Fashion & dagdagelijks
Panty’s: meestal in nylon, in 
verschillende dichtheden gebreid of 
katoen, wol. 
Kniekousjes, enkelsokjes, sneakersokjes: 
keuze te over in verschillende materialen 
(wol, zijde, katoen, nylon,..), kleuren, 
structuren. 
Kousenvoetjes: om de indruk te 
wekken dat je geen kousen draagt in 
zomerschoenen, pumps … Verschuift 
gemakkelijk in de schoen wat 
ongemakkelijke bobbels veroorzaakt.

Relax
Huissokken: om thuis mee rond te lopen 
zonder schoeisel, met anti–slip nopjes 
op de onderkant of een vilten antislip 
slofje. Je kan zelf ook antislip nopjes 
kopen in de handel om je sokken om te 
vormen tot huissokken (zie illustratie 1). 
Sport, staande beroepen en extreme 
belasting
Vochtafvoerende sokken of 
voeringssokken: dienen om blaren te 
voorkomen door het zweetvocht weg te 
voeren van je huid, meestal in dunne 
merinoswol of polyester (Coolmax®) 
Zomersokken: uit dunne draad in 
merinoswol-nylon mengsel (meestal 
75-25 verdeling). 
Wintersokken: nog dikker dan 
wandelsokken moeten ze wel gedragen 
worden met een voeringssok.  
Goed opletten dat je schoenen ruim 
genoeg zijn. 

SOK EN VOET
VOET EN SOK — 3
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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 — deel 3, slot

Ze zijn enkel nodig bij temperaturen ver 
onder het nulpunt, in normaal klimaat 
hebben ze een negatieve werking op de 
bloedsomloop. 
Wandelsokken: ook wel 3 seizoenssokken 
genoemd en wat dikker dan 
zomersokken, effectief tegen blaren 
omwille van de demping. 
Teensokken: unieke sokken omdat 
alle tenen apart kunnen bewegen. Dit 
voorkomt blaren en ongewenst zweet. 
Er zijn ook teensokken verkrijgbaar voor 
alledaags gebruik. Bij de firma injinji® 
gebruiken ze de beste vezels ter wereld: 
Coolmax®, Merinoswol en Lycra®.  
Lichte compressiekousen: bevorderen 
de bloedsomloop en meestal in katoen 
of merinoswol, met polyester, stretch 
en lycra voor een perfecte pasvorm. Er 
zijn verschillende soorten op de markt 
verkrijgbaar zoals voor sporten, hallux 
valgus, hielspoor, vliegtuigreizen …
Preventief beschermend
Diabetessokken: sokken voor diabetici 
worden bij voorkeur vervaardigd uit 
de fijnste Merinoswol, maar ook uit 
Egyptisch katoen of Angora.  
Ze dienen volledig naadloos te zijn en 
in gladde tricot zonder reliëfmotiefjes. 
De kousjes worden binnenstebuiten 
gedragen op de huid, er mag geen 
teennaad te zien noch te voelen zijn. 

Een aandeel Lycra zorgt voor een 
perfecte pasvorm zonder de voet af te 
snoeren. Ook de boord van de sok mag 
het been niet afbinden.  
Dikwijls worden er extra antibacteriële 
vezels toegevoegd zoals zilverdraad, 
microban … (zie illustratie 2) 
Diabetessokken zijn ook ideaal om 
dragen door reuma patiënten (RA), 
ingeval van oedeem of bij andere 
neuropathische ziekten. (Bota Soft en 
Medima zijn enkele bekende merken)
Therapeutische sokken & wellness
Keratinesokken: leuk om een spa 
voetbehandeling mee te doen bij klanten 
die last hebben van eczeem, kloven en 
eeltvorming (padipuur.nl). 
Therapeutisch elastische kousen: op 
doktersvoorschrift en op maat gemaakt 
volgens de aandoening en verdeeld in 
verschillende drukklassen.  
Sokken met beschermende gel: om pijn, 
irritaties en ontstekingen te verminderen 
bij hallux valgus, tailor’s bunion, 
Haglund exostose (Haglund hielsokken), 
hielspoor, als teenbescherming 
(veiligheidsschoenen), enz. Er is heel veel 
keuze, maar je steekt best je licht op bij 
de bandagist of podoloog om de beste 
pasvorm te garanderen. 
(podosolution.com, podobrace.nl, 
sockwell.nl)
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Contacteer Footlogix:  
info@cobosco.com of 09 330 20 72

Cuticle Softener & Conditioner

NEW

118ml 

professioneel  
must-have duo  
voor nagelriemen  

veilig & efficiënt 

natuurlijke
extracten 

https://www.footlogix.com/?reloadParam
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Innovatief – Slimme sokken voor 
mensen met diabetes
De Nederlander Henk Jan Scholten, 
medeoprichter van Amerikaans startup 
bedrijf Siren Care, ontwikkelde ‘slimme 
sokken’ voor vroege herkenning 
van wonden aan de voeten van 
diabetespatiënten door de temperatuur 
van de huid te meten. Bij een wondje 
gaat de temperatuur van de huid 
namelijk omhoog, via een app krijg je 
dan een waarschuwing zodat je tijdig 
naar de dokter kan.  
Voor info en bestellingen:  
sirencare.zendesk.com (zie illustratie 3)

SOKKEN EN VOETPROBLEMEN
Enkele veelvoorkomende voetproblemen 
die kunnen ontstaan of verergerd 
worden door het dragen van verkeerde 
sokken. 
1 — Teennagels
Involutienagel
Deze kan ontstaan door het dragen van 
té strakke (steun)kousen wat druk geeft 
op de tenen. Eventueel kan de situatie 
evolueren naar onychophosis met of 
zonder clavi of onychocryptosis. 

Subunguaal hematoom en 
subunguaal keratoom
Door microtraumata en voortdurende 
irritatie door té knellende kousen aan 
de tenen of té dunne kousen in nauwe 
schoenen, kan er een bloeding ofwel 
clavus ontstaan tussen nagelplaat en 
nagelbed.
Onychomycose
Nagelschimmels hebben sneller 
kans om toe te slaan in een vochtige 
omgeving. Vochtregulerende sokken zijn 
ook hier aangewezen want bij verdere 
verwaarlozing kan er onychochauxis, 
onychogryphose of onycholyse ontstaan.
2 — Huid
Blaren door wrijving
Door wrijving met de huid van te grote 
kousen, kreukjes, oneffenheden of natte 
kousen. 
Contact dermatitis
Door de chemische behandeling van 
garens in het productieproces of de 
aanwezigheid van allergenen zoals o.a. 
bepaalde verfstoffen, lycra of latex kan 
de huid een allergische reactie vertonen 
zoals rode uitslag of netelroos.

1 | kousensokken — 
antislip nopjes

2 | diabetessokken 3 | slimme sokken
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THE MUST-HAVE FOR THE PROFESSIONAL

 Anti-allergisch
 Geschikt voor diabetici 
 Dermatologisch getest

FungiCheck: de unieke testkit op dermatofyten

FungiCheck is:  Betrouwbaar
 Eenvoudig
 Efficiënt
 Handig
 Veilig
 Snel

Klinische studie: Journal of Dermatology doi: 10.1111/1346-8138.13348

 Specialisatie opleidingen
 Van uit de praktijk 
 Voor jouw praktijk 
 Met persoonlijke opvolging

HFL Opleidingen zijn erkende én gesubsidieerde opleidingen!

Schrijf je in voor onze GRATIS producttrainingen

www.hflproducts.com
info@hflproducts.com

03 437 81 54

http://www.hflproducts.com
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Hyperkeratose
Overmatige eeltvorming kan worden 
gevormd door te veel mechanische 
belasting door compressie van de voet, 
interne wrijving van de onderhuidse 
weefsels en de botjes of torsie van de 
gewrichten en dit ten gevolge van te 
kleine kousen die de voeten insnoeren.
Clavus – likdoorn
Meestal ontstaat dit door overmatige 
druk door te strakke of te dunne kousen, 
meestal op volgende plaatsen: aan de 
laterale zijde digi 5, mediaal meta 1 / 
lateraal meta 5, in de sulcus of soms ook 
subunguaal.
Clavus interdigitalis
Hetzelfde verhaal als bij de blaren, door 
te weinig luchtcirculatie als gevolg van 
te strakke en niet ademende sokken 
of kousen ontstaat er een vochtig 
milieu tussen de tenen waardoor door 
bijkomende wrijving gemakkelijk weke 
likdoorns kunnen ontstaan.
Hielkloven
’s Winters kan de koude en droge lucht 
in huis de huid van de hiel dehydrateren. 
Als je bovendien last hebt van 
overmatige eeltvorming door het dragen 
van te dunne kousen, heb je kans op 
pijnlijke hielkloven. 
Wintertenen – Perniones
Meestal ontstaat door koude 
deze abnormale reactie van de 
bloedcapillairen in de huid. Met als 
gevolg het ontstaan van pijnlijke, rode 
tot blauwe, gloeiende, vaak jeukende, 
tintelende of branderige zwellingen 
aan de tenen. Van belang is het dan 
om goede, tegen de koude isolerende 
kousen te dragen bij vriestemperaturen 
(en UGGS – ervaring mee).

Hyperhydrosis - Zweetvoeten / 
Bromhydrosis - Stinkvoeten
Voeten produceren veel vocht, ze 
bezitten ongeveer 250.000 zweetklieren. 
Zo kunnen onze voeten ongeveer tot 
een kopje zweet per dag produceren én 
het meeste zweet komt van tussen de 
tenen. Hoe dichter de tenen tegen elkaar 
zitten hoe vochtiger de voeten blijven 
van al dat zweet. Heb je de pech om 
bovendien te lijden aan hyperhydrosis of 
bromhydrosis en kousen draagt die het 
overtollige zweet niet verder afvoeren, 
blijf je een hele tijd in de nattigheid 
staan wat kan leiden naar blaren, 
voetschimmels of andere huidinfecties. 
Bij weke huid aan de teennagel kan er 
eventueel ook een ingroeiende nagel 
ontstaan.
3 — Infecties
Als de huid onvoldoende kan ademen en 
steeds in een vochtig, afgesloten milieu 
vertoeft dan werkt dit infecties in de 
hand zoals:
• Dermatofytose
• Tinea pedis – atleetvoet of 

zwemmerseczeem
• Verruca pedis
4 — Letsels van het onderhuids weefsel 
en botuiteinden door mechanische 
wrijving en/of druk 
Voor atleten, diabetici met neuropathie, 
RA patiënten kunnen bij het dragen van 
ongeschikt schoeisel en sokken volgende 
aandoeningen voorkomen of verergeren, 
door mechanische wrijving en/of druk:
• capsulitis (MTP 2 & 3),  

wat kan leiden naar metatarsalgie
• bursitis
• atrofie van het hielvetkussen
• ontsteking van de sesambeentjes
• hallux valgus
• tailor’s bunion
• accessoire os naviculare
• en andere aandoeningen
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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 

• 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 

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

ALS IK
…AFSTUDEER IN MIJN ERKENDE 
OPLEIDING GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGING, KRIJG IK 
DAN AUTOMATISCH HET BVV-
KWALITEITSLABEL?
Indien je afstudeert in een erkende opleiding gespecialiseerde voetverzorging kan je 
inderdaad het kwaliteitslabel aanvragen. Je ontvangt dit echter niet automatisch.

Net zoals alle andere gespecialiseerde voetverzorgers die een kwaliteitslabel 
aanvragen, moet je aan volgende vereisten voldoen:
• Je vraagt in december 2018 het BVV-kwaliteitslabel aan 

via de link op de BVV-website
• Je bent actief BVV-lid 

dus geen student-lid want je hebt een ondernemingsnummer
• Je geeft je ondernemingsnummer op
• Je maakt een kopie van je getuigschrift of diploma en sluit dit in bij je aanvraag
• Je bent afgestudeerd in 2018 en kan nog aansluiten bij het kwaliteitslabel 2018-2020

Het enige verschil met reeds actieve voetverzorgers bestaat erin dat je geen 
100 accreditatiepunten moet verdienen voor het eerste kwaliteitslabel. Om het 
volgende kwaliteitslabel aan te vragen, voldoe je aan dezelfde voorwaarden als 
reeds gevestigde voetverzorgers en verdien je 100 accreditatiepunten.

Gespecialiseerde voetverzorgers die geen opleiding volgden in een erkend 
opleidingscentrum, moeten eerst 5 jaar activiteit als voetverzorger aantonen én 100 
accreditatiepunten verdienen vooraleer zij een kwaliteitslabel kunnen aanvragen.

Deze wijziging heeft de BVV aangebracht naar aanleiding van het wegvallen van de 
vestigingswet. Enkel op deze manier kan de zorgvrager of elke beroepsgroep die 
een kwalitatieve voetverzorger zoekt, verzekerd zijn van een degelijk opgeleide of 
bijgeschoolde voetverzorger.

WINTER 2018 I 13

Meer info op 
de ledenpagina
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BVV-
STUDENTENCONGRES
Op zaterdag 13 oktober 2018 mocht de BVV een 150-tal enthousiaste 
studenten verwelkomen in De Casino in Sint-Niklaas.
Na een korte voorstelling van het BVV-bestuursteam door Heidi Huysmans, heeft 
Annick Pauwels de verhoogde nood aan degelijk opgeleide gespecialiseerde 
voetverzorgers geschetst binnen de eerstelijnsgezondheidszorg. De veroudering 
van de bevolking, het stijgend aantal systeemaandoeningen, de verhoogde zorg bij 
sporters en het toenemende belang van een interdisciplinaire samenwerking vragen 
immers een verhoogde expertise van de gespecialiseerde voetverzorger.

 | Heidi Huysmans  | Annick Pauwels  | Eveline Thomaes 

Eveline Thomaes, afgestudeerd cursist van de opleiding in SYNTRA West, heeft ons 
haar visie gegeven over de opstart als ambulant voetverzorger, zij zag dit zeer ruim: 
van opstartkost tot benodigde materialen, de hygiëne ambulant, maar ook voor het 
beheer van haar voorraden en agenda had zij de nodige tips en tricks.
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Kelly Prinsen, laatstejaarsstudent aan het CVO HIK in Westerlo, liet haar 
voorstelling over aan haar docent Greet De Bruyne. Zij maakte ons warm voor een 
behandelruimte bij haar thuis en had zelfs een 3D-uitgave van haar ruimte zodat dit 
zeer reëel weergegeven werd. Kelly had ruime aandacht voor de materiaalkeuze, niet 
enkel naar functionaliteit en hygiëne toe, maar ook naar uitzicht en relaxte sfeer 
die de ruimte kan uitstralen. Zij zag het ook meer commercieel en had een studie 
gemaakt over de collega’s in de omgeving: de voor-en nadelen van hun praktijk, de 
vraagprijs van een voetverzorging, maar was ook kritisch naar haar project toe. 

 | docent Greet De Bruyn,  
werk van Kelly Prinsen  | Linda Noppe 

Linda Noppe, afgestudeerd in SYNTRA Sint-Niklaas, had samen met haar collega-
cursisten Veerle Van Bockhaven en Heidi Stoop een casusstudie gemaakt. Linda gaf 
een overzicht van de speciale technieken die ze voor deze casus gebruikt hadden. 
Dit ging van het verwijderen van een oude kunstnagel tot het steken van een 
tamponnage, het plaatsen van een nieuwe kunstnagel, tot het plaatsen van een ring 
van Ross Fräser, het maken van een hamerteenorthese in zachte siliconen en last 
but not least een orthese in vloeibare siliconen voor diezelfde hamerteen.

Nathalie Vervoort en Leen Pacquée, beiden afgestudeerd aan CVO Leerstad 
Lokeren, hadden ook een casusstudie gemaakt waarbij ze vooral aandacht hadden 
voor verschillende verbanden. Zij maakten 3 verschillende teenspreiders voor een 
interdigitale likdoorn, gaande van vilt tot zachte siliconen. Voor een spreidvoet – 
doorgezakte voet met diverse likdoorns hebben ze voorvoetverbanden gemaakt uit 
fleecy-web, vilt en ten slotte een metatarsaalverband in vloeibare siliconen. Telkens 
met de nodige motivering waarom voor een bepaald materiaal werd geopteerd.

 | Nathalie Vervoort  | Leen Pacquée 

Ook aan de verzekeringen werd de nodige aandacht besteed. Dirk Jonckeere van 
AMMA verzekeringen, sinds jaren dé specialist in verzekeringen voor medische en 
paramedische beroepen, gaf de nodige uitleg. 

Hij overliep de noodzakelijke en verplichte verzekeringen en haalde ook de meer 
modale verzekeringen aan zoals auto- en brandverzekering. Uiteraard blijft 
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de verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid 
(BA) de belangrijkste verzekering in onze 
beroepssector. BVV heeft in samenwerking 
met AMMA een verzekering BA uitgewerkt die 
voldoet aan de ruimste vereisten. AMMA biedt 
enkel aan BVV-leden een gereduceerd tarief 
aan voor deze verzekering. Meer info vind je 
hierover bij de publiciteit van AMMA in deze 
Voetmagazine.

Annick Pauwels en Chris Peetermans hebben deze voormiddag beëindigd: Chris 
heeft het belang van de gespecialiseerde voetverzorger onderstreept binnen 
de eerstelijnsgezondheidszorg. De nodige aandacht werd besteed aan een 
correcte interdisciplinaire samenwerking, de samenwerking met de verschillende 
mutualiteiten en ten slotte het belang van een beroepsvereniging en de weg naar 
een paramedische erkenning. Annick daarentegen benadrukte het belang van 
het kwaliteitslabel sinds het wegvallen van de vestigingswet voor verschillende 
beroepen: België werd immers door Europa op de vingers getikt. De overheid heeft 
de beroepsverenigingen op zijn beurt gevraagd om via kwaliteitslabels het niveau 
van de gespecialiseerde voetverzorging hoog te houden. Zowel zorgvragers als 
zorgverleners kunnen de lijst van voetverzorgers mét kwaliteitslabel raadplegen 
op onze BVV-website. Vanaf 2018 werkt de BVV ook met een vernieuwd systeem 
voor het kwaliteitslabel waarbij afgestudeerde voetverzorgers die in een erkend 
opleidingscentrum de opleiding volgden, onmiddellijk een kwaliteitslabel kunnen 
aanvragen. Gespecialiseerde voetverzorgers die geen erkende opleiding volgden, 
dienen eerst 5 jaar praktijkervaring aan te tonen én moeten 100 accreditatiepunten 
behaald hebben vooraleer zij een kwaliteitslabel kunnen behalen.
Onze dank gaat uit naar onze sponsors, mede dankzij hen kunnen we het 
studentencongres nog steeds gratis aanbieden aan de studenten gespecialiseerde 
voetverzorging.

 | Chris Peetermans & Annick Pauwels

 | Dirk Jonckheere 
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 | O’Sea 

 | Districos 

 | Consulta 

 | Stalena 
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“Uw mobiliteit,onze zorg!”

Parklaan 90 Sint-Niklaas

www.mediz i .b e

Mooie benen nu en later…
• steunkousen aanpassen na digitale meting: alle steunkousen worden met een speciale 

digitale meting opgemeten voor een correcte fitting.
• Wij maken beenkousen, armkousen, kousen tegen lidtekenweefsel,brandwonden…
• erkend door alle verzekeringen en ziekenfondsen; terugbetaling mogelijk.

4. Kousen
dragen
bij een correcte 
opmeting en analyse 
geeft het dragen van 
steunkousen een
hemels gevoel.

O p e n i n g s u r e n :  ma-v r.   9.00u tot 18.00u | za.   9.00u tot 
16.00u info@medizi.be | www.medizi.be | tel.03 776 20 90

bandagist - orthopedie - comfortschoenen - thuiszorg - rolwagens

1. O n d erzoek &
probleemstell ing
in samenspraak met arts en
patiënt zoeken naar een 
correcte druktherapie.

Maak online uw afspraak
op www.medizi.be.

2. Meten
Door een correcte opmeting
sluit de kous perfect aan het
been. maatwerk is bovendien
mogelijk!

3. Aanpassen
Correct aantreken van uw kousen geeft hen een
langere levensduur.
er zijn ook hulpmiddelen, die wij graag aan u 
demonstreren.

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
 

een allround medewerker 
voor de congressen 
 

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

http://www.medizi.be
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HUIDCELLEN OP HOL
ATYPISCHE EELT
BVV- JAARCONGRES

ZATERDAG 26 JANUARI 2019

SYNTRA Midden-Vlaanderen 
Hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas

Inschrijving
Inschrijven tot en met 19 januari 2019 
Inschrijving verplicht, bevestigingse-mail geldt als bewijs (gelieve deze mee te brengen)
Via www.voetmagazine.be (BVV-website)
Per post naar BVV-ledensecretariaat,  
Tijl en Nelestraat 1, 2300 Turnhout 
met vermelding van uw volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, 
ondernemingsnummer en  
lidnummer van de BVV.

Deelnameprijs
Gratis voor BVV-leden 
€40 voor niet-leden, betaling ter plaatse 
(documentatie inbegrepen)
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PROGRAMMA

8u30 Ontvangst 
met koffie en bezoekmogelijkheid aan de sponsors

9u

Stand van zaken i.v.m. activiteiten van 
de beroepsvereniging
Toelichting van het congresthema

Door Annick Pauwels, coördinator kwaliteitslabel

9u30
Ervaringsdeskundige aan het woord

Door Marleen Schatteman, verpleegkundige

10u15
Verschillende pathologieën met atypische eeltvorming

Door Dr. Veronique Goeteyn, dermatoloog

Pauze

11u15
Visies op de behandeling

Door Stijn Lazeure, apotheker

11u45

Behandeling door de voetverzorger

Door  Louise De Beule, podoloog 
Annick Pauwels, gespecialiseerd voetverzorger en docent GVV

12u15 Nieuwjaarsdrink
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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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OPLEIDINGSAANBOD
 CONSULTA NV
Generaal De Wittelaan 5a, 2800 Mechelen
S 015 29 48 48 info@consulta.cc  www.consulta.cc/nl/trainingen

NASPAN NAGELBEUGELTECHNIEKEN — NL 20 punten
Startdatum: vrijdag 14 december 2018
Aantal sessies: 1 9u — 13u
€ 125

NASPAN NAGELBEUGELTECHNIEKEN — NL 20 punten
Startdatum: vrijdag 11 januari 2019
Aantal sessies: 1 9u — 13u
€ 125

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: vrijdag 8 februari 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 13u
€ 65

TURBINEFREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 25 januari 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 13u
€ 105

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

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.



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

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

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.

Als u voor Namrol kiest, 
kiest u méér dan een behandelzetel of pedicure-unit!

• Namrol beta 1 motor (360° draaibaar) 
   - Automatische bekkenkanteling 
 
• Namrol Epsylon met : 
   - Geluidsarme externe compressor 
   - NSK handstuk NBX/PX65 40.000 tpm
   - 3 functie spuit: water, lucht & gecombineerd

• Namrol dentale hallogeen lamp EDI 

• Namrol zadelzit CORSA 

Totale prijs van deze voorbeeld cabine :
€ 8945,00*

Download de gratis Namrol - catalogus op www.districos.com 
of via de QR-code hiernaast

Passion for Quality

http://www.districos.com
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 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
21 januari, 20 februari, 12 april, 6 mei, 3 juni, 28 augustus, 29 oktober 2019
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
21 januari, 20 februari, 12 april, 6 mei, 3 juni, 28 augustus, 29 oktober 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45

WORKSHOP BASIS ORTHONYXIE 40 punten
11 januari, 4 februari, 5 april, 5 juni, 20 augustus, 17 oktober, 31 oktober 2019
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

OPLEIDING ORA SPANGE 40 punten
18 februari, 24 april, 9 mei, 18 juni, 30 augustus, 7 november, 28 november 2019
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165

WORKSHOP NATFREZEN & 
ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
8 januari, 31 januari, 21 februari, 1 april, 15 april, 10 mei, 4 juni, 4 juli,  
21 augustus, 3 september, 16 oktober, 4 november 2019
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

CURSUS EERSTE HULP BIJ WONDGEVALLEN 20 punten
25 januari, 17 juni 2019
Aantal sessies: 1 12u30 — 16u30
€ 60
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trycare.be 
Voetverzorgingsgroothandel 

 
 
 

http://www.trycare.be
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HET COMFORT VAN UW 
PATIËNT = ONZE ZORG

Afdeling schoenen

BEZOEK ONZE

EN BEKIJK ONZE NIEUWSTE 
COLLECTIES VIA

WWW.SCHAEPS.BE

VOLLEDIG NIEUWE WEBSITE

Verzorgde voeten hebben nood aan comfortabele 
schoenen. De verhouding tussen lengte en breedte 
moet optimaal zijn. Dit kan met een goed advies en 
onze jarenlange ervaring in schoenen eenvoudiger ge-
realiseerd worden dan vele durven dromen.

Wanneer we onze collecties samenstellen, kijken we 
niet alleen naar het comfort. We zorgen dat al onze 
kwalitatieve schoenen, stijlvol, licht, soepel, elastisch 
en vlot te gebruiken zijn.

Bovendien hebben we extra aandacht voor het 
gebruikte materiaal en goede positionering van de 
voeten. Kleine details zoals extra teenruimte, zachte 
naadloze afwerking, premium ledersoorten, per-
fectie hielgreep, een goede zijdelingse voetsteun, 
uitneembaar comfortvoetbed, verschillende breed-
tematen en nog veel meer maken een wereld van 
verschil.

Binnen ons schoenenassortiment is er veel aandacht 
voor mensen met moeilijke of gevoelige voeten. 
Samen met onze klant bekijken we binnen onze gespe-
cialiseerde afdeling orthopedische maatschoenen 
welk type schoen het meest geschikt is voor diabetes, 
reuma, hallux valgus of andere aandoeningen.

Schaeps is ook gespecialiseerd in het maken van 
individueel vervaardigde steunzolen. Deze worden 
gemaakt op basis van een loopanalyse, digitale voet-
meting, een eventuele 3D meting, een grondige voet- 
analyse en eventueel verworven informatie uit vorige 
steunzolen. Samen met de klant wordt er gekeken 
welk type steunzool het meest geschikt is en ver- 
volgens wordt er een unieke en kwalitatieve steunzool 
op maat van de klant gemaakt.

Het comfort en de gezondheid van onze klant staan bij 
ons immers in het middelpunt. Persoonlijk advies en 
een klantgerichte service met oog voor kwaliteit zijn 
dan ook heel belangrijk voor ons.

Kortom, de klant vertelt, wij luisteren en samen laten 
we wensen werkelijkheid worden. Bij velen neemt de 
beweeglijkheid toe en vermindert de pijn door het 
dragen van het juiste type schoen.

Neem alvast een kijkje op onze gloednieuwe website: 
www.schaeps.be. Op onze website kan u ook informa-
tie over al onze andere afdelingen zoals o.a. ortho- 
pedie, bandagisterie, compressiekousen, borstzorg en 
mobiliteit terug vinden.

ORTHOPEDIE • SCHOENEN • BANDAGISTERIE • BORSTCARE • MOBILITEIT • HOMECARE

UW COMFORT, ONZE ZORG

UW COMFORT, ONZE ZORG

Turnhoutsebaan 92-94 - 2100 Deurne
03 326 11 30

www.schaeps.be

Afdeling schoenen

RIZIV 1/6/10422/96/100 - 1/6/27017/88/200

https://schaeps.be
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ORTHOPEDIE • SCHOENEN • BANDAGISTERIE • BORSTCARE • MOBILITEIT • HOMECARE

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

Berkemann

Birkenstock

Durea

Finn Comfort

Fretz Men

Ganter

Gijs

Goldkrone

Hartjes

Hassia

Lowa

Lucro

Schein

Solidus

Podartis 

Pullman 

Varomed 

Verhulst

...

EN NOG VEEL MEER …

De balanszool
zorgt voor 

een gezonde 
en natuurlijke 

lichaamshouding.

Voor moeilijke 
en gevoelige 

voeten

Stads-
schoenen

Band-
schoenen

Enkel-
laarsjes

Aanstekers

Afrol

Heren

Stretch

Sneakers

HOUDT JE IN 
BEWEGING

Alle modellen met
uitneembaar voetbed,
geschikt voor steunzolen.

... OP WWW.SCHAEPS.BE

2D & 3D 
digitale 

voetanalyse

SCHAEPS BIEDT EEN OPLOSSING
VOOR ELK TYPE VOET

• Pantoffels

• Wijde opening

• Wasbaar

• Zachte gepolsterde & 
 afwasbare binnenvoering

• Verschillende    
 breedtematen 
 met extra teenruimte

• Verstijfde loopzool 
 met afwikkeling

Orthopedische 
maatschoenen 
bieden een 
oplossing voor 
zeer moeilijke 
voeten.

• Stalen tip

• Uitneembaar  
 voetbed

• Gecertificeerd  
 ISO-norm

• Maatwerk mogelijk

• Verschillende 
 breedtematen

• Gore-Tex

• Uitneembaar 
voetbed

• Brede en 
normale modellen

Wandel-
schoenen

Verzorgings-
pantoffels

Veiligheids-
(maat)

schoenen

Diabetes-
en reuma-
schoenen

Orthopedische
maatschoenen

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 8 en 10,  bus 33, 410, 411 en 412 •   ZIE WEBSITE •  LIKE ONS OP FACEBOOK

https://schaeps.be
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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 8 en 10,  bus 33, 410, 411 en 412 •   ZIE WEBSITE •  LIKE ONS OP FACEBOOK

https://schaeps.be
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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.

SPANGENTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 4 maart 2019
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 55

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 6 april 2019
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 55

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

WORKSHOP BS SPANGE QUICK  20 punten
Startdatum: maandag 4 februari 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 140 pakket + workshop + certificaat inbegrepen

WORKSHOP PODOSTRIPE  20 punten
Startdatum: 12 januari, 2 februari, 1 april, 29 april 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u
€ 215 pakket + workshop + certificaat inbegrepen

http://www.vereecke-osea.be


INTERMEDI: master in de nattechniek
compact-ts

Jetspray LCD

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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INTERMEDI: master in de nattechniek
compact-ts

Jetspray LCD

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

CURSUS NIEUWE FREESTECHNIEKEN  20 punten
Startdatum: donderdag 24 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 14 - 17u
€ 125 cursus + certificaat inbegrepen

CURSUS VERBANDTECHNIEKEN  20 punten
Startdatum: maandag 4 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 14 - 17u
€ 165 cursus + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP LCN WILDE PEDIQUE  20 punten
Startdatum: 2 maart, 6 april, 13 mei, 20 mei 2019
Aantal sessies: 1 9u — 12u
€ 75 workshop + certificaat inbegrepen

WORKSHOP PODOFIX  20 punten
Startdatum: 18 februari, 25 februari, 4 mei, 8 juni 2019
Aantal sessies: 1 9 - 12u
€ 238 workshop + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP COMBIPED  20 punten
Startdatum: maandag 6 mei 2019
Aantal sessies: 1 9u30 - 12u30
€ 238 workshop + pakket + 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.intermedi.be
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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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SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem
S 078 15 99 99 klantencentrum@syntra-ab.be

Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven
S 078 15 99 99 klantencentrum@syntra-ab.be

Oude Baan 2, 2800 Mechelen
S 078 15 99 99 klantencentrum@syntra-ab.be

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK) 20 punten
Startdatum: woensdag 5 december 2018 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 180 Mechelen

ORTHESE 20 punten
Startdatum: donderdag 13 december 2018 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 85 Leuven

ANTIDRUK- EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: donderdag 23 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u en 13 — 16u
€ 135 Mechelen

DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: donderdag 24 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 120 Leuven

DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: dinsdag 14 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 120 Antwerpen



Watercolor 
P A P E R  T E X T U R E

Verwen uw voeten met Verwen uw voeten met 
FinnComfort

Geniet van de comfortabele 
pantoffels van FinnComfort 

Deze pantoffels bieden een goede 
ondersteuning van de voet.  
FinnComfort voorziet elke 
voetvorm van de juiste pasvorm, 
welke de tenen bewegingsvrijheid 
en de voeten optimale steun geeft. 

De uitgekiende leestvormen zijn 
gecombineerd met een 
uitneembaar kurk/latex voetbed 
dat het natuurlijke afwikkelen van 
de voet tijdens het lopen zichtbaar 
maakt.

Al onze modellen zijn desgewenst 
ook te gebruiken met eigen 
steunzool.

Didier Hanse
Didier@hooijergroep.eu
Tel: 0476/698904

www.fi nncomfort.nl

http://www.finncomfort.nl
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Watercolor 
P A P E R  T E X T U R E

Verwen uw voeten met Verwen uw voeten met 
FinnComfort

Geniet van de comfortabele 
pantoffels van FinnComfort 

Deze pantoffels bieden een goede 
ondersteuning van de voet.  
FinnComfort voorziet elke 
voetvorm van de juiste pasvorm, 
welke de tenen bewegingsvrijheid 
en de voeten optimale steun geeft. 

De uitgekiende leestvormen zijn 
gecombineerd met een 
uitneembaar kurk/latex voetbed 
dat het natuurlijke afwikkelen van 
de voet tijdens het lopen zichtbaar 
maakt.

Al onze modellen zijn desgewenst 
ook te gebruiken met eigen 
steunzool.

Didier Hanse
Didier@hooijergroep.eu
Tel: 0476/698904

www.fi nncomfort.nl

DE INGEGROEIDE NAGEL 20 punten
Startdatum: dinsdag 4 juni 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 120 Leuven

EELT EN LIKDOORNS 20 punten
Startdatum: donderdag 16 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u en 13 — 16u
€ 134 Mechelen

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 19 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 130 Leuven

HYGIËNE IN HET KABINET EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: dinsdag 2 april 2019
Aantal sessies: 1 13 — 16u
€ 65 Mechelen

MARKETING IN DE PEDICUREPRAKTIJK 20 punten
Startdatum: donderdag 21 maart 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 65 Leuven

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK) 20 punten
Startdatum: donderdag 14 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 180 Leuven

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK) 20 punten
Startdatum: dinsdag 4 juni 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 180 Antwerpen

http://www.finncomfort.nl


Reeds 25 jaar uw specialist in de verkoop van voetverzorgingsmaterialen 
aan zeer scherpe prijzen. Groot gamma van medische en paramedische 
materialen o.a. instrumenten, handschoenen, ontsmettingsmaterialen, 

verzorgingsproducten, enz. Verdeler van:

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

vanaf 9 tot en met 17u. 

New Instruphar bvba – Brusselsesteenweg 681 
9050 Gentbrugge

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

http://www.stalena.be
http://www.newinstruphar.be


WINTER 2018 I 39

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: dinsdag 11 december 2018
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 65 Antwerpen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: dinsdag 2 april 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 65 Mechelen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: donderdag 13 juni 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 65 Leuven

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: zaterdag 19 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 135 Mechelen

VOETZORG BIJ DEMENTEN 20 punten
Startdatum: donderdag 9 mei 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 65 Leuven

MEDISCH TAPEN 20 punten
Startdatum: zaterdag 16 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 4 9 — 12u
€ 236,53 Mechelen

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER
Startdatum: Leuven maandag 14 januari 2019 - Mechelen dinsdag 15 januari 2019
Lange opleiding — 2 jaar
€ 480

http://www.newinstruphar.be


NIEUW IN BELGIË 
opleiding tot Sportpedicure start maart 2019
In het voorjaar van 2019 (startdatum 15 maart 2019) zal voor het eerst een 
5-daagse opleiding tot Sportpedicure in België (bij NAQI in Halen) worden 
aangeboden.

Sporters hebben vaker voetproblemen, die door de Sportpedicure goed 
behandeld kunnen worden. Denk aan huid- en nagelproblemen, maar 
ook de preventie daarvan is zeer belangrijk. De aanstaande Sportpedicure 
leert om eenvoudige testen uit te voeren om de oorzaak van sportblessures 
aan de voeten, in het domein van de Sportpedicure, te achterhalen. U leert 
deze te behandelen zodat de sporter zo snel mogelijk weer het sporten kan 
hervatten en preventieve adviezen te geven om te zorgen dat ongemakken 
zich niet herhalen. 
De lesstof bestaat uit theorie (Biomechanica, Sportletsels, Preventie van 
sportletsels, Huid- en nagelaandoeningen in de sport, Sportschoenkennis) 
en veel praktijk (Onderzoek van de voet gericht op sportletsels, verschillende 
vormen van (preventief) tapen: sporttaping, kinesiotaping, dynamic taping; 
afnemen van een sportanamnese, voetzorg voor sporters).

Voorbeeld van een klant met een sportletsel in de praktijk

Veerle is enthousiast beachvolleybalster. Zij traint 2-3 keer per week en speelt op hoog 
niveau. Nu heeft zij een blessure van haar grote teengewricht opgelopen. Ze is blijven 
steken met haar linkervoet in een bergje zand en haar grote teen is omgeslagen. 
Daarbij is de nagel van haar grote teen ook nog eens een beetje gescheurd. Een 
pijnlijke en vervelende blessure, die ‘zandteen’ genoemd wordt. Na controle door haar 
sportarts blijkt dat er niets gebroken is, dat er sprake is van een verstuiking. Rust 
moet dat oplossen, maar Veerle wil graag zo snel mogelijk weer gaan sporten.  
Voor haar nagelprobleem bezoekt zij een Sportpedicure. Die hoort het verhaal aan en 
naast de behandeling van het nagelprobleem biedt zij aan het geblesseerde gewricht 
te ondersteunen met een taping (zie foto’s). Hierdoor kan Veerle sneller haar training 
weer hervatten. Tot haar verrassing helpt deze taping erg goed en zij is blij met de 
hulp van deze professional.

SAMENVATTEND

• De opleiding tot Sportpedicure bestaat u 5 lesdagen en 1 examendag
• De lesdagen duren van 9u30 – 16u30
• Les van professionals 

((sport)arts, bewegingswetenschappers, sportpedicure, sportpodotherapeut)
• Plaats voor 20 deelnemers, dus vol = vol. Wees er snel bij!
• Scan de QR-code voor meer informatie en je online aanmelden en betalen 

of kijk op www.mspopleidingen.nl/opleiding-sportpedicure-belgie
• Geaccrediteerd door de BVV met 100 punten

http://www.mspopleidingen.nl/opleiding-sportpedicure-belgie
https://www.mspopleidingen.nl/opleiding-sportpedicure-belgie/
https://www.mspopleidingen.nl/opleiding-sportpedicure-belgie/


 

sporttaping grote teengewricht

kinesiotaping grote teengewricht

http://www.mspopleidingen.nl/opleiding-sportpedicure-belgie
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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 

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

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

Ontdek het 
volledige gamma 
op onze stand!

http://www.intermedi.be
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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 

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

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

Ontdek het 
volledige gamma 
op onze stand!

SYNTRA LIMBURG
Gouverneur Verwilghensingel 50, 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

DEMENTIE EN VOETZORG 20 punten
Startdatum: donderdag 14 maart 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Campus Hasselt

ZOMERSE TEENNAGELS 20 punten
Startdatum: donderdag 14 maart 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Neerpelt

LIKDOORNS VERZORGEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 26 maart 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Neerpelt

MARKETING 20 punten
Startdatum: woensdag 27 maart 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Campus Hasselt

ANAMNESE 20 punten
Startdatum: zaterdag 6 april 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 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. 

NU 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 

http://www.reymerink.nl
http://www.thonicks.be
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ZOMERSE TEENNAGELS 20 punten
Startdatum: donderdag 24 april 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Campus Hasselt

MARKETING 20 punten
Startdatum: maandag 13 mei 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Neerpelt

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: maandag 20 mei 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Neerpelt

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 28 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 16u
€ 125 Campus Neerpelt

INGEGROEIDE NAGELS 20 punten
Startdatum: dinsdag 25 juni 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 16u
€ 125 Campus Neerpelt

TAMPONNAGES EN ORTHONYXIE 20 punten
Startdatum: maandag 1 juli 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 16u
€ 150 Campus Neerpelt

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: woensdag 3 juli 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 16u
€ 145 Campus Hasselt
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LIKDOORNS VERZORGEN 20 punten
Startdatum: donderdag 4 juli 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Hasselt

MSP
NAQI, Stadsbeemd 1037, 3545 Halen (leslocatie)
S +31 71-513 35 42 info@mspopleidingen.nl

OPLEIDING SPORTPEDICURE 100 punten
Lesdagen: vrijdag 15 en 29 maart, 26 april, 17 mei, 7 juni 2019
Examendag: vrijdag 14 juni 2019 (theorie- en praktijkexamen)
Aantal sessies: 5+1 9u30 — 16u30
€ 995 (examen inbegrepen)

DYNAMIC TAPING
vrijdag 11 januari 2019 Spaandam
zondag 17 maart 2019 Leiden
zondag 16 juni 2019 Amersfoort

LEDENSECRETARIAAT

Alle bestanden i.v.m. ledenlijsten, GVV-kwaliteitslabel, scholen, 
bedrijven en Voetmagazines worden hier beheerd.

Annick Van Bael is de coördinator voor het BVV-
ledensecretariaat en de contactpersoon voor leden, 
studenten, scholen en sponsors. Zij beantwoordt je vragen en 
geeft informatie i.v.m. het lidmaatschap, het kwaliteitslabel, 
diverse opleidingen, publiciteit … 

Het ledensecretariaat is elke dinsdag telefonisch bereikbaar 
tussen 11 — 15u op het nummer 0471 62 15 93 
(vanuit het buitenland +32 471 62 15 93).  
Een e-mail zenden kan altijd naar 
ledensecretariaat@voetmagazine.be
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SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN
Wijngaardveld 9 Autoweg Zuid 3 Hogekouter 1
9300 Aalst 9051 Gent (Afsnee) 9100 Sint-Niklaas
S 053 70 40 60 S 09 222 85 81 S 03 760 08 20
aalst@syntra-mvl.be gent@syntra-mvl.be sint-niklaas@syntra-mvl.be

ORTHOPLASTIE EN ANTI DRUK 20 punten
Startdatum: maandag 14 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 111,57 Gent

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 8 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 95 Aalst

ORTHONYXIE 20 punten
Startdatum: dinsdag 5 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 18u30 — 21u30
€ 144,63 Aalst

ANTI-DRUK & VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 19 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 111,57 Aalst

HYGIËNE IN UW PRAKTIJK EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: dinsdag 7 mei 2019
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 49,59 Aalst

TAMPONNAGE EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: dinsdag 14 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 111,57 Aalst
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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

Spectaculaire beursaanbiedingen verlengd!
De Vakbeurs Pedicure 2018 in Nederland was dit jaar voor Shoefresh een groot succes. Er was ontzettend veel 

interesse in de Mini Shoefresh en de andere producten voor hygiënische schoenen. Ideaal om als pedicure door te 
verkopen aan uw cliënten. Acties geldig t/m eind 2018. 

Mail naar info@shoefresh.eu of bel 0031-13-762-0460. 
Bekijk alle producten op www.shoefresh.eu. 

http://www.shoefresh.eu
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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

NAGELAANDOENINGEN EN BEHANDELMETHODEN 20 punten
Startdatum: 24 januari 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 99 Campus Brugge

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: 11 februari 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 135 Campus Kortrijk

FREESTECHNIEKEN IN DE VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 11 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 99 Campus  Brugge

DE DIABETISCHE VOET 20 punten
Startdatum: 12 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 185 Campus  Veurne
Neuropen inbegrepen
Deze opleiding komt niet in aanmerking voor de vermelding op de website!
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NAGELAANDOENINGEN EN BEHANDELMETHODEN 20 punten
Startdatum: 14 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 99 Campus Kortrijk

STAP- EN LOOPANALYSE IN FUNCTIE VAN VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 26 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Campus Kortrijk

DE DIABETISCHE VOET 20 punten
Startdatum: 9 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 185 Campus Brugge
Neuropen inbegrepen
Deze opleiding komt niet in aanmerking voor de vermelding op de website!

VOET EN SCHOEN, SCHOEN EN VOET 20 punten
Startdatum: 13 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 140 Campus Brugge
Handboek ‘de blauwdruk interpreteren’ is inbegrepen.

ORTHOPLASTIE: SILICONE-ORTHESE 20 punten
Startdatum: nog niet gekend per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 149 Campus Brugge

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.



BVV-KWALITEITSLABEL 2018-2020

Op het BVV-jaarcongres van 3 februari 2018 werden de 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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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

FISCAAL ATTEST
Het fiscaal attest voor de betaling van de lidgelden  
wordt ingesloten bij het verzenden van de lidkaart.

Gooi dit niet in de vuilbak,  
het is je bewijs van betaling voor de boekhouding.  
Een afzonderlijke factuur wordt hiervoor niet toegezonden.

NIET VERGETEN
BVV-jaarcongres in SYNTRA Sint-Niklaas

Zaterdag 26 januari 2019

Ontvangst 8u30, aanvang 9u

Voor BVV-leden is het congres nog steeds gratis,  
zij ontvangen een persoonlijke uitnodiging.

Meer info op pagina 20 in deze editie van het Voetmagazine. 



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.
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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

26/10/17   11:11



54 I WINTER 2018

BENELUX

• Snel & eenvoudig voor een maximaal rendement
• Professioneel & hygiënisch
• Geen water nodig
• Extra verzorgingsproducten tijdens behandeling 

overbodig
• Nagels onmiddellijk overlakbaar

VOOR DE PROFESSIONELE PEDICURE!

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

HYDRATERENDE ALL-IN-ONE SOKKEN MET VERZORGENDE CRÈME

Ook beschikbaar voor de handen!

Uw medische pedicure combineren met een cosmetische 
pedicure was nog nooit zo gemakkelijk & rendabel! 
Bekijk alvast het promofilmpje van Sanzo via onderstaande 
QR-code !

            

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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Ze is een regelmatige klant, een rijzige 
dame van 87 steeds vergezeld van haar 
echtgenoot. Hij helpt haar liefdevol in 
de stoel, doet haar schoenen en kousen 
uit. Ze komt ‘o.a. om haar nagels te 
knippen…’. 
Op haar leeftijd kleiner dan ze ooit was. 
Maar toch lijken haar voeten verder 
weg, en voor haar onbereikbaar. Zo ook 
haar gedachten. Ze vertelt honderduit 
over haar broer, die vandaag met haar is 
meegekomen…  
En ik vraag ‘Waar is je man?’. 
‘Thuis’ antwoordt ze.
Haar man – die naast haar zit – vraagt 
‘En wie ben ik dan?’ Ze schatert het uit.
‘Allé’ zegt ze… ‘Jij bent toch Jean, mijn 
broer’. Hij knipoogt naar mij en kijkt 
teder naar haar terug. Haar gedachten 
lijken ver weg. Ze kijkt even niet 
begrijpend naar ons allebei, maar 
herstelt zich snel, en schatert opnieuw.

‘Toch straf dat je aan mij vraagt wie je 
bent, Jean’ zegt ze. 
‘Goed dat ík dat voor ons onthoud!’
We lachen alle drie. Ik zet de 
behandeling verder en eindig met een 
voetenmassage waar ze zichtbaar van 
geniet. ‘Dat zou jij ook nog moeten leren 
Jean’ zegt ze.
‘Mijn man, die kan dat heel goed’ gaat ze 
verder en ze bekijkt hem met tranende 
ogen vol liefde.

Greet De Winne

http://www.districos.com


F
l
y
B

o
x

F
l
y
C
a
r
e

b
y

Fly
Bo

x
Fly

Fly
Bo

x
Fly

Fly
Bo

x
Ca

re
Fly

Bo
x

Ca
re

Fly
Bo

x
by

Fly
Bo

x
by

Fly
Bo

x

Ontworpen en gefabriceerd in Duitsland

In hoogte verstelbare voetsteun

Werkblad voor instrumenten

Progressief 
voetpedaal

Modulaire boxen in verschillen-
de maten voor instrumenten 
en verbruiksartikelen

Instrumentenhouder met 
spray- en links/rechts regeling

Instrumentenhouder met 
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NIEUW
FlyBox Pedicure

Uw allesomvattende
mobiele werkstation

Gemakkelijk 
mee te nemen

Ultra dunne LED
loupelamp (dioptrie 3)

Spray of stofafzuiging
 Diverse motoren, met en 

zonder licht
 Diverse motoren, met en 

zonder licht
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USB poort voor 
aanlsluiting ex-
tra apparatuur

FlyBox is een volledig geïntegreerd, modulair en 
compleet mobiel werkstation.

Plug & Play. Alle accessoires in een keer aangesloten.
Speciaal ontworpen om gemakkelijk mee te nemen, met 

perfecte hygiëne voor dienstverlener en patiënt.

Geïntegreerde
motorunit
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vanaf 
€2750,- 

excl. BTW”

Gen. De Wittelaan 5a 
2800 Mechelen

tel: +32 (0) 15 29 48 48 
info@consulta.cc
www.consulta.cc
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http://www.consulta.cc

