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De veertiende editie van het BVV-jaarcongres is weerom  
schitterend verlopen met opnieuw een rijke aanvulling van onze 
kennis en bekwaamheden. 

De allerlaatste GVV-kwaliteitslabels voor 2015-2017 werden tijdens 
dit congres uitgereikt. Voor het nieuwe kwaliteitslabel 2018-2020 
worden alle bijscholingen ten laatste tegen eind december 2017 
ingediend. Dit kan via de BVV-website: ga naar het 
“Aanvraagformulier GVV-kwaliteitslabel” en voeg de opleidingen 

en/of congressen ter waarde van 100 accreditatiepunten toe.   
De nieuwe kwaliteitslabels zullen uitgereikt worden op het eerstvolgende jaarcongres op 
27 januari 2018, naar vaste gewoonte de laatste zaterdag van januari.

Het aanbod aan opleidingen is nu eerder beperkt, het schooljaar loopt immers op een 
einde. In de zomereditie van het Voetmagazine plaatsen we de nieuwe opleidingen vanaf 
september 2017, zodat je deze tijdig kan inplannen en de punten kan verzamelen voor het 
nieuwe GVV-kwaliteitslabel. Verbazingwekkend hoe opleidingen toch nog altijd net dat 
ietsje meer toevoegen aan je expertise zodat je je zekerder voelt in de dagelijkse zorg voor 
voeten. 

De volgende editie van het Voetmagazine wordt een totale vernieuwing, met een heden-
daagse look, beter leesbaar en ook aangepast aan de jongere generatie. Wees dus niet ver-
rast wanneer de zomereditie in de bus valt, het wijkt enigszins af van onze vertrouwde 
Voetmagazine. We evolueren in positieve zin!

Wij wensen jullie een heel fijne Pasen toe, geniet van de vakantie en heel graag tot  de 
zomereditie!

Hoofdredactie

edito
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Verslag BVV-jaarcongres 2017
schoon Van Ver…  Ver Van schoon

Na een kort bezoek aan de standjes van de sponsors, begon voorzitter Betty Waterschoot 
met het welkomstwoord. De beroepsvereniging is sinds 2003 enorm gegroeid: van 50 naar 
meer dan 500 leden. Al die tijd heeft de BVV zich vrijwillig ingezet om het beroep aan 
kwaliteit en geloofwaardigheid te doen winnen. Wie zich ook geroepen voelt om mee zijn 
schouders onder de beroepsvereniging te zetten, aarzel niet! Meer info op pagina 21.

Om aan dat groeiende aantal geïnteresseerden tegemoet te komen, organiseert de BVV 
sinds twee jaar een apart studentencongres en in oktober 2016 vond de tweede,  
succesvolle editie plaats. Het doel van beide congressen is om de bekendheid van  
gespecialiseerde voetverzorging te verhogen en om de samenwerking met andere  
disciplines te verbeteren. 

De BVV voegt zelf de daad bij het woord en nodigde een ziekenhuishygiënist en een  
dermatoloog uit om op deze editie van het jaarcongres te komen spreken. Zij gaven elk 
hun eigen kijk op het thema ‘Schoon van ver… ver van schoon.’

Eind januari vond alweer het 14de jaarcongres plaats. Op de eerste vorstvrije 
ochtend in weken kwam er een hele hoop volk opdagen in Syntra Sint-Niklaas. 
Gespecialiseerde voetverzorgers uit de vier windstreken verzamelden in de grote zaal 
voor wat een leerzame voormiddag zou worden. En er waren dit jaar opvallend veel 
mannen bij. Betekent dit dat het beroep ook bij het andere geslacht populair wordt of 
waren het andere redenen die hen zo ver brachten?

De grote zaal van Syntra Sint-Niklaas zat goed vol



  

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. 
Bestel nu via onze nieuwe webshop en ontvang 5% 

korting met kortingscode BVV0902 (geldig tot 30/4/2017) 
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Tel: 03/777 95 37                                          e-mail: info@thonicks.be                                                                    
Webshop:  www.thonicks.be   (Gratis levering vanaf 125,00 euro) 
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De eerste spreker was Krista Vandeweijer, verpleegkundige en ziekenhuishygiënist in 
het AZ Nikolaas. Tijdens haar presentatie nam ze de micro-organismen onder de loep. 
Dit zijn organismen die enkel met de microscoop te zien zijn en worden overgedragen 
door lucht, druppels, fysiek contact of andere externe factoren. Er bestaat nog niet veel 
literatuur over deze problematiek in de voetverzorging, maar Krista Vandeweijer nam de 
regelgeving uit Nederland als voorbeeld.  Naast enkele theoretische aspecten, focuste ze 
zich vooral op een aantal preventiemaatregelen voor de GVV en zijn/haar praktijkruimte. 

Daarbij is de handhygiëne van groot 
belang; onthoud dat ontsmetten nie 
thetzelfde is als reinigen! En hand-
schoenen kunnen vaak een vals gevoel 
van veiligheid geven. Volgens de  
huidige richtlijnen moet je bij elk 
mogelijk contact met lichaamsvocht of 
bloed altijd handschoenen dragen. In 
andere gevallen zijn handsschoenen in 
principe niet verplicht, dat kan je zelf 
inschatten. 

Foto: Krista Vandeweijer

Betty Waterschoot, Annick Pauwels en Krista Vandeweijer

Vandeweijer gaf ook enkele tips specifiek voor de behandeling: zo raadde ze bijvoorbeeld 
aan om nat te frezen. Dat is beter omdat de microorganismen zich dan minder ver  
kunnen verspreiden. Vergeet zeker ook nooit om de  voet te ontsmetten. Maar het  
belangrijkste is natuurlijk dat de ruimte waarin je werkt en het materiaal waarmee je werkt 
perfect gereinigd en gedesinfecteerd zijn. 

Na de vlotte, duidelijke uitleg van Krista Vandeweijer sloot Annick Pauwels aan met 
voorbeelden uit de praktijk. In samenspraak met het publiek besprak zij de verschillende 
risico’s en eventuele gebreken. De grootste bezorgdheid was die van de ambulante voet-
verzorgers. Voor hen is het niet altijd haalbaar om perfect (machinaal) te desinfecteren. 
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1 Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L, 
Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.
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S C H I M M E L N A G E L
ZOU U NIET MOGEN WEERHOUDEN
Naloc™ is een originele 
behandeling met een 
driedubbele werking 
tegen schimmelnagel.

 Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L,  Hultenby K, Chryssanthou E, Klingspor L, Rensfeldt K, Strömbeck L, 
Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.Faergemann J. Mycoses. 2014 Jun 17. doi: 10.1111/myc.12211.
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De regelgeving uit Nederland dicteert dat er bij elke nieuwe patiënt een nieuwe set 
gebruikt wordt. Maar dat is, zeker op de baan, niet realistisch. Toch is het belangrijk om 
elke keer goed na te denken over de hygiëne van je werk. 

Tijdens de pauze brachten vele aanwezigen een bezoekje aan de standhouders. Bij de  
verschillende sponsors kon er materiaal gekocht of uitleg gevraagd worden. Bart 
(Consulta) kijkt terug op een geslaagd congres: “Vooral de kleine producten gaan vlot over 
de toonbank. Al is het iets rustiger dan de vorige jaren. Maar dat zal vooral te maken  
hebben met de betere doorstroom van studenten op het studentencongres.”

Thonicks Intermedi

Consulta
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Na de pauze was het de beurt aan Truus Roelandt, dermatoloog in het AZ Nikolaas. Zij 
nam het gevaar van bacteriële infecties en de allergische reacties erop onder de loep. Door 
het frequente contact tijdens de behandeling van voetproblemen is er een reële kans op 
infectie. Een basiskennis van de verschillende infecties is een must, want als je de infectie 
tijdig herkent, kan je de patiënt correct doorverwijzen.

Na de presentatie van Truus Roelandt, 
volgde er nog een gedeelte casuïstiek 
waarin Annick Pauwels een paar voor-
beelden uit de praktijk besprak. Ze gaf 
ons enkele basisregels voor veilig en  
verantwoord werken mee. Bij een  
schimmel bijvoorbeeld, kan je aanraden 
om de voeten droog te houden, op tijd 
van sokken te wisselen en een anti-
schimmelspray te gebruiken. Maar we 
moeten ook op tijd onze eigen grenzen 
erkennen en bij twijfel de zorgvrager  
doorverwijzen naar de huisarts voor  
verder onderzoek. 

Truus Roelandt

Vragen uit het publiek
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Stalena

Wameda
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Daarenboven is het ook cruciaal om zelf allergische reacties te vermijden. Zo kan je je 
beschermen door nitryl handschoenen te gebruiken, deze zijn iets veiliger dan latex. 
Vergeet ook niet om je handen voldoende te hydrateren en goed te wassen. Zo wapen je ze 
tegen irritaties van buitenaf. Momenteel is er in België nog geen sluitende regelgeving in 
verband met hygiëne. Daarom hebben de twee sprekers zich vooral op die uit Nederland 
gebaseerd: een vrij strenge leidraad. De BVV heeft zich ondertussen als doel gesteld een 
deontologische code te ontwikkelen waarin ook hygiënische voorschriften zullen  
opgenomen worden.

Het congres werd traditioneel afgesloten met een gezellige Nieuwjaars drink. Dit jaar niet 
met frietjes, maar met lekkere hotdogs!

We klinken alvast op een succesvol, leerrijk en hygiënisch 2017! Tot volgend jaar, naar 
jaarlijkse gewoonte de laatste zaterdag van januari: 27 januari 2018

Verslag door Jasper Speleman en Margo Geleyn
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Steeds welkom in onze O’Sea showroom.
Breng deze advertentie mee bij uw bezoek 

en ontvang gratis de O’Sea handgel

O’Sea voetverzorgingsproducten
Made in Belgium

Informeer naar onze opleidingen

OPLEIDING
Za 06/05 van 10-13u
Steven De Coninck
rugpreventie

 

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

pour les pieds O’sea 

Professional care from head to toe

Volledige pedicure inrichtingenVolledige pedicure inrichtingen

O’Sea voetverzorgingsproducten

zo.07/05 van 10-17u open deur
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Het antwoord is: veel!

Er werd heel wat gewerkt en vergaderd achter de schermen, en dit met het oogmerk om de 
gespecialiseerde voetverzorgers in de kijker te zetten, aandacht te vragen voor hun expertise en 
om een duidelijke en prominente rol te krijgen in de eerstelijnsvoetverzorging en de  
multidisciplinaire voetzorg.

Op een rijtje…

De BVV werd door de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO opnieuw erkend als 
beroepsorganisatie, en dit voor de periode 2017-2022. Dit gebeurde niet zomaar. Deze 
erkenning was het gevolg van een inspectie van onze werking gedurende de afgelopen 
jaren, en waarin we verschillende zaken moesten aantonen: als vereniging actief zijn in 
verschillende provinciën, een vakblad voor de leden publiceren, statuten hebben die  
gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad, voldoende werkingsactiviteiten hebben, 
een ledenlijst hebben met aantoonbare leden die ook het lidgeld betaalden, enz.  

Deze erkenning is belangrijk, want het is een officiële erkenning dat de Belgische 
Vereniging van Gespecialiseerde Voetverzorgers een beroepsvereniging is die de Belgische 
gespecialiseerde voetverzorgers mag vertegenwoordigen. Dit betekent ook dat in geval de 
federale overheid bestaande reglementen en wetten wil wijzigen, de BVV één van de  
partners (en de enige vereniging van voetverzorgers) is die om advies zal gevraagd worden.

Het is dan ook met fierheid dat we mogen blijven vermelden: ‘Erkend door de 
HRZKMO’.

Onder invloed van de Europese wetgeving wordt in Vlaanderen momenteel de vesti-
gingswetgeving geëvalueerd. De Vlaamse Overheid is een zgn. consultatieproces over de 
vestigingsreglementering opgestart. Dit wil zeggen dat de Vlaamse Overheid nagaat of de 
vestigingswetgeving zoals die nu bestaat, best geactualiseerd en aangepast wordt. Gezien 
‘voetverzorging’ vermeld wordt in het KB van 21 december 2006 (dat betrekking heeft 
op de beroepsbekwaamheden voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten), werd de 
BVV in september 2016 uitgenodigd voor een gesprek door het Agentschap Innoveren 
en Ondernemen. We hadden de gelegenheid onze argumenten te formuleren waarom we 
voorstander zijn van een strikte vestigingsreglementering, waardoor enkel degelijk  
opgeleide voetverzorgers de kans krijgen om aan gespecialiseerde voetverzorging te doen. 

We vernamen daar het streven van de Europese Overheid om de dienstverlening in de 28 
landen van de Europese Unie zo laagdrempelig mogelijk te houden. Dit houdt het  
principe in dat wanneer een diploma dat toegang geeft tot een beroep in een bepaald 
Europees land, dit diploma in zoveel mogelijk landen van de EU moet erkend worden. 

wat deed de BVV Voor u in 2016?
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Makkelijk, praktisch,
overzichtelijk.

www.podofile.com Kijk voor meer informatie of een gratis proefversie op

Patiëntenregistratie-software voor pedicure en podoloog

Bespaar tijd

Bespaar geld

Blijf up-to-date

Houd overzicht

•  Anamnese en screenings
• Oncologie
• Podologie-onderzoek
• Diverse onderzoeksformulieren o.a. voor 
 diabetici
• Fotobeheer en (voet)scanner-ondersteuning
•• Terugkoppeling naar verwijzend zorgverlener
• eID-kaartlezer support (Belgische gebruikers)
• Boekhoud-ondersteuning
• Analyse en bedrijfsprestaties

• Afspraken-agenda en urenregistratie
• Afspraakherinnering (SMS of Email)
• Outlook en Google synchronisatie
• Koppeling mogelijk met online
 agenda (Libersy.com)
• Voorraadbeheer
•• Cosmetische behandelingskaarten
• Ondersteuning voor printer en labelprinter
• Aansturing elektrische kassa-lade

     Een aantal functies op een rij

            

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. 

Bestel nu via onze nieuwe webshop en ontvang een korting van 5 % met 
kortingscode BVV0902 (geldig tot 30/04/2017) 
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• Ondersteuning voor printer en labelprinter
• Aansturing elektrische kassa-lade

     Een aantal functies op een rij

            

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. 

Bestel nu via onze nieuwe webshop en ontvang een korting van 5 % met 
kortingscode BVV0902 (geldig tot 30/04/2017) 

Dit gebeurt natuurlijk niet automatisch, want de verschillende opleidingen en beroepen 
moeten inhoudelijk vergeleken worden. Wat de voetverzorging betreft, daar tonen de 
voorlopige gegevens aan dat voetverzorging in de meeste EU-landen niet gereglementeerd 
is en vrij kan uitgeoefend worden. Dit maakt het pleidooi voor een strengere  
vestigingswetgeving in Vlaanderen en België zeer moeilijk. 

De BVV ijvert al meer dan 12 jaar voor een strikte erkenning van het beroep van  
gespecialiseerde voetverzorging. Hierbij werd een aantal jaren geleden gekozen voor een 
paramedische erkenning in plaats van een erkenning via het ministerie van Economie 
(Middenstand). Dat blijkt nu opnieuw een goede strategische keuze te zijn, gezien het 
streven van de Europese overheden om de vestigingsreglementering minder streng te 
maken.

De BVV had ook regelmatig contact met prof. K. Vandewoude, adviseur in het kabinet 
van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. We hadden de gelegenheid om 
ons dossier met precieze voorstellen inzake de paramedische erkenning van de  
gespecialiseerde voetverzorging meerdere malen toe te lichten. Het laatste contact dateert 
trouwens van januari 2017 waarin het kabinet ons geïnformeerd heeft dat het dossier 
van de GVV aan bod komt bij het eerste overleg met de administratie van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid.

U kan er van op aan dat we dit dossier niet vergeten en u als GVV regelmatig zullen 
informeren over deze kwestie.

Op 28 september 2016 woonde de BVV de startconferentie bij over de herziening van 
de wetgeving inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. In de volksmond 
genoemd de hervorming van het KB 78, maar in de feiten gaat het over de gecoördineerde 
wet van 10 mei 2015 inzake de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. Het  
regeerakkoord van 2014 voorzag immers een herziening van het kader, en die herziening 
werd in september aangekondigd. De vroegere wetgeving was niet voorzien op actuele 
belangrijke principes zoals patiëntenautonomie, patiëntenrechten en een geïntegreerd 
zorgmodel. De strikt hiërarchische structuur van de vroegere zorgverlening (pyramide) 
laat weinig of geen ruimte voor nieuwe gezondheidszorgberoepen (incl. mantelzorgers) en 
technieken. Om die reden drong zich een hervorming op naar een collaboratief en  
interdisciplinair model waarbij de patiënt centraal gezet wordt (madelief model). De 
patiënt heeft immers recht op een kwaliteitsvolle gezondheidszorg en om die reden wil 
men ook maatregelen nemen zodat alle vormen van zorgverlening verantwoord en  
kwaliteitsvol zijn.

Vanuit de BVV juichen we deze hervormingen toe, want ze zullen de (h)erkenbaarheid 
van de gespecialiseerde voetverzorging ondersteunen. 

Het komt er nu op aan een correcte plaats en ruimte te krijgen in het ‘madelief-model’. 
En daar zullen we als vereniging blijven voor ijveren.
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Artikelen 

pedicure benodigdheden - medische materialen : 
 incontinentiezorg - stomazorg - diabeteszorg - wondzorg 

 
Uitsluitend voor professionelen :  verpleegkundige        tandarts     
      gespecialiseerde voetverzorg(st)er    arts   
      bedrijven : medische dienst     thuisverpleging 
          

BURCHT  Kloosterstraat 6   03/254 13 01  SINT-NIKLAAS Driekoningenstraat 38 03/776 03 38 
NIEUWKERKEN Nieuwkerkenstraat 111 03/776 63 62  SINT-NIKLAAS Klapperbeekstraat 36 03/765 98 21 

Omdat iedereen voor ons uniek is, krijgt U een uniek en persoonlijk advies met een unieke lage prijs vanaf uw 
eerste aankoop. Wij hebben een flexibele wijze van aankoop en leveringen. Wij denken met U mee. 
Maak vrijblijvend een afspraak.  

Waelput  Medische 
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En daarnaast organiseerden we ook in 2016 twee congressen.

Op 30 januari was er het BVV-jaarcongres met als titel ‘Verstand komt met de jaren,  
voetproblemen ook?’. Voor het eerst werd dit congres enkel voor gevestigde en actieve 
voetverzorgers georganiseerd, zodat het minder druk en bijgevolg wat comfortabeler werd.

Op 22 oktober organiseerden we dan voor de tweede keer het BVV-studentencongres. Dit 
congres is bedoeld om potentiële nieuwkomers in het beroep te laten kennismaken met de 
beroepsvereniging en hen praktische informatie te geven over het starten als gespecialiseerd 
voetverzorger.

Beide congressen bieden wij gratis aan aan BVV-leden en studenten en worden door de 
grote meerderheid  positief beoordeeld, waardoor wij als BVV-bestuur gemotiveerd blijven 
om verder te werken aan een betere erkenning van de GVV.

Heb je zin om met ons mee te werken aan dit prachtig doel, neem dan gerust contact 
op met ons ledensecretariaat op het nummer 0471 62 15 93, of stuur een mailtje naar 
annick.vanbael@voetmagazine.be . Ook pas afgestudeerden verwelkomen wij graag om 
deel uit te maken van één van onze werkgroepen. Door deze structuur proberen wij het 
werk zoveel mogelijk te verdelen, zodat het voor iedereen aangenaam en leerrijk blijft.

Graag tot binnenkort. 
Betty Waterschoot 
Voorzitter

De BVV stand op het jaarcongres
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Vraag van Greet

En weerom heeft de BVV jullie, gespecialiseerde voetverzorgers, een schitterend jaarcongres 
kunnen aanbieden. Zowel de sprekers als de meeste deelnemers gaven een goede tot uitstekende 
beoordeling. Het BVV-bestuur kijkt terug op een geslaagde 14de editie van het jaarcongres! 

Omdat er toch nog enkele vragen rezen die in het verleden reeds beantwoord werden in 
de rubriek “Vraag het aan Greet” van het Voetmagazine hebben we besloten om op de 
BVV-website een nieuwe rubriek te openen met een archief van de eerder gestelde vragen 
waarvan het antwoord gepubliceerd werd in het Voetmagazine. Deze rubriek zal enkel 
kunnen geraadpleegd worden met het individuele paswoord dat je ontvangt als BVV-lid.

Omdat we willen vernieuwen en onze jongste leden niet in de kou willen laten staan, had 
ik ook een “Vraag van Greet” gesteld aan de congresgangers. Deze vraag ging vooral over 
het digitaliseren van de informatie van de BVV naar de leden toe.  Als we deze gegevens 
analyseren, wil het grootste deel van de aanwezigen absoluut het Voetmagazine behou-
den en niet enkel digitaal gaan. Een visie die ik ten volle deel! Het Voetmagazine kan je 
immers nog doorgeven of laten lezen door de zorgvrager. Een groot aantal zag echter wel 
het voordeel in van een Facebookpagina. En daar wil de BVV nu aan werken, een regel-
matige update via Facebook. Indien je je geroepen voelt om hieraan mee te werken, stel je 
dan kandidaat voor het bestuur van de BVV, ook jonge of pas-afgestudeerde GVV’s zijn 
van harte welkom! Geef je kandidatuur door aan het ledensecretariaat, bij voorkeur via 
mail: annick.vanbael@voetmagazine.be.

Houd het Voetmagazine in het oog, we hebben nóg enkele verrassingen in petto!

eValuatie jaarcongres
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Wilt u deze extra service ook aanbieden, bestel dan de 
Shoefresh op www.shoefresh.eu. Voor mogelijkheden 
tot wederverkoop mail naar info@shoefresh.eu.

Met de Shoefresh maakt u elke pedicurebehandeling 
pas echt compleet

Het zuiltje met Shoefresh 
is ideaal voor in een 
pedicurepraktijk.

Verras uw cliënten met deze extra service door tijdens de  behandeling van de voeten ook de schoenen te 
behandelen. De Shoefresh is een apparaat dat schoenen van binnenuit droogt en door middel van 
onzontechnologie schimmels en bacteriën elimineert. Binnen een half uur zijn de schoenen van uw 
cliënten droog en gedesinfecteerd. 

Sinds kort kunnen pedicures een zuiltje bestellen met een werkende Shoefresh erop. Op deze manier is de 
extra service van schoenen reinigen en drogen professioneel in uw praktijk opgezet. Heeft u interesse in 
het zuiltje? Neem dan contact op met Shoefresh via telefoonnummer +31 (0)13-762 0460.

Verras uw cliënten 
met gereinigde én droge schoenen

SB-XXXXXX AdvVoetMagazineBE2017-staand-DEF.indd   1 13-02-17   09:54
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Naar aanleiding van de 6de staatshervorming in 2011 werd Vlaanderen bevoegd voor het 
beleid rond de zorgverstrekking binnen en buiten de zorginstellingen (met uitzondering 
van datgene wat uitdrukkelijk is voorbehouden aan de federale overheid), de preventieve 
gezondheidszorg en de erkenning van gezondheidszorgberoepen.

Zo werd op 1 oktober 2016 een nieuwe regelgeving van kracht voor de podologen. 
Belangrijk hierbij is dat podologen van die datum af in het bezit moeten zijn van een 
erkenning. Ze hebben 1 jaar de tijd om deze erkenning aan te vragen. Ook is het mogelijk 
een erkenning te krijgen op basis van verworven rechten om als podoloog te mogen  
werken. Maar in dit laatste geval moet er aan verschillende voorwaarden voldaan zijn. 
Deze regelgeving geldt enkel voor wie podoloog is of als podoloog werkt, en heeft  geen 
enkele invloed op het beroep van gespecialiseerd voetverzorger!

Wie volledig wil geïnformeerd worden over deze wetgeving, leest best alle informatie op 
de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid:  
https://www.zorg-en-gezondheid.be

Vraag het aan greet
Dienen wij als gespecialiseerde voetverzorgers een erkenning aan te vragen bij het Agentschap 
Zorg en Gezondheid?

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… 

ledensecretariaat

Het ledensecretariaat is elke dinsdag telefonisch bereikbaar tussen 11u. - 15u.  
op het nummer 0471 62 15 93 (voor buitenland: 0032 471 62 15 93). 
Een mailtje zenden kan altijd naar annick.vanbael@voetmagazine.be.

Annick Van Bael
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ALLCLEAN®

REINIGING EN DESINFECTIE IN ÉÉN STAP

www.reymerink.nl

Lees voor gebruik de meegeleverde handleiding en houdt u aan de voorschriften.

VERKRIJGBAAR BIJ UW

VAKGROOTHANDEL

• Effectief tegen 

- (Myco) Bacteriën 

- Gisten 

- Schimmels 

- Virussen (o.a. Noro,  

  Hepatitis B/C, HIV)

• Ook voor Ultrasoonvloeistof 

• Slechts 3% verdunning nodig

• In 2 liter en 5 liter  

(incl. doseercup)

• Geen alcohol meer nodig 

• Medisch Hulpmiddel

• Ideaal voor ambulante 

   pedicure
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3d-geprinte steunzolen: steeds goed gesteund

Bij Thuiszorgwinkel kan je terecht voor een dynamische voetscan. Je wandelt even blootsvoets 
heen en weer over een meetplaat, en de voetspecialisten daar tonen via een computerprint 
duidelijk aan met welke steunzolen je het best geholpen bent. Niet alleen op korte, maar ook 
op lange termijn. Dat kunnen prefabzolen zijn, maar evenzeer zolen op maat. Nieuw in het 
gamma: uit synthetische kunststof vervaardigde 3D-zolen.

RS Print, een spin-off van de in Leuven 
opgestarte 3D-printpionier Materialise,  
ontwikkelde de Phits-steunzolen. In tegen-
stelling tot bijvoorbeeld kurken zolen geven 
hun 3D-zolen – die steeds op maat zijn 
gemaakt – meer ondersteuning, en volgen 
ze de contouren van de voeten tijdens het 
stappen. Een groot pluspunt van deze syn-
thetische 3D-zolen is dat de stijfheid van de 
zool de afrol van elk afzonderlijk  
stappatroon gidst. De zolen houden dus 
rekening met je specifieke voetenprofiel. 

PUBLIREPORTAGE

Flexibel, meegaand en op maat van jouw voeten

Bijkomend voordeel is dat de extra steun ook het risico op klachten aan de enkel, knieën, 
heupen, rug en zelfs de nek verkleint. In tegenstelling tot vele andere steunzolen passen 
de 3D-zolen van Phits in zo goed als elk type schoen, of het nu gaat om een stevige werk-
schoen of een soepele sportschoen. Net omdat ze op maat gemaakt zijn en kunnen geprint 
worden op eender welk afmeting.

Gratis dynamische voetscan bij 
Thuiszorgwinkel: stap voor stap

Stap 1: wandel een paar keer blootsvoets over een 
met een computer verbonden meetplaat. 
Stap 2: de voetspecialist krijgt een zeer  
gedetailleerd beeld van hoe je voeten bewegen. 
Stap 3:   het resultaat wordt samen met jou 
besproken. 
Stap 4: afhankelijk van het resultaat adviseren we 
(3D-)steunzolen op maat. 

Interesse in een gratis voetscan bij 
Thuiszorgwinkel?  
Maak een afspraak op 015 28 61 18.
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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”
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Heb je een tweedehandsartikel  te koop, of ben je er naar op zoek? Stuur het ons door. 
Ook plaatsaanbiedingen, vervangingen, interims horen in deze rubriek.  
 
Als je kosteloos van deze service gebruik wil maken, stuur dan een mail naar:  
annick.vanbael@voetmagazine.be Schriftelijk kan ook via het ledensecretariaat: BVV vzw, 
Tijl en Nelestraat 1, 2300 Turnhout. Vermeld duidelijk je naam, adres en telefoon- 
nummer. Als je dat wil, publiceren we je naam en adres niet. De BVV kan niet  
verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van deze zoekertjes. 

zoeken - Vinden

AANBIEDING:

Bent u  
- schoonheidsspecialist,  
- dieet- en voedingsconsulent 
- nagelstylist 
- visagiste 
 
en bent u op zoek naar een praktijkruimte?

Ik bied u een praktijkruimte aan om samen met mij te delen! 
Ikzelf ben een medisch voetverzorgster en ik ben op zoek naar goed opgeleide mensen 
die hun diensten kunnen uitvoeren in mijn praktijk te Lier, vlak bij de Grote Markt. 

Voor meer info contacteer Greet Smets (0477/83.44.71)

krijg je niet genoeg van Voetmagazine? 

Alle BVV-leden duiken gratis in het archief  

op www.voetmagazine.be
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Xsensible Stretchwalker
®
 is 

ontwikkeld in Japan. Het land 
dat de tradities en kennis over 
het juiste evenwicht tussen 
lichaam en geest in ere houdt. 
De balanszool zorgt voor een
natuurlijke houding van het 
lichaam. Stretchwalker

®
 is 

de schoen die u blij maakt.

SS17_nov16_adv_105x148_voetmagazine.indd   1 01-11-16   17:43

 

 

 

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 9uur tot en met 17 uur 

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

Tel: 09/222.33.90 – Fax: 09/222.66.01 

www.newinstruphar.be – info@newinstruphar.be 
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Op het BVV- jaarcongres van 31 januari 2015 werden de GVV-Kwaliteitslabels 2015-
2017 uitgereikt. Dit label is geldig tot 31 december 2017. Het label en de vermelding van 
de houders van het GVV-kwaliteitslabel op de BVV- website vormen een belangrijke  
kwaliteitsindicatie voor zowel de cliënt als andere zorgverstrekkers die op zoek gaan naar 
een professioneel Gespecialiseerd Voetverzorger. 

Het is niet meer mogelijk om aan te sluiten bij het huidige label, maar in december kan u 
wel een aanvraag indienen voor het nieuwe. Dat kwaliteitslabel kan afgehaald worden op 
het volgende jaarcongres op 27 januari 2018. 

Zelfstandig Gespecialiseerde Voetverzorgers die een GVV-Kwaliteitslabel willen behalen 
dienen 100 accreditatiepunten te verzamelen in een  periode  van  drie jaar. De huidige 
periode loopt van januari 2015 tot eind december  2017.  In  december  2017 worden alle 
nieuwe aanvragen ingediend bij het BVV-ledensecretariaat.

   

We onderscheiden drie groepen van bijscholingen:

1.  Bijscholingen en  daaraan gekoppelde workshops georganiseerd  door erkende  
 onderwijsinstellingen : 20 punten per sessie van een half dagdeel 
2.  Verschillende congressen en Symposia georganiseerd voor Voetverzorgers: 20 punten  
 per congres 
3.  Alle andere vormen van bijscholing  (plaatselijke  lezingen,  firmabijscholingen  …) die  
 passen of aansluiten aan het beroepscompetentieprofiel van de gespecialiseerde voet 
 verzorger (SERV, 2008, te raadplegen via de BVV-website of via de SERV-website): 20  
 punten per sessie van een half dagdeel.

Het is dus belangrijk om van alle vormen van bijscholing een bewijs van deelname te  
vragen bij de organisator en deze documenten bij te houden. Eind december 2017 kan het 
aanvraagdocument voor het volgende GVV-Kwaliteitslabel aan het BVV-ledensecretariaat 
bezorgd worden. Alle bijscholingen waarvan de BVV op de hoogte gebracht wordt, wor-
den ook gepubliceerd in het Voetmagazine en op de BVV-website.

het accreditatiesysteem Voor de 
kwaliteitslaBels

Alle vormen van bijscholingen die aansluiten bij het beroepscompetentieprofiel van  
‘zelfstandig gespecialiseerd voetverzorger’ van de SERV worden vanaf januari 2015  

geaccrediteerd met 20 punten per sessie.
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hoE lId WordEN VaN dE BVV?

Door lid te worden van de BVV ontvang ik 4 keer per jaar het vakblad Voetmagazine. 
de BVV houdt mij langs deze weg op de hoogte van het overleg met de overheid en andere 
zorgverstrekkers, de diverse activiteiten op het vlak van de gespecialiseerde voetverzorging, het 
bijscholingsaanbod en interessante praktijkgerichte artikels.

Ik geniet gedurende een jaar van de bijzondere voordelen als BVV-lid:
•	 Gratis deelname aan het jaarcongres (elk jaar de laatste zaterdag van januari).
•	 Nieuwjaarsdrink aangeboden door de BVV.
•	 Geen extra administratiekosten bij het verwerven van het kwaliteitslabel.
•	 Mogelijkheid tot de aankoop van een lidmaatschapssticker en een huisbezoekkaart (strikt  

voorbehouden voor BVV-leden).
•	 als BVV-lid wordt (als ik dat wil) mijn naam, adres, GSM/telefoonnr. en eventueel e-mailadres 

op de BVV-website vermeld, zodat potentiële cliënten, maar ook huisartsen, verpleeg-
kundigen, podologen en andere disciplines in de voetzorg mij snel kunnen contacteren.

•	 als BVV-lid en houder van het getuigschrift ‘Voetverzorging bij diabeten’ 
en/of ‘Voetverzorging bij reumapatiënten’ word ik apart vermeld op de website (als 
ik dat wens).

•	 als BVV-lid wordt vermeld dat ik in het bezit ben van het GVV-kwaliteitslabel (als ik dat wens).

BVV... uw gesprekspartner voor Gespecialiseerde Voetverzorging

 Ja, ik wil lid worden van de BVV. Ik ga naar www.voetmagazine.be en klik 
op ‘lid worden van BVV’. Ik  maak een account aan en betaal € 70 lidgeld.

 OF Ik ben cursist in een erkende opleiding "Gespecialiseerd Voetverzorger" of 
"pedicure" (dit omvat enkel de basisopleiding en  geen bijscholingen). Ik betaal slechts 
€ 30 lidgeld (met een max. van 2 jaar) en zend in bijlage het inschrijvingsbewijs 
van de school.

Naam (voor gehuwden: meisjesnaam):  .................................................................
Adres:  ..................................................................................................................
Postcode:  ...................  Gemeente:  ....................................................................
Geboortedatum:  .....................................................................................................
GSM/telefoonnr.:  .............................  E-mailadres:  ..................................................
ondernemingsnummer:  ...........................................................................................
Indien cursist: naam opleidingscentrum:  ................................................................
Soort opleiding en jaar:  ..........................................................................................

Ik schrijf het lidgeld over op rekening nummer BE13 0682 4356 8239 met vermelding 
“lidgeld: naam en voornaam”. Voor Betalingen vanuit het buitenland: IBaN: BE13 0682 
4356 8239 - BIC: GkCCBEBB - BElFIUS

Ik word lid

Belangrijk:  als je lid bent van de   vereniging,   dan   wordt   je   naam   automatisch    
gepubliceerd op onze website (niet voor studenten). Wens je hiervan geen gebruik te maken, 
stuur dan een e-mail naar annick.vanbael@voetmagazine.be of schrijf naar: ledensecretariaat 
BVV, tijl en Nelestraat 1, 2300 turnhout met de vermelding dat jouw gegevens niet op de web-
site mogen opgenomen worden. de houders van het BVV-kwaliteitslabel en/of de aan- vullende 
opleiding ‘Voetverzorging bij diabeten’ en/of ‘Voetverzorging bij reumapatiënten’ worden met 
een speciale vermelding aangeduid. Wens je hiervan gebruik te maken, download dan het  
formulier van de BVV-website www.voetmagazine.be en zend het ingevuld en ondertekend naar  
annick.vanbael@voetmagazine.be of ledensecretariaat BVV, tijl en Nelestraat 1, 2300 turnhout.
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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

Gespecialiseerde pedicure opleidingen & infosessies 

1 voormiddag: 9u00 - 12u30
c 45,00*
Donderdag 23/03/2017
Vrijdag  14/04/2017
Dinsdag  30/05/2017
Woensdag 30/08/2017
Dinsdag  31/10/2017
Vrijdag  01/12/2017

1 namiddag: 13u30 - 16u00
c 25,00*
Donderdag 23/03/2017
Vrijdag  14/04/2017
Dinsdag  30/05/2017
Woensdag 30/08/2017
Dinsdag  31/10/2017
Vrijdag  01/12/2017

Na afloop van deze infosessie ontvangt u 
een waardebon van e 25,00* voor de 
aankoop van Busch®-frezen!

1 namiddag: 12u30 - 17u30
c 60,00*
Donderdag 06/04/2017
Dinsdag  18/04/2017
Maandag 29/05/2017
Donderdag 06/07/2017
Donderdag 17/08/2017
Dinsdag  05/09/2017

WORKSHOP ORTHESES
Siliconen Orthesen - Herbitas

WORKSHOP NATFREZEN 
& andere specifieke pedicuretechnieken

Orthoplastie, ideaal voor het ontlasten of 
corrigeren van pijnlijke voeten en tenen!
Niets is zo vervelend als pijnlijke voeten. 
Help daarom uw klanten en maak orthesen 
op maat. Volg onze workshop en maak uw 
eerste Herbitas siliconen orthesen onder 
professionele begeleiding.

U bent al vertrouwd met een freestoestel, 
maar heeft u al gedacht aan de vele 
voordelen van nattechniek? U werkt sneller, 
efficiënter en in alle zachtheid. Tijdens 
deze workshop maakt u kennis met 
onze freestoestellen, specifieke frees- en 
pedicuretechnieken en leert u alles over een 
onberispelijke hygiëne in uw instituut.

Het aanbod aan frezen is enorm en 
daarom maken we u graag weer wegwijs. 
De juiste frees voor de juiste toepassing 
verbetert immers uw resultaat en efficiëntie. 
Tijdens deze sessie maakt u kennis met de 
kwaliteitsfrezen van Busch®. Onze expert 
geeft u meer informatie over welke frees 
gebruiken voor welke toepassing en op 
welk toerental.

Bezoek onze webshop www.districos.com

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

NIEUW! OPLEIDING ORA®: 1 Spang - een oplossing voor alle problemen!

Schrijf u nu in: 015-23 66 83, www.districos.com 
of opleidingen@districos.com

•  Rechtstreeks op de nagel 
toepasbaar.

• Trek- en veerkracht kunnen 
aangepast worden 
naargelang het probleem.

• De spang corrigeert de nagel 
en tegelijkertijd het nagelbed.

• De mate van activering 
(spanning) is makkelijk te 
bepalen.

DE. Patent nr. 10 2005 039 147 
EU. Patent nr. 1 754 459 A1

precieze nagelcorrectie
Getest, beproefd en bewezen!

Na een dagopleiding kan u als 
gespecialiseerd voetverzorger of podoloog 
meteen aan de slag met deze innovatieve en 
unieke techniek. 

1 dag: 9u00 - 17u30
c 165,00*
Vrijdag  07/04/2017
Vrijdag  05/05/2017
Maandag 19/06/2017
Dinsdag  22/08/2017
Vrijdag  08/09/2017
Donderdag 19/10/2017
Dinsdag   07/11/2017

Gaat u na het volgen van de opeleiding 
aan de slag met ORA®, 
CASHBACK: e 50,00!

INFOSESSIE BUSCH® FREZEN

Voetmagazine_170203_deel1.indd   1 7/02/17   10:10
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opleidingsaanBod
CONSULTA NV
adres: Generaal de Wittelaan 5a – 2800 Mechelen
tel: 015 29 48 48
Email: info@consulta.cc
Web: www.consulta.cc

Workshop freestechnieken – 20 punten
Startdatum: 19 mei 2017     09:30 -13:00
PRIJS € 65 (excl. BtW)

Workshop Turbinetechniek - 20 punten
Startdatum: 28 april 2017     09:30 -13:00
PRIJS € 105 (excl BtW)

Workshop Orthoplastie - 20 punten
Startdatum: 9 juni 2017      09:30 -13:00
PRIJS € 85 (excl BtW) 

DISTRICOS - BEWUST KOPEN
adres: koningsbaan 44, 2220 heist-op-den-Berg
tel: 015 / 23 66 83
Web: www.districos.com 
Inschrijven kan via de webshop, via opleidingen@districos.com 
of telefonisch.

Nattechniek & andere specifieke pedicuretechnieken -20 punten
data: 6 april,18 april, 29 mei, 6 juli, 17 augustus, 5 september, 18 oktober, 3 
november
aantal sessies: 1      12:30 - 17:30 
PRIJS € 60 (excl BtW)

Workshop Orthoplastie -20 punten
data: 23 maart,14 april, 30 mei, 30 augustus, 31 oktober, 1 december
aantal sessies: 1      09:00-12:30   
PRIJS € 45 (excl BtW)

Infosessie Busch Frezen -20 punten
data: 23 maart-14 april- 30 mei- 30 augustus- 31 oktober- 1 december 
aantal sessies: 1      13:30 -16:00  
PRIJS € 25 (excl BtW)
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Gezonde voeten, 
een stap vooruit

Maak vandaag nog 
een afspraak 

voor jouw gratis 
voetscan.

Rechtstaan, wandelen, lopen… je voeten worden 
zwaar belast. Daarom is een goede verzorging 
uiterst belangrijk. Onze podologen en specialisten 
geven je advies op maat. We analyseren je 
voetstand met een dynamische meetplaat en 
kijken welke (3D-geprinte) steunzolen het best 
bij je passen. Ook voor comfortschoenen en 
voetverzorgingsproducten zit je bij ons goed.

Op gezonde voet 

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

Samen vinden we wat jij nodig hebt!

Discrete zekerheidVlot vooruit Comfort in huis Zo hoort het

samen met

Op gezonde voet

Advertentie_Voetmagazine_Op gezonde voet_Voetscan_A5_V02_2017.indd   1 01/02/2017   16:24
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Opleiding ORA spange - 40 punten
data: 29maart -5 mei-19 juni-22 augustus- 8 september- 19 oktober- 7 november
aantal sessies: 1      09:00-17:00
PRIJS € 165 (excl BtW)

THUISZORGWINKEL
alle inschrijvingen via www.thuiszorgwinkel.be/BVV

Kennismaking met 3D-geprinte steunzolen van de thuiszorgwinkel 
i.s.m. CM - 20 punten
PRIJS gratis

WESt-VlaaNdErEN
- d’hondtstraat 37 ‘de piramide’, 8900 Ieper 15/03  09:00 -12:00

MIddEN-VlaaNdErEN
- deinzestraat 156, 9700 Oudenaarde 14/03  13:30 -16:30
- land van rodelaan 11, 9050 Gentbrugge 25/04  13:30 -16:30

zorg & Farma
- a Vanderpoortenlaan 21, Lier   20/04  09:00 - 12:00
- Grote markt 37, 9100 Sint-Niklaas  25/04  09:00 - 12:00

BraBaNt - lIMBUrG
- hengelhoefdreef 2, 3530 Houthalen   16/04  13:30 - 16:30
- Gouverneur roppesingel 75, 3500 Hasselt 20/04  09:00 - 12:00

VEREECKE O’SEA
adres: zandvoordestraat 360 B – 8400 oostende
tel: 059 / 70 22 60
Email: info@vereecke-osea.be 
Voor de meest recente opleidingen, kijk op www.vereecke-osea.be

Freestechnieken – 20 punten 
Startdatum: zaterdag 25 maart 2017     10:00 -12:00
aantal sessies: 1
PRIJS  € 50 (incl. BtW)
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INTERMEDI
adres: Booiebos 6a – drongen
tel.: 09/227 90 15 
email: intermedi@telenet.be
oF adres: kortijksesteenweg 325 – harelbeke
tel.: 056/72 89 21 – info@intermedi.be 
Web: www.intermedi.be

Workshop lcn wilde – pedique , professionele teennagelcorrectie 
– 20 punten 
Startdatum: 3 juni 2017      9:00 – 12:00
plaats: showroom Drongen, Booiebos 6a (Industriepark 1)
Startdatum: 6 mei 2017      9:00 – 12:00
plaats: showroom Harelbeke, kortijksesteenweg 325 

aantal sessies: 1
PRIJS €75 (excl. BtW)

Laatste nieuwe freestechnieken - 20 punten per sessie
Startdatum: 21 maart en 4 april     18:00-21:00
plaats: showroom Drongen, Booiebos 6a (Industriepark 1)
Startdatum: 20 en 27 april 2017
plaats: showroom Harelbeke, kortijksesteenweg 325 

aantal sessies: 2
PRIJS €125 (excl BtW)

syntra - kortlopende opleidingen 

SYNTRA ANTWERPEN EN VLAAMS BRABANT

Freestechnieken – 20 punten per sessie
SYNtra aB- campus Leuven
Startdatum: dinsdag 6 juni 2017     19:00 - 22:00
SYNtra aB- campus Mechelen
Startdatum : donderdag 23 maart 2017    19:00 - 22:00

aantal sessies: 2
PRIJS €108,90 (incl. BtW)
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Orthonyxie ( nagelbeugeltechniek) – 20 punten per sessie
SYNtra aB- campus Leuven
Startdatum: maandag 15 mei 2017   19:00 - 22:00
aantal sessies: 3
PRIJS €170,35 (incl. BtW)

Eelt en likdoorns – 20 punten per sessie
SYNtra aB- campus Antwerpen
Startdatum: woensdag 19 april 2017   19:00 - 22:00
aantal sessies: 2
PRIJS  € 113,90 (incl. BtW)

Schimmels – 20 punten
SYNtra aB- campus Leuven
Startdatum: donderdag 4 mei 2017   19:00 – 22:00
aantal sessies: 1
PRIJS € 54,45 (incl. BtW)

Bezoek ook eens onze webshopwww.ctinternational.nl/shop

Via BVV 
20 punten of 

40 punten

Bel of mail voor info & 
mogelijkheden in uw regio
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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

NIEUW! Gelsmart® antidrukverbanden by Bio Balance Feet

Bio Balance Feet presenteert met trots haar nieuwe GelSmart®-lijn met antidrukverbanden. GelSmart® is meer dan 
de traditionele gelkussentjes die u overal in de handel vindt. Naast hun slim design, worden deze gels gefabriceerd 
met de SmartGel®-Technologie. 
• Gefabriceerd met grondstoffen van superieure kwaliteit.
• Met natuurlijke plantenextracten, essentiële oliën en vitaminen, elk voor specifieke toepassingen. 
• Erkend door de Amerikaanse & Canadese podotherapeutische medische vereniging. 

GelSmart™ heeft bovendien 4 gepatenteerde applicaties voor hun gels met elk 
hun unieke, geavanceerde eigenschappen gericht op de individuele pathologie en 
huidtypen van uw klant of patiënt.  

Geschikt 
voor 

Diabetici

Hydratatie 
therapie

Comfort 
kussen

Litteken 
therapie

Vraag uw gratis GelSmart®-catalogus aan en ontdek het volledige gamma. 
Deze catalogus is bovendien een ideaal verkoopsinstrument in uw instituut!

* Excl. 21% btw.

Voetmagazine_170203_deel2.indd   1 7/02/17   10:11

Uw advertentie hier?
 

Meer info via chris.peetermans@voetmagazine.be
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Geschikt 
voor 

Diabetici

Hydratatie 
therapie

Comfort 
kussen

Litteken 
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Vraag uw gratis GelSmart®-catalogus aan en ontdek het volledige gamma. 
Deze catalogus is bovendien een ideaal verkoopsinstrument in uw instituut!

* Excl. 21% btw.
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Hygiëne en zuiveringsmethoden  – 20 punten 
SYNtra aB- campus Mechelen
Startdatum: dinsdag 9 mei 2017    19:00 – 22:00
aantal sessies: 1
PRIJS € 54, 45 (incl. BtW)

Tamponnages en onychoplastie  – 20 punten per sessie
SYNtra aB- campus Antwerpen
Startdatum: donderdag 1 juni 2017   19:00 – 22:00
aantal sessies: 2
PRIJS € 115,90 (incl. BtW)

SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN

Eelt & likdoorns – 20 punten per sessie
SYNtra Midden-Vlaanderen, campus Aalst
Startdatum:  donderdag 11 mei 2017 
aantal sessies: 2
prIJS € 110 (incl. BtW)

SYNTRA WEST

0rthesiologie (anti-druk en orthese) – 20 punten per sessie
SYNtra West, campus Veurne
Startdatum: 4 mei 2017     18:30 – 21:30
aantal sessies: 3
PRIJS  € 123,95 (excl. BtW)

SYNTRA LIMBURG

0rthonyxie (nagelbeugel) – 20 punten per sessie
SYNtra limburg, campus Tongeren
Startdatum: zaterdag 22 april 2017   09:00 – 12:00
aantal sessies: 2
PRIJS  € 125 (incl BtW)

SYNTRA BRUSSEL

Geen opleidingen. alle informatie vindt u op www.syntrabrussel.be
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SYNTRA Antwerpen en Vlaams-Brabant
-	 Kempen	•	kempenlaan 36, 2300 turnhout
 t. 014/41.40.21, E. klantencentrum@syntra-ab.be
-	 Leuven	• Geldenaaksebaan 327, 3001 leuven
 t. 016/40.02.78, E. info@syntra-ab.be
-	 Mechelen	• oude Baan 2, 2800 Mechelen
 t. 015/29.39.80, E. klantencentrum@syntra-ab.be

SYNTRA Limburg
-	 Genk	•	kerkstraat 1, 3600 Genk
 t. 089/35.46.16, E. infogenk@syntra-limburg.be
-	 Neerpelt	• hoekstraat 50, 3910 Neerpelt
 t. 011/80.87.00, E. infoneerpelt@syntra-limburg.be
-	 Tongeren	• overhaemlaan 11, 3700 tongeren
 t. 012/23.47.60, E. infotongeren@syntra-limburg.be

SYNTRA Midden-Vlaanderen
-	 Aalst	• Wijngaardveld 9, 9300 aalst
 t. 053/70.40.60, E. aalst@syntra-mvl.be
-	 Gent	• autoweg zuid 3, 9051 Gent (afsnee)
 t. 09/222.85.81, E. gent@syntra-mvl.be
-	 Sint-Niklaas	• hogekouter 1, 9100 Sint-Niklaas
 t. 03/760.08.20, E. sint-niklaas@syntra-mvl.be

SYNTRA West
-	 Brugge	• Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels
 t. 050/40.30.60, E. brugge@syntrawest.be
-	 Ieper	• ter Waarde 2, 8900 Ieper
 t. 057/35.29.00, E. ieper@syntrawest.be
-	 Kortrijk	• doorniksesteenweg 220, 8500 kortrijk
 t. 056/26.02.00, E. kortrijk@syntrawest.be
-	 Veurne	•	Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne
 t. 058/62.28.00, E. veurne@syntrawest.be

SYNTRA Brussel
-	 Ukkel	• Stallestraat 292, 1180 Brussel
 t. 02 331 68 01, E. info@syntrabrussel.be
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Ondertussen loopt de tweedejaarsopleiding tot 
gespecialiseerd voetverzorger bijna ten einde. Dit 
gaat uiteraard gepaard met het maken van een  
thesis. Maar over een thesisonderwerp hoefde ik 
niet lang na te denken. 

Helaas zorgt de praktijk ervoor dat ik binnen ons 
gezin al heel frequent met dat lelijke K**** woord 
te maken kreeg. Omdat er nog steeds te weinig 
aandacht wordt geschonken aan voetverzorging bij 
kankerpatiënten leek het me bijzonder nuttig om 
me hierin te verdiepen. 

op de Voet
oncologische VoetVerzorging

Omdat heel wat patiënten last hebben van polyneuropathie is enige  
voorzichtigheid en een gespecialiseerde aanpak genoodzaakt.  
Ik dacht, stof genoeg om over te schrijven. 

Mijn eigen voet, doet het redelijk goed (mits de huidige beperkingen). Ik kan dan 
ook niet genoeg mijn behandelend arts bedanken. Hij gaf me een nieuwe blik op 
de voetproblematiek, een aangenamer leven.

Vele groetjes en tot voets!

M
E D I S C H  P E D I C U R E

Elke Haak 
Elke is student gespecialiseerde voetverzorging  
en heeft een passie voor schrijven.



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

ONTSMETTING
EN DESINFECTIE

www.consulta.cc

Ook nieuw zijn de geïmpregneerde 
doekjes in een refill systeem met en 

zonder alcohol.

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW

Nieuw in het gamma is de Bechtol 
CLASSIC die economischer

én even effectief is als de Premium

5L:  €74,00  
(met 5L Bechtol 

CLASSIC kan je tot 
125liter gebruiksklare 

vloeistof maken)

1L:  €20,50  Bechtofix Plus
Limoen 100 st

alcoholvrij:  
€7,90

Bechtofix Refill
Limoen 100 st

alcoholvrij:  
€5,50

XL Refill Limoen
alcoholvrij 90 stuks. 

€30,65

Dispenser
€9,40
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