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EDITORIAAL

Wat ben ik blij jullie terug te kunnen begroeten, die maanden in het ziekenhuis leken 
wel eeuwig te duren. En wat heb ik jullie en de voetzorg gemist! De collega’s hebben 
vorige editie overgenomen zodat het Voetmagazine toch netjes bij jullie in de bus 
beland is. 

Hopelijk hebben jullie allen een fijne, leerrijke zaterdagvoormiddag beleefd op 
het jaarcongres. Bij de beoordelingen die jullie invulden, mogen we stellen dat we 
weerom geslaagd zijn bij deze editie. Enkele malen werd de vraag gesteld naar meer 
casussen uit de praktijk. Dit is echter niet het opzet van het congres, we willen jullie 
juist meer randinformatie geven, het multidisciplinaire belang onderstrepen en 
nodigen hiervoor aanverwante beroepen zoals artsen, apothekers, kinesitherapeuten, 
verpleegkundigen,… uit. Voor casussen verwijzen we naar de bijscholingen, of heel 
nieuw, naar de casusvoorstellingen met aanvullende workshop die de BVV organiseert 
in heel België. Het onderwerp van de casussen vult het jaarcongres aan, we werken 
rond eelt en starten in Mechelen bij Consulta. De bedoeling is om ook bij onze 
andere sponsors hetzelfde opzet naar voor te brengen. De casusvoorstellingen in de 
verschillende regio’s worden aangekondigd in het Voetmagazine.

Zoals we op het jaarcongres reeds aanhaalden, zijn we nog op zoek naar nieuwe 
medewerkers, vooral naar de congressen toe. Voel jij je in je sas bij het organiseren 
van evenementen, het coördineren van taken of louter de logistieke ondersteuning, 
dan ben jij onze geschikte kandidaat. Om in te gaan op de vraag van onze leden, 
zoeken we nog naar mogelijke andere locaties voor het jaarcongres over heel België, 
ook hierbij kan jij je steentje bijdragen. Heb je interesse, zend dan een mailtje naar 
het ledensecretariaat, zo kunnen we je uitnodigen voor de eerstvolgende vergadering.

Geniet van de paasvakantie, de eitjes en de fijne familiemomenten;  
we zien jullie graag terug tegen het begin van de zomervakantie.

Greet D’Eer 
Hoofdredactie
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ICHTHYOSIS
Ichthyosis is een verzamelnaam 
voor een zeer heterogene groep 
van huidaandoeningen waarbij de 
verhoorning van de huid afwijkend is: er 
is een hyperkeratinisatie (= overmatige 
verhoorning). Er zijn dus heel veel 
verschillende vormen die elk hun eigen 
ontstaansmechanisme hebben en die 
zeer wisselend zijn in ernst.
Bij ichthyosis is er een onevenwicht 
tussen 1) de aanmaak van nieuwe 
huidcellen en 2) de afschilfering van 
dode huidcellen. Er zijn 3 mogelijkheden:
 » De productiesnelheid van 
nieuwe huidcellen is te groot: dit 
veroorzaakt proliferatieve (snelle 
vermenigvuldiging) hyperkeratose.

 » De cellen in de hoornlaag kunnen niet 
goed loslaten: dit geeft een retentie 
hyperkeratose

 » Er kan een combinatie zijn van beide.

Door dit onevenwicht stapelen 
huidschilfers zich op en ontstaat er 
een droge, schilferige huid die wat op 
een vissenhuid lijkt. Vandaar de naam 
ichthyosis die is afgeleid van het Grieks 
ichthys en dat betekent vis.  
De schilfering kan eventueel gepaard 
gaan met onderliggende roodheid en/of 
blaarvorming. Een patiënt met ichthyosis 
wordt geboren als collodion baby.

door Marleen Schatteman

LAMELLAIRE ICHTHYOSIS 
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COLLODION BABY
Een collodionmembraan is een helder, 
glimmend, perkamentachtig membraan 
dat strak gespannen is om het lichaam 
van de pasgeborene. Het is alsof het 
lichaampje werd ondergedompeld in 
vloeibare was die dan gestold is of als 
omzwachteld met plastiekfolie: “de 
pasgeborene in een harnas”.
Het membraan is een laag van huidcellen 
die zich hebben opgestapeld terwijl de 
baby groeide in de uterus. De huidcellen 
werden niet op een normale manier 
verwijderd.
Het is een tijdelijk verschijnsel 
dat spontaan verdwijnt na 2 tot 3 
weken. Het membraan droogt, barst 
en komt volledig los. Het mag NIET 
afgepeld worden! Na het afpellen 
worden de klinische verschijnselen 
van de onderliggende aandoening 
zichtbaar, zoals:  lamellaire ichthyose, 
epidermolytische ichthyose, congenitaal 
ichthyosiform erythroderma.
ZORG AAN COLLODION BABY
Collodion baby’s worden vaak (iets) te 
vroeg geboren. De problematiek van 
prematuriteit komt er daardoor ook 
nog eens extra bovenop en vraagt in 
sommige gevallen een nog dringender 
aanpak. Vaak zijn de baby’s klein/licht in 
verhouding tot hun leeftijd. 
Wegens het gevaar op complicaties, is 
een opname op een neonatale afdeling 
een noodzaak:
 » Complicaties bij 45%
 » Mortaliteit bij 11 %

Teamapproach is echt noodzakelijk: 
neonatoloog, oftalmoloog, dermatoloog, 
fysiotherapeut, geneticus, evt. anderen 
zoals orthopedist.

MOGELIJKE COMPLICATIES
Door de verstoorde barrièrefunctie:
Doordat bij de collodion baby’s de 
barrièrefunctie van de huid met de 
buitenwereld verstoord is, moet er bij de 
verzorging rekening gehouden worden 
met een aantal mogelijke complicaties:
 » Vochtverlies vanuit de diepere 
huidlagen

 » Warmteverlies waardoor verstoorde 
temperatuurregeling en instabiele 
lichaamstemperatuur

 » Verhoogd infectiegevaar
Door het strakke, dikke 
collodionmembraan:
Het strak aangespannen 
collodionmembraan kan de ademhaling 
bemoeilijken en geeft vervormingen van 
de gelaatstrekken:
Ectropion: 
Door de trekkracht van het membraan, 
worden de bovenste en onderste 
oogleden naar buiten gekeerd. Het 
rode, binnenste lid wordt daardoor 
voortdurend geïrriteerd. De ogen kunnen 
niet voldoende sluiten.
Eclabium:
Door het trekken van het collodion op de 
lippen kunnen deze naar buiten gekeerd 
worden.
Constricting bands, garrot:
Stroken van het membraan kunnen 
op bepaalde plaatsen extra hard 
aanspannen, vooral rond vingers en 
tenen.
Ondervoeding:
Voor het afpellen en weer opbouwen 
van de huid zijn veel calorieën nodig. 
Bij een collodion baby kan de opname 
van voldoende calorieën om normaal te 
groeien problematisch zijn.
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LAMELLAIRE ICHTHYOSIS 
De oorzaak van lamellaire ichthyosis is 
een genetische mutatie die autosomaal 
recessief wordt overgeërfd.
Autosomaal:  
 » Niet gelinkt aan geslachtshormonen
 » Het gemuteerde gen zit op de 
chromosomen 1 tot 22,  
maar NIET op 23

 » Even veel mannen als vrouwen kunnen 
dus de ziekte overerven

Recessief:
 » Het gezonde gen is de baas
 » 2 gemuteerde genen moeten 
samenkomen opdat het kind ziek zou 
zijn

 » Indien vader OF moeder één versie 
hebben van het gemuteerde gen: het 
kind zal niet ziek zijn, maar kan wel 
drager zijn.

 » Indien vader EN moeder één versie 
hebben van het gemuteerde gen: 
 » dan zijn ze niet ziek, wel drager
 » ze kunnen de mutatie doorgeven, met:

 » 2/4 kans dat kind drager is 
(1 gemuteerd gen komt samen met 
een gezond gen)
 » ¼ kans dat kind ziek is 
(2 gemuteerde genen komen samen)
 » ¼ kans dat kind noch ziek is,  
noch drager (2 gezonde genen)

Bij een lamellaire ichthyosis is er 
een versnelde turnover time van de 
epidermis. Dit is de tijd die de epidermis 
nodig heeft om zichzelf te vernieuwen. 
Dus, de tijd die een huidcel er over 
doet om van de laagste laag van de 
epidermis tot de buitenst te komen. Dit 
duurt ongeveer een maand. Wanneer dit 
proces sneller verloopt, dan betekent dit 
dat er meer cellen worden aangemaakt. 

Er is dus een productie van extra 
hoornstof of keratine: proliferatieve 
hyperkeratinisatie. De hoornlaag is 
verdikt.
KENMERKEN LAMELLAIRE ICHTHYOSIS
Lamellaire ichthyosis wordt gekenmerkt 
door grote, donkere, schijfvormige 
(=lamellaire) schubben over het grootste 
deel van de lichaamshuid. Soms is er 
onderliggende roodheid. De huid jeukt 
gewoonlijk of voelt pijnlijk aan omwille 
van barstjes.
Een ander, geassocieerd kenmerk: 
hypohidrose: dit is het verminderd 
vermogen tot zweten met 
warmte-intolerantie. Mensen met 
ichthyosis zijn vaak gevoeliger voor 
temperatuurwisselingen, zowel voor 
koude als voor koude. Bij koude is de 
huid vaak droger, pijnlijker, trekkerig, 
vertoont veel meer barstjes en kloven. 
Oververhitting is echter het grootste 
probleem want veel ichthyosepatiënten 
kunnen niet perspireren (door de huid 
ademhalen) en zweten enkel een heel 
klein beetje op bepaalde plaatsen van 
het lichaam (bv de neus, een klein beetje 
de wangen).
Er kunnen gehoorstoornissen ontstaan 
door schilfers die zich ophopen in de 
gehoorgang
Ter hoogte van handpalmen en voetzolen 
kan de huid sterk verdikt zijn. Dit is 
palmoplantair keratoderma en het 
kan aanleiding geven tot (ernstige) 
kloofvorming. De gevoeligheid kan 
verminderd zijn ten gevolge van de 
huiddikte. De dikke huidlaag op de 
voetzolen is bovendien erg glad.
Verder zien we ook: nageldystrofie, 
cicatriële alopecia (haaruitval ten gevolge 
van krabben/ littekens) en een beperking 
in de beweeglijkheid ten gevolge van 
huidstijfheid.
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LEVEN MET LAMELLAIRE ICHTHYOSIS
De behandeling van patiënten met 
ichthyosis moet 2 doelen proberen 
realiseren: ‘zich goed voelen’ en ‘er goed 
uitzien’.
Zich goed voelen
Opstaan, een douche nemen, zich 
aankleden en hup… naar het werk! Voor 
velen is dit de normale gang van zaken; 
voor patiënten met ichthyosis is dit 
eenvoudigweg ondenkbaar!
Om zich goed te voelen moet er 
geprobeerd worden om de huid zo zacht 
en zo soepel mogelijk te maken, en moet 
de hoornlaag dunner gemaakt worden. 
Dit vermindert de pijn bij het bewegen. 
Het is echter zeer arbeidsintensief en 
omvat vele uren van baden, schrobben, 
zalf smeren. Het is moeilijk vol te 
houden, vooral in combinatie met een 
fulltime job… en die job heb je nodig, 
want als je als ichthyosispatiënt je huid 
goed wil verzorgen dan moet je rekening 
houden met een groot budget. Dit 
dagelijks strubbelen tegen jeuk en pijn 

heeft een groot effect op het leven en 
vele patiënten klagen dan ook over een 
mindere kwaliteit van leven.
De taak van de gespecialiseerde 
voetverzorger bestaat er dan ook in om 
de patiënt zich goed te laten voelen. 
Helaas kunnen de voeten niet tot in 
de perfectie verzorgd worden net zoals 
bij de gezonde voet. De nagels worden 
verdund, bij voorkeur met het keramische 
freeskopje. Met de platte tang of de 
kloventang worden de loshangende 
eeltplakken weggeknipt en met de 
bistouri worden de resterende harde 
eeltlagen verwijderd. Afwerken met de 
grove rasp of freeskop. Hydrateren met 
een crème met hoog ureumgehalte. 
Ondertussen geef je de nodige aandacht 
aan de patiënt die een voetverzorging als 
zeer aangenaam en ontspannend ervaart. 



LENTE 2019 I 11

Er goed uitzien
Bij de behandeling moet er ook steeds 
naar gestreefd worden om ‘er goed uit te 
zien’, want als patiënt hoop je er steeds 
op dat mensen in de straat je niet/
minder zullen aanstaren en nastaren.
Vaak wordt er heel erg gemakkelijk 
gedaan over een huidaandoening. Maar 
wanneer je dag en nacht pijn en/of 
jeuk hebt, wanneer je uren spendeert 
aan lichamelijke verzorging, wanneer 
je ’s nachts regelmatig wakker wordt 
en overdag prikkelbaar bent… dan 
kun je wel stellen dat leven met een 
huidaandoening een grote impact op je 
leven heeft. Daar bovenop komen ook 
nog eens de psychologische gevolgen: 
verdriet, boosheid, onzekerheid, angst, 
schaamte, stress, sociale isolatie!
Vaak is een psycholoog aangewezen om 
de patiënt te helpen bij het verwerken 
van gevoelens van verdriet en angst, het 
beter leren omgaan met de aandoening. 
 
Het is een strijd die nooit stopt en die de patiënt nooit wint!
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HUIDCELLEN OP HOL
ATYPISCHE EELT
VERSLAG JAARCONGRES BVV 
ZATERDAG 26 JANUARI 2019 IN SYNTRA, HOGEKOUTER, SINT-NIKLAAS 

Na de ontvangst met koffie en thee en 
een eerste indruk van de sponsorstanden, 
werd het jaarcongres op gang getrokken 
door moderator Stefaan Van Poeck.
Zo’n 250 aanwezigen zorgden voor een 
volle zaal. 
De eerste spreker was Annick Pauwels, 
één van de kernleden van de BVV. 

Zij gaf uitleg over de huidige stand van 
zaken van de beroepsvereniging. Er zijn 
organisatorisch een aantal wijzigingen 
doorgevoerd na het afscheid van de vorige 
voorzitter, mevrouw Betty Waterschoot. Zij 
deed ook een oproep naar de aanwezigen 
om zich op te geven als vrijwilliger voor 
enkele administratieve taken. Door het 
wegvallen van een aantal vrijwilligers is er 
echt nood aan nieuw bloed. 

door Linda Noppe, Gespecialiseerd voetverzorger

Annick Pauwels
Stefaan Van Poeck 
Marleen Schatteman dr Veronique Goeteyn
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Verder sprak Annick Pauwels over het 
dossier paramedische erkenning, wat 
jammer genoeg, omdat onze regering in 
lopende zaken is, een beetje in de ijskast 
is terecht gekomen. 
Ook het beroepskwalificatie dossier en 
het kwaliteitslabel kwam even ter sprake. 
Details daarover zijn terug te vinden in 
vorige voetmagazines.
Daarna volgde een gesprek van de 
moderator met Mevrouw Marleen 
Schatteman, verpleegkundige en mama 
van Sandrine, die lijdt aan lamellaire 
ichthyosis en als collodion baby geboren 
werd.  Het was een heel beklijvende 
getuigenis over de vaak moeilijke evolutie 
op fysisch vlak, de uitgebreide, nooit 
aflatende verzorging, maar vooral ook 
de enorme psychologisch druk, zowel 
voor Sandrine als voor haar directe 
omgeving. Gelukkig kon Marleen besluiten, 
geïllustreerd door een mooie foto, dat 
haar dochter uitgegroeid is tot een 
gelukkige, evenwichtige vrouw. 
Dokter Veronique Goeteyn, dermatoloog, 
nam daarna het woord. Alhoewel haar 
onderwerp, pathologiën en atypische 
eeltvorming, een heel complexe materie 
is, slaagde zij er toch in om, op een 
rustige en gestructureerde manier, de vele 
verschillende vormen uit te leggen. De 
talrijke foto’s die zij toonde, illustreerden 
duidelijk dat het geen sinecure is om een 
diagnose te stellen. 

Haar advies: de alertheid van de 
voetverzorger is echt nodig. Het zo 
snel mogelijk doorverwijzen naar een 
dermatoloog bij plots optredende 
roodheid, blaasjes, eeltvorming, … geeft 
de zorgvrager de grootste kans op herstel. 
Tijdens de verdiende pauze, konden de 
aanwezigen de verschillende standen 
van de sponsors opnieuw bezoeken. 
In 5 verschillende ruimten werden 
nieuwe producten voorgesteld, werd 
grondig uitleg gegeven over frezen en 
loupelampen, tangen en vijlen, crèmes en 
lotions, koffers en comfort schoenen, enz. 
en werden er vele vragen beantwoord. Het 
was druk maar heel interessant.  
Na de pauze kwam Stijn Lazeure, 
apotheker, verschillende visies op 
behandelingen geven. We kregen eerst 
een beknopte uitleg over bestaande 
medicatie, waarom we soms best kiezen 
voor magistrale bereiding (kostprijs), 
wat de specialiteiten zijn in de apotheek 
ten opzichte van bv. warenhuis of 
parfumeriezaak (grondiger testen) enz. 
En daarna werd het belang toegelicht van 
de juiste toepassing van de verschillende 
crèmes: antibiotica (infectie), antimycotica 
(schimmels) en corticosteroïden 
(roodheid, blaasjes).
Als laatste waren Louise De Beule, 
podoloog en opnieuw Annick Pauwels, 
nu in haar functie als gespecialiseerd 
voetverzorger, aan de beurt. 

Louise De Beule 
Annick Pauwelsdr Veronique Goeteyn Stijn Lazeure
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Zij brachten enkele casussen zoals 
hyperkeratotisch eczeem, palmoplantaire 
keratodermie, lamellaire ichthyosis, pitted 
keratolysis.
Louise De Beule vertelde verder 
over de materialen waaruit 
steunzolen werden gemaakt, de 
verschillende voor- en nadelen en hun 
onderhoudsmogelijkheden. 

Zij gaf ons ook een belangrijke tip mee: 
beklede steunzolen nooit drogen bij een 
warmtebron!
De middag werd afgesloten met een 
receptie en frietjes, de standen van de 
sponsors bleven nog een tijdje open en 
werden ook druk bezocht. 
Besluit: het was op vele vlakken een 
leerrijke voormiddag.

trycare.be 
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Eind januari 2018 organiseerden we het 
BVV-Jaarcongres ‘Voeten aan de top’ 

over sporters en voetproblemen. Een 
geslaagd congres al was het voor ons 
toch een moeilijk moment om afscheid 
te nemen van Betty Waterschoot als 
voorzitter. Ze heeft de vereniging jaren 
geleden nieuw leven in geblazen en ons 
beroep ‘Gespecialiseerde Voetverzorger‘ 
op de kaart gebracht, het beroeps-
competentieprofiel van de SERV is 
hiervan een voorbeeld (te raadplegen via 
onze website). Hierdoor zitten we nu mee 
aan diverse onderhandelingstafels. Door 
haar inzet en volharding is onze toekomst 
ingezet. We zijn haar enorm dankbaar 
voor haar moed en volharding. Heidi 
Huysmans nam tijdelijk haar functie over. 

Naar aanleiding van het ontslag 
van de voorzitter, de secretaris 

Eva Dobbelaere en Bert Van Cauteren 
als bestuurslid hebben we moeten 
brainstormen over een reorganisatie van 
onze vereniging. 
We hebben gekozen voor 3 statuten 
voor medewerkers: het kernbestuur 
bestaande uit 4 leden. Het secretariaat 
en ledensecretariaat bemand door 
Annick Van Bael, de penningmeester 
en verantwoordelijke voor de 
sponsoring Chris Peetermans, de 
redacteur Voetmagazine en 
publicatieverantwoordelijke Greet 
D’Eer en tenslotte ikzelf, Annick 
Pauwels, verantwoordelijke congressen, 
opleidingen en voorzitter.

Dit kernbestuur wordt aangevuld 
met leden van de raad van bestuur 
die meewerken aan de verschillende 
projecten; Miet Delanghe, Heidi 
Huysmans en Kimberley Eecloo.
Daarnaast hebben we nog enkele losse 
medewerkers die op vraag van de raad 
van bestuur specifieke hulp bieden. In 
deze hoedanigheid ondersteunt Betty 
Waterschoot nog steeds de BVV.

Op 13 oktober organiseerden we 
voor de 3de keer een congres 

voor onze studenten Gespecialiseerde 
voetverzorging. Dit tweejaarlijks 
studentencongres maakt onze 
toekomstige collega’s warm om op de 
arbeidsmarkt te stappen. We geven 
hun informatie over hun opstart als 
zelfstandige GVV en hoe hun weg 
te vinden in een interdisciplinaire 
samenwerking. 

Vier keer hebben we een nieuwe 
Voetmagazine uitgegeven. Greet De 

Winne is hierbij onze nieuwste aanwinst 
en verrast ons steeds met een leuke 
column.

Ook via de sociale media hebben we 
regelmatig van ons laten horen. 

Facebook heeft onder Gemma Minke een 
nieuwe impuls gekregen. Op regelmatige 
basis werden allerlei weetjes gepost. 
Aan de hand van het toenemend aantal 
volgers, kunnen we stellen dat dit door 
jullie sterk geapprecieerd wordt. 

WAT DEED DE BVV VOOR HAAR LEDEN IN 2018?
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WAT DEED DE BVV VOOR HAAR LEDEN IN 2018?
Naar aanleiding van de afschaffing van 

de vestigingsreglementering door 
de Vlaamse regering met ingang januari 
2018 hebben we het accreditatiesysteem 
van het BVV-kwaliteitslabel aangepast. 
Er wordt met het nieuwe systeem 
onmiddellijk onderscheid gemaakt 
tussen Gespecialiseerde voetverzorgers 
met een erkend diploma afgestemd 
op het beroepscompetentieprofiel en 
andere voetverzorgers.
Het huidige label is geldig tot eind 2020. 
Met dit label kunnen BVV-leden zich 
profileren als waardige professionals.

En natuurlijk is de BVV de belangen 
van de GVV blijven verdedigen 

op de Federale overheidsdienst 
Volksgezondheid en Sociale zaken in 
het kader van een nieuw KB voor de 
paramedische erkenning van ons beroep. 
Op basis van ons document ‘Voorstel 
naar een betere eerstelijnsvoetzorg’ 
hebben we onderhandelingen gehad in 
de werkgroep ‘Voetzorg’ onder leiding 
van Dr. Greta Dereymaeker. Er is nu 
een compromis over één KB Voetzorg, 
met daarin de beschrijving van de twee 
beroepen, Podoloog en Gespecialiseerd 
voetverzorger.

De preventieve en interdisciplinaire taak 
van de GVV zetten we hierbij duidelijk 
op de voorgrond. Het voorstel KB 
werd goedgekeurd door de Technische 
Commissie van de paramedische 
beroepen en de Federale Raad voor 
paramedische beroepen en ligt sinds 
enkele maanden op het kabinet van 
Volksgezondheid ter goedkeuring. 
Doordat we sindsdien met een regering 
in lopende zaken te maken hebben is 
ons dossier nog niet afgehandeld binnen 
de legislatuur van minister Maggy De 
Block en moeten we alsnog afwachten.

Ondertussen zitten we niet stil. 
We werken samen met de 

Vlaamse overheid, meer bepaald 
het Agentschap voor kwaliteitszorg 
in onderwijs en vorming, aan het 
beroepskwalificatiedossier van de GVV 
op basis van het voorstel KB. Aan de 
hand van het kwalificatieniveau zal de 
toekomstige opleiding GVV opgemaakt 
worden.
Via het Voetmagazine, de website en 
onze facebookpagina blijven we zowel 
jullie als andere voetzorgverleners 
en patiëntenverenigingen correct 
informeren.
Het BVV team
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BALANS TECHNOLOGIE

STRETCHWALKER®- Innovatief 
zoolconcept naar een Japans idee. 
Zorgt voor een natuurlijke lichaamshouding.

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 
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VRAGEN OP EEN BLAADJE

MOGEN DE FOTO’S
VAN DE PRESENTATIE OP HET BVV-
JAARCONGRES GEBRUIKT WORDEN 
VOOR MIJN EIGEN WEBSITE?
Dit kunnen we helaas niet toelaten. De foto’s, net zoals het BVV-logo, zijn eigendom 
van de vereniging en mogen niet door derden gebruikt worden.  
Ik verwijs hiervoor ook naar onze vermelding in het Voetmagazine, ook jouw 
gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

“In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 25 mei 2018 
(AVG / GDPR) heeft u inzage- en correctierecht. 
COPYRIGHT© Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever.”

LENTE 2019 I 19

Meer info op 
de ledenpagina
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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 
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OPLEIDINGSAANBOD
 CONSULTA NV
Generaal De Wittelaan 5a, 2800 Mechelen
S 015 29 48 48 info@consulta.cc  www.consulta.cc

NASPAN NAGELBEUGELTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: vrijdag 5 april 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 13u
€ 125
model en basis pedicure materiaal meebrengen, max 6 deelnemers

FREES- EN TURBINE FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: vrijdag 26 april 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 13u
€ 105
model en basis pedicure materiaal meebrengen, max 6 deelnemers

CASUÏSTIEKEN MET OVERLEG “EELT”  20 punten
Startdatum: vrijdag 17 mei 2019, 24 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 13u30 — 17u30
€ 295
Bespreken van verschillende casussen. max 12 deelnemers

VOETZORG BIJ REUMA 100 punten
Startdatum: eind september. Data volgt
Aantal sessies: 10 13 — 17u
€ 995
Meer informatie volgt. Deze opleiding komt in aanmerking voor de speciale 
vermelding op de website.

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 € 125,00*

BENELUX

NAMROL PODOSTOELEN & UNITS

KWALITEIT, DESIGN & ERGONOMIE VOOR DE VOETVERZORGER!

Het Spaanse merk Namrol is internationaal één van de marktleiders in de voetverzorgingssector. 
Dankzij het ruime aanbod aan behandelzetels, taboeretten, meubels, 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 voetverzorgingspraktijk, 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.

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

Passion for Quality

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

Namrol Omega: laat uw stoel het zware werk doen!
• Werk ergonomisch: 360° draaibaar, tot 130 cm werkhoogte 
• Werk e�  ciënt: 2 one touch programeerbare werkstanden
• Werk hygiënisch: desinfecteerbare skai

Namrol Futura Plus
• Standaard uitrusting:
        - Digitaal touch bedieningspaneel
        - NSK nattechniek handstuk NBX/PX65
        - Geïntegreerde geluidsarme compressor
        - 3 functie spuit: water, lucht & gecombineerd

• Tal van opties:
    - Tot 4 handstukken
    - Afzuiging
    - Dentale lamp
    - ...

Namrol Omega

Namrol taboeret Cosmos

Namrol Futura Plus

Voetmagazine_lente2019.indd   1 7/02/19   10:36
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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

WORKSHOP NATFREZEN & 
ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
1 april, 15 april, 10 mei, 6 juni, 4 juli, 21 augustus, 3 september, 16 oktober, 
4 november, 2 december 2019
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
12 april, 6 mei, 3 juni, 28 augustus, 29 oktober, 4 december 2019
Aantal sessies: 1 9u — 12u30
€ 45

INFOSESSIE BUSCH FREZEN 20 punten
12 april, 6 mei, 3 juni, 28 augustus, 29 oktober, 4 december 2019
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u
€ 25

BASISOPLEIDING ORTHONYXIE 40 punten
3 april, 5 april, 5 juni, 20 juni, 20 augustus, 17 oktober, 31 oktober,  
25 november 2019
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

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

WORKSHOP EHWO (EERSTE HULP BIJ WONDGEVALLEN) 20 punten
17 juni 2019
Aantal sessies: 1 12u30 — 16u30
€ 60
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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

Turnhoutsebaan 92-94 - 2100 Deurne
03 326 11 30

www.schaeps.be

Afdeling schoenen

61042296100 - 62701788241

BEKIJK ONZE 
COLLECTIES OP

WWW.SCHAEPS.BE

trycare.be 
Voetverzorgingsgroothandel 
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ORTHOPEDIE • SCHOENEN • BANDAGISTERIE • BORSTCARE • MOBILITEIT • HOMECARE
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BEKIJK ONZE 
COLLECTIES OP

WWW.SCHAEPS.BE
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Alle modellen met
uitneembaar voetbed,
geschikt voor steunzolen.

EN NOG VEEL MEER … ... OP WWW.SCHAEPS.BE

RIZIV 61042296100 - 62701788241

2D & 3D 
digitale 

voetanalyse

Stretchschoenen

STRETCH VOOR MOEILIJKE
& GEVOELIGE

VOETEN

Verzorgings-
pantoffels

• Pantoffels

• Wijde opening

• Wasbaar

• Zachte gepolsterde & 
 afwasbare binnenvoering

• Verschillende    
 breedtematen 
 met extra teenruimte

• Verstijfde loopzool 
 met afwikkeling

Diabetes- en 
reumaschoenen

Stadsschoenen

Afrolschoenen

De balanszool
zorgt voor 

een gezonde 
en natuurlijke 

lichaamshouding.

Sneakers

Aanstekers

Heren

• Gore-Tex

• Uitneembaar 
 voetbed

• Brede en normale 
 modellen

Wandelschoenen

Orthopedische maatschoenen 
bieden een oplossing voor zeer 
moeilijke voeten.

Orthopedische
maatschoenen

Enkellaarsjes
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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
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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.

FREESTECHNIEKEN & FREZEN (OOK DE KERAMISCHE FREZEN) 20 punten
Startdatum: zaterdag 6 april - 28 oktober 2019
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 55

SPANGEN 20 punten
Startdatum: 4 maart - 14 oktober 2019
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 55

HFL
Sterrenwacht 143, 3550 Zolder
Potvlietlaan 2, 2600 Antwerpen
S 03 437 81 54 info@hflproducts.com www.hflproducts.com
Inschrijven kan via info@hflproducts.com

ORTHESIOLOGIE EN DRUKVERBANDTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: zaterdag 30 maart (Zolder) - zaterdag 27 april (Antwerpen)
Aantal sessies: 1 10 — 16u

DRUKONTLASTENDE EN ONDERSTEUNENDE ZOOLTJES  20 punten
Startdatum: dinsdag 4 juni (Zolder), dinsdag 11 juni (Antwerpen)
Aantal sessies: 1 10 — 16u

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

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.



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)

Officiële 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!
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Booiebos 6A
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F 056 72 89 22
info@intermedi.be 
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www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

Ontdek het 
volledige gamma 
op onze stand!

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 PODOSTRIPE  20 punten
Startdatum: maandag 1 april (Harelbeke) - dinsdag 7 mei (Drongen) 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u
€ 215 pakket + workshop + certificaat inbegrepen

CURSUS ORTHOPLASTIE  20 punten
Startdatum: woensdag 3 april (Harelbeke) -  per sessie 
woensdag 17 april (Drongen) 2019
Aantal sessies: 2 13u30 - 17u30
€ 225 cursus + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP LCN WILDE PEDIQUE  20 punten
Startdatum: 2 maart, 20 mei (Harelbeke) - 6 april, 13 mei (Drongen) 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 70 — workshop + certificaat inbegrepen
€ 120 — workshop + pakket LCN Wilde Pedique (zonder lamp) + certificaat

WORKSHOP COMBIPED  20 punten
Startdatum: maandag 6 mei (Drongen) - maandag 24 juni (Harelbeke) 2019
Aantal sessies: 1 9u30 - 12u30
€ 238 workshop + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP PODOFIX  20 punten
Startdatum: zaterdag 4 mei (Harelbeke) - zaterdag 8 juni (Drongen) 2019
Aantal sessies: 1 9 - 12u
€ 238 workshop + pakket + certificaat inbegrepen



32 I LENTE 2019

* 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

© 2019 Mylan inc. - INFO-MARKT-2019-017 – Date of creation 02/2019

NALOC

DRIEVOUDIGE
WERKING

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

De Naloc app  
helpt u voor uw behandeling.

1  Vernietigt de schimmel*

2  Herstelt de normale nagelkleur 

3  Versterkt de functionele  

 structuur van de nagel

Lees meer:   

www.naloc.be

1 ENKELE APPLICATIE PER DAG

NIEUW
• verbeterde formule
• verbeterde design

2019-02 Naloc Pub A5.indd   1 21/02/2019   15:26
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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

ORTHESE 20 punten
Startdatum: dinsdag 12 maart 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 102,85 Leuven

MEDISCH TAPEN VOOR VOETVERZORGERS  20 punten
Startdatum: zaterdag 16 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 4 9 — 12u
€ 286,20 Mechelen

WORKSHOP BS QUICK SPANGE  20 punten
Startdatum: maandag 27 mei (Harelbeke), maandag 3 juni (Drongen) 2019
Aantal sessies: 1 9u30 - 12u30
€ 140 workshop + pakket + certificaat inbegrepen

CURSUS FREESTECHNIEKEN  20 punten
Startdatum: woensdag 8 mei (Harelbeke) 2019  per sessie
Aantal sessies: 2 14 - 17u
€ 150 workshop + certificaat inbegrepen
2e sessie model+natfreestoestel meebrengen

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



Verwen uw voeten met Verwen uw voeten met 
FinnComfort

Bij FinnComfort draait het vooral om 
wat u niet ziet, het geheim zit in de 
schoen. We bieden schoenen met de 
perfecte ondersteuning door de 
combinati e van medische know-how, 
innovati eve toepassingen en traditi oneel 
handwerk. De opti male pasvorm 
verzekert een schokabsorberende 
en natuurlijke afwikkeling van de voet. 

Alle FinnComfort schoenen bieden 
bewegingsvrijheid voor de tenen en zijn 
voorzien van een uitneembaar voetbed. 
Het bijgeleverde comfortvoetbed zorgt 
voor een natuurlijke afwikkeling waardoor 
u ontspannend kunt lopen. 

N
iue

we
 co

lle
cti

e

Didier Hanse

didier@hooijergroep.eu
tel  0476/698904

www.fi nncomfort.nl
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Verwen uw voeten met Verwen uw voeten met 
FinnComfort

Bij FinnComfort draait het vooral om 
wat u niet ziet, het geheim zit in de 
schoen. We bieden schoenen met de 
perfecte ondersteuning door de 
combinati e van medische know-how, 
innovati eve toepassingen en traditi oneel 
handwerk. De opti male pasvorm 
verzekert een schokabsorberende 
en natuurlijke afwikkeling van de voet. 

Alle FinnComfort schoenen bieden 
bewegingsvrijheid voor de tenen en zijn 
voorzien van een uitneembaar voetbed. 
Het bijgeleverde comfortvoetbed zorgt 
voor een natuurlijke afwikkeling waardoor 
u ontspannend kunt lopen. 
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Didier Hanse

didier@hooijergroep.eu
tel  0476/698904

www.fi nncomfort.nl

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

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

EELT EN LIKDOORNS 40 punten
Startdatum: donderdag 16 mei 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 134,13 Mechelen

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
€ 78,65 Leuven

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK) 20 punten
Startdatum: dinsdag 4 juni 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 217,80 Antwerpen

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



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
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SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: donderdag 13 juni 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 65 Leuven

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

ANTIDRUK- EN VILTTECHNIEKEN 40 punten
Startdatum: donderdag 23 mei 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 135,79 Mechelen

SYNTRA BRUSSEL
Stallestraat 292, 1180 Brussel (Ukkel)
S 02 331 68 01 info@syntrabrussel.be

HYGIËNE IN DE PRAKTIJKRUIMTE EN OP VERPLAATSING 20 punten
Startdatum: 30 maart 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 11 mei 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

VERBANDLEER 20 punten
Startdatum: 15 juni 2019
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel
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PEDI
PODO SLINDER

SPA
PEDI SPA

PODO
PODO DREAM

PEDI
GEMYA EVO

MEDICAL
DREAMED 4M

PODOLOGY
PODO HIGH

PEDI
PODO 5

PODOMIX
available in 3 models

available in 30 colours!
zonder meerprijs

Podo Mix 1 motor
Podo Mix 2 motors
Podo Mix 3 motors

Pedicure

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 

www.intermedi.be
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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

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

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

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



40 I LENTE 2019

Opleidingen voetverzorging

Nagelbeugeltechniek - Freestechnieken - Schimmels - Orthese  
Microbiologie - Voetzorg bij dementen - Marketing in de pedicurepraktijk

...en nog veel meer
Behaal 20 BVV-punten per sessie. Schrijf je in op syntra.nu/voetverzorger

 

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 
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INGEGROEIDE NAGELS 40 punten
Startdatum: dinsdag 25 juni 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 125 Campus Neerpelt

TAMPONNAGES EN ORTHONYXIE 40 punten
Startdatum: maandag 1 juli 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 150 Campus Neerpelt

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 40 punten
Startdatum: woensdag 3 juli 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 150 Campus Hasselt

LIKDOORNS VERZORGEN 20 punten
Startdatum: donderdag 4 juli 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Hasselt

INTRODUCTIE ONCOLOGISCH VOETVERZORGER 20 punten
Startdatum: maandag 26 augustus 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 86 Campus Hasselt

DEMENTIE EN VOETZORG 20 punten
Startdatum: donderdag 29 augustus 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Hasselt

ORTHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: woensdag 4 september 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 80 Campus Hasselt
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TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 40 punten
Startdatum: dinsdag 10 september 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 150 Campus Neerpelt

OPFRISSING DIABEETVOET 40 punten
Startdatum: donderdag 10 september 2019
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 125 Campus Hasselt

DE EERSTE HULP BIJ WONDZORG 20 punten
Startdatum: maandag 16 september 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Hasselt

DE EERSTE HULP BIJ WONDZORG 20 punten
Startdatum: donderdag 19 september 2019
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Campus Neerpelt

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

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.
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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

NAGELREGULATIETECHNIEK MET FOTOPOLIMERISATIE 20 punten
Startdatum: 12 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 219 Sint-Niklaas

ANTI-DRUK & VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: dinsdag 19 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 135 Aalst

ORTHONYXIE 20 punten
Startdatum: 21 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 175 Aalst

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 25 april 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 115 Aalst

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

TAMPONNAGE EN ONYCHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: dinsdag 14 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 135 Aalst
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Eenvoudig aan 
te brengen

Sneldrogend

Niet plakkend

Maniskin Plus is een desinfecterende gel voor handen en voeten, ter bestrijding van bacteriën en 
gisten. Maniskin Plus is verkrijgbaar bij de vakgroothandel in 250 en 500 ml verpakkingen, voorzien 
van een handige dispenser. Maniskin Plus is toegelaten als biocide in Nederland (15582N) en België 
(5218B). Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Maniskin Plus
Desinfecterende gel
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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

 (*) Betaling met KMO portefuille mogelijk

FREESTECHNIEKEN IN DE VOETVERZORGING* 20 punten
Startdatum: 11 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 133,10 Campus  Brugge

DE DIABETISCHE VOET* 20 punten
Startdatum: 12 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 223,85 Campus  Veurne
Neuropen inbegrepen
Deze opleiding komt niet in aanmerking voor de vermelding op de website!

DE DIABETISCHE VOET* 20 punten
Startdatum: 9 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 223,85 Campus  Brugge
Neuropen inbegrepen
Deze opleiding komt niet in aanmerking voor de vermelding op de website!
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IBX NAIL SYSTEM 20 punten
Startdatum: 14 maart 2019
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 297,66 Campus Brugge

NAGELAANDOENINGEN EN BEHANDELMETHODEN 20 punten
Startdatum: 14 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 121 Campus Kortrijk

STAP- EN LOOPANALYSE IN FUNCTIE VAN VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 26 maart 2019 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 133,10 Campus Kortrijk

COMBIPED* 20 punten
Startdatum: 24 april 2019 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 287,98 Campus Brugge
(en grondstofpakket)

VOET EN SCHOEN, SCHOEN EN VOET* 20 punten
Startdatum: 13 mei 2019 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 177,87 Campus Brugge
Handboek ‘de blauwdruk interpreteren’ is inbegrepen.

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

Alle vermelde bedragen zijn excl BTW.



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 2020 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

HIER ADVERTEREN?

MEER INFO VIA

PENNINGMEESTER@VOETMAGAZINE.BE



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
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Vind je gespecialiseerd voetverzorger op www.voetmagazine.be
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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 € 125,00 BENELUX

ONTDEK DE NIEUWE VOETMASSAGE EMULSIE VAN BIO BALANCE

Lichte, hydraterende en relaxerende emulsie voor voetmassage
verrijkt met met Aloë Vera, Vitamine E en Amandelolie.

            

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.     



DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
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GRATIS THUISLEVERING VANAF € 125,00 BENELUX

ONTDEK DE NIEUWE VOETMASSAGE EMULSIE VAN BIO BALANCE

Lichte, hydraterende en relaxerende emulsie voor voetmassage
verrijkt met met Aloë Vera, Vitamine E en Amandelolie.
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De eerste zonnestralen lokken hen naar 
onze praktijk. Want ze willen perfecte 
zomervoetjes, voor in sandalen,… 
natuurlijk! 
Je hebt ze in geen maanden gezien, want 
in de winter, goed verstopt in kousen en 
schoenen, geen enkel probleem met hun 
voetjes!
En nu lijken ze pas een eerste keer 
in maanden goed naar hun voeten 
te kijken… en het oogt niet fraai! Dus 
huppakee naar de voetverzorger! 
Ga maar aan de slag met je freestoestel 
en je bistouri’s, verwijder maar maanden 
eeltgroei, kalknagels, likdoorns,… 
Knip en vijl dat het een lieve lust is. 
Met – als het even kan – een prachtig 
resultaat!

Voetjes en nagels als nieuw, als het 
nieuwe seizoen dat zich stralend 
aankondigt, Voor een nieuwe collectie 
sandalen die perfect zal staan aan hun 
voetjes. Ook nog liefst in een halfuurtje, 
want druk, druk, druk!
Herken je ze ook van ver? Vaak subliem 
uitgedost, perfecte gemakieerd, 
gescherpte gelnagels.  
Maar dan die voetjes,…  
Lieve help, die krijg je niet zo snel OK! 
Dus opnieuw raad je aan wat frequenter 
langs te komen, en uiteraard ook in de 
winter. 
Maar dat zal niet lukken, want druk, 
druk, druk! We mogen natuurlijk niet 
veralgemenen, en geen stempels 
plakken, maar toch… ;-)

Greet De Winne



FlyBox Pedicure
Uw allesomvattende mobiele werkstation

Deze Flybox omvat:
• Trolley
• Ingebouwde natfreesmotor
• 2x Opbergboxen “Large” met 

opvouw- en wasbare mand
• Led Loupelamp met USB
• Regenhoes en riem
• Opblaasbaar beensteunkussen en 

hygiënische beschermingsdoekjes
• Tray

Vast bedrag per maand  inclusief onderhoud, reparatie
 en eventueel vervangtoestel  (vanaf EUR 89,- per maand excl. btw)

Gen. De Wittelaan 5a • 2800 Mechelen
tel: +32 (0) 15 29 48 48 

info@consulta.cc • www.consulta.cc

NBX NLX NANO LED

Pododent I 

PDL 40 LED

Beschikbaar met

4 verschillende motoren

NIEUW !!
Nu ook beschikbaar in renting
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