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EDITORIAAL

De winterse dagen komen eraan, tijd om voor het knapperende haardvuur de nieuwste 
editie van het Voetmagazine in de hand te nemen.

De werkzaamheden van het bestuur gaan in een laatste rechte lijn naar het jaarcongres 
toe. Een hele uitdaging, op een heel nieuwe locatie want we worden groot en moesten op 
zoek naar een grotere zaal! Positief natuurlijk, dat zoveel gespecialiseerde voetverzorgers 
ons hun vertrouwen schenken, waarvoor onze oprechte dank! We verdedigen niet enkel 
de belangen van de gespecialiseerde voetverzorger in België, maar bieden onze leden 
nog steeds een waardevol gratis jaarcongres.

We kozen weerom voor een zeer praktisch onderwerp: ‘Loopt je zorgvrager gesmeerd?’: 
welke producten gebruiken we zelf in de voetverzorgingspraktijk ter behandeling van 
huidproblemen, welke adviseren we aan onze zorgvrager, welke producten gaan onze 
zorgvragers zelf halen in de apotheek, welke worden door de apotheker gemaakt: zowel 
mét als zonder voorschrift van een arts, wat zijn de werkzame stoffen in die producten 
en hoe werken ze, wanneer adviseren we welke crèmes, zalven of vloeistoffen aan onze 
zorgvragers? Vragen die na het congres zullen beantwoord zijn. Wij zijn alvast aan het 
werk gegaan met stalen die we ontvingen, zodat we, net zoals de vorige jaren, met 
voldoende casussen het onderwerp kunnen toelichten. Na het congres kunnen jullie 
zelf aan het werk, de stalen voor onze congresgangers worden momenteel in grote 
hoeveelheden aangeleverd. 

Voor het eerst gaan we ook internationaal en zorgen we voor simultaanvertaling vanuit 
het Duits, waarvoor dank aan onze hoofdsponsor én invoerder van deze producten.

De BVV werkt, naast het jaarcongres, verder aan de paramedische erkenning van de 
gespecialiseerde voetverzorging. We hebben al diverse overlegmomenten achter de rug, 
niet enkel met de voorzitters van de diverse commissies, maar ook met onze Waalse 
collega’s, artsen en podologen. Een Koninklijk Besluit (KB) is een federale aangelegenheid, 
waarbij de visies over het werkdomein en de opleidingen van de GVV uniform moeten 
zijn voor Wallonië en Vlaanderen. Een heikel punt aangezien dit tot op heden niet zo was, 
maar we zijn er voorlopig in geslaagd onze Waalse collega’s te overtuigen om dit samen 
verder te uniformiseren: l’union fait la force!. De BVV heeft een update van het advies KB 
voor de paramedische erkenning aangevraagd. Zodra we een nieuwe regering hebben, 
hopen we dat die ons dossier opnieuw opneemt en finaliseert. We blijven ons inzetten 
voor een kwalitatief hoogstaande voetzorg in België!

Namens het voltallige BVV-bestuur 
wens ik jullie een heel fijn eindejaar 
toe, en een heel mooi, gezond 
nieuw jaar met vreugdevolle 
werkmomenten!

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

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

Enkele troeven van AMMA: 
1. U en uw erfgenamen blijven beschermd, zelfs na het einde van het contract! 
2. Bijna geen uitsluitingen 
3. Dekking van lichamelijke letsels tot € 5 000 000 en materiële schade tot € 250.000                                   
4. Een waarborg rechtsbijstand 
5. Vaste interne contactpersoon bij Amma  
 

 

 
Wilt u bijkomende informatie? 

Contactpersoon AMMA Verzekeringen: 
Ilé Rombouts 

E-mail: ile.rombouts@amma.be 
GSM: 0479/10.58.11 

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

verzekeraar zodat u zo snel mogelijk van deze aanbieding gebruik kan maken! 
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SCHIMMELINFECTIE VAN DE NAGEL 
AAN DE VOET 
VERWEKKERS

Een schimmelinfectie aan de nagelplaat 
van de tenen kan worden aangeduid 
met de termen onychomycose of tinea 
unguium. De naam unguium wordt 
gebruikt wanneer de verwekker een 
dermatofyt is. Onychomycose is een 
breder begrip en wordt gebruikt voor 
alle schimmelinfecties veroorzaakt 
door dermatofyten, gisten of non–
dermatofyten. Een onychomycose wordt 
meestal veroorzaakt door dermatofyten, 
vooral Trychophyton rubrum. 
Onychomycose is verantwoordelijk voor 
de helft van de nagelafwijkingen en 
meer dan 1/3 van alle dermatofytosen. 
Ze komen voor bij mogelijk meer dan 
10% van de algemene bevolking en de 
prevalentie neemt toe met de leeftijd. 
Men spreekt van primaire onychomycose 
wanneer de schimmelinfectie begint 

op voorheen normale gezonde nagels. 
Een secundaire onychomycose is 
een schimmelinfectie in de nagels 
die al door ziekte waren aangetast, 
zoals door psoriasis, lichen planus, of 
dystrofie door andere oorzaken. In de 
volksmond spreekt men ook wel eens 
van kalknagels. Het begrip kalknagel is 
een beschrijvend woord voor een dikke 
geelgekleurde, harde, soms afgebrokkelde 
nagelplaat. Omdat het veel bij ouderen 
voorkomt denkt men vaak dat een 
kalknagel iets is dat bij ouderdom hoort. 
Meestal zijn deze nagels het gevolg van 
een schimmelinfectie. Kalknagels ofwel 
onychauxis is een aandoening van een 
nagel waarbij deze sterk verdikt is, maar 
niet vervormd. Deze verdikking kan het 
gevolg zijn van trauma, psoriasis, of in 
sommige gevallen erfelijkheid.  
Kalknagels zijn minder weerbaar 
en daardoor bevattelijk voor 
schimmelinfecties. Kalknagel is dus zeker 
geen synoniem voor een door schimmel 
aangetaste nagel.

door Saskia Rogiers

SCHIMMELDIAGNOSTIEK
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KLINISCH BEELD VAN ONYCHOMYCOSE

Bij 25-35 % van de patiënten 
met onychomycose is er ook een 
schimmelinfectie aan de huid van 
de voeten aanwezig (tinea pedis) en 
men neemt aan dat de nagelinfectie 
meestal van daaruit ontstaat. Er zijn vier 
plaatsen waar schimmels de nagelplaat 
binnendringen: 
 » corpus inguis (nagelplaat), 
 » hyponychium (uiteinde nagelplaat), 
 » lunula (half maantje),
 » eponychium (nagelriem).

anatomie van de teennagel

plaatsen van besmetting

Een schimmelinfectie van de nagel 
begint meestal via een beschadigde 
nagelplaat, aan de nagelriem of aan 
de laterale zijde. De laterale zijde is de 
plaats aan de teennagels waar schoenen 
druk kunnen uitoefenen of waar mogelijk 
beschadigingen kunnen optreden. Het 
klinische beeld van een schimmelinfectie 

van de nagel is afhankelijk van het 
deel van de nagelplaat waar de infectie 
begint. Vaak is de beschadiging van een 
nagel de plek waar de infectie ontstaat. 
De schimmel groeit in of onder de 
nagelplaat en de schimmelgroei leidt 
tot een uitgebreid netwerk van kanalen 
en kleine holtes in de nagelplaat, die 
daardoor ondoorzichtig wordt. Deze 
kan daarna geel, wit, bruin of zelfs bijna 
zwart verkleuren. Op termijn verkruimelt 
de nagel en wordt hij vernietigd. Vaak 
is er subunguale hyperkeratosis, doch 
het ontstaan hiervan is nog steeds 
onduidelijk. De grote tenen zijn het 
meest aangedaan. Een schimmelinfectie 
zie je ook in een nagel die al niet zo goed 
groeide. Door bijvoorbeeld een slechte 
bloedsomloop gaan de nagels langzamer 
groeien en de schimmel krijgt hierdoor 
meer kans. Bovendien krijgt men bij 
het ouder worden een grotere kans op 
moeilijke voeten, waardoor bepaalde 
nagels in de schoenen onder extra druk 
komen te staan en ook dat bevordert 
de kans op een schimmelinfectie van 
de nagel. Als alle nagels een afwijking 
gaan vertonen, moeten we aan andere 
oorzaken denken, bijvoorbeeld aan 
psoriasis (zie verder onderscheid tussen 
nagelpsoriasis en onychomycose). Zelden 
wordt een nagelafwijking aan de voeten 
veroorzaakt door een Candida species, 
die dan meestal afkomstig is uit een 
chronisch paronychium. 
Er zijn diverse klinische verschijnings-
vormen van onychomycose:  
distale en laterale onychomycose,  
witte oppervlakkige onychomycose, 
proximale subunguale onychomycose en 
totale dystrofische onychomycose. 
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Distale en laterale onychomycose
Van alle schimmelinfecties komen 
distale en laterale onychomycose 
het meest voor. De infectie begint 
aan één teen (meestal de hallux) 
van waaruit later andere nagels 
kunnen geïnfecteerd worden. De 
schimmel kan via de onderzijde van de 
nagelplaat binnendringen en vanuit het 
hyponychium, de laterale nagelwal of 
het nagelbed (onycholyse) zich verder 
verspreiden. Dit vertaalt zich als gele of 
witte plekken of lijnen naar proximaal. 
Later kunnen er oranjebruine, bruine 
of zwarte verkleuringen optreden. De 
symptomen kunnen ook heel mild zijn 
(lichte verkleuring of een rafelige rand). 
De nagelplaat zelf blijft intact maar wordt 
door hyperkeratosis eronder omhoog 
gedrukt. Hierdoor wordt de groei van de 
nagelplaat zelf geremd. Wat opvalt, is dat 
het vrijwel uitsluitend de antropofiele 
soorten zijn die de nagels aantasten. 
Candida soorten tasten vooral de 
handnagels aan en kunnen, net als bij de 
huid, een superinfectie veroorzaken.

soorten verkleuring 
en verdikking bij 
onychomycose

Oppervlakkige witte onychomycose
Bij de minder vaak voorkomende 
oppervlakkige witte onychomycose is 
het oppervlak van de nagelplaat de 
plaats waar de schimmel binnendringt. 
Deze vorm wordt gekenmerkt door 
scherp omschreven witte plekken in 
het bovenste deel van de nagelplaat. 
Deze plekken kunnen samenvloeien 

tot een geheel witte nagelplaat. Ook 
zijn er soms witte lijnvormige banden. 
Het krijtwitte oppervlak wordt ruwer 
en kruimelig. Deze worden in meer dan 
90% veroorzaakt door de Trychophyton 
Mentagrophytes

oppervlakkige witte onychomycose

Proximale subunguale onychomycose
De proximale subunuale onychomycose 
is vrij zeldzaam. De schimmel komt via 
het eponychium de nagelplaat binnen. 
In het begin is de aantasting beperkt tot 
de lunula , maar bijna altijd breidt de 
infectie zich distaal uit. 

 
 
Meestal wordt deze infectie veroorzaakt 
door de Trychophyton rubrum, maar ook 
andere Trychophyton soorten kunnen 
aangetroffen worden. Een zeer snelle 
uitbreiding van de nagelaantasting van 
dit type wordt gezien bij patiënten met 
HIV/aids. Het kan ook gezien worden bij 
een recidief van een eerder onvolledig 
behandelde schimmelinfectie.
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proximale subunguale 
onychomycose

Gemengd type onychomycose
Bij het gemengd type onychomycose 
is er sprake van twee van de 
bovengeschreven typen, meestal 
de distale en laterale subunguale 
onychomycose en de oppervlakkige witte 
onychomycose.

gemengd type 
onychomycose

Totale dystrofische onychomycose
Alle drie hiervoor beschreven typen 
onychomycose kunnen eindigen in een 
totale dystrofie van de nagel. De nagel 
brokkelt af en er blijft een verdikt, 
abnormaal nagelbed over, dat meestal 
slechts fragmenten van de originele 
nagelplaat bevat. Dit komt vooral 
voor bij infectie van de teennagels. 
Typerend voor onychomycose is dat 
bijna nooit alle nagels van de voet zijn 
aangetast. Het is mogelijk dat slechts 
één nagel aangetast is. Uiteraard kan 
er ook wel eens een totale dystrofische 
onychomycose voorkomen. Soms 
zijn alle 10 nagels geheel dystrofisch 

geworden. Deze vorm kan ontstaan uit 
jarenlange bestaande en zich uitgebreide 
vormen van onychomycose, vooral 
uit de distale en laterale subunguale 
onychomycose. Primair zien we dit bij 
ernstige immunosuppressieve patiënten 
(aids/HIV) en patiënten met chronische 
candida aan alle vingers en tenen.

dystrofie nagel - 
nagel brokkelt af

Candida infecties van de nagels
Infecties met Candida Albicans komen 
niet vaak voor. Deze kenmerkt zich door 
een geelwitte verkleuring. Deze zijn 
meestal gelokaliseerd aan de vingers. 
Onderscheid tussen psoriasisnagels en 
onychomycose
Onychodystrofie kan vele andere 
oorzaken hebben, waarvan psoriasis 
een belangrijke is. Onychomycose 
en nagelpsoriasis hebben diverse 
kenmerken gemeenschappelijk 
zoals onycholyse, subunguale 
hyperkeratosis en gele verkleuring 
van de nagelplaat. Onycholyse komt 
zowel bij schimmelinfecties als bij 
psoriasis vaak voor. Bij psoriasis is er 
tussen het normale nagelbed en het 
loszittende deel van de nagel vaak 
een roodbruine band te zien. Dit is de 
actieve psoriasisziekte. Deze verkleuring 
ontbreekt bij onychomycose. Bewijzend 
voor psoriasis is het zogeheten 
olievlekfenomeen, een geel-rozige of 
rozig-rode vlek in het nagelbed onder 
de normaal doorschijnende nagel. 
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Overigens komt het olievlekfenomeen 
veel vaker aan de vingernagels dan 
aan de teennagels voor. Voor alle 
huidaandoeningen veroorzaakt psoriasis 
het meest frequent nagelafwijkingen, 
terwijl onychomycose verreweg de meest 
voorkomende nagelaandoening is. Het 
is dus te begrijpen dat er nogal wat 
patiënten zijn met zowel psoriasis van 
de nagel als ook een onychomycose. 
Daar komt bij dat psoriasisnagels, vooral 
de teennagels, gevoeliger zijn voor 
secundaire infectie met schimmels.

oychomycose

psoriasisnagels

olievlekfenomeen

BRONVERMELDING
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Schimmelinfecties van de nagel 
(Dr JHFF Middag – Broekman / Dr M.E Boon)
Wegwijzer in de microbiologie 
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www.nhg.org/standaarden/samenvatting/
dermatomycosen
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Klinische kenmerken (onderscheid tussen) psoriasis / onychomycose

KENMERK PSORIASIS ONYCHOMYCOSE

frequentie 1-2 % van de bevolking toenemend met leeftijd: 0,2 % bij 
kinderen, > 30 % boven de 75 jaar

beloop chronisch, met remissies en 
exacerbaties chronisch progressief

symptomen geen symptomen of pijn geen symptomen of pijn

trauma aan nagel kan nagelpsoriasis veroorzaken of 
verergeren grotere kans op onychomycose

putjes zeer vaak zelden
onycholyse vaak vaak
verkleuring geen tot geel geel tot bruin of zwart
olievlekfenomeen vaak niet
subunguale 
hyperkeratose vaak vaak

verdikking van de 
nagelplaat zelden vaker

nagelsplijting zelden vaak
dystrofie van de 
gehele nagel

regelmatig, vooral bij arthritis 
psoriatica

vaak (totale dystrofische 
onychomycose)

splinterbloedingen heel vaak incidenteel
leukonychie vaak, leuconychia transversa oppervlakkige witte onychomycose
rode vlekjes in de 
lunula soms nooit

paronychia zelden zelden bij onychomycose door 
dermatofyten, vaak bij gistinfecties

transversale richels zelden zelden

erfelijke aanleg/
gevoeligheid ja, vooral op jonge leeftijd

ja, erfelijke gevoeligheid 
voor chronische infectie met 
Trichophyton rubrum

huidafwijkingen 
elders

psoriasis op knieën, ellebogen, 
hoofd, onder op de rug, 
onderbenen

dermatomycose op voeten, 
handen, in liezen

COMPLICATIES BIJ ONYCHOMYCOSE
Onychomycose kan aanleiding geven tot 
complicaties, waartoe we ook besmetting 
van gezinsleden en anderen rekenen en 
het ontstaan van mycosen op andere 
delen van het lichaam van de patiënt 
door zelfbesmetting. Risicofactoren 
voor besmetting blijven dezelfde als 
besproken bij tinea pedis (douches, 
sauna, zwembaden, …). Er zijn ook 

sterke aanwijzingen dat onychomycose 
bij patiënten met suikerziekte een 
verhoogd risico op een diabetische 
voetulcus geeft. Hypertrofische nagels 
daarentegen kunnen ook door druk 
ischemie veroorzaken. Bij een patiënt 
met diabetes kan dit tot ernstige 
complicaties leiden. Ook de hoge 
leeftijd (uitgroei nagels gebeurt zeer 
traag), slechte bloedcirculatie en al 
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bestaande afwijkingen of beschadigingen 
aan de nagel zijn risicofactoren voor 
complicaties. Bij mannen komen 
schimmelnagels vaker voor dan bij 
vrouwen, doordat mannen vaker aan 
sport doen.
DIAGNOSTIEK VAN ONYCHOMYCOSE 
Meestal zijn de afwijkingen bij een 
onychomycose zo kenmerkend dat de 
diagnose met het blote oog kan worden 
vermoed. Deze afwijkingen zijn soms 
wel misleidend voor de diagnose. Bij 
nagels met dystrofische veranderingen 
zoals gele verkleuring, onregelmatig 
oppervlak, verdikking en afbrokkeling, 
blijkt het slechts bij 25-30% van de 
mensen om onychomycose te gaan. 
Bij meer dan de helft is er sprake van 
andere vormen van onychodystrofie; 
bijvoorbeeld berustend op een 
huidziekte zoals psoriasis, eczeem lichen 
planus, of op een microtraumatisering 
door slecht schoeisel, afwijkingen van 
de voetstand of intensief sporten. Ook 
kan de verkleuring veroorzaakt zijn door 
stoornissen in de bloedvoorziening 
naar de nagel (ouderen, patiënten met 
diabetes). De aanwezigheid van tinea 
pedis maakt de diagnose onychomycose 
waarschijnlijker. Men moet er echter 
aan denken dat er tegelijkertijd twee 
nagelaandoeningen kunnen bestaan. 
In dystrofische nagels bijvoorbeeld kan 
secundair een schimmel gaan groeien, 
zoals vaak het geval is bij psoriasis 
en onychogryphosis. De diagnose 
onychomycose kan worden gesteld door 
schimmeldraden aan te tonen in een 
zogeheten KOH preparaat (zie bij tinea 
pedis) of in een PAS van de nagel. 
Een positieve schimmelkweek bewijst 
de aanwezigheid van onychomycose. 
Helaas zijn schimmels in een KOH 
preparaat van de nagels moeilijk te 

vinden. Een dermatofyten-PCR (Snelle 
Dermatofyt diagnostiek met Realtime) 
kan de aanwezigheid van dermatofyten 
aantonen, maar geeft geen informatie 
over eventuele co-infectie met gisten of 
non-dermatofyten. Kweken is daarom 
belangrijk, omdat de behandeling kan 
afhangen van de veroorzaker. Helaas 
resulteert kweken regelmatig in een 
fout-negatieve uitslag, dat wil zeggen 
dat er wel sprake is van onychomycose, 
maar dat de kweek negatief is. De 
meeste dermatologen laten dan ook 
(bij een negatieve uitslag) een tweede 
of zelfs derde kweek inzetten bij sterke 
verdenking op onychomycose. Tenslotte 
kan een histologisch onderzoek van 
nagelmateriaal gekleurd met de PAS 
kleuring (Periodic Acid-Shiff-kleuring: 
stukjes worden met PAS in rood of met 
een zilverkleuring in zwart gekleurd) op 
schimmeldraden, een schimmelinfectie 
aantonen.

PAS kleuring

Voor een goede diagnose heeft de 
patholoog een stuk nagel over de totale 
dikte nodig omdat de schimmel vaak 
alleen in diepliggende delen aanwezig 
is. Het onder de nagelplaat aanwezige 
hyperkeratotische en gemakkelijk te 
verwijderen materiaal is niet geschikt 
voor onderzoek. Het materiaal moet 
afgenomen worden waar de grens tussen 
het gezonde en zieke deel eenvoudig 
te bereiken is. Dit gaat het makkelijkst 
wanneer de nagel met kleine inkepingen 
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wordt losgeknipt op de grens met het 
gezonde nagelbed.
De uitslag van de nagelkweek is echter 
pas na een 3 tal weken bekend. Minimaal 
2 weken voor dat een nagelkweek 
bij de patiënt wordt genomen, is het 
van belang om het gebruik van alle 
inwendige en uitwendige antimycoticum 
te staken. Wanneer dit niet gebeurd, is 
de kans groot dat de kweek een vals 
negatieve uitslag zal opleveren.
BEHANDELING VAN ONYCHOMYCOSE 
Bij onychomycose dient altijd oraal 
behandeld te worden. Lokale therapie 
alleen is weinig effectief, omdat 
onvoldoende van het antimycoticum 
vanuit lokale therapie tot in de 
nagelplaat kan geraken. Mogelijke 
uitzonderingen zijn oppervlakkige 
witte onychomycose en beperkte 
distale onychomycose (behandelen 
met bijvoorbeeld Locéryl nagellak, 
Daktarin nagellak, Curanail). Orale 
therapie die zowel bij volwassenen als 
bij kinderen kan worden toegepast, 
bestaat uit Terbinafine (Lamisil) of 
Itraconazol (Sporanox), afhankelijk 
van de verwekkers van de infectie. 
Wanneer alleen dermatofyten gevonden 
worden, is Terbinafine de beste keuze. 
Is er een menginfectie met gisten, 
dan heeft Itraconazol de voorkeur. 
De combinatie met lokale therapie 
kan het genezingsproces verhogen. 
Uiteraard moet een eventueel aanwezige 
schimmelinfectie (tinea pedis) ook 
lokaal behandeld worden. Voor 

patiënten die door omstandigheden 
deze orale medicatie niet mogen 
innemen (wisselwerking met andere 
geneesmiddelen, slechte leverwaarden) 
bestaat er ook laserbehandeling. 
Wanneer er meer onderzoek naar gedaan 
is, kan dit misschien een effectieve 
behandeling worden. Maar op dit 
moment staat dit onderzoek nog in zijn 
kinderschoenen. Als voetverzorgster is 
het bij deze patiënten nodig om tijdens 
deze behandeling ook de aangetaste 
nagels af te dunnen.
PROGNOSE VAN ONYCHOMYCOSE 
Het resultaat van een behandeling 
tegen onychomycose is jammer genoeg 
niet direct zichtbaar. Wanneer de kuur 
met de medicijnen beëindigd is, zijn de 
nagels meestal nog niet normaal. Dat 
komt omdat uitgroei van een gehele 
teennagel wel één tot anderhalf jaar 
kan duren. Overigens blijft er nog 
minimaal drie maanden na het staken 
van de behandeling een therapeutische 
concentratie van het antimycoticum in 
de nagel aanwezig, zodat het middel in 
die periode werkzaam blijft. Er is veel 
tijd nodig en teennagels groeien slechts 
enkele millimeters per maand. Het is dus 
een kwestie van heel veel geduld en het 
blijven naleven van dezelfde richtlijnen 
die gelden bij het doormaken van tinea 
pedis. De effectiviteit van deze orale 
behandeling ligt (afhankelijk van leeftijd, 
bloedvoorziening, andere ziekten) tussen 
de 50 en 80%.

afname nagelfragment voor laboratorium
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PREVENTIE
Niettegenstaande dat schimmelinfecties 
aan de voeten niet levens bedreigend 
zijn, vormen ze een belangrijk 
gezondheidsprobleem door hun hoge 
prevalentie en ziektelast. De ziekte 
kan negatieve gevolgen hebben zoals 
jeuk, pijn en ongemak bij het lopen en 
sporten. Ook kunnen er complicaties 
optreden zoals besmetting van anderen 
en secundaire infecties. De infectie 
wordt overgebracht door geïnfecteerde 
huidschilfers of huidmateriaal. Daarom 
is het belangrijk om mensen met een 
schimmelinfectie te instrueren om niet 
op blote voeten op de vloeren thuis te 
lopen of rond zwembaden, in openbare 
kleedkamers of gemeenschappelijke 
doucheruimtes, maar slippers te dragen 
om te voorkomen dat anderen besmet 
raken. Door de hoge frequentie via 
besmetting zou dit voor eigenlijk voor 
iedereen moeten gelden. Antropofiele 
dermatofyten (meest voorkomende 
verwekker van schimmelinfectie aan 
de voet) kunnen wel vier maanden 
overleven in een gechloreerd zwembad 
water van 28-31°C. Daarom zou het 
best zijn om preventief strooipoeder te 
gebruiken want ook al draag je slippers 
kan men toch nog besmet raken. 
Frequent schoonmaken van de vloeren in 
zwembaden, sauna’s en douches zou de 
aanwezigheid van dermatofyten kunnen 
verminderen. Een goed persoonlijke 
hygiëne is het begin van alles. Dagelijks 
voeten wassen (goede zeep en niet te 
veel zeep), goed drogen, aanbrengen van 
strooipoeder en droog en koel houden 
van de huid van de voeten. Nagels 
moeten kort gehouden worden. Sokken, 
slippers, schoenen en handdoeken 
mogen niet gedeeld worden. Schoenen 
moeten goed passen en zeker goed 
kunnen ventileren. Sporen kunnen nu 

eenmaal jarenlang overleven (in slechte 
omstandigheden). 
BESLUIT 
Deze micro-organismen zijn overal om 
ons heen. De mensen zijn zich hier 
niet altijd bewust van. Schimmels zijn 
prachtig om naar te kijken. Zonder 
schimmels zou de wereld er helemaal 
anders uitzien; de bladeren blijven 
ook na de herfst liggen en het aantal 
Franse kazen wordt wel heel beperkt. 
Schimmels kunnen zich tegen de 
mens keren, met het gevolg dat er 
nare aandoeningen kunnen ontstaan. 
Gelukkig is het mogelijk door een juiste 
behandeling en verzorging de schimmel 
in de groei te remmen. Ook is het 
belangrijk te kijken naar de omgeving, 
en naar het alledaagse gedrag: de 
wijze waarop men zich kleedt en de 
hygiënische gewoonten die men erop 
nahoudt. Door het besef dat er altijd 
schimmels om ons heen zijn kan men 
herbesmetting voorkomen. 
Het is dan ook de taak van de 
zorgverlener om zorgvragers op de 
hoogte te brengen (adviseren) zodat 
ze voldoende informatie krijgen 
om zichzelf en hun omgeving te 
beschermen (preventief en curatief). 
Uiteraard is het ook een noodzaak om 
zo hygiënisch mogelijk te werk te gaan 
(reinigen, ontsmetten en steriliseren 
van instrumenten) om de zorgvrager 
te beschermen alsook zichzelf. 
Doorverwijzen naar de arts is ook 
een prioriteit voor de voetverzorgster. 
Onmiddellijke doorverwijzing geldt voor 
de risicogroepen (diabetes, bejaarden, 
personen met slechte doorbloeding, 
abnormaal uitziende nagels).
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Balans Technologie

Xsensible gaat over balans, 
energie en je goed voelen.
De oorsprong ligt in Japan. 
Onze balanszool zorgt voor 
een gezonde en natuurlijke 
lichaamshouding.

MOVED BY
BALANCE

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 



WINTER 2019 I 17

Balans Technologie

Xsensible gaat over balans, 
energie en je goed voelen.
De oorsprong ligt in Japan. 
Onze balanszool zorgt voor 
een gezonde en natuurlijke 
lichaamshouding.

MOVED BY
BALANCE

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 

BVV VACATURE

De BVV groeit…
Het ledenaantal stijgt snel bij de BVV, waarvoor jullie oprechte dank.  
Meer gespecialiseerde voetverzorgers zien de noodzaak in van het lidmaatschap aan 
een beroepsvereniging. Samen staan we immers sterker,  
de gespecialiseerde voetverzorgers kunnen als volwaardige groep 
druk zetten in hun bekommernissen en vragen naar de verschillende instanties toe.  
Nu we een update vragen van het advies KB tot het bekomen van 
onze paramedische inschaling is het ledenaantal van groot belang!

Uiteraard vergroot hierdoor ook het werk in de beroepsvereniging en 
zoeken we gespecialiseerde voetverzorgers die hun steentje willen bijdragen 
in onze werkzaamheden.  
Heb je interesse, zend dan een e-mail naar ledensecretariaat@voetmagazine.be

Op een raad van bestuur (dit is vergaderen in een ongedwongen sfeer in de regio 
Waasland) kan je zien hoe we werken, waar jouw interesses liggen en waar je ons 
kan ondersteunen in ons vrijwilligerswerk.

De BVV, uw partner in Gespecialiseerde Voetverzorging!
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VRAGEN OP EEN BLAADJE

DE BVV KREEG LANGS VERSCHILLENDE KANALEN 
BERICHTEN OVER VOETVERZORGINGEN IN 
WEST-VLAANDEREN DIE DOOR BOND MOYSON 
GEPROMOOT WORDEN EN WAARVOOR DE 
GESPECIALISEERDE VOETVERZORGERS 
SLECHTS € 20 MOGEN VRAGEN.
We hebben geïnformeerd bij Bond Moyson West-Vlaanderen en zij hebben ons 
het volgende verduidelijkt, we behouden hierbij ook hun benamingen voor de 
gespecialiseerde voetverzorging:

Aan de bestaande terugbetaling wijzigt er niets. De terugbetaling voor de leden 
Bond Moyson West Vlaanderen blijft bestaan onder dezelfde voorwaarden: medische 
pedicure op doktersvoorschrift + uitgevoerd door een BM-erkende pedicure.

Nieuw is wel dat zij het fit&wel-aanbod introduceren vanaf 1/1/2020. Hiervoor kunnen 
BM-erkende pedicures uit West-Vlaanderen een samenwerking aangaan, waarbij ze 
werken aan een vooraf bepaald maximumtarief.

Uit een onderzoek dat zij uitvoerden afgelopen zomer konden ze opmaken dat de 
gevraagde tarieven voor een medische pedicure héél ver uiteenlopen. Ze kregen 
tarieven van € 14 tot € 48. Het grotendeel van de tarieven in hun steekproef lag 
tussen de € 20 en € 25. Ze hebben ook diverse pedicures gesproken om na te gaan 
wat een gangbaar tarief is en hierbij kregen zij de bevestiging dat die vaak tussen de 
€ 20 en € 25 liggen.

Daarnaast hebben ze zich ook gebaseerd op de tarieven die hun collega’s van Bond 
Moyson Oost-Vlaanderen hanteren in hun kantoren. Zij werken reeds 2 à 3 jaar met 
pedicures samen aan een tarief van € 20.

Ze hebben alle BM-erkende pedicures uit West-Vlaanderen per brief gevraagd of 
ze (zonder enige verplichting) fit&wel-partner willen worden. Hierbij mogen ze 
voor de BM-leden voor consultaties in hun praktijk maximum € 20 vragen, voor 
een huisbezoek (binnen een straal van 10 km) maximum € 23. In ruil voor de 
samenwerking, krijgen de fit&wel-pedicures een vermelding in de fit&wel-brochure 
en op de fit&wel-website. Gelijkaardig zoals Bond Moyson reeds doet voor o.a. de 
diëtisten en psychotherapeuten.

Op hun vraag tot samenwerking kwam heel wat reactie, zowel in positieve als in 
negatieve zin. Van hele kwade telefoons over een te laag tarief tot telefoons om hen 
te bedanken voor het voorstel. Ondertussen hebben reeds meer dan 100 pedicures 
hun voorstel ondertekend.

18 I WINTER 2019 
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De BVV heeft hierop gereageerd naar Bond Moyson West-Vlaanderen:

De BVV betreurt dat de term Medische pedicure nog steeds in omgang is in bepaalde 
regio’s. Reeds jaren geleden bij de opstart van de onderhandelingen over een KB 
voor een paramedische erkenning voor onze beroepsgroep werd er gekozen voor 
de term Gespecialiseerd voetverzorger. Deze term werd door de TCPB (Technische 
Commissie van de Paramedische Beroepen) en ook door de NRPB (Nationale Raad 
van de Paramedische Beroepen) aanvaard. De benaming medisch mag enkel gebruikt 
worden voor medici en niet door paramedici of andere beroepen. Medische pedicure 
bestaat dus niet en de BVV vraagt om in de toekomst de correcte benaming te 
gebruiken: Gespecialiseerde Voetverzorger (GVV).

We benadrukken dat er over het tarief van € 20 per behandeling veel bedenkingen 
zijn en vrezen dat door een vast- en vrij laag tarief te hanteren, de voetverzorgingen 
in een snel tempo (minder dan 30 minuten) zullen afgewerkt worden en er dus 
minder kwalitatief werk zal geleverd worden. Dit lijkt ons niet ten goede te komen 
van de patiënt.

Aanvullend stellen we ook dat we als beroepsvereniging proberen om op het 
werkveld duidelijkheid te scheppen over wie esthetische voetverzorging doet 
(schoonheidsspecialisten) en wie Gespecialiseerde Voetverzorging doet. In 
verschillende regio’s gebruiken mutualiteiten hiervoor de BVV-website om hun 
leden door te verwijzen naar een GVV. In de rubriek zoek en voetverzorger in jouw 
buurt kunnen ze zien wie lid is, en vooral wie een BVV-kwaliteitslabel heeft, hetgeen 
garant staat voor een voetverzorger die voldoet aan onze nascholingsregeling.
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Meer info op 
de ledenpagina
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Ontdek onze voetverzorgingscrème 

trycare.be 
Voetverzorgingsgroothandel 

Chirocream 
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LIDGELD 2020

 
 
 

Ontdek onze voetverzorgingscrème 

trycare.be 
Voetverzorgingsgroothandel 

Chirocream 

ALLE Voordelen BEHOUDEN?
Betaal tijdig je lidgeld, want elk lid van de BVV:

 › ontvangt 4 keer per jaar het Voetmagazine
 › geniet van tal van bijzondere voordelen
 › met ondernemingsnummer wordt gratis vermeld op de BVV website
 › kan gratis deelnemen aan het jaarcongres
 › kan gratis het kwaliteitslabel aanvragen
 › krijgt korting op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij AMMA.

Je bijdrage om van alle voordelen te blijven genieten in 2020 bedraagt amper € 80.  
Deze beperkte stijging — de eerste sinds 5 jaar — zal de BVV toelaten 
de recente vernieuwingen nog verder te ontwikkelen en uit te bouwen.  
Denk maar aan het Voetmagazine, het BVV-kwaliteitslabel,  
de vernieuwde aanpak van het jaarcongres, de website, de facebookpagina, enz. 
Studenten* genieten, na het aanleveren van hun inschrijvingsattest aan het 
ledensecretariaat, nog steeds van het verlaagd tarief, namelijk € 30.

De lidgelden worden betaald per kalenderjaar 
Je betaalt in de eerste maand van het nieuwe jaar, tussen 1 en 21 januari 2020. 
Nieuwe BVV-leden, die in de periode oktober - december 2019 betalen, blijven lid tot 
december 2020. Zij hoeven hun lidgeld voor 2020 niet nogmaals te betalen. 

Hoe correct betalen?

Stort het gepaste bedrag (€ 80 - 30) op de BVV-rekening
IBAN BE13 0682 4356 8239 | BIC GKCCBEBB 
met vermelding lidgeld 2020 / naam + voornaam

Ben je lid? BVV kent je ondernemingsnummer? 
Dan worden je gegevens automatisch gepubliceerd op www.voetmagazine.be 
(niet van toepassing voor studenten). Zo je hiervan géén gebruik wenst te maken, 
verwittig dan het ledensecretariaat via e-mail.

Belangrijk! 
De houders van het BVV-kwaliteitslabel, alsook de aanvullende opleiding 
Voetverzorging bij diabeten en Voetverzorging bij reumapatiënten worden met een 
speciale vermelding aangeduid. 

Wens je hiervan gebruik te maken, of wens je ook je telefoonnummer  
en/of e-mailadres toe te voegen, download dan het formulier via  
www.voetmagazine.be en zend het ingevuld en ondertekend naar:  
BVV-ledensecretariaat | Tijl en Nelestraat 1 | 2300 Turnhout 
of via e-mail naar ledensecretariaat@voetmagazine.be

Met de lidkaart ontvang je het fiscaal attest. Gooi dit zeker niet weg,  
het is je betalingsbewijs voor de boekhouding. Je ontvangt geen aparte factuur.
* Student ben je zo je een volwaardige beroepsopleiding volgt, tenzij je reeds beroepsmatig actief bent.  
Je bent géén student zo je een bijscholing volgt.
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LOOPT JE ZORGVRAGER
GESMEERD?
BVV- JAARCONGRES
Loopt je zorgvrager gesmeerd?
Inzicht in farmacologie, magistrale bereidingen en producten uit de groothandel

ZATERDAG 25 JANUARI 2020

Hotel Serwir,  
Koningin Astridlaan 57, 9100 Sint-Niklaas

Inschrijving
Inschrijven tot en met 18 januari 2020 (of tot wanneer de zaal volzet is) 
Inschrijving verplicht, bevestigingse-mail geldt als bewijs (gelieve deze mee te brengen)
Via www.voetmagazine.be (BVV-website)
Per post naar BVV-ledensecretariaat,  
Tijl en Nelestraat 1, 2300 Turnhout 
met vermelding van uw volledige naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, 
ondernemingsnummer en lidnummer van de BVV.

Deelnameprijs
Gratis voor BVV-leden 
€50 voor niet-leden, betaling ter plaatse 
(documentatie inbegrepen)
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PROGRAMMA

8u30 Ontvangst 
met koffie en bezoekmogelijkheid aan de sponsors

9u

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

Door Annick Pauwels, voorzitter BVV

9u15
Nieuw gamma producten voor de gespecialiseerde voetverzorger

Voorgesteld door Intermedi

9u35
Nieuw gamma producten voor de gespecialiseerde voetverzorger

Voorgesteld door O’Sea Cosmetics

9u55
Vrij verkrijgbare producten in de apotheek

Door Stijn Lazeure, apotheker

10u15
Voorbeelden van veel voorkomende casuïstieken in de GVV-praktijk

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

10u30 Pauze

11u10
Magistrale bereidingen in de apotheek

Door Stijn Lazeure, apotheker

11u25
Het verzorgingsconcept van Gehwol, reeds sinds 1868 in de GVV-praktijk

Door Herr Doktor Maximilian Wabnik, labo- en 
kwaliteitsverantwoordelijke bij Gerlach in samenwerking met Consulta

11u45
Voorbeelden van veel voorkomende casuïstieken in de GVV-praktijk

Door Louise De Beule en Annick Pauwels

12u Slotwoord

12u15 Nieuwjaarsdrink
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OPLEIDINGSAANBOD
 ARRANCAR B.V.
In de Cramer 11, 6411 RS Heerlen
S +31 (0)45 571 0835 info@arrancar.nl  www.arrancar.nl

RISICOVOET 100 punten
Startdatum:  voor de hele opleiding
maandag 20 januari, woensdag 22 januari 2020
Aantal sessies: 9 9u30 — 15u30
€ 950

FREZEN CURSUS (BUSCH) 40 punten
8 februari, 16 april 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 10

KWALITEISTBEWUST HANDELEN  40 punten
zaterdag 11 januari 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

HERKENNEN EN BEHANDELEN VAN MYCOSENAGELS 40 punten
donderdag 5 maart 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE DIABETISCHE VOET. HOE ZAT HET OOK ALWEER? 40 punten
zaterdag 28 maart 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

CURSUS FREZEN, WERKHOUDING & PROFESSIONALITEIT 40 punten
8 februari, 16 april 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125
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... OP WWW.SCHAEPS.BE

Orthopedische 
maatschoenen

Orthopedische 
maatschoenen bieden 

een oplossing wanneer 
comfortschoenen niet

meer voldoen voor
uw voeten.

Het mobiel blijven op een pijnloze 
manier met een voor de patiënt mooie, 
goed ondersteunende en comfortabele 
schoen is ons streefdoel. 

Om dit te bereiken gaan we zeer gericht 
te werk en bouwen we dit in verschillende 
stappen op. Elke stap in dit proces is 
doordacht en even belangrijk:

• eerste bespreking,
• digitale voetanalyse
• vervaardiging persoonlijke leest
• één of meerdere malen passen

Door het doorlopen van deze stappen 
kunnen we zeer mooi afgewerkte en 
comfortabele orthopedische maatschoenen 
vervaardigen die de patiënt comfort biedt en 
in staat stelt om pijnloos mobiel te blijven en 
meer te bewegen.

2D & 3D 
digitale 

voetanalyse

Alle modellen met
uitneembaar voetbed,
geschikt voor steunzolen.

EN NOG VEEL MEER …

Comfortschoenen

Comfortspecialist in schoenen met 
uitneembaar voetbed voor normale, 
brede en gevoelige voeten.

Voeten gezond houden! Dat is 
de missie van Schaeps. Bij het 
samenstellen van de collecties 
worden steeds de hoogste eisen 
gesteld aan pasvorm, functionaliteit, 
kwaliteit en modisch design.

 Schaeps biedt voor elk voettype en 
gebruiksmoment de best passende 
schoen. Er wordt gewerkt met 8 
wijdtematen zodat we een ideale 
pasvorm kunnen garanderen voor 
smalle, normale, brede en extra 
brede voeten.

GEVOELIGE VOETEN 
Voor gevoelige voeten 

hebben we modellen met 
speciaal ontwikkelde 

leesten die de tenen extra 
bewegingsruimte geven.

Daarnaast kan er met 
stretchmaterialen 

gewerkt worden voor 
een ideale drukverdeling 

bij gevoelige zones te 
creëren. De zachte, 

ademende en afwasbare 
voering zorgt voor het 
perfecte voetklimaat.

61042296100 - 62701788241

STRETCH VOOR 
MOEILIJKE

& GEVOELIGE
VOETEN
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manier met een voor de patiënt mooie, 
goed ondersteunende en comfortabele 
schoen is ons streefdoel. 

Om dit te bereiken gaan we zeer gericht 
te werk en bouwen we dit in verschillende 
stappen op. Elke stap in dit proces is 
doordacht en even belangrijk:

• eerste bespreking,
• digitale voetanalyse
• vervaardiging persoonlijke leest
• één of meerdere malen passen

Door het doorlopen van deze stappen 
kunnen we zeer mooi afgewerkte en 
comfortabele orthopedische maatschoenen 
vervaardigen die de patiënt comfort biedt en 
in staat stelt om pijnloos mobiel te blijven en 
meer te bewegen.

2D & 3D 
digitale 

voetanalyse

Alle modellen met
uitneembaar voetbed,
geschikt voor steunzolen.

EN NOG VEEL MEER …

Comfortschoenen

Comfortspecialist in schoenen met 
uitneembaar voetbed voor normale, 
brede en gevoelige voeten.

Voeten gezond houden! Dat is 
de missie van Schaeps. Bij het 
samenstellen van de collecties 
worden steeds de hoogste eisen 
gesteld aan pasvorm, functionaliteit, 
kwaliteit en modisch design.

 Schaeps biedt voor elk voettype en 
gebruiksmoment de best passende 
schoen. Er wordt gewerkt met 8 
wijdtematen zodat we een ideale 
pasvorm kunnen garanderen voor 
smalle, normale, brede en extra 
brede voeten.

GEVOELIGE VOETEN 
Voor gevoelige voeten 

hebben we modellen met 
speciaal ontwikkelde 

leesten die de tenen extra 
bewegingsruimte geven.

Daarnaast kan er met 
stretchmaterialen 

gewerkt worden voor 
een ideale drukverdeling 

bij gevoelige zones te 
creëren. De zachte, 

ademende en afwasbare 
voering zorgt voor het 
perfecte voetklimaat.

61042296100 - 62701788241

STRETCH VOOR 
MOEILIJKE

& GEVOELIGE
VOETEN



AANBEVOLEN
Aanbevolen door Nederlandse pedicures en andere 
professionele voetverzorgers omdat er geen 
bijwerkingen zijn en het bewezen effectief is.

SLIM ONTWORPEN
In handige “upsidedown” sprayflacon, geschikt 
voor toepassing op de huid en nagel van de voet.

NATUURLIJK
Uitsluitend gemaakt van speciaal geselecteerde
natuurlijke actieve ingrediënten.

FunghiClear™ is een antischimmelspray met unieke eigenschappen en bewezen resultaten op gebied van 
schimmelwering en schimmelremming. FunghiClear™ werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten als actieve stoffen, waaronder Manuka-olie. Het bestrijdt bestaande overlast en voorkomt 
nieuwe (her-)infectie van voet- en nagelschimmel.

Manuka-olie Basilicum Munt Lavendel

WAT IS FUNGHICLEARTM?

DE NATUURLIJKE OPLOSSING VOOR VOET- EN NAGELSCHIMMEL

WWW.DISTRICOS.COM/FUNGHICLEAR

OMSCHRIJVING INH. REF. 1 6 24 VERKOOPSPRIJS

FunghiClearTM 50 ml 5009,80 € 12,45* € 11,50* € 10,35* € 19,95 (incl. btw)

FunghiClearTM Display
(verkoopswaarde: € 478,80 incl. btw)

24 x 50 ml 5009,81 € 248,40* • • •

*Prijzen excl. btw.

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

GRATIS THUISLEVERING VANAF E 125,00*

BENELUX

Voetmagazine_Winter2019.indd   1 13/11/19   15:13
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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 BASIS ORTHONYXIE 40 punten
17 januari, 14 februari 2020
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

OPLEIDING ORA SPANGE 40 punten
maandag 17 februari 2020
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165

AANBEVOLEN
Aanbevolen door Nederlandse pedicures en andere 
professionele voetverzorgers omdat er geen 
bijwerkingen zijn en het bewezen effectief is.

SLIM ONTWORPEN
In handige “upsidedown” sprayflacon, geschikt 
voor toepassing op de huid en nagel van de voet.

NATUURLIJK
Uitsluitend gemaakt van speciaal geselecteerde
natuurlijke actieve ingrediënten.

FunghiClear™ is een antischimmelspray met unieke eigenschappen en bewezen resultaten op gebied van 
schimmelwering en schimmelremming. FunghiClear™ werd met de grootst mogelijke zorg samengesteld uit uitsluitend 
natuurlijke ingrediënten als actieve stoffen, waaronder Manuka-olie. Het bestrijdt bestaande overlast en voorkomt 
nieuwe (her-)infectie van voet- en nagelschimmel.

Manuka-olie Basilicum Munt Lavendel
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FunghiClearTM Display
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TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

GRATIS THUISLEVERING VANAF E 125,00*

BENELUX
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WORKSHOP HET VOORKOMEN EN BEHANDELEN VAN INGROEIENDE NAGELS
 40 punten
donderdag 19 maart 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE OUDERE VOET EN ZIJN COMPLICATIES 40 punten
donderdag 16 januari 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE HUID EN HUIDPROBLEMEN  40 punten
zaterdag 16 mei 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE NAGEL EN NAGELPROBLEMEN  40 punten
dinsdag 12 maart 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 220
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* 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*

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
• verbeterd design

2019-07 Naloc Pub A5.indd   1 29/07/2019   13:58
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DVP Health and Beauty
Bovenrij 30, 2200 Herentals
S 03 437 81 54 info@hflproducts.com www.hflproducts.com
Inschrijven kan via www.hflproducts.com

NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN 40 punten
4 februari, 30 maart 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS 40 punten
6 februari, 31 maart 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

LEREN WERKEN MET HET FREESAPPARAAT (DROOG + NAT) 80 punten
Startdatum: donderdag 9 januari 2020
Aantal sessies: 4 12u30 — 17u
€ 350

WORSHOP NATFREZEN & ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
7 januari, 27 januari, 20 februari, 30 maart 2020
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

INFOSESSIE BUSCH FREZEN 20 punten
20 januari, 19 februari 2020
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
20 januari, 19 februari 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45
CURSUS VERBAND- & DRUKONTLASTINGTECHNIEKEN 20 punten
7 februari, 31 maart 2020
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 60

* 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
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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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SCHIMMELNAGELS  40 punten
11 februari, 2 april 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

ORTHESIOLOGIE  40 punten
10 februari, 3 april 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

FREESTECHNIEKEN  20 punten
5 februari, 1 april 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 125

IBX  20 punten
woensdag 5 februari 2020 13 — 16u
woensdag 1 april 2020 14 — 17u
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 125

WORKSHOP HFL  20 punten
14 januari, 21 januari, 20 maart 2020
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 75

WORKSHOP WANDELWOL  20 punten
14 januari, 21 januari, 20 maart 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75

DVP Health and Beauty
Vander Valk Gent-Nazareth E17
S 03 437 81 54 info@hflproducts.com www.hflproducts.com
Inschrijven kan via www.hflproducts.com

NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN  40 punten
dinsdag 18 februari 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

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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FREESTOESTELLEN met nattechniek

CABINE INRICHTINGEN

ZANDVOORDESTRAAT 360B 
8400 OOSTENDE 

Tel. +32 59 70 22 60 
kantoor@osea-cosmetics.be 
www.osea-cosmetics.be
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FREESTOESTELLEN met nattechniek

CABINE INRICHTINGEN

ZANDVOORDESTRAAT 360B 
8400 OOSTENDE 

Tel. +32 59 70 22 60 
kantoor@osea-cosmetics.be 
www.osea-cosmetics.be

INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS  40 punten
dinsdag 10 maart 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

SCHIMMELNAGELS 40 punten
donderdag 20 februari 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

ORTHESIOLOGIE 40 punten
woensdag 11 maart 2020
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

FREESTECHNIEKEN  20 punten
19 februari, 12 maart 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 125

IBX  20 punten
19 februari, 12 maart 2020
Aantal sessies: 1 14 — 17u10
€ 125

WORKSHOP HFL  20 punten
16 januari, 21 februari, 13 maart 2020
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 75

WORKSHOP WANDELWOL  20 punten
16 januari, 21 februari, 13 maart 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75
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Booiebos 6A
9031 Drongen

T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be 

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke

T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

www.intermedi.be
� Pedicure △ Podocare

Dankzij de effectieve synthese tussen 
natuurlijke etherische oliën en ingrediënten 
uit modern laboratoriumonderzoek, creëert 
Podocare innovatieve producten die zorgen 
voor de ondersteuning van alle soorten 
dagelijkse voetbehandelingen.

Moderne voetverzorging 
voor elke voetbehandeling

DE COMBINATIE VAN WETENSCHAP EN NATUUR
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INTERMEDI
Booiebos 6A  
Drongen

Kortrijksesteenweg 325  
Harelbeke

S 09 227 90 15 S 056 72 89 21
intermedi@telenet.be info@intermedi.be www.intermedi.be

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
24 februari 2020 (Drongen) 13u30 — 17u30 
8 april 2020 (Harelbeke) 9 —12u30
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 225

2-DELIGE CURSUS FREESTECHNIEKEN 20 punten
22 april (theorie) en 29 april 2020 (praktijk) (Harelbeke)
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 150

2-DELIGE CURSUS VERBANDTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 22 januari 2020 (Drongen) en 5 februari 2020 (Harelbeke)
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 165

VEREECKE - O’SEA
Zandvoordestraat 360 B, 8400 0ostende
S 059 70 22 60 kantoor@osea-cosmetics.be www.osea-cosmetics.be
Voor de meest recente opleidingen, bekijk de website

FREESJES & FREESTECHNIEKEN 20 punten
maandag 24 februari 2020
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 55

SPANGENTECHNIEKEN 20 punten
maandag 24 februari 2020
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 55

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
� Pedicure △ Podocare

Dankzij de effectieve synthese tussen 
natuurlijke etherische oliën en ingrediënten 
uit modern laboratoriumonderzoek, creëert 
Podocare innovatieve producten die zorgen 
voor de ondersteuning van alle soorten 
dagelijkse voetbehandelingen.

Moderne voetverzorging 
voor elke voetbehandeling

DE COMBINATIE VAN WETENSCHAP EN NATUUR
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SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Borsbeeksebrug 32  
2600 Berchem

Geldenaaksebaan 327  
3001 Leuven

Oude Baan 2  
2800 Mechelen

S 078 15 99 99 klantencentrum@syntra-ab.be
kmo-portefeuille mogelijk voor alle hierna vermelde opleidingen

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 40 punten
Startdatum: 15 januari 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 145,20 Mechelen

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 40 punten
Startdatum: 18 januari 2020
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 145,20 Mechelen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 7 maart 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 78,65 Mechelen

FREESTECHNIEKEN 40 punten
Startdatum: 16 maart 2020
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 157,30 Mechelen

LIKDOORNS VERZORGEN 40 punten
Startdatum: 25 maart 2020
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 157,30 Mechelen

INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 40 punten
Startdatum: 5 mei 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 145,20 Leuven
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VOETZORG BIJ MENSEN MET DEMENTIE 20 punten
Startdatum: 5 mei 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 78,65 Mechelen
SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 9 juni 2020
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 78,65 Leuven

SYNTRA LIMBURG
Gouverneur Verwilghen-
singel 50, 3500 Hasselt

Hoekstraat 50  
3910 Pelt

Overhaemlaan 11  
3700 Tongeren

S 011 30 32 32 S 011 80 87 00 S 012 23 47 60
infohasselt@ 
syntra-limburg.be

infoneerpelt@ 
syntra-limburg.be

infotongeren@ 
syntra-limburg.be

OPFRISSING DIABEETVOET 40 punten
Startdatum: dinsdag 7 januari 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 125 Hasselt

MARKETING VOOR DE GESPECIALISEERDE VOETVERZORGER 20 punten
dinsdag 21 januari 2020
Aantal sessies: 1
€ 60 Hasselt

INGEGROEIDE NAGELS 40 punten
Startdatum: dinsdag 10 maart 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 125 Hasselt

ORTHONYXIE 40 punten
Startdatum: maandag 23 maart 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 150 Hasselt



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



WINTER 2019 I 41

DEMENTIE EN VOETZORG 20 punten
zaterdag 25 april 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Hasselt

EERSTE HULP BIJ WONDZORG VOOR 
DE GESPECIALISEERD VOETVERZORGER 20 punten
maandag 11 mei 2020
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Hasselt

OPFRISSING DIABEETVOET 40 punten
Startdatum: donderdag 14 mei 2020
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 125 Pelt

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE 40 punten
Startdatum: woensdag 17 juni 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 145 Hasselt

LIKDOORNS VERZORGER 20 punten
dinsdag 2 juni 2020
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Pelt

INGEGROEIDE NAGELS 40 punten
Startdatum: dinsdag 16 juni 2020
Aantal sessies: 2 9 — 16u
€ 125 Pelt

Tenzij anders vermeld, spaar je per sessie waar je aan deelneemt 20 punten.

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

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
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PDL 40
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Pododent 1

PX65 NBXN

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

DUURZAAM WERKEN EN GEZONDE WERKOMGEVING 20 punten
dinsdag 21 januari 2020
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 60 Aalst

DE RING VAN ROSS FRÄSER (GEVORDERD) 20 punten
dinsdag 4 februari 2020
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 85 Aalst

SNELCURSUS HUID- EN NAGELAANDOENINGEN 20 punten
dinsdag 18 februari 2020
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 60 Aalst

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEKEN) 20 punten
Startdatum: 10 maart 2020
Aantal sessies: 3 18u30 — 21u30
€ 175 Aalst

FREESKOPJES EN ZO ... 20 punten
dinsdag 21 april 2020
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 60 Aalst

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 28 april 2020
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 109,99 Aalst

NAGELREPARATIE EN -CORRECTIE 20 punten
Startdatum: 19 mei 2020
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 115 Aalst
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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. 

  

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

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

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

SYNTRA WEST
Spoorwegstraat 14  
8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 220  
8500 Kortrijk

Sint-Idesbaldusstraat 2  
8630 Veurne

S 050 40 30 60 S 056 26 02 00 S 058 62 28 00
brugge@syntrawest.be kortrijk@syntrawest.be veurne@syntrawest.be

ONCOLOGISCHE VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum:  23 januari 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 135 Kortrijk

ANTIDRUK EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 27 janurari 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Brugge

GERIATRISCHE VOETVERZORGING (NIEUW) 20 punten
Startdatum: 5 februari 2020
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 180 Kortrijk

DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: 10 februari 2020
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 149 Brugge

SPORTPEDICURE 20 punten
Startdatum: 2 maart 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 135 Kortrijk

TEENNAGELREPARATIE EN NAGELOPBOUW (NIEUW) 20 punten
Startdatum: 10 maart 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 135 Brugge

FREESTECHNIEKEN IN DE VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 19 maart 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Brugge
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NAGELAANDOENINGEN EN BEHANDELMETHODEN 20 punten
Startdatum: 20 april 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Veurne

GERIATRISCHE VOETVERZORGING (NIEUW) 20 punten
Startdatum: 21 april 2020
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 180 Brugge

STAP- EN LOOPANALYSE IN FUNCTIE VAN VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 11 mei 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Brugge

PASTA-ORTHESE 20 punten
Startdatum: 13 mei 2020
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 169 Kortrijk

ONCOLOGISCHE VOETVERZORGING 20 punten
Startdatum: 25 mei 2020
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 135 Brugge

GRATIS VERZENDING
VANAF € 75,00

     Service met een glimlach         Meer dan 6500 artikelen         Eigen technische dienst    

     Deskundig advies           Opleidingscentrum            BVV accreditaties

arrancarNL
+31 45 571 0835
In de Cramer 11
6411 RS Heerlen (NL)
20 minuten vanaf België

.nl

HIER ADVERTEREN?

MEER INFO VIA

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

FREESTECHNIEKEN 20 punten
zaterdag 8 februari 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

VERBANDLEER 20 punten
zaterdag 15 februari 2020
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

GRATIS VERZENDING
VANAF € 75,00

     Service met een glimlach         Meer dan 6500 artikelen         Eigen technische dienst    

     Deskundig advies           Opleidingscentrum            BVV accreditaties

arrancarNL
+31 45 571 0835
In de Cramer 11
6411 RS Heerlen (NL)
20 minuten vanaf België

.nl
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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.
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.

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.

Annick Pauwels 
Coördinator GVV-Kwaliteitslabel - voorzitter
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VOETSGEWIJS
Zoals je verderop kan lezen, is dit Greets laatste bijdrage aan het Voetmagazine.  
We danken haar van ganser harte voor haar inspirerende voetstukjes waarvan we  
keer op keer konden genieten. 

Zodoende onze oproep aan de leden om deze fijne, bijzondere, uitdagende taak over 
te nemen. Misschien één van de goede voornemens voor 2020 om even in de pen te 
kruipen of aan het toetsenbord plaats te nemen?

JOUW CASUS IN HET VOETMAGAZINE
Heb je een bijzondere casus, die je graag wil delen met andere gespecialiseerde 
voetverzorgers, dan willen we je daar bij helpen.

Zend ons de nodige informatie en foto’s van de casus en wij verwerken dit, zo kan 
jouw casus opgenomen worden in het Voetmagazine.  
Let wel op dat de foto’s anoniem zijn, er mogen geen herkenbare gezichten op staan. 
Of maak de foto’s zo dat we eventuele gezichten onscherp kunnen maken zodat de 
personen niet herkend kunnen worden.

Je kan de nodige informatie zenden naar het BVV-ledensecretariaat via 
ledensecretariaat@voetmagazine.be 

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

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

Het ledensecretariaat is elke dinsdag telefonisch bereikbaar 
tussen 11 — 15u op het nummer 0471 62 15 93 
(vanuit het buitenland +32 471 62 15 93).  
Een e-mail zenden kan altijd naar 
ledensecretariaat@voetmagazine.be
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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

Zet eelt en kloven buitenspel 
dankzij de Calluscrème en Klovenbalm van Bio Balance Feet Intensive.
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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.     
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VOETSGEWIJS

MEDEWERKERS Annick Pauwels, Chris Peetermans, Annick Van Bael,  
Greet D’Eer, Miet Delanghe, Kimberley Eecloo, Diane Van Merode en 
Greet De Winne
PUBLICITEITSWERVING  
Chris Peetermans, penningmeester@voetmagazine.be
LEDENSECRETARIAAT Annick Van Bael, ledensecretariaat@voetmagazine.be
INTERNETREDACTEUR (WEBSITE - FACEBOOK) 
webmaster@voetmagazine.be
LAY-OUT DSP@DSP4U.be
ADRESWIJZIGING Zend uw adreswijziging naar het ledensecretariaat 
ledensecretariaat@voetmagazine.be. Zo blijft u VOETMAGAZINE ontvangen.
Alle artikels worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van 
de auteurs. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de 
advertenties. U ontvangt dit magazine op de naam en het adres dat is 
opgenomen in ons ledenbestand. 
In uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 
25 mei 2018 (AVG / GDPR) heeft u inzage- en correctierecht. 
COPYRIGHT© Niets van deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere 
wijze ook, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de uitgever.

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER

BVV vzw
Tijl en Nelestraat 1 

2300 Turnhout

REDACTIE
Greet D’Eer

voetmagazine@voetmagazine.be
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Het einde van het jaar nadert,
en ook mijn schrijfsels, hersenspinsels.
Wat was, laten we achter…
naar wat komt, zijn we benieuwd.
Moe van een jaar dat veel te vol zat,
leg ik hierbij ook mijn pen neer.
Zo krijgt een nieuwe pen de kans,
in nieuwe schrijfsels jullie aandacht te winnen.
Deze idee, verrassend, versnelt mijn pas,
uitkijkend naar wat komt,
naar welk verhaal, 
letter voor letter,
betekenis krijgt.
Geschreven of gesproken,
in je hoofd lees je het opnieuw en opnieuw.
Voel je de zinnen vorm krijgen,
je fantasie het verhaal verder aanvullen.
Hierbij laat ik het dan.
Vermoeid maar tegelijkertijd benieuwd,
naar wat een nieuw jaar ons brengen zal.
Dank voor jullie aandacht
Elke keer opnieuw. Greet De Winne
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