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EDITORIAAL
September, de maand waarbij de kinderen terug de schoolactiviteiten aanvatten en
ook onze gespecialiseerde voetverzorgers de beroepsactiviteiten hernemen.
September, de maand waarbij ook de opleidingen en bijscholingen voor de
gespecialiseerde voetverzorger hervatten. De verschillende opleidingscentra hebben
weer een mooi aanbod opgesteld, iedereen kan er zijn gading vinden, om net die
techniek nog even te kunnen inoefenen die nog niet zo vlot verloopt. Of je wil één van
de nieuwste technieken aanleren zodat jouw expertise op hoog niveau blijft, een must
in de hedendaagse tijd, waarbij elk beroep een subspecialisatie krijgt. Denk maar aan
de artsen die niet meer gewoon specialist zijn, maar ook binnen hun domein nog
verder specialiseren. Hierbij is het dan ook niet onlogisch dat de ene GVV zich meer
specialiseert in bv onychoplastie en de andere mogelijk in orthonyxie. Wees dan ook
niet verlegen om, wanneer je een probleem niet opgelost krijgt, een zorgvrager door te
sturen naar een collega die zich in één of andere techniek meer heeft verdiept.
Het bestuur van de BVV heeft ook in de vakantieperiode blijven overleggen voor het
voorstel KB, de vorige regering heeft ons veel beloofd maar niets gegeven. We willen
met de aangepaste documenten en motivatie klaar staan voor de volgende, nieuwe
regering. Hiervoor doen we ook een oproep naar tweetalige collega’s NederlandsFrans die ons hierbij kunnen assisteren, we zijn immers een Belgische Vereniging voor
gespecialiseerde Voetverzorgers.
De inhoud van het BVV-jaarcongres krijgt ook stilaan vorm, houd alvast zaterdag
25 januari 2020 vrij, naar vaste gewoonte de laatste zaterdag van januari. Voor het
eerst zal het congres ook op een andere locatie plaatsvinden, zo hebben we meer
potentieel om uit te breiden. We hebben terug voor Sint-Niklaas gekozen: Hotel Serwir,
dit ligt centraal in het land en is voor de beide landseinden een overbrugbare afstand.
Heel graag tot op één van de bijscholingen,

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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SCHIMMELDIAGNOSTIEK

door Saskia Rogiers

SCHIMMELINFECTIES VAN DE HUID
VERWEKKERS
DERMATOFYTEN (meercellige schimmel)
Dermatofyten kunnen elk stukje huid
aantasten. De voeten (voornamelijk
interdigitaal) en de lichaamsplooien
(vooral liesstreek bij mannen) zijn
plaatsen die het meest geïnfecteerd
worden. Dermatofyten groeien in de
opperhuid. De schimmeldraden groeien
vanuit het centrum naar buiten toe,
waardoor de aangetaste plek op de
huid groter wordt. Daarbij scheiden
ze stoffen af die dieper in de huid
doordringen. Deze stoffen roepen een
ontstekingsreactie op, die zichtbaar
wordt op de huid in de vorm van
roodheid en schilfering. Als voedsel
gebruiken dermatofyten keratine.
Onze opperhuid, haren en nagels
bestaan voor een groot deel uit keratine.
De ernst van de reactie is afhankelijk
van de schimmelsoort en van de fysieke
6I

gesteldheid van het individu dat besmet
is. Een schimmelinfectie aan de huid
van de voeten en tussen de tenen wordt
tinea pedis genoemd. Een veelgebruikt
synoniem is zwemmerseczeem. Het is
de meest voorkomende dermatofyteninfectie bij de mens. Tot deze groep
dermatofyten behoren Trychophyton
rubrum (verantwoordelijk voor ongeveer
70% van alle infecties), Trychophyton
mentagrophytes(interdigitale) en
Epidermophyton floccosum.

Trichophyton rubrum
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Trichophyto

Trychophyton mentagrophytes

Epidermophyton floccosum

GISTEN (ééncellige schimmel)
Incidenteel komen infecties met gisten
voor, met name tussen de tenen en in
chronische paronychia. Meestal is er
sprake van een secundaire invasie. Een
aparte groep schimmels onderscheidt
zich doordat ze uit 1 cel bestaan, dit zijn
de gisten. Er zijn twee schimmelsoorten
die huidinfecties veroorzaken, de
Pityrospirum ovale en de Candida
species.

Pityrospirum ovale

Candida species
Candida is een geslacht van
hoofdzakelijk parasitaire schimmels.
Deze schimmel komt vaak voor
in gistvorm. Onder bepaalde
omstandigheden neemt de schimmel
echter hormonen op. Deze situatie komt
onder andere voor bij de zwangerschap
en bij het ingaan van de menopauze.
Deze schimmel wordt meercellig en
maakt het slachtoffer dan behoorlijk
ziek. Schimmelinfecties van de huid
die voorkomen op de romp, het gelaat
en de behaarde hoofdhuid, worden
door de gist Pityrosporum veroorzaakt.
Deze infectie wordt dan ook candidose
genoemd. De candida is dan in grote
mate aanwezig in of op het menselijk
lichaam. Candida Albicans maakt sowieso
een klein deel uit van onze eigen
normale flora. Voor het ontstaan van een
candidose is daarom meer nodig dan
contact met schimmel alleen. Vooral een
verminderde afweer, waardoor massale
groei kan plaatsvinden en de virulentie
wordt vergroot, blijkt een grote rol te
spelen. Candida species hebben voor
hun groei een vochtige omgeving nodig.
Voor hun voedsel zijn ze niet afhankelijk
van keratine, maar van suikers en andere
laagmoleculaire stoffen. Huidinfecties
door gisten komen vaak voor in de
lichaamsplooien (vochtige huid) en
aan de handen (bij personen die veel
met hun handen in het water komen).
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Trichophyton rubrum

Maniskin Plus
Desinfecterende gel

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.
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Deze gistsoort zorgt zeer zelden voor
aantasting van de voeten (of nagels van
de voeten). In het geval van Candida valt
deze snel op en is een doorsturing naar
de huisarts van groot belang. Hij zal een
antibioticakuur opstarten of de patiënt
zelf ook nog verder doorsturen naar een
specialist.

Deze kunnen door een immuunreactie
spontaan genezen. Incidenteel komen
infecties met gisten voor, met name
tussen de tenen en chronische
paronychia. Meestal is dit door een
secundaire invasie.

KLINISCH BEELD VAN TINEA PEDIS
De infectie veroorzaakt een plaatselijke
ontstekingsreactie.
Er zijn vier hoofdverschijningsvormen:
»» schimmel tussen de tenen
(tinea pedis interdigitalis),
»» schimmelinfectie met roodheid en
schilfering onder de voeten
(tinea plantaris),
»» inflammatoire tinea pedis en

Tinea pedis interdigitalis
Schilfering, jeuk en kloofvorming door aantasting
van de interdigitale ruimte door schimmelgroei.
Vooral de ruimte tussen de 4e en 5e teen is vaak
aangedaan

»» ulcererende tinea pedis
(komt minder vaak voor).
Bij 25-35% van de mensen met een
schimmelinfectie aan de huid van de
voeten zijn ook één of meer nagels
geïnfecteerd. Het klinisch beeld van
tinea pedis is onder meer afhankelijk van
de verwekker. De antropofiele soorten
(dermatofyten; Trychophyton rubrum
en Trychophyton mentagrophytes) zijn
erg besmettelijk maar geven weinig
ontstekingsreactie.
Dit verloopt, door het uitblijven van
een immuunreactie, veelal chronisch.
De zoöfiele species gaan met meer
ontstekingsreactie gepaard (roodheid,
oedeem, blaasjes, etterpuistjes) maar
zijn minder besmettelijk. Aan de voet kan
vooral de Trychophyton Mentagrophytes
de verwekker zijn bij inflammatoire
schimmelinfecties.

Tinea pedis plantaris
Inflammatoire mycose tinea pedis plantaris

Tinea pedis plantaris
Schimmelinfectie heeft zich verder uitgebreid naar
de boven voet en voetzool. Ringvormige plekken op
de voet zijn typerend voor deze schimmelinfectie
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TINEA PEDIS VERSUS PSORIASIS
Psoriasis is een niet besmettelijke
huidziekte die wordt gekenmerkt door
rode en wit schilferende plekken op de
huid. Uitgebreide psoriasis lijkt soms op
een schimmelinfectie.

Psoriasis vulgaris

Deze vorm van psoriasis is de meest
algemeen voorkomende en heet daarom
psoriasis vulgaris, oftewel; gewoon
psoriasis genoemd.
COMPLICATIES BIJ TINEA PEDIS
Over het algemeen verloopt een
schimmelinfectie zonder problemen.
Omdat de huid ter plaatse echter stuk
is, kan er bovenop de schimmelinfectie
ook een infectie optreden met een
huidbacterie. Dit herkent men aan de
toename van zwelling, roodheid, pijn
en ettervorming. Uitzonderlijk kan
wondroos ontstaan op de aangedane
voet en het onderbeen. Een bacteriële
infectie wordt steeds behandeld met een
antibioticakuur. Zoals reeds besproken
blijven de mensen in de risicogroepen
een grotere kans maken op infecties en
complicaties.

Uitgebreide psoriasis
De aandoening wordt veroorzaakt door
een stoornis in de huidgroei. Normaal
gesproken wordt de huid geleidelijk
vernieuwd: oude huidcellen worden aan
de buitenkant losgelaten en er groeien
aan de onderzijde van de opperhuid
weer aan. Bij psoriasis is de aanmaak van
huidcellen versneld en worden de teveel
gemaakte cellagen niet afgestoten.
Hierdoor ontstaan plakken huid met een
dikke laag onrijpe huidcellen die moeilijk
afschilferen. Heel typisch voor psoriasis
zijn rode schilferende plekken aan de
strekzijde van armen en benen. Vooral
de knieën en de ellebogen doen vaak
mee, maar ook aan de enkels en onder
de voeten komt psoriasis regelmatig
voor.
10 I
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Inflammatoire en ulcererende tinea pedis:
interdigitale candidose met bacteriële infectie
(stafylokok of streptokok) DOKTERSADVIES NOODZAKELIJK

DIAGNOSTIEK VAN TINEA PEDIS
Meestal zijn de afwijkingen bij een
voetschimmel zo kenmerkend dat
de diagnose met het blote oog
kan worden gezien. Een ervaren
huisarts of dermatoloog kan vaak —
door een aantal op elkaar lijkende
ziektebeelden tegen elkaar af te wegen
(bijvoorbeeld Erythrasma, clavus molle,
contacteczeem, psoriasis, juveniele
dermatose, …) — de werkelijke ziekte
identificeren. Naar schatting stelt de
dermatoloog bij ongeveer 70% van de
patiënten die zich presenteren met
een beeld dat kan passen bij een
schimmelinfectie de juiste diagnose.
Dat houdt in dat bij 30% van de
patiënten (zonder aanvullend
onderzoek) een verkeerde diagnose
gesteld wordt en misschien ook
een verkeerde behandeling wordt
gegeven. Een behandeling zou in
principe pas opgestart mogen worden
na een klinische diagnose via een
laboratoriumonderzoek. Hierbij schraapt
de dermatoloog een hoeveelheid
levende huidschilfers van het aangedane
huidgebied en bekijkt deze na een
eenvoudige bewerking onder de
microscoop of stuurt ze door naar een
klinisch laboratorium.

KOH preparaat

De grootste kans op het aantreffen van
schimmeldraden is in de hoornlaag
die nog grotendeels vastzit aan de
huid, bij voorkeur van de overgang van
aangetaste naar normale huid. Binnen de
24 uur na afname worden deze monsters
in een laboratorium bekeken. Meestal
worden daar steriele plastic potjes voor
gebruikt.
Het aanvraagformulier moet standaard
bepaalde gegevens bevatten: de
aanvrager, patiëntengegevens, klinische
gegevens, het aangevraagde onderzoek,
datum van afname, lokalisatie van de
verwondingen, beroep van de patiënt,
contact met dieren, reisgeschiedenis
en eventueel voorafgaande anti
mycotische behandelingen. De
belangrijkste diagnostische tests voor
schimmelinfecties aan de huid zijn:
»» directe microscopie (KOH-preparaat),
»» PCR (moleculaire diagnostiek
= polymerase chain reaction
= polymerase kettingreactie),
»» een schimmelkweek.
De eerste stap in de
laboratoriumdiagnostiek is aantonen
van de pathogene schimmel in de
microscopische preparaten van monsters
die zijn genomen van de aangedane
huid (in zo klein mogelijk fragmenten
gesneden), met behulp van zogeheten
KOH (kaliloogoplossing). Wanneer hyfen
(schimmeldraden) of een netwerk van
hyfen worden gezien, kan de diagnose
mycose worden gesteld.
Schimmelinfecties van de huid worden
nagenoeg altijd door de dermatofyten
veroorzaakt. Het uitsluiten van de
schimmelsoort door middel van een
kweek of andere methode is niet meer
nodig. Er kan dan direct een gerichte
behandeling worden opgestart. Het KOH
preparaat is het meest voorkomende,
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vermits andere onderzoeken meer tijd
nodig hebben en ook veel duurder zijn
(schimmelkweek duurt 3 weken, hoge
kosten van apparaten, laser microscoop,
fluorescentiemicroscopie).

Schimmelkweek van een
Aspergillus soort
BEHANDELING VAN TINEA PEDIS
Schimmelinfecties van de huid genezen
zelden spontaan. Eerst moeten de
predisponerende factoren voor de
desbetreffende infectie aangepakt
worden. Ook moeten de bronnen van
herinfecties mee behandeld worden.
Schimmelinfecties aan de huid die
een beperkte vorm van uitbreiding
hebben en niet ernstig zijn (zonder
ontstekingsverschijnselen) en met
beperkte uitbreiding worden meestal
behandeld met Imidazolen.
Imidazolen zijn breedspectrum
antimycotica die werkzaam zijn tegen
zowel huidschimmels als gisten en
toepasbaar bij elk type schimmelinfectie
van de mens. De bekendste lokale
Imidazolen zijn:
»» Terbinafine
(Lamisil in huidspray of crème),
»» Miconazol (Daktarin),
»» Ketokonazol (Nizoral).
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De schimmelinfectie kan behandeld
worden met deze lokale antimycotica
in bijvoorbeeld een spray, lotion,
poeder of spray. De behandeling
met het preparaat naar keuze wordt
gecontinueerd tot ongeveer 3 weken na
genezing (± 6 weken in totaal) en dit 2 tot
3 maal daags. Het is aan te bevelen om
tevens miconazol (bijvoorbeeld Daktarin
spray 2%) in de sokken en schoenen aan
te brengen om te voorkomen dat na de
genezing een herinfectie vanuit daar
aanwezige schimmelsporen ontstaan.
Ook een voetbad kan wonderen doen
(Iso Betadine uniwash 7,5% = zeep om de
huid en de slijmvliezen te ontsmetten.
Deze bevat jodium (polyvidon-jodium),
dat microben (bacteriën, virussen,
schimmels) doodt en infecties voorkomt.
In een aantal situaties is lokale therapie
alleen niet voldoende. Bijvoorbeeld bij
een uitgebreide schimmelinfectie treedt
na lokale therapie snel een recidief op
of ontstaan er diepere infecties. Daarom
wordt de patiënt ook nog behandeld met
een oraal antimycoticum (Terbinafine
tabletten of Itraconazol capsules). Het
is voldoende te behandelen totdat
het letsel volledig verdwenen is.
Doorbehandelen is niet nodig.

PROGNOSE VOOR TINEA PEDIS
Wie éénmaal een voetschimmel heeft
opgelopen kan dit, zelfs na eerder
geslaagde therapie, steeds opnieuw
krijgen. Mogelijk hangt dit samen met
het niet naleven van bovengenoemde
leefregels. Doen ze dit niet dan komt de
infectie na genezing zonder meer terug
en moeten ze opnieuw beginnen.

Ook wordt er gedacht dat er een soort
van verhoogde gevoeligheid bestaat
voor het krijgen van een voetschimmel.
Bij sommige mensen buigt de kleine
teen teveel naar binnen, waardoor die
constant tegen de ernaast liggende teen
drukt. Hierdoor wordt de interdigitale
ruimte vochtig en moeilijker droog
te houden. Zo kan er ook een nieuwe
schimmelinfectie optreden.

BRONVERMELDING / LITERATUURLIJST / ILLUSTRATIES:
Voeten en schimmels (Johan Toonstra en Anton C.de Groot)
Voeten en nagels (Johan Toonstra en Anton C.de Groot)
Het menselijk lichaam ( Tony Smith / Davidsfonds )
Schimmelinfecties van de nagel ( Dr JHFF Middag – Broekman / Dr M.E Boon )
Wegwijzer in de microbiologie ( Van Gompel – Goubau )
www.wikipedia.org/wiki/dermatofyt
www.wikipedia.org/wiki/mycose
www.huidarts.com
www.huidziekten.nl/zakboek
www.visualdx.com
www.centrepodomedic.com
www.mmnig.nl/ziektebeelden en verwekkers/dermatomycose/achtergrond
www.books.google.be/books (isbn 9044110012)
www.huidinfo.nl
www.nhg.org/standaarden/samenvatting/dermatomycosen
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Balans Technologie
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Xsensible gaat over balans,
energie en je goed voelen.
De oorsprong ligt in Japan.
Onze balanszool zorgt voor
een gezonde en natuurlijke
lichaamshouding.
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VRAGEN OP EEN BLAADJE

WIJ HEBBEN EEN DIENST VOOR THUISVERPLEGING
EN WERDEN GECONTACTEERD DOOR EEN DAME DIE
GEEN VOLWAARDIGE OPLEIDING GESPECIALISEERDE
VOETVERZORGING ACHTER DE RUG HEEFT. ZE BEWEERT
DAT EEN DIPLOMA NIET MEER NODIG IS, NOCH
BEDRIJFSBEHEER. WIJ ZIJN VERBAASD EN ONGELOVIG.

Inderdaad, de Vlaamse regering heeft, op vraag van Europa, de vestigingswet
afgeschaft voor verschillende beroepen waaronder gespecialiseerde voetverzorgers
. Dit resulteert in een ongecontroleerde vestiging van gespecialiseerde
voetverzorgers. Men hoeft geen diploma, noch bedrijfsbeheer meer voor te leggen.
De BVV ondersteunt dit niet: deze voetverzorgers kunnen, in tegenstelling tot
diegenen die een volwaardige opleiding volgden, geen kwaliteitslabel verkrijgen,
tenzij na 5 jaren beroepsactiviteit én het volgen van de nodige geaccrediteerde
bijscholingen.

IN ONZE REGIO IS EEN GESPECIALISEERD
VOETVERZORGER ACTIEF DIE DE BASISOPLEIDING
NIET VOLLEDIG GEVOLGD HEEFT, MAAR TOCH
BIJSCHOLINGEN GEEFT. KUNNEN MIJN COLLEGA’S EN IK
HIER IETS TEGEN DOEN?

Helaas kunnen we hier niets tegen beginnen, er zijn geen diploma’s meer vereist,
noch voor de vestiging, noch voor de docenten. Een opleiding is sterk afhankelijk van
de docent en vermoedelijk geven deze bijscholingen voor gevestigde voetverzorgers
geen belangrijke meerwaarde, waardoor zij weinig overlevingsmogelijkheden heeft.
Kijk dus uit naar een degelijk opleidingscentrum, waar docenten lesgeven die
verschillende jaren praktijkervaring kunnen voorleggen.
Laten we nog even benadrukken dat de BVV helemaal niet akkoord kan gaan met
de huidige situatie en er alles aan doet om dit te regulariseren. Dit kan enkel
via het KB, waar we door deze wantoestanden nog meer druk kunnen zetten om
een paramedische inschaling te verkrijgen, zodat de opleidingen en vestiging
gereglementeerd worden.
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trycare.be
Voetverzorgingsgroothandel

Ontdek onze voetverzorgingscrème

www.chirocream.be
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LIDGELD 2020

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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OPLEIDINGSAANBOD
CONSULTA NV

Generaal De Wittelaan 5a, 2800 Mechelen
S 015 29 48 48
info@consulta.cc
NASPAN NAGELBEUGELTECHNIEKEN
vrijdag 6 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 125
Model en basis pedicure materiaal meebrengen

www.consulta.cc
20 punten
9 — 13u

REUMA EN VOETVERZORGING
100 punten
Startdatum: dinsdag 24 september 2019
voor de hele opleiding
Aantal sessies: 9
13u30 — 17u30
€ 995
KMO-portefeuille mogelijk
Beschikken over een geldig ondernemingsnummer en inschrijven bij
SYNTRA AB | www.syntra.nu/consulta

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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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

BENELUX

GRATIS THUISLEVERING VANAF E 125,00*

NAMROL PODOSTOELEN & UNITS
KWALITEIT, DESIGN & ERGONOMIE VOOR DE VOETVERZORGER!

Passion for Quality

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.

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 efficiënt: 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 Futura Plus

Namrol taboeret Cosmos

Download de gratis Namrol - catalogus op www.districos.com
of via de QR-code hiernaast
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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
16 oktober, 4 november, 2 december 2019
7 januari, 27 januari, 20 februari 2020
Aantal sessies: 1

20 punten

12u30 — 17u

€ 80
WORKSHOP ORTHOPLASTIE
29 oktober, 4 december 2019, 20 januari, 19 februari 2020

20 punten

Aantal sessies: 1

9 — 12u30

€ 45
INFOSESSIE BUSCH FREZEN
29 oktober, 4 december 2019, 20 januari, 19 februari 2020
Aantal sessies: 1
€ 25

20 punten
13u30 — 16u

CASHBACK

BASISOPLEIDING ORTHONYXIE
40 punten
17 oktober, 31 oktober, 25 november 2019, 17 januari, 14 februari 2020
Aantal sessies: 1

9 — 17u

€ 115
OPLEIDING ORA SPANGE
7 november, 28 november 2019, 17 februari 2020
Aantal sessies: 1

40 punten
9 — 17u

€ 165
OPLEIDING LEREN WERKEN MET HET FREESAPPARAAT
(DROOG + NAT)
Lessenreeks 1 — 9, 16, 23, 30 januari 2020
Aantal sessies: 4

20 punten
12u30 — 17u

€ 350
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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
22 I
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info@hflproducts.com
03 437 81 54
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CURSUS VERBAND- & DRUKONTLASTINGTECHNIEKEN
7 februari 2020
Aantal sessies: 1
€ 60

20 punten
12u30 — 17u

HFL Trainingsinstuut (onderdeel van DVP Health and Beauty)

Sterrenwacht 143
3550 Zolder

Potvlietlaan 2
2600 Antwerpen

S 03 437 81 54
info@hflproducts.com
Inschrijven kan via www.hflproducts.com
NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN
10 september, 12 november (Gent)
3 september, 5 november (Antwerpen)
5 september, 7 november (Zolder) 2019

E-17
9810 Gent-Nazareth
www.hflproducts.com

20 punten

Aantal sessies: 1
10 — 16u
€ 185
Inclusief syllabus + lunch, -40% korting via kmo-portefeuille
INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS
2 oktober, 4 december (Gent)
18 september, 20 november (Antwerpen)
25 september, 27 november (Zolder) 2019

20 punten

Aantal sessies: 1
10 — 16u
€ 185
Inclusief syllabus + lunch, -40% korting via kmo-portefeuille
ORTHESIOLOGIE & DRUKVERBANDTECHNIEKEN
20 punten
3 oktober, 5 december (Gent)
19 september, 21 november (Antwerpen)
26 september, 28 november (Zolder) 2019
Aantal sessies: 1
10 — 16u
€ 185
Inclusief syllabus + lunch, -40% korting via kmo-portefeuille
IBX
11 september, 13 november (Gent)
4 september, 6 november (Antwerpen)
6 september, 8 november (Zolder) 2019
Aantal sessies: 1
€ 125

20 punten

13 — 16u
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PODOLOGIE

JETSPRAY
LCD BLACK

PD 30

Pododent 1

PDL 40

PX65 NBXN

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
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 △ Freesapparaten

raten

INTERMEDI
Booiebos 6A
Drongen

S 09 227 90 15
intermedi@telenet.be

Kortrijksesteenweg 325
Harelbeke
S 056 72 89 21
info@intermedi.be

WORKSHOP PODOFIX
zaterdag 7 september 2019 (Drongen)
zaterdag 9 november 2019 (Harelbeke)
maandag 25 november 2019 (Drongen)
Aantal sessies: 1
€ 238

www.intermedi.be
20 punten

9 — 12u

workshop + pakket + certificaat inbegrepen

WORKSHOP BS QUICK SPANGE
20 punten
maandag 21 oktober 2019 (Drongen)
Aantal sessies: 1
9u30 — 12u30
€ 140
workshop + pakket + certificaat inbegrepen
WORKSHOP LCN WILDE PEDIQUE
maandag 18 november 2019 (Harelbeke)
zaterdag 7 december 2019 (Drongen)
Aantal sessies: 1
€ 195

20 punten
9 — 12u

workshop + pakket + certificaat inbegrepen

2-DELIGE CURSUS FREESTECHNIEKEN
20 punten
Startdatum: 18 november 2019 (Drongen)
Aantal sessies: 2
14 — 17u
€ 140
cursus + certificaat inbegrepen
Meebrengen (2de les): model en freesapparaat
WORKSHOP COMBIPED
maandag 2 december 2019 (Drongen)
Aantal sessies: 1
€ 238

20 punten
9u30 — 12u30

workshop + pakket + certificaat inbegrepen

2-DELIGE CURSUS VERBANDLEER
20 punten
Startdatum: 22 januari 2020 (Drongen)
Aantal sessies: 2
14 — 17u
€ 165
cursus + pakket + certificaat inbegrepen
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61042296100 - 62701788241

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

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.

Alle modellen met
uitneembaar voetbed,
geschikt voor steunzolen.
26 I
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EN NOG VEEL MEER …

STRETCH VOOR
MOEILIJKE
& GEVOELIGE
VOETEN
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2D & 3D
digitale
voetanalyse

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.

... OP WWW.SCHAEPS.BE
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ZANDVOORDESTRAAT 360B
8400 OOSTENDE
Tel. +32 59 70 22 60
kantoor @osea-cosmetics.be
www.osea-cosmetics.be

FREESTOESTELLEN met nattechniek

28 I
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CABINE INRICHTINGEN

ek

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, bekijk de website
FREESTECHNIEKEN & FREZEN (OOK DE KERAMISCHE FREZEN)
maandag 28 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 55

20 punten

SPANGENTECHNIEKEN
maandag 14 oktober 2019, maandag 24 februari 2020
Aantal sessies: 1
€ 55

20 punten

10 — 13u

10 — 13u

ARRANCAR B.V.

In de Cramer 11, 6411 RS Heerlen, Nederland
S +31 (0)45 571 0835
info@arrancar.nl
www.arrancar.nl
Voor meer info omtrent de opleidingen, bekijk de website
RISICOVOET
20 punten
maandag 20 januari 2020, woensdag 22 januari 2020
Aantal sessies: 9
9u30 — 15u30
€ 1662,95
inclusief lunch, boeken, materiaal en examen
ANTIDRUK
20 punten
maandag 11 november 2019, woensdag 13 november 2019
Aantal sessies: 2
9u30 — 15u30
€ 280
inclusief lunch, boeken en materiaal
NAGELBEUGELS
20 punten
maandag 16 september 2019, woensdag 18 september 2019
Aantal sessies: 2
9u30 — 15u30
€ 420
inclusief lunch, boeken en materiaal
NAGELREPARATIE
20 punten
maandag 7 oktober 2019, woensdag 9 oktober 2019
Aantal sessies: 2
9u30 — 15u30
€ 395,30
inclusief lunch, boeken en materiaal
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NALOC

DE SCHIMMELNAGEL

BEHANDELING

VERBETERT HET UITERLIJK VAN DE NAGEL IN SLECHTS 1 WEEK*

1 ENKELE APPLICATIE PER DAG
1 Vernietigt de schimmel*
2 Herstelt de normale nagelkleur
3 Versterkt de functionele
structuur van de nagel

DRIEVOUDIGE

WERKING

NIEUW
• verbeterde formule
• verbeterd design

Lees meer:

www.naloc.be
* In a clinical study 76% of the users experienced improvement in nail appearance in just 1 week, and
92% after 8 weeks. Reference: Piraccini B et al. Early Visible Improvements during K101-03 Treatment:
An Open-Label Multi- center Clinical Investigation in Patients with Onychomycosis and/or Nail Psoriasis.
Dermatology 2017;233:178-183
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DIABETISCHE VOET: HOE ZAT HET OOK ALWEER
dinsdag 17 september 2019, dinsdag 24 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 125
HERKENNEN EN BEHANDELEN MYCOSENAGEL
donderdag 3 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 125
DE SPORTIEVE VOET
zaterdag 16 november 2019
Aantal sessies: 3
€ 509,95

MEDICAL TAPING
zaterdag 21 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 125
DE NAGEL EN NAGELPROBLEMEN
zaterdag 21 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 125

9u30 — 15u30

20 punten
9u30 — 15u30

20 punten
9u30 — 15u30
inclusief lunch, boeken en materiaal

OPFRISSING SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN
dinsdag 1 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 125
DE OUDERE VOET EN ZIJN COMPLICATIES
zaterdag 26 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 125

20 punten

20 punten
9u30 — 15u30

20 punten
9u30 — 15u30

20 punten
9u30 — 15u30

20 punten
9u30 — 15u30

WORKSHOP VOORKOMEN EN BEHANDELEN INGEGROEIDE NAGELS 20 punten
donderdag 10 oktober 2019
Aantal sessies: 1
9u30 — 15u30
€ 125
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Verwen uw voeten met

FinnComfort
Dames & Heren

DE PROFYLAXE SCHOEN
De Profylaxe schoen is speciaal
ontwikkeld voor mensen met gevoelige
voeten en is daarom zeer geschikt voor
diabetici – en reumapatiënten.

veel zolen worden
met de hand
gestikt.

De Profylaxe schoen van Finn Comfort biedt
voldoende ruimte aan de voet zodat er geen
drukpunten ontstaan. De schoen heeft een
compleet gepolsterd voorblad, een zachte
neus en een gevoerde tong. Het kurken
voetbed is voorzien van een zachte polstering.
Alle Profylaxe modellen zijn voorzien van een
uitneembaar gepolsterd voetbed en daarom
ook geschikt voor eigen steunzolen.
Kortom, dé oplossing voor mensen met
overgevoelige voeten. Voor meer informatie
en verkoopadressen contacteer:
didier@finncomfortbenelux.com
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SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Borsbeeksebrug 32
2600 Berchem
S 078 15 99 99

Geldenaaksebaan 327
Oude Baan 2
3001 Leuven
2800 Mechelen
klantencentrum@syntra-ab.be

kmo-portefeuille mogelijk voor alle hierna vermelde opleidingen
DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN
Startdatum: 10 oktober 2019
Aantal sessies: 2
€ 145,20
Leuven

20 punten

OPFRISSING DIABEETVOET
Startdatum: zaterdag 19 oktober 2019
Aantal sessies: 2
€ 145,20
Mechelen

20 punten

SCHIMMELS
dinsdag 22 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 78,65
Leuven

20 punten

FREESTECHNIEKEN
Startdatum: dinsdag 5 november 2019
Aantal sessies: 2
€ 157,30
Leuven

20 punten

WONDZORG
donderdag 7 november 2019
Aantal sessies: 1
€ 78,65
Leuven

20 punten

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK)
Startdatum: maandag 18 november 2019
Aantal sessies: 3
€ 229,90
Leuven

20 punten

19 — 22u

9 — 12u

19 — 22u

19 — 22u

19 — 22u

19 — 22u

e
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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

VOETZORG BIJ MENSEN MET DEMENTIE
zaterdag 23 november 2019
Aantal sessies: 1
€ 78,65

Leuven

20 punten
19 — 22u

MICROBIOLOGIE
donderdag 28 november 2019
Aantal sessies: 1
€ 229,90
Antwerpen

20 punten

MARKETING IN DE PEDICUREPRAKTIJK
maandag 16 december 2019
Aantal sessies: 1
€ 78,65
Leuven

20 punten

INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN
Startdatum: woensdag 15 januari 2020
Aantal sessies: 2
€ 145,20
Mechelen

20 punten

TAMPONNAGES EN ONYCHOPLASTIE
Startdatum: zaterdag 18 januari 2020
Aantal sessies: 2
€ 145,20
Mechelen

20 punten

ORTHONYXIE (NAGELBEUGELTECHNIEK)
Startdatum: woensdag 5 februari 2020
Aantal sessies: 3
€ 199,65
Mechelen

20 punten

9 — 13u

19 — 22u

19 — 22u

9 — 12u

19 — 22u

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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verwelkomt een nieuw voetverzorgingsmerk,
enkel verkrijgbaar voor pedicures en schoonheidsinstituten

NEW

exclusieve distributeur
voor belgië

“de combinatie van wetenschap en natuur”
een oplossing voor de meest effectieve aanpak
in gespecialiseerde en moderne voetverzorging

Aandachtspunten:

Het productgamma bestaat uit:
- Voetbalsems
- Cleaner lotions & callus gels
- Foam balsems
- Myko Pro voor de nagels
- Actieve reiniging en bescherming
- Gevoelige huid

De natuurlijke
stof U% verhoogt
de hydratie door
het aantrekken en
binden van water in
de opperhuid voor
1) het behoud van
een soepele huid en
2) om de beschermende functie te
versterken.
Ideaal dus voor
een droge tot zeer
droge huid!

Voedend + Droge huid

U5%*

Reiniging + Verfrissing

U10%*

Gevoelige huid + veilig bij diabetes
U10%*
Eelt + Zeer droge huid

U10%*

Kloven + Eelt

U15%*

Anti-bacterieel + Schimmelwerend
*toegevoegde ureum, uitgedrukt in %

vanaf nu verkrijgbaar in onze winkels en via www.intermedi.be

Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
227 902019
16
36F 09
I HERFST
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

SYNTRA LIMBURG

Gouverneur Verwilghensingel 50, 3500 Hasselt
S 011 30 32 32
infohasselt@
syntra-limburg.be

n:
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U10%*
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Hoekstraat 50
3910 Pelt
S 011 80 87 00
infoneerpelt@
syntra-limburg.be

Overhaemlaan 11
3700 Tongeren
S 012 23 47 60
infotongeren@
syntra-limburg.be

ORTHOPLASTIE
woensdag 4 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 80
Pelt

20 punten

OPFRISSING DIABEETVOET
Startdatum: dinsdag 7 januari 2020
Aantal sessies: 2
€ 125
Hasselt

40 punten

INTRODUCTIE ONCOLOGISCH VOETVERZORGER
woensdag 11 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 60
Hasselt

20 punten

DE EERSTE HULP BIJ WONDZORG
maandag 16 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 60
Hasselt

20 punten

DE EERSTE HULP BIJ WONDZORG
donderdag 19 september 2019
Aantal sessies: 1
€ 60
Pelt

20 punten

LIKDOORNS VERZORGEN
donderdag 24 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 60
Hasselt

20 punten

9 — 12u

9 — 16u

19 — 22u

9 — 12u

9 — 12u

19 — 22u
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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
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...en nog veel meer
Behaal 20 BVV-punten per sessie. Schrijf je in op syntra.nu/voetverzorger

ing

HYGIENEREGELS
zaterdag 9 november 2019
Aantal sessies: 1
€ 60
Hasselt

20 punten

ONCOLOGISCH VOETVERZORGER
Startdatum: zaterdag 16 november 2019
Aantal sessies: 6
€ 995
Hasselt

20 punten

SCHIMMELS
woensdag 27 november 2019
Aantal sessies: 1
€ 60
Hasselt

20 punten

FREESTECHNIEKEN
Startdatum: woensdag 11 december 2019
Aantal sessies: 2
€ 125
Hasselt

20 punten

OPFRISSING DIABEETVOET
Startdatum: dinsdag 7 januari 2020
Aantal sessies: 2
€ 125
Hasselt

20 punten

MARKETING VOOR GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
dinsdag 21 januari 2020
Aantal sessies: 1
€ 60
Hasselt

20 punten

9 — 12u

8u30

19 — 22u

19 — 22u

19 — 22u

19 — 22u

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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SYNTRA MIDDEN-VLAANDEREN
Wijngaardveld 9
9300 Aalst
S 053 70 40 60
aalst@syntra-mvl.be

Autoweg Zuid 3
9051 Gent (Afsnee)
S 09 222 85 81
gent@syntra-mvl.be

Hogekouter 1
9100 Sint-Niklaas
S 03 760 08 20
sint-niklaas@syntra-mvl.be

EELT EN LIKDOORNS VERWIJDEREN
Startdatum: dinsdag 17 september 2019
Aantal sessies: 2
€ 115

Aalst

SCHIMMELINFECTIE: WAT NU?
dinsdag 8 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 60

Aalst

OPEN WORKSHOP: TIPS & TRICKS
dinsdag 22 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 60

Aalst

VERBANDTECHNIEKEN: WERKEN MET ANTI-DRUKMIDDELEN
Startdatum: dinsdag 5 november 2019
Aantal sessies: 2
€ 135

Aalst

INGEGROEIDE NAGEL
Startdatum: dinsdag 26 november 2019
Aantal sessies: 3
€ 155
Aalst
DUURZAAM WERKEN BINNEN DE VOETVERZORGING
dinsdag 21 januari 2020
Aantal sessies: 1
€ 60
Aalst
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20 punten
18u30 — 21u30

20 punten
18u30 — 21u30

20 punten
18u30 — 21u30
20 punten
18u30 — 21u30
20 punten
18u30 — 21u30

20 punten
18u30 — 21u30

WORKSHOP: RING VAN ROSS FRASER (GEVORDERD)
dinsdag 4 februari 2020
Aantal sessies: 1
€ 85
Aalst
SNELCURSUS: NAGEL- EN HUIDAANDOENINGEN
dinsdag 18 februari 2020
Aantal sessies: 1
€ 60
Aalst

20 punten
18u30 — 21u30

20 punten
18u30 — 21u30

.nl

Service met een glimlach
Deskundig advies

Meer dan 6500 artikelen

Opleidingscentrum

Eigen technische dienst

BVV accreditaties

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

GRATIS VERZENDING
VANAF € 75,00
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SYNTRA WEST

Spoorwegstraat 14
8200 Sint-Michiels
S 050 40 30 60
brugge@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

ORTHESIOLOGIE
Startdatum: maandag 7 oktober 2019
Aantal sessies: 3
€ 149
Brugge

20 punten

SNIJTECHNIEKEN VAN EELT EN LIKDOORNS
Startdatum: donderdag 12 december 2019
Aantal sessies: 2
€ 105
Kortrijk

20 punten

ONCOLOGISCHE VOETVERZORGING
Startdatum: maandag 23 september 2019
Aantal sessies: 2
€ 135
Brugge

20 punten

19 — 22u

19 — 22u

19 — 22u

ORTHOPLASTIE
20 punten
Startdatum: maandag 23 september 2019
Aantal sessies: 2
13 — 16u
€ 159
Kortrijk
In het inschrijvingsgeld is een materialenpakket ter waarde van € 65 inbegrepen
RING VAN ROSS FRÄSER
20 punten
Startdatum: woensdag 9 oktober 2019
Aantal sessies: 2
19 — 22u
€ 179
Kortrijk
In het inschrijvingsgeld zit een materialenpakket ter waarde van € 65
inbegrepen (orthonyxietangen en remanitdraad)
VOETVERZORGING BIJ DIABETEN (BVV-ERKENNING)
100 punten
Startdatum: woensdag 11 september 2019
voor de hele opleiding
Aantal sessies: 9
18u30 — 22u en 13 — 16u30
€ 995
Kortrijk
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SPORTPEDICURE
Startdatum: maandag 14 oktober 2019
Aantal sessies: 2
€ 135
Brugge

20 punten
19 — 22u

SYNTRA BRUSSEL

Stallestraat 292, 1180 Brussel (Ukkel)
S 02 331 68 01
info@syntrabrussel.be
HYGIËNE IN DE PRAKTIJK EN OP VERPLAATSING
zaterdag 19 oktober 2019
Aantal sessies: 1
€ 60,50
Ukkel
FREESTECHNIEKEN
zaterdag 16 november 2019
Aantal sessies: 1
€ 60,50
Ukkel
VERBANDLEER
zaterdag 7 december 2019
Aantal sessies: 1
€ 60,50
Ukkel

20 punten
9u30 — 12u30

20 punten
9u30 — 12u30

20 punten
9u30 — 12u30

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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IN DE MARGE
IK ZOEK
Ben op zoek naar een gespecialiseerd voetverzorgster om mee in de praktijk
(te Borsbeek) te werken (op zelfstandige basis), graag met enkele jaren ervaring.
Zend je CV aan birgitte.van.dyck@telenet.be

IK ZOEK
Gemotiveerde Gespecialiseerde voetverzorgster (ervaring gewenst) op zelfstandige
basis, voor de periode half september, oktober, november, december, met de
mogelijkheid om vanaf de zomer van 2020 als zelfstandige pedicure aan de slag te
gaan in ons nieuw pand! Dagen en uren overeen te komen.
Graag je afspraak via karin@elleance.be (S 0496 288 254)
Hemelshoek 271 | 2590 Berlaar

TE KOOP
1. Minispray, gebruikt voor op de baan (€ 50)
2. Podo Masterspray (€ 150)
Dit zijn gebruikte toestellen maar voor studenten en beginners die niet direct
veel geld willen uitgeven, of nog niet zeker zijn van hun ambitie, zijn dit nog goeie
toestellen.
Riet Vlaminck | Kattenbroekstraat 7 | 9310 MOORSEL
Graag vooraf afspreken via S 0499 220 899

Minispray
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Podo Masterspray

BVV VACATURE

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

tweetalige medewerkers
De BVV is op zoek naar tweetalige medewerkers Nederlands-Frans.
Al dan niet gespecialiseerde voetverzorger, helpen zij mee het KB-voorstel
uit te werken op federaal niveau.
De medewerking kan perfect op afstand gebeuren,
deelname aan één vergadering van de raad van bestuur per jaar is wenselijk.
Ken je iemand die de BVV én haar leden wil verder helpen bij de zéér belangrijke
KB-materie? Aarzel niet deze oproep door te geven en het item op onze
facebookpagina te delen!
Zend je kandidatuur naar ledensecretariaat@voetmagazine.be
Meer info via Annick Van Bael. Het ledensecretariaat is elke dinsdag telefonisch
bereikbaar tussen 11 — 15u op het nummer +32 471 62 15 93.
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SAVE THE DATE
BVV-jaarcongres op zaterdag 25 januari 2020
Hotel Serwir | Koningin Astridlaan 57 | 9100 Sint-Niklaas
Meer info in de wintereditie van het Voetmagazine
Voor BVV-leden nog steeds gratis!

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 BVVledensecretariaat 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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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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Opleiding Sportpedicure is geaccrediteerd door de BVV voor
de maximale 100 punten (GVV kwaliteitslabel).

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

HERFST 2019 I 49

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 met de Calluscrème
en Klovenbalm van Bio Balance Feet Intensive.

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
De zomer loopt op z’n einde
Gedaan met slippers , sandalen,
wandelingen in het zand, terrasjesweer,…
Het reguliere leven herneemt:
school, werk, bijscholingen,…
Alles staat tegelijk in de startblokken
De structuur maar ook de stress
neemt weer toe
We rennen van hot naar her
Onze voeten krijgen het hard
te verduren
Maar gelukkig is het ook
winterschoenentijd
Oude schoenen worden gecontroleerd
op hun degelijkheid
Nieuwe aangekocht
Altijd prettig, maar toch steeds
een flinke hap uit het budget
Maar zie het als een investering

VERANTWOORDELIJKE
UITGEVER
BVV vzw
Tijl en Nelestraat 1
2300 Turnhout
REDACTIE
Greet D’Eer
voetmagazine@voetmagazine.be

Voetmagazine
Jaargang 21
nr. 3
HERFST 2019

Vooral voor kinderen
Goede kousen en schoenen op maat
Garantie voor mooie en sterke
volwassen voeten
Met of zonder steunzolen
Een beetje extra hulp komt vaak van pas
Op alle vlakken
Want ja
Ze moeten een leven lang mee
Die stappers
Die voetjes die ons brengen
waar we moeten zijn
Die ons laten springen en dansen
In alle seizoenen
En
Hopelijk
Een leven lang

Greet De Winne

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.
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Geschikt voor diabetici

NIEUW IN HET GEHWOL
SOFT FEET GAMMA

Gehwol Fusskraft
Soft Feet Schuim
Trekt zeer snel in zonder een vettig of kleverig gevoel na
te laten. Hyaluron zorgt voor een diepgaande hydratatie.
Hooggeconcentreerde AloeVera geeft een verfrissend
gevoel. Ideaal om tussendoor en snel te hydrateren.

AANBOD
12 Fusskraft Soft Feet Schuim
aan €9.95/st en ontvang
gratis*: stocker display +1 tester
1 pancarte Soft Feet Schuim
50 klantenbrochures
Soft Feet Schuim

TIE

GEHWOL KERST-AC
Gehwol Fusskraft
Soft Feet Butter
50ml

textuur op
Een balsem met rijke
vanille- en
,
ter
basis van karitébo
overbelasom
ct:
tra
sinaasappelex
ontspannen.
te benen en voeten te
€2
prijs per stuk: ,65
per 50st :€ 2,45
per 100st : €2,25
meeste
Ook beschikbaar bij de
ls.
de
an
grooth

5 incl btw

Publieksprijs: €17,9

* Zolang voorraad strekt

Voetmagazine Gehwol Fusskraft Soft Feet Schaum-v2.indd 1

alle prijzen zijn excl. btw

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