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EDITORIAAL

En daar is de lente… heerlijk! De koude donkere dagen maken plaats voor zonlicht met 
al zijn geuren en kleuren. Ook wij willen de aanstormende lente verwelkomen met een 
nieuwe editie van het Voetmagazine.

Het BVV-jaarcongres heeft menigeen weer aangenaam verrast: de nieuwe locatie,  
de aangename sfeer, de ruime congreszaal, de standhouders die nu meer gegroepeerd 
stonden, de ruime hoeveelheid stalen die de congresgangers ontvingen, de ontvangst 
met koffie, koffiekoeken en cake, de nieuwjaarsreceptie met de stilaan obligate frietjes en 
last but not least: de rijkdom aan informatie die onze congresgangers konden ervaren op 
het jaarcongres! Volgens de beoordelingen die we kregen opnieuw een geslaagde editie 
al geven we toe dat er nog enkele schoonheidsfoutjes waren waar we naar de volgende 
editie toe aan zullen werken.

Naar gewoonte vind je in deze editie ook een overzicht van wat de BVV voor de 
gespecialiseerde voetverzorger deed in 2019. Onze politiekers liggen stil, de BVV niet!  
We blijven contacten onderhouden met de voorzitters van zowel de Technische 
Commissie voor de paramedische beroepen als van de Nationale Raad voor 
de paramedische beroepen, met de Waalse collega’s, met de podologen,…

Ondertussen werken we ook aan het vernieuwde kwaliteitslabel, dat op vraag van 
onze leden op naam komt. Dit vergt meer voorbereiding, dus ook meer medewerking van 
onze leden, maar meer hierover verder in het Voetmagazine.

Geniet van de paaseitjes en de onvergetelijke momenten met gezin en familie.

Greet D’Eer 
Hoofdredactie



4 I LENTE 2020

                                         
                          

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

Wilt u bijkomende informatie? 
Contactpersoon AMMA Verzekeringen

Shannon Put
: Shannon.Put@amma.be
: 02/209.02.01 
: www.amma.be 

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!

www.amma.be

http://www.amma.be
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• We hebben tijdens de jaarwisseling 
met spanning het politiek discours 
gevolgd in de hoop dat minister Maggy 
De Block onze paramedische erkenning 
zou afwerken binnen haar legislatuur, 
zoals initieel voorzien was. Spijtig 
genoeg bleek dit geen prioritair dossier 
dat binnen een regering van lopende 
zaken gefinaliseerd wordt.

• Op ons jaarcongres van 26/1/2019 
met als thema ‘Atypisch eelt’, konden 
we helaas geen positieve informatie 
brengen wat de paramedische 
erkenning van de Gespecialiseerde 
Voetzorger betreft. Volgens de 
evaluaties was het een heel 
geslaagd congres en met jullie tips 
en opmerkingen zijn we aan de slag 
gegaan met het aanpassen van de 
organisatie voor het volgend congres. 
We zijn in de eerste plaats op zoek 
gegaan naar een nieuwe locatie zodat 
we meer leden konden ontvangen en 
de betrokkenheid van onze sponsors 
konden vergroten.

• Aangezien we niet wilden afwachten 
tot er een nieuwe regering gevormd 
werd om ons KB te finaliseren, hebben 
we onze focus gelegd op de uitwerking 
van een nieuwe opleiding voor de 
Gespecialiseerde Voetverzorger zoals 
het in het nieuwe KB voorgesteld 
wordt. Stap 1 hiervoor is het uitwerken 
van een Beroepskwalificatiedossier 
in samenwerking met de Vlaamse 
overheid, meer bepaald het Agentschap 
voor Kwaliteitszorg in het Onderwijs. 
Na verschillende werkvergaderingen 
bleken er toch nog wat werkpunten aan 
het KB om zowel de opleiding, als het 
werkveld van de GVV te optimaliseren.

• De BVV nam naar aanleiding van 
deze werkpunten het initiatief de 
voorzitters van de Nationale Raad 
voor de Paramedische Beroepen 
en de voorzitter van de Technische 
Commissie voor de Paramedische 
Beroepen om een onderhoud te 
vragen. We kregen de mogelijkheid om 
onze bekommernissen te bespreken.

• Er werd ons aangeraden om een 
dossier op te maken dat ook 
ondersteund wordt door een 
expertengroep in Wallonië.

• De BVV heeft zowel een Franstalig 
als Nederlandstalig lijvig dossier 
opgesteld ‘Voorstel naar een betere 
eerstelijnsvoetzorg’ met onze 
bekommernissen over het huidig 
voorstel KB en ons voorstel om het KB 
voor de Gespecialiseerde Voetverzorger 
te optimaliseren.

• Met dit dossier is de BVV naar de 
expertengroep in Wallonië getrokken 
om hun steun te vragen.

• Met de ondersteuning van het dossier 
door onze Waalse collega’s hebben 
we officieel een update aangevraagd 
van het voorstel KB aan de Nationale 
Raad voor de Paramedische Beroepen 
en de Technische Commissie voor de 
Paramedische Beroepen.

• Tot op heden zijn ze deze vraag naar 
update van het voorstel KB binnen hun 
werkgroepen aan het bestuderen.

• Aangezien de BVV als 
beroepsvereniging veel draagkracht 
heeft omdat we de grootste, erkende 
vereniging zijn die de belangen van 
de Gespecialiseerde Voetverzorgers 
verdedigt werken we ook permanent 

WAT DEED DE BVV VOOR U 
IN 2019?
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aan vernieuwing en verbetering van 
onze service naar jullie toe. Vragen 
die via het ledensecretariaat of via 
‘Vragen op een blaadje’ gesteld worden 
bespreken en evalueren we, zo kunnen 
we ook onze service naar jullie toe 
verbeteren. Jullie mening is van belang.

• Ook onze sponsors willen we graag 
behartigen. Dankzij hun bijdrage blijft 
het mogelijk om, ondanks het lage 
lidgeld, onze leden een gratis congres, 
gratis studentencongres en een gratis 
Kwaliteitslabel aan te bieden. De 
kosten hieraan verbonden worden 
gedragen door de lidgelden en de 
sponsoring.

• We hebben er dan ook voor gekozen 
de betrokkenheid van onze sponsors 
naar onze leden toe te optimaliseren 
op ons jaarcongres van 25 januari 2020. 
Zowel het thema ‘Loopt je zorgvrager 
gesmeerd?’ als de nieuwe locatie: hotel 
Serwir in Sint Niklaas, moeten toelaten 
dat de communicatie met onze 
sponsors beter is dan op de vorige 
congressen.

• We kunnen onze werkingskosten laag 
houden aangezien we vooral met 
vrijwilligers in onze raad van bestuur 
werken. De aanmaak van de nieuwe, 
meer professionele lidkaarten houden 
we ook in eigen handen, later kunnen 
ook de badges voor het vernieuwde 
kwaliteitslabel op naam op dezelfde 
manier aangeleverd worden, onze 
ambulante voetverzorgers kunnen het 
kwaliteitslabel met een clip op hun 
schort bevestigen. 

• Onze leden hebben dit jaar weerom 4 
Voetmagazines ontvangen, elk seizoen 
brengen we jullie op de hoogte van het 
meeste recente nieuws in de Belgische 
Voetzorg, ons tijdschrift is het 
communicatiemiddel naar onze leden.  

We proberen, naast de informatie 
in het beroepsveld ook nog een 
interessant artikel te brengen. Heb 
je een artikel of een interessante 
casus, dan willen we die graag in 
samenwerking met jou publiceren in 
het Voetmagazine.

• Periodieke aankondigingen op facebook 
geven ons de mogelijkheid om snel en 
gericht informatie te verspreiden naar 
onze ledengroep. Sociale media is niet 
meer weg te denken als hedendaagse 
communicatievorm en heeft veel 
voordelen. Spijtig genoeg wordt er via 
sommige sociale mediakanalen ook 
heel frequent verkeerde informatie 
verspreid en wordt het medium soms 
gebruikt om individuele klachten, vetes 
en ongenoegen te ventileren. Als BVV 
houden we dit op afstand en willen we 
sociale media gebruiken als positief, 
informatief medium en gelukkig 
respecteren onze leden deze visie. 

• Wanneer de paramedische 
erkenning er komt kunnen we niet 
voorspellen. Ondertussen hielden 
en houden we wel contact met 
o.a. de podologenvereniging om 
de interdisciplinaire samenwerking 
te bespreken. Het uitwerken van 
de inhoud van bijscholingen met 
betrekking tot de risicovoet heeft enkel 
nut indien onze partners waar we 
interdisciplinair mee samenwerken ons 
hierin steunen. 

• 2020 is ondertussen een eind gezet en 
al deze verhalen kennen hun vervolg. 
De BVV zit niet stil. Mochten er leden 
zijn die zich geroepen voelen om ons 
team te ondersteunen, neem gerust 
contact op via het ledensecretariaat 
(ledensecretariaat@voetmagazine.be), 
alle hulp is welkom.

Het BVV team



8 I LENTE 2020

We mogen terecht fier zijn: de 17e editie 
van het jaarcongres was weerom een 
groot succes. 280 congresgangers vonden 
hun weg naar het Hotel Serwir in Sint-
Niklaas. Een nieuwe locatie omdat we 
elk jaar groter worden, het was nog een 
beetje zoeken omdat dit voor iedereen 
een nieuwe locatie was, de sponsors 
kregen een andere opstelling en de 
inschrijving liep niet zo vlot als gepland: 
er moesten zoveel stalen uitgedeeld 
worden aan onze congresgangers. Met 
een kopje koffie en een koffiekoek in de 
hand was dit snel vergeten. 
Bij aanvang van het congres gaf Annick 
Pauwels, voorzitter van de BVV, een 
overzicht van de acties die de BVV 
ondernomen had, het toenemende 
belang van het kwaliteitslabel en vooral 
de erkenning van de gespecialiseerde 
voetverzorging. Terwijl onze regering 
enkel de lopende zaken afhandelt 
heeft de BVV de contacten met beide 
voorzitters van de Federale Raad 

van de Paramedische Beroepen én 
de Technische Commissie van de 
Paramedische Beroepen onderhouden.

Annick Pauwels

Op hun advies hebben we contact 
opgenomen met onze Waalse collega’s 
zodat ook zij zich kunnen scharen achter 
onze vraag naar update van het huidige 
voorstel KB. Beide voorzitters zien de 
nood in van een erkenning en willen hier 
werk van maken. Hiervoor hebben we 
een lijvig dossier opgesteld en ook laten 
vertalen in het Frans. Nu nog wachten op 
onze regering…

VERSLAG
JAARCONGRES

2020
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Annick lichtte nog het congresthema toe 
en Celine Knop, educator bij Intermedi 
mocht de spits afbijten: zij stelde op 
een aangename manier ‘Podocare’ 
voor: hun nieuwe producten voor de 
voetverzorging. Aan de hand van enkele 
casussen, gaf ze een overzicht van de 
werkzame ingrediënten waarbij farnesol, 
een natuurproduct gewonnen uit hars en 
planten, hun key-ingrediënt is. Ze stelde 
de lotions, balsems en hun nieuwste 
mousses voor die heel aangenaam zijn in 
gebruik.

Celine Knop

Karin Dobbelaere, zaakvoerder bij O’Sea 
stelde op haar beurt de zelfontwikkelde 
O’Sea producten voor. Allantoïne is één 
van de belangrijkste ingrediënten in 
hun reeks, veelal aangevuld met diverse 
kruiden, om hun natuurlijke werking. 
O’Seo blijft investeren in de zoektocht 
naar nieuwe ingrediënten en formules.

Karin Dobbelaere

Stijn Lazeure, apotheker lichtte het 
wetenschappelijke deel van het congres 
toe. Hij benadrukte de interdisciplinaire 
samenwerking, overliep de meeste 
gevraagde producten in de apotheek 
en hun verschil in werking en gebruik. 
In de apotheek worden remedies 
gevraagd gaande van droge voeten/
huid over schimmels, wratten, likdoorns, 
zweetvoeten, blaren, wondinfectie,….

Stijn Lazeure

Annick Pauwels, gespecialiseerd 
voetverzorger en docent gespecialiseerde 
voetverzorging en Louise De Beule, 
podoloog en docent gespecialiseerde 
voetverzorging namen het 
praktijkgedeelte voor hun rekening 
waarbij de producten die ter beschikking 
gesteld werden door de groothandels 
uitgetest werden. Hierbij was het 
opvallend dat de therapietrouw een grote 
rol speelt waarbij de GVV op een correcte 
manier moet inschatten welke therapie 
bij de zorgvrager het meeste resultaat 
kan oogsten.

Louise De Beule / Annick Pauwels
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Uw partner  
voor medisch 
materiaal 

Ruim assortiment voetverzorging: 
Hygiëne 

• Autoclaaf 

• Sterilisator 

• Ultrasoon 

Instrumenten 

• Tangen 

• Scharen 

• Bistourimesjes 

• Pincetten 

Verbanden 

• Kompressen 

• Tape 

• Pleisters 

• Fixatiewindels 

Verzorging 

• Voeten 

• Huid 

• Gelaat 

Webshop: www.wameda.be 
Wameda ● Klapperbeekstraat 36 ● 9100 Sint-Niklaas ● 03 369 94 30 ● wameda@wameda.be 

Xsensible is meer dan een schoen. De oorsprong ligt in Japan. 
De unieke balanszool zorgt voor een gezonde en natuurlijke 
lichaamshouding. Meebewegend op jouw energie.

Balans Technologie
Lima White/Navy

http://www.wameda.be
http://www.xsensible.com
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Tijdens de pauze konden de 
standhouders bezocht worden, die op 
hun beurt hun producten nog verder 
toelichtten.
Na de pauze mocht Stijn Lazeure 
zijn tweede deel brengen en gaf hij 
meer toelichting over de magistrale 
bereidingen: wanneer worden er 
magistrale bereidingen voorgeschreven, 
en moeten ze steeds voorgeschreven 
worden, wat zijn de werkzame stoffen die 
veelal verwerkt worden, hoe worden ze 
bereid, wat zijn de voor- en nadelen, …
Consulta koos voor een Duitse 
afgevaardigde van Gerlach, zij zorgden 
ook voor de simultaanvertaling door een 
tolk, waarbij iedereen een headset kreeg 
en de uiteenzetting perfect kon volgen. 
Herr Doktor Maximilian Wabnik, labo-en 
kwaliteitsverantwoordelijke bij Gerlach, 
werd om gezondheidsredenen vervangen 
door Stephanie Rausch, internationaal 
sales verantwoordelijke. Zij schetste de 
historie van de Gehwol producten die 
hun oorsprong vonden in 1868. Ook bij 
Gehwol vind je het nieuwste schuim, ook 
zij blijven steeds investeren in nieuwe 
technologieën. Stephanie benadrukte 
het uitgebreide gamma gesteund op hun 
jarenlange ervaring en de hoogwaardige 
kwaliteit van de Gehwol producten. 

Stephanie Rausch

Annick Pauwels en Louise De Beule 
stelden opnieuw enkele casussen voor, 
waarbij we uiteindelijk kunnen stellen dat 
alle uitgeteste producten hun werking 
deden indien de zorgvrager voldoende 
therapietrouw is. De GVV kan, naast de 
aangepaste voetverzorging die eventueel 
aangevuld wordt met verbanden en 
speciale technieken, heel waardevol 
zijn bij het geven van het juiste 
advies waarbij de meest toepasselijke 
voetverzorgingsproducten aangeraden 
worden.
Tot slot gaf Annick Pauwels nog mee dat 
het nieuwe kwaliteitslabel 2021-2023 op 
naam komt, in dezelfde vormgeving als 
het huidige label en op dezelfde manier 
kan bevestigd worden aan de gevel.
Met een glaasje en de frietjes in de 
hand, en om de arm een zak met diverse 
stalen om zelf uit te testen, konden de 
congresgangers nog een laatste bezoek 
brengen aan de standhouders. Opnieuw 
kregen we van jullie een schitterende 
beoordeling van het congres en heel 
graag zien we jullie terug volgend jaar, 
naar jaarlijkse gewoonte de laatste 
zaterdag van januari.
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+31 (0)35 656 0889 • info@reymerink.nl • www.reymerink.nl

Eenvoudig aan 
te brengen

Sneldrogend

Niet plakkend

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

Maniskin Plus
Desinfecterende gel

https://www.reymerink.nl
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KAN HET NIEUWE KWALITEITSLABEL 2021-2023 
TERUG OP NAAM VERKREGEN WORDEN? HOE KUNNEN 
AMBULANTE GESPECIALISEERDE VOETVERZORGERS 
AANTONEN DAT ZIJ OVER EEN KWALITEITSLABEL 
BESCHIKKEN?
Dit is een vraag die meermaals opgedoken is en waar de BVV aan tegemoet wil 
komen.

Uiteraard wou de BVV de bestaande vorm behouden: het paneel dat buiten aan de 
deur kan bevestigd worden, waardoor -potentiële- zorgvragers en zorgverstrekkers 
snel opmerken dat ze hier te maken hebben met een gespecialiseerd voetverzorger 
die een correcte beroepsopleiding volgde en regelmatig bijscholingen volgt. 

Natuurlijk vergt dit een perfecte timing: de namen moeten ruim op voorhand 
doorgegeven worden zodat de gepersonaliseerde panelen tijdig afgewerkt zijn en 
kunnen afgehaald worden op het Jaarcongres op zaterdag 30 januari 2021 
(naar jaarlijkse gewoonte de laatste zaterdag van januari).

Zodra de 100 punten bereikt zijn, mag de aanvraag reeds verzonden worden naar 
het ledensecretariaat, maar ten laatste tegen 15 december 2020. 
Indien de aanvraag later ingediend wordt, kan de drukker geen garantie geven 
op het tijdig afleveren van het kwaliteitslabel.

Bij de aanvraag kan de juiste naam doorgegeven worden die op het kwaliteitslabel 
wordt vermeld, let wel, het kwaliteitslabel staat steeds op persoonlijke naam, 
niet op een praktijknaam.

Om tegemoet te komen aan de vraag zal ook de mogelijkheid geboden worden om 
tegen betaling een extra paneel aan te vragen voor diegenen die over een tweede 
praktijkruimte beschikken.

Het paneel zal exact dezelfde afmetingen hebben als het huidige label, 
de afstandhouders kunnen behouden blijven, zo hoef je geen nieuwe gaten te boren. 
Je kan bij aanvraag aanduiden of er nog afstandhouders moeten geleverd worden.

Voor de ambulante voetverzorger voorzien we een badge die met een clip aan 
je schort kan bevestigd worden. 
Bij aanvraag van het Kwaliteitslabel kan je aanduiden of je die badge wenst.

Meer info op 
de ledenpagina
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OP HET BVV-JAARCONGRES WERDEN VERSCHILLENDE 
PRODUCTEN BESPROKEN VOOR DE VOETZORG. 
IK VIND HET EEN NADEEL DAT DE PRODUCTEN 
VAN GEHWOL OOK BIJ DROGISTEN, APOTHEKEN, 
THUISZORGWINKELS, … VERKRIJGBAAR ZIJN. 
KAN DE VERKOOP NIET ENKEL VOORBEHOUDEN 
WORDEN VOOR DE PROFESSIONELE VOETVERZORGER?
We hebben deze vraag voorgelegd aan Consulta, de invoerder van de Gehwol 
producten voor België.

Om een antwoord op de terechte vraag te formuleren willen we eerst graag de 
voorgeschiedenis van Gehwol situeren.

De firma Gerlach GmbH, de eigenaar van het merk Gehwol, bestaat al sinds 1868, of 
zo’n 5 generaties familiebedrijf.

In die jaren werd deze Præservativ Cream, de latere voetcrème, ontwikkeld en 
verkocht via apothekers en drogisten met als doel een voor iedereen toegankelijke 
crème op de markt te brengen met de nadruk op het oplossen van voetproblemen. 
Het ging dan voornamelijk om het voorkomen van blaren, doortrapte voeten, …

In 1882 was deze GERLACH-crème de eerste in massa-productie ontwikkelde 
voetcrème die op de markt werd gebracht en die wereldwijd verdeeld werd via 
apotheken en drogisterijen.

In 1911 ontstond het merk Gehwol. De filosofie en marktbenadering om o.a. via de 
apotheek en drogisterijen te verdelen, wordt doorheen de generaties doorgegeven. 
De nauwe en trouwe samenwerking met professionele voetverzorgers en de 
vakhandel leidt tot de ontwikkeling van de lijn GEHWOL FUSSKRAFT in 1961.

Deze Gehwol Fusskraft lijn is nog steeds exclusief voorbehouden aan de pedicure, 
gespecialiseerd voetverzorger en schoonheidsspecialiste. Ze wordt dan ook 
gekenmerkt door hogere concentraties werkstoffen en natuurlijke ingrediënten 
waaronder diverse etherische oliën en beantwoordt daarmee aan de behoeften 
van de Gespecialiseerde Voetverzorger.

De visibiliteit en herkenbaarheid van het merk Gehwol brengt iedereen een niet te 
onderschatten voordeel en de diverse distributiekanalen versterken het merk. 
Dat merkt Consulta iedere dag bij zijn klanten.

Bovendien biedt Gehwol een state-of-the-art voetverzorgingslijn die uniek is in 
de wereld, met eigen R&D (Research and Development), labo, productie, moderne 
verpakking en marketing. Alles onder één dak. Er staan uitdagende en vernieuwende 
voetverzorgingscrèmes en -behandelingen te wachten op basis van bvb probiotica – 
revolutionair voor voetverzorging.
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Ontdek onze voetverzorgingscrème 

trycare.be 
Voetverzorgingsgroothandel 

Chirocream 

http://www.trycare.be
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ALLE BVV-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 met aansluitend 
de nieuwjaarsreceptie

 › kan gratis het kwaliteitslabel 
aanvragen

 › kan de BVV-stickers, verwijsboekjes, 
autokaarten, wachtzaalkaarten, … 
aankopen tijdens het jaarcongres

 › krijgt korting op de verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid 
bij AMMA.

Je bijdrage om van alle voordelen te 
blijven genieten in 2020 bedraagt 
amper € 80.  
Dit lage lidgeld is mogelijk dankzij 
de BVV-medewerkers die op vrijwillige 
basis werken. 
Studenten* genieten, na het aanleveren 
van hun inschrijvingsattest aan het 
ledensecretariaat, nog steeds van 
het verlaagd tarief, namelijk € 30.

De BVV is de enige, erkende 
beroepsvereniging die representatief 
is voor alle gespecialiseerde 
voetverzorgers. Dankzij het toenemende 
ledenaantal kan de BVV optreden 
als vertegenwoordiger van de 
gespecialiseerde voetverzorger, 
wat als individu niet echt mogelijk is…

De lidgelden worden betaald per 
kalenderjaar 
Nieuwe BVV-leden, die in de periode 
oktober - december 2019 betaalden, 
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.

http://www.voetmagazine.be
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Booiebos 6A
9031 Drongen
T 09 227 90 15
F 09 227 90 16
intermedi@telenet.be

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke
T 056 72 89 21 
F 056 72 89 22
info@intermedi.be 

De nieuwe JETSPRAY LCD BLACK by NWT Germany
verkrijgbaar met 4 verschillende motoren (vanaf €1575 + btw)

Offi ciële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

Ontdek het 
volledige gamma 
op onze stand!

http://www.intermedi.be
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OPLEIDINGSAANBOD
 CONSULTA NV
Generaal De Wittelaan 5a, 2800 Mechelen
S 015 29 48 48 info@consulta.cc  www.consulta.cc

NASPAN NAGELBEUGELTECHNIEKEN 20 punten
donderdag 26 maart 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 13u
€ 125

NASPAN NAGELBEUGELTECHNIEKEN 20 punten
donderdag 9 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 13u
€ 125

INTERMEDI
Booiebos 6A  
9031 Drongen

Kortrijksesteenweg 325  
8530 Harelbeke

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

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
8 april 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 1 13u30 — 17u30
€ 225

WORKSHOP PODOCARE ACADEMY 20 punten
20 april 2020 (Drongen) 9u30 — 12u30 per sessie
11 mei 2020 (Drongen) 14 — 17u
Aantal sessies: 1  
€ 25

WORKSHOP PODOCARE ACADEMY 20 punten
Startdatum 4 april, 18 mei, 15 juni 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 25



http://www.mbcare.eu
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CURSUS ORTHOPLASTIE 20 punten
Startdatum: 8 april & 15 april 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u30
€ 225

WORKSHOP LCN WILD PEDIQUE 20 punten
Startdatum: 6 april, 4 juli 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75 Workshop + certificaat
€ 120 Workshop + pakket + certificaat

WORKSHOP LCN WILD PEDIQUE 20 punten
Startdatum: zaterdag 9 mei 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 75 Workshop + certificaat
€ 120 Workshop + pakket + certificaat

WORKSHOP COMBIPED 20 punten
Startdatum: vrijdag 15 mei 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 238

WORKSHOP PODOFIX 20 punten
Startdatum: 4 mei 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 238

WORKSHOP PODOFIX 20 punten
Startdatum: maandag 18 mei 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 238

WORKSHOP FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 22 april & 29 april 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 150
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ORTHOPEDIE Orthopedische apparaten:
• Maatwerk en prefab

• Corrigerend / ondersteunend

Prefab braces

Sportbraces

Lumbostaten

• Maatwerk en prefab

• Steunend / corrigerend

• Van licht tot zwaar

• Verschillende materialen

Bandagisterie:
• Maatwerk en prefab

• Buikgordels

• Breukbanden

STEUNZOLEN Digitale voet- en loopanalyse

Verschillende materialen

Verschillende type steunzolen
• Dagelijks

• Werk

• Kinder

• Sport

• ...

Specifiek voor diverse 
aandoeningen
• Halux valgus / rigudus

• Hielspoor

• Diabetes

• Reuma

• Artrose

• ...

Individueel vervaardigd 
maatwerk in eigen atelier

Orthopedische maatschoenen
• Digitale voetanalyse

• 2D/3D maatname

• Individuele persoonlijke leest

• Kwalitetivolle materialen en 
sluitingen

• Modieuze modellen

Wandelschoenen

Diabetes- en reumaschoenen

Veiligheidsschoenen
• EU genormeerd

• Verschillende breedtematen

• Maatwerk

• Aangepast aan beroep/sector

Comfortschoenen
• Verschillende breedtematen

• Uitneembaar comfortvoetbed

• Geschikt voor steunzolen

• Optimale ondersteuning en 
comfort

SCHOENEN

RIZIV 61042296100 - 62701788241

SERVICE AAN HUIS VOOR BEPAALDE DIENSTEN

MEER INFO OP WWW.SCHAEPS.BE

http://www.schaeps.be
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BORSTZORG • Borstprotheses

• Lingerie

• Badmode

• Lymfe: arm- en handcompressiekousen

Discrete pasruimte en persoonlijk advies

COMPRESSIE- 
KOUSEN

Verschillende soorten 
breiwerk

Verschillende compressieklasses

Lymfetherapie:
• Compressiekousen

Type compressiekousen:
• Elegant / fijn / modieus

• Hoog draagcomfort

• Therapeutisch zwaardere 
compressiekousen (rondbrei)

• Compressiekousen 
Ulcus Cruris

• Vrijetijd-, reis- en sport- 
compressiekousen

• Post-operatieve kousen

MOBILITEIT Mobiliteitshulpmiddelen
• Scooters: uitgebreid aanbod

• Bij aankoop gratis 1 jaar 
pechverhelping

• Elektrische invalidenwagens

• Driewielfietsen

• Rolstoelen

• Rollators

Pechverhelping
• Panne op de baan,  

koop nu uw pechpas

Gratis testrit

Tussenkomst

• Heeft u recht op tussenkomst 
VSB?  
Wij adviseren en begeleiden 
u doorheen de volledige 
administratie.

Hersteldienst in eigen atelier

Turnhoutsebaan 92-94 • 2100 Deurne • Tel. 03 326 11 30 • info@schaeps.be
Maandag t.e.m. vrijdag 9u - 12.30u en 13u - 18u, zaterdag 9u - 13u

http://www.schaeps.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

Ontdek Gelsmart® Pro Customizable!
Zoekt u een volwaardig alternatief voor de traditionele silicone-therapie? Ontdek Gelsmart® Pro Customizable! 
Een standaard voorgemaakt anti-druk middel voor de zorgvrager. Uiteraard zal deze lijn de traditionele silicone 
therapieën niet vervangen, maar het is er wel een zeer nuttige aanvulling op.

Alle producten zijn uitgerust met ofwel een lus uit gel voor de tenen ofwel met aanpasbare banden om de orthese 
op zijn plaats te houden. Bovendien kan u de hardheid zelf gaan bepalen met behulp van 2 inserts of pluggen van 
verschillende hardheden. Zo kan u de gewenste correctie gefaseerd uitvoeren, eerst geen plug, vervolgens de medium 
en tot slot de harde densiteit. Deze gefaseerde aanpak maakt het aangenamer voor de zorgvrager wat de therapietrouw 
zonder twijfel verhoogt.

Opening om de insert de 
hele dag op hun plaats te 
houden. Optie 1: Soft Fit 
(geen plug)

Optie 2: Medium Fit Optie 3: Firm Fit

VOORDELEN:

Ontdek alle mogelijkheden en prijzen op www.districos.com

• De plug blijft stevig op zijn plaats.
• De kleurcodering maakt het eenvoudig in gebruik.
• Kies zelf de hardheid of corrigeer in fases.
• De unieke M2 Gel is uitermate rekbaar zonder dat hij scheurt.
• De orthese blijft de hele dag op zijn plaats d.m.v. een lus.
• Dermatologisch getest en hypoallergeen.

Bio Balance
FEET CARE

http://www.districos.com


LENTE 2020 I 27

 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
3 & 30 april, 18 juni, 18 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

OPLEIDING ORA SPANGE 40 punten
22 april, 10 juni, 26 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165

LEREN WERKEN MET HET FREESAPPARAAT (DROOG + NAT) 20 punten
5, 12, 19 en 26 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 4 12u30 — 17u
€ 350

WORKSHOP NATFREZEN & ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
30 maart, 9 april, 2 juni, 2 juli, 19 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

INFOSESSIE BUSCH FREZEN 20 punten
10 april, 25 mei, 29 juni, 28 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u30
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
10 april, 25 mei, 29 juni, 28 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45

CURSUS VERBAND- & DRUKONTLASTINGTECHNIEKEN 20 punten
31 maart, 28 mei, 25 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 60



THE MUST-HAVE FOR THE PROFESSIONAL

 Geschikt voor diabetici 
 Dermatologisch getest
 Anti-allergisch

R

HFL Laboratories & WandelWol exclusief verkrijgbaar bij

www.dvphealthandbeauty.com

Nieuw!
WandelWol 

antidruk-wol verzacht
blaren en voorkomt blaar-

vorming. Het product werkt
druk-ontlastend, beschermt teen-

nagels en voeten én is gemaakt van
100% natuurlijk schapenwol.

Geschikt voor wandelaars, 
sporters, koude voeten, pijnlijke 

likdoorns, eeltpitten, hielspoor enz. 

Doeltreffende producten & specialisatie opleidingen

http://www.hflproducts.com
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DVP Health and Beauty
Bovenrij 30, 2200 Herentals
S 03 437 81 54 info@dvphealthandbeauty.com

www.dvphealthandbeauty.com | www.hflproducts.com

NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN 40 punten
30 maart, 3 juni, 1 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

SCHIMMELNAGELS  40 punten
2 april, 11 juni, 7 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS 40 punten
31 maart, 17 juni, 9 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

ORTHESIOLOGIE 40 punten
22 april, 18 juni, 2 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

FREESTECHNIEKEN  20 punten
1 april, 25 juni, 14 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 125

IBX  20 punten
1 april, 25 juni, 14 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 125

WORKSHOP HFL  20 punten
21 april, 4 juni, 10 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 75
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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

http://www.osea-cosmetics.be
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WORKSHOP WANDELWOL  20 punten
21 april, 4 juni, 10 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 75

DVP Health and Beauty
Vander Valk Gent-Nazareth E17
S 03 437 81 54 info@dvphealthandbeauty.com

www.dvphealthandbeauty.com | www.hflproducts.com

NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN  40 punten
5 mei, 4 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

SCHIMMELNAGELS 40 punten
7 mei, 22 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS  40 punten
12 mei, 23 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

ORTHESIOLOGIE 40 punten
13 mei, 25 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185

FREESTECHNIEKEN  20 punten
6 mei, 17 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 125

IBX  20 punten
6 mei, 17 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 125
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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

http://www.naloc.be
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THONICKS bvba
Kleine-Hulststraat 14, 9100 Sint-Niklaas
S 03 777 95 37 info@thonicks.be www.thonicks.be
Info en inschrijven via luc@thonicks.be

PODOCARE ACADEMY 20 punten
Dinsdag 18 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 13 — 16u30
€ 25

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

SPECIALISTISCHE TECHNIEKEN  100 punten
Startdatum: 7 september & 9 september 2020 voor de hele opleiding
Aantal sessies: 9 9u30 — 15u30
€ 825

FREZEN CURSUS BUSCH 20 punten
16 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 10

HERKENNEN EN BEHANDELEN VAN MYCOSENAGELS 20 punten
13 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE DIABETISCHE VOET. HOE ZAT HET OOK ALWEER? 20 punten
28 maart 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125
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CURSUS FREZEN, WERKHOUDING & PROFESSIONALITEIT 20 punten
16 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE OUDERE VOET EN ZIJN COMPLICATIES 20 punten
11 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE HUID EN HUIDPROBLEMEN  20 punten
16 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125

DE NAGEL EN NAGELPROBLEMEN  20 punten
9 juli 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 15u30
€ 125
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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

NAGELAANDOENINGEN EN BEHANDELMETHODEN 20 punten
Startdatum: 20 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 105 Veurne

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

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

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

ONCOLOGISCHE VOETVERZORGING 40 punten
Startdatum: 25 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 135 Brugge

SPORTPEDICURE 20 punten
Startdatum: 9 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 135 Brugge



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

verzorgingsproducten, enz. Verdeler van:

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

vanaf 9 tot en met 17u. 

New Instruphar bvba – Brusselsesteenweg 681 
9050 Gentbrugge

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

http://www.stalena.be
http://www.Newinstruphar.be
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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.

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

NAGELBEUGELS: WAT EN HOE ? 20 punten
Startdatum: 24 maart 2020 per sessie
Aantal sessies: 3 18u30 — 21u30
€ 144,63 Aalst

FREESKOPJES EN ZO ... 20 punten
Startdatum: 21 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 49,59 Aalst

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 28 april, 5 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 90,90 Aalst

NAGELREPARATIE EN -CORRECTIE 20 punten
Startdatum: 19 mei, 26 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 95,04 Aalst

DE RING VAN ROSS FRASER (GEVORDERD) 20 punten
Startdatum: 23 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 70,25 Aalst

http://www.Newinstruphar.be
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Booiebos 6A
9031 Drongen

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

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke

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

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

http://www.intermedi.be
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Booiebos 6A
9031 Drongen

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

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke

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

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

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

LIKDOORNS VERZORGEN 20 punten
Startdatum: 25 maart 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 157,30 Mechelen

INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
Startdatum: 5 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 145,20 Leuven

VOETZORG BIJ MENSEN MET DEMENTIE 20 punten
Startdatum: 9 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 78,65 Mechelen

ORTHONYXIE 20 punten
Startdatum: 19 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 229,90 Leuven

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 4 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 78,65 Antwerpen

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 9 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 78,65 Leuven

http://www.intermedi.be
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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.     

Opleidingen voetverzorging 2020

Freestechnieken - Schimmels -  Wondzorg - Antidruk- en vilttechnieken - Likdoorns -  
Marketing in de pedicurepraktijk - Tamponnages en onychoplastie - Nagelbeugeltechniek - 

Ingegroeide nagels - Voetzorg bij dementen

syntra.nu/voetverzorger2020

Campus Antwerpen - Leuven - Mechelen

http://www.thonicks.be
http://www.syntra.nu/voetverzorger
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SYNTRA BRUSSEL
Stallestraat 292, 1180 Brussel (Ukkel)
S 02 331 68 01 info@syntrabrussel.be

VERBANDLEER 20 punten
zaterdag 25 april 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

DEMENTIE EN VOETZORG 20 punten
zaterdag 6 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

ANTIDRUK EN VILTTECHNIEKEN 20 punten
zaterdag 16 mei 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 9u30 — 12u30
€ 121 Ukkel

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

LIKDOORNS VERZORGEN 20 punten
Startdatum: 26 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 49,59 Pelt

LIKDOORNS VERZORGEN 20 punten
Startdatum: 31 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 49,59 Hasselt
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HIER ADVERTEREN?

MEER INFO VIA

PENNINGMEESTER@VOETMAGAZINE.BE

SCHIMMELS 20 punten
Startdatum: 3 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 49,59 Hasselt

FREESTECHNIEKEN 20 punten
Startdatum: 17 september & 24 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 103,31 Hasselt

INGEGROEIDE NAGELS 40 punten
Startdatum: 23 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 103,31 Pelt

ORTHONYXIE 40 punten
Startdatum: 30 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 16u
€ 103,31 Pelt
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IN DE MARGE

TE KOOP
1. praktijkstoel + doek (€ 95) 
Praktijkstoel. Ideaal voor de beginnende schoonheidsspecialiste of Gespecialiseerd 
Voetverzorger of andere. Beschermhoes inbegrepen. 
Lengte 1m85 - breedte 62cm - verstelbaar hoofdeinde - verstelbaar voeteinde

2. koffer Parat met trolley systeem (€ 75) 
Ideaal om te gebruiken als Gespecialiseerd Voetverzorger voor behandelingen op 
verplaatsing. Ook te gebruiken voor een opleiding Gespecialiseerd Voetverzorger of 
andere. Handig in gebruik om al je materiaal mee te vervoeren.”

3. Beensteun Gerlach (€ 120) — sterk plooibaar, met draagtas 
Nieuw: beensteun Gerlach — heel handig in gebruik voor de Gespecialiseerde 
Voetverzorger als je behandelingen op verplaatsing wilt doen.

Interesse? Contacteer mij via:

Nadia Janssens | vanhovejanssens@gmail.com 
Graag afspreken via S 0478 71 11 44

praktijkstoel koffer beensteun
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BVV-KWALITEITSLABEL 2018-2020
Het huidige Kwaliteitslabel 2018-2020 gaat zijn laatste jaargang in. 
Op het jaarcongres van 30 januari 2021 worden de nieuwe BVV-kwaliteitslabels 2021-2023 
uitgereikt. Net zoals het huidige label, is het drie jaar geldig.
Accreditatiesysteem:
In het 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 wanneer 
de 100 punten bereikt zijn, of ten laatste tegen 15 december 2020 samen met het 
aanvraagdocument 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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DE BVV GROEIT…
Het ledenaantal stijgt snel bij de BVV, waarvoor jullie oprechte dank. 
Uiteraard vergroot hierdoor ook het werk in de beroepsvereniging en 
zoeken we gespecialiseerde voetverzorgers die hun steentje willen bijdragen. 

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.

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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BENELUX
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*

WAAROM KIEST U VOOR DISTRICOS?

Toegewijde klantenservice

Passie & vakkennis

Kwalitatieve opleidingen

Uitstekende dienst naverkoop

Kwaliteit aan voordelige prijzen

Snelle & correcte levering

Gelaatsverzorging

Pedicure / Podologie Manicure / Nagels

Wimpers

een volwaardige partner 
voor uw instituut

Totaalleverancier voor al uw producten en cabine-inrichting! 
Bezoek onze showroom met meer dan 1500 m² winkelplezier 
of shop online op www.districos.com.

 

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 

http://www.districos.com
http://www.thonicks.be


MEDEWERKERS Annick Pauwels, Chris Peetermans, Annick Van Bael,  
Greet D’Eer en Kimberley Eecloo
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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BVV vzw
Tijl en Nelestraat 1 

2300 Turnhout

REDACTIE
Greet D’Eer

voetmagazine@voetmagazine.be
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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

http://www.districos.com
https://www.arrancar.nl


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

NIEUW !!

Te ontdekken in de 
showroom te Mechelen

NT100 en NT100 LED: 
Nattechniek frees met 
BRUSHLESS dentale motor

Met of zonder LED 

verlichting

* Krachtig en onderhoudsvriendelijk
* 40.000 toeren

* Licht en ergonomisch

* Ideaal voor omnicut

* Monteer in optie het hoekhandstuk:
Werk aan 200.000 toeren voor bvb. likdoorns.  
Snel en aangenaam voor de patiënt.

Voetmagazine brushless motor-v2.indd   1 14/02/20   14:57

http://www.consulta.cc

