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EDITORIAAL

Wat is het moeilijk om tijdens deze onwezenlijke toestanden wereldwijd, vier tot vijf weken 
op voorhand een magazine in elkaar te steken. Het voorjaar heeft alle gespecialiseerde 
voetverzorgers enorm verrast en in lockdown geplaatst. Bij aanvang waren we uiterst 
tevreden dat we een verplichte sluiting opgelegd kregen, zo konden we onszelf en onze 
zorgvragers beschermen en toch genieten van tegemoetkomingen van de overheid.

Maar de weken gingen voorbij en het werd hard, een strijd tegen het volgen van de 
beperkingen die opgelegd werden in het belang van onze zorgvragers, onszelf en ons 
gezin. Een strijd die bemoeilijkt werd door de permanente vraag van onze zorgvragers 
naar hulp. Een mentale strijd die vele voetverzorgers voerden tegenover onze 
bekommernissen en bezorgdheden naar onze zorgvragers toe.

De BVV heeft ondertussen elke dag intensief contact gehouden met UNIZO, de overheid, 
andere beroepsverenigingen, … zodat we onze leden perfect konden inlichten. En ja, we 
hebben er zelfs de media bijgehaald, zodat ook onze zorgvragers correct ingelicht werden. 
Documenten werden opgesteld en opnieuw aangepast, dag na dag, bijna minuut per 
minuut. Ondertussen werden onze leden opgevangen die terecht met vragen zaten maar 
waar we soms zelf nog geen antwoord op wisten, zelfs de overheid gaf tegenstrijdige 
informatie in eerste instantie die mede door bemiddeling van de BVV rechtgezet werd. 

Ondertussen kreeg de uitbreiding naar Wallonië ook meer vorm, waar de informatie 
tijdens de coronacrisis fout of niet gecommuniceerd werd en de vraag naar correcte 
informatie groot was. Tatiana Colson neemt voor de BVV het Franstalige landsgedeelte 
voor haar rekening. Vlaanderen en Wallonië zitten nu op dezelfde golflengte en dit is 
ook voor onze onderhandelingen naar de paramedische erkenning toe van zeer groot 
belang. Tijdens deze crisis is de noodzaak van onze erkenning op de voorgrond getreden 
en hebben we steun gekregen van de Federale Raad en de Technische Commissie van de 
paramedische beroepen. 

De deelname van de BVV aan het overleg met de Commissie 
Voetzorg was maanden vooraf gepland maar helaas ook 
door de coronacrisis geschrapt. De Commissie Voetzorg 
neemt het voorbereidende werk voor hun rekening 
vooraleer de Technische Commissie en de Federale Raad 
voor de paramedische beroepen hun adviezen aan de 
Minister van Volksgezondheid toelichten. We koesteren 
nu de stellige hoop dat onze aanhoudende vraag naar 
erkenning op diverse niveaus gecombineerd met de 
problematiek die gerezen is tijdens de coronacrisis, ons 
een flinke voorsprong zal geven naar de paramedische 
erkenning toe.

Hopelijk kunnen we genieten van een onbezorgde 
vakantie en heel graag tot aan de herfsteditie!

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:
 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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HYGIËNEPROTOCOL 
VOOR DE 
GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGER
NAAR AANLEIDING VAN COVID-19

Versie van 8 mei 2020 opgesteld door 
Kimberley Eecloo, podoloog,  
Greet D’Eer, gespecialiseerd 
voetverzorger en  
Annick Pauwels, gespecialiseerd 
voetverzorger in opdracht van 
de BVV, de Belgische Vereniging voor 
Gespecialiseerde Voetverzorgers.
Dit document is tot stand gekomen door 
de nuttige informatie uit de COVID-19 
procedures voor zorgprofessionals 
gevalideerd door Sciensano. 

INHOUDSTABEL
1. Context
2. Gevalsituatie
 2.1 Mogelijk geval
 2.2 Bevestigd geval
3. Algemene richtlijnen
 3.1 Algemene hygiënemaatregelen
 Gespecialiseerde voetverzorger
 Materiaal
 Zorgvrager
 Werkruimte
 Wachtzaal
 Ambulant werken
 3.2 Organisatie van het werk
4. Opstart
5.  Wat indien de gespecialiseerde 

voerverzorger zelf symptomen van 
COVID-19 vertoont?

6.  Wat bij een behandeling van een 
mogelijk geval van COVID-19?
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1. CONTEXT 
Er is momenteel een uitgebreide 
transmissie van SARS-CoV-2 in België. 
De regering heeft dan ook een maximale 
inspanning geleverd op het gebied van 
sociale afstandsmaatregelen. Het SARS-
CoV-2-virus wordt voornamelijk door 
druppels overgedragen. De transmissie 
verloopt hoofdzakelijk door druppeltjes 
van mens naar mens. Infectieuze 
druppeltjes worden overgedragen bv. 
bij hoesten of niezen en door contact 
met deze druppeltjes op voorwerpen en 
oppervlakten (bijvoorbeeld deurklinken).
In het algemeen wordt mensen 
geadviseerd om hun sociale contacten 
te beperken en thuis te blijven als ze 
symptomen hebben. 
Er moet momenteel bijzondere aandacht 
worden besteed aan de strikte naleving 
van de algemene hygiënemaatregelen. 
Zorgvragers met een risicofactor (+65, 
cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, 
hypertensie, ernstige hart-, long- of 
nieraandoeningen, immuniteitsziekten, 
bloedziekten, obesitas), vormen een 
kwetsbare populatie. De gespecialiseerde 
voetverzorger (GVV) moet oplettend zijn 
voor mogelijke COVID-19 zorgvragers en 
extra maatregelen nemen.

2. GEVALSITUATIE 
2.1 MOGELIJK GEVAL 
Een mogelijk geval van COVID-19 is elke 
persoon met een acute infectie van de 
bovenste of onderste luchtwegen — die 
nieuw verschijnen of — die verergeren, 
voor een patiënt die chronische 
respiratoire symptomen vertoont. 
2.2 BEVESTIGD GEVAL 
Een bevestigd geval wordt gedefinieerd 
als een persoon die een laboratorium 
bevestigde diagnose van COVID-19 heeft. 

3. ALGEMENE RICHTLIJNEN
De Gespecialiseerde voetverzorger (GVV) 
kan in belangrijke mate bijdragen aan 
de verspreiding van COVID-19. Hiervoor 
dient extra aandacht geschonken te 
worden aan het nauwkeurig naleven van 
algemene hygiënemaatregelen. 
3.1. ALGEMENE HYGIËNEMAATREGELEN 
De gespecialiseerde voetverzorger moet 
in het bijzonder letten op de algemene 
hygiënische maatregelen in het contact 
met alle patiënten
GESPECIALISEERD VOETVERZORGER
• Houd 1,5 meter afstand van de 

zorgvrager voor zover dit mogelijk is
• Pas strikt de algemene hygiëneregels 

voor verzorgers toe: kort geknipte 
nagels, geen juwelen, uurwerken, 
nagellak of gelnagels, haar uit het 
gezicht, …

• Was of ontsmet de handen voor en na 
elk contact met een zorgvrager.  
Doe dit op de correcte manier.1 
(Hierbij is de tijdsduur en het 
stappenplan van belang)

• De handen dienen minimum 1 maal per 
uur gewassen te worden met vloeibare 
zeep of ontsmet te worden met een 
hydroalcoholische oplossing

• Draag per behandeling handschoenen 
want er bestaat risico op contact met 
lichaamsvloeistoffen. 
Was de handen na het uittrekken 
van de handschoenen of gebruik een 
hydroalcoholische oplossing

• De handschoenen dienen op de 
correcte manier aangedaan, op een 
juiste manier gebruikt en op een veilige 
manier verwijderd te worden2 
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1 
Wil u graag uw kennis hierover opfrissen, bekijk 
dan de instructiefilmpjes op www.zorginfecties.
be en specifiek op  
www.youtube.com/watch? 
v=ioppHbcUk-0&feature=youtu.be 
(handen wassen) en  
www.youtube.com/watch? 
v=fFKXAoVYbjA&feature=youtu.be 
(handen ontsmetten). 

2 
Hoe je dat correct doet, vind je op 
www.zorginfecties.be en een instructiefilm over 
het correct uitdoen van de handschoenen op  
www.youtube.com/watch? 
v=Cj62mGAfbR0&feature=youtu.be

Draag een mondmasker volgens de 
correcte procedure.3

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:
1 Eén chirurgisch wegwerpmondmasker 

per 3 uur in combinatie met een 
gezichtsscherm. Het mondmasker 
beschermt de zorgvrager, het 
scherm voorkomt het bevuilen van 
het mondmasker zodat het langer 
gebruikt kan worden en beschermt de 
zorgverstrekker. 

2 Eén wasbaar/stoffen mondmasker per 
dag met 1 pad per 3 uur in combinatie 
met een gezichtsscherm. Gebruik geen 
wasverzachter en strijk de maskers.

3 Eén FFP2 mondmasker per 8 uur in 
combinatie met een gezichtsscherm. 
Dit masker kan eventueel opgeborgen 
worden in een gedateerde doos en na 
9 dagen terug gebruikt worden. 

4 Indien het gezichtsscherm vervangen 
wordt door een vast of verrolbaar 
scherm tussen de zorgvrager 
en zorgverstrekker, dient de 
zorgverstrekker de ogen te beschermen 
met een bril en de mondmaskers per 
behandeling te vernieuwen.

3 
Mag in epidemische omstandigheden gedurende 
8u gedragen worden ongeacht de opeenvolging 
van interventies, zonder naar buiten te gaan, 
onder bepaalde voorwaarden (cf. advies Hoge 
Gezondheidsraad 2020). Mag met dat doel 
bijgehouden worden (rond de hals) maar nooit 
in de zak; mag voorlopig bewaard worden op een 
plaats zonder besmettingsgevaar (bijvoorbeeld 
in een geïndividualiseerde papieren omslag of 
in een uitwasbare gepersonaliseerde bak); mag 
nooit aan de voorzijde aangeraakt worden; moet 
onmiddellijk verwijderd worden zodra zichtbaar 
vuil. Gezien deze uitzonderlijke situatie is de 
strikte toepassing van de officiële aanbevelingen 
inzake handhygiëne onontbeerlijk. 

Zet je mondmasker correct op zonder de 
voorkant aan te raken en zet pas nadien 
je gezichtsscherm op.
• Alle beschermingsmiddelen dienen 

individueel te zijn 
• Ontsmet het scherm of gezichtsscherm 

na elke behandeling 
• Draag elke dag een verse schort 

met korte mouwen of wissel indien 
zichtbaar vervuild 

• Draag onder je schort kledij en 
afwasbaar schoeisel, enkel bestemd 
voor de behandelingen

• Was werkkleding dagelijks op 60°C
• Reinig de werkschoenen dagelijks
• Leef hoest- en niesetiquette na en 

herinner dit ook aan je zorgvrager
• De gespecialiseerde voetverzorger 

moet aandachtig zijn voor symptomen 
van een acute infectie van de onderste 
of bovenste luchtwegen bij zorgvragers. 
Indien dit het geval is, dient de 
behandelende arts gecontacteerd te 
worden voor het gepast beleid
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MATERIAAL
• Desinfecteer/steriliseer het 

instrumentarium en materiaal dat in 
contact komt met de zorgvrager of 
blootgesteld werd op de werktafel, 
alsook het freestoestel

• Voor elke nieuwe zorgvrager 
binnenkomt de handen ontsmetten 
en handschoenen aantrekken. Na de 
behandeling en het ontsmetten van al 
het gebruikte materiaal, de bevuilde 
handschoenen uittrekken en de 
handen wassen 

• Raak zelf geen geld aan. Vraag naar 
gepast geld of voorzie contactloos 
betalen

 
ZORGVRAGER
Geef algemene richtlijnen
• Vraag om 1,5 meter afstand te houden 

(indien mogelijk)
• Verzeker je er op voorhand van dat 

de zorgvrager geen symptomen van 
COVID-19 vertoont want anders dient 
de behandeling uitgesteld te worden

• Vraag om stipt het uur van afspraak 
te respecteren zodat de wachtzaal zo 
min mogelijk gebruikt wordt, eventueel 
wacht de zorgvrager in de auto

• De zorgvrager moet worden geïsoleerd 
(ruimtelijk en in tijd), laat maar 
1 zorgvrager per keer aanwezig zijn in 
de wachtzaal en behandelkamer 

• Indien er een begeleider bij de 
zorgvrager is, wordt gevraagd om in de 
wagen te wachten

• Bied bij het binnenkomen 
hydroalcoholische oplossing aan de 
zorgvrager aan. De gespecialiseerde 
voetverzorger bedient de bus 

• De zorgvrager dient een eigen masker 
of bij gebrek hieraan een sjaal te 
dragen

WERKRUIMTE
Voorzie ontsmettingsdoekjes
• Gebruik geen hoezen over de stoel, 

je kan eventueel folie gebruiken ter 
bescherming

• Reinig en ontsmet na de behandeling 
de stoel, armleuningen en 
oppervlakken waar de zorgvrager mee 
in contact kwam

• Gebruikte handdoeken werp je in een 
afgesloten wasmand voorzien van een 
plastiek zak en moeten dagelijks op 
minimum 60° gewassen worden

• Reinig en ontsmet na de 
behandeling de oppervlakken die 
mogelijk in contact kwamen met 
respiratoire secreties of andere 
lichaamsvloeistoffen 

• Beperk de verspreiding van het risico: 
het grootste risico op dit moment 
is intergenerationele besmetting 
(verschillende leeftijden op dezelfde 
plaats). Zorg voor een goede hygiëne 
in de wachtkamer en tijdens uw 
consultaties 

• Vermijd de overbodige aanwezigheid 
van kwetsbare groepen (ouderen, 
verzwakten). U kunt bijvoorbeeld 
mensen vragen om in de auto 
te wachten in plaats van in de 
wachtkamer

• Dagelijks worden alle lokalen volledig 
gereinigd met een ontsmettingsmiddel 
of stoomreiniger, niet stofzuigen

• Plaats geen ventilator in je praktijk of 
wachtruimte

• INTENSIFIEER de reiniging met 
aandacht voor: schakelaars, burelen, 
tafels, liftknoppen, sanitair blok, …
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WACHTZAAL
• Laat indien mogelijk de voordeur 

open, je opent best zelf de deuren met 
handschoenen

• Indien de zorgvrager de deur opent 
direct deurklinken ontsmetten 

• Verwijder alle dagbladen/folders, 
overbodige decoratie en niet-reinigbare 
decoratie

• Voorzie ontsmettende/hygiënische 
doekjes en een vuilbakje voor de 
gebruikte doekjes 

AMBULANT WERKEN
• Ontsmet je handen vooraleer je 

plaatsneemt achter het stuur
• Raak niets aan bij de zorgvrager 

vooraleer je handschoenen aantrekt 
• Voorzie een afgesloten zak voor vuil 

materiaal in je auto
• Zorg voor een 1 op 1 werksituatie 

zonder extra personen in de ruimte 
waar je werkt

• Volg verder de normale procedure
• Intensifieer het ontsmetten van je 

voertuig

3.2 ORGANISATIE VAN HET WERK
Neem voldoende tijd tussen twee 
zorgvragers om de ruimte, het materiaal 
en de gebruikte oppervlakten (deurklink, 
betalingsapparaat, WC, …) te ontsmetten, 
door het desinfectiemiddel dat u 
gewoonlijk gebruikt (coronavirus is 
gevoelig voor alle desinfectiemiddelen). 
Maak een planning waarbij ouderen en 
risicogroepen van de jongere generaties 
gescheiden blijven. 
Staak je werkzaamheden bij ziekte en 
neem contact op met je huisarts.

Voor zelfstandigen, informeer naar de 
modaliteiten in geval van isolatie door 
COVID-19 — www.rsvz.be/nl/news/
moeilijkheden-door-het-coronavirus?_
ga=2.140474547.1612899232.1584608670-
1292639180.1584520094 
 
4. OPSTART
Voorzie het nodige 
beschermingsmateriaal:
• Medische handschoenen (EN455,EN374)
• Mondmaskers
• Gezichtsscherm,  

of vast / verrolbaar scherm 
• Ontsmettende hydroalcoholische 

oplossing
• Blad met richtlijnen,  

en eventueel circulatieplan. 

5.  WAT INDIEN DE GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGER ZELF SYMPTOMEN 
VAN COVID-19 VERTOONT? 

Indien de GVV symptomen ontwikkelt 
van een acute infectie van de bovenste 
of de onderste luchtwegen, neem 
onmiddellijk telefonisch contact op 
met de behandelende arts en volg de 
richtlijnen op. 

6.  WAT BIJ EEN BEHANDELING VAN EEN 
MOGELIJK GEVAL VAN COVID-19?

De voetverzorging van mogelijke en 
bevestigde gevallen van COVID-19 wordt 
bij voorkeur uitgesteld tot na de periode 
van thuisisolatie.
Voor specifieke situaties kan de noodzaak 
met de huisarts besproken worden en 
dient de voetzorg uitgevoerd te worden 
door een podoloog.
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Richtlijnen 
voor de zorgvrager

Vertoon je ziekteverschijnselen zoals koorts, hoest,  
hoofdpijn, kortademigheid? Gelieve de verzorging uit te stellen.

Zet je eigen mondmasker op.

Probeer zoveel mogelijk afstand te houden.

Raak zo weinig mogelijk voorwerpen aan tijdens je bezoek. 

Zorg voor een goede hygiëne. 
Wij bieden je handontsmetting aan bij het binnenkomen van de praktijk. 
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Kom stipt op tijd of wacht in de wagen tot het uur van afspraak.

Betaal elektronisch of met gepast geld. 

Ontsmet regelmatig de voorwerpen die je veel aanraakt 
(sleutels, gsm, bankkaart, autostuur, …).

Als gespecialiseerd voetverzorger volgen wij een strikt hygiëneprotocol naar aanleiding van de 
coronamaatregelen, dit vooral om jullie te beschermen. Alvast dank voor de medewerking.
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Het coronavirus heeft de 
gespecialiseerde voetverzorgers voor 
lange tijd in lockdown gedwongen. 
Dit heeft grote gevolgen voor de 
voetverzorgingspraktijk op zich, maar 
heeft het virus, buiten de verwaarlozing 
van de voetzorg, ook gevolgen voor de 
voeten van onze zorgvragers? We gingen 
te rade bij Dr. Ann-Sophie Meul, huisarts.
Het COVID-19 virus is een nieuw, bijzonder 
agressief virus met een ongekende 
impact op het menselijk lichaam, de 
economie en de maatschappij over de 
hele wereld. Er is nog weinig bevestigde 
informatie ter beschikking over dit 
nieuwe virus, de wetenschap leert nog 
elke dag bij. In de huisartsenpraktijk zien 
we vooral dat de longen van zwakkere 
en oudere patiënten zwaar aangetast 
worden. De zuurstofwaarden in het bloed 
zakken meestal na een week waardoor 
een benauwd gevoel optreedt. Geur- en 
smaakverlies treden regelmatig op. Het 
virus kan ook het spijsverteringsstelsel 
verstoren met diarree, braken en buikpijn 
als gevolg.
COVID-19 kan ook hart- en bloedvaten 
aantasten. Het virus beïnvloedt de 
stolling waardoor klonters kunnen 
ontstaan (meestal in de kuitspieren) 
die kunnen loskomen en in het nauwe 
vaatbed van de longen blijven steken 
waar ze longembolen veroorzaken. Door 
de klonters krijgen bepaalde delen in 
de long geen zuurstof meer, deze gaan 
afsterven en kunnen het bloed niet 
meer voldoende van zuurstof voorzien 
waardoor het lichaam in hypoxie gaat (te 
weinig zuurstof heeft). 

foto’s — 
www.today.com/health/skin-symptoms-related-
coronavirus-doctors-discuss-covid-toes-t178991

Naast de verstoring van de stolling 
kunnen ook spasmen van de bloedvaten 
optreden, waardoor een soort 
vernauwing optreedt en er onvoldoende 
doorbloeding is, vooral in de kleinere 
bloedvaten. Hierdoor kunnen tenen 
en vingers verkleuren en opzwellen. 
De teentoppen kunnen blauw-paars 
verkleuren met blaarvorming: dit 
kan leiden tot weefselafsterving, een 
beetje te vergelijken met wintertenen. 
Alhoewel we deze zwelling van de tenen 
bij ongeveer de helft van de besmette 
patiënten zien, kan bij kinderen en 
jongeren deze afwijking zonder verdere 
symptomen van het COVID-19 virus 
voorkomen. 
Merkt de gespecialiseerde voetverzorger 
deze symptomen op, dan is het 
aangewezen om de huisarts te 
contacteren, zo kunnen andere oorzaken 
zoals schimmelinfectie, contactallergie, 
wintertenen, … uitgesloten worden 
zodat, indien nodig, maatregelen kunnen 
getroffen worden.

COVID-19 EN VOETEN



 
 
 

Ontdek onze voetverzorgingscrème 

ttrryyccaarree..bbee  
VVooeettvveerrzzoorrggiinnggssggrrooootthhaannddeell  

CChhiirrooccrreeaamm  

http://www.trycare.be


VRAGEN OP EEN BLAADJE

 
IK BEN LID GEWORDEN TIJDENS DE CORONACRISIS, 
OMDAT IK OP DE HOOGTE WOU BLIJVEN OVER 
DE MEEST RECENTE INFORMATIE VOOR 
DE GESPECIALISEERDE VOETVERZORGERS. 
WORD IK HIERNA NOG OP DE HOOGTE GEHOUDEN?
De BVV heeft uitzonderlijk werk geleverd tijdens deze crisissituatie waarbij de 
gespecialiseerde voetverzorgers in lockdown geplaatst werden. We hebben de 
nodige informatie op de voet gevolgd, bijna minuut per minuut en gecommuniceerd 
naar overheden toe, diverse zorgverstrekkers, de media,… zodat we onze leden via 
onze diverse kanalen konden inlichten: facebook, de BVV-website en de individuele 
mailing. Het hygiëneprotocol werd opgesteld en later nog aangepast aan de 
laatste richtlijnen, ook voor de zorgvrager werd een document opgesteld om in 
de wachtruimte uit te hangen. Bijscholingen i.v.m. de hygiënemaatregelen werden 
verspreid over het land zodat onze gespecialiseerde voetverzorgers volgens de 
correcte richtlijnen en op een veilige manier konden opstarten. 

Dit was tevens de gelegenheid om extra druk te zetten bij de overheid om de 
gespecialiseerde voetverzorging naar waarde in te schatten en onze paramedische 
erkenning in een verhoogde versnelling te schakelen. En laat ons nu hopen dat 
de regering de noodzaak van de paramedische erkenning van de gespecialiseerde 
voetverzorger inziet en er ook dringend werk van maakt! We blijven onze leden 
informeren over onze stappen en de evoluties naar de paramedische erkenning toe.

Naast ons streven naar erkenning organiseert de BVV het jaarcongres waar telkens 
een onderwerp interdisciplinair uitgewerkt wordt. Traditiegetrouw vindt het congres 
plaats de laatste zaterdagvoormiddag van januari. Volgend jaar zal dit plaatsvinden 
op zaterdag 30 januari, net zoals vorig jaar in Hotel Serwir in Sint-Niklaas. BVV-leden 
mogen gratis deelnemen aan het congres en kunnen de standhouders bezoeken. 
We sluiten dit congres af met de nieuwjaarsdrink en een hapje. 
Op het congres krijgen enkel onze leden de gelegenheid om autostickers, 
wachtzaalkaarten, huisbezoekkaarten, doorverwijsboekjes,… aan te kopen.

BVV-leden kunnen ook het BVV-kwaliteitslabel verdienen en gratis aanvragen. 
Meer info hierover vind je in het Voetmagazine of op de BVV-website. Door middel 
van het Kwaliteitslabel kan de gespecialiseerde voetverzorger die een erkende 
basisopleiding volgde en zich regelmatig bijschoolt, zich onderscheiden. Een 
meerwaarde voor alle zorgvragers en aanverwante beroepsgroepen. 

Meer info op 
de ledenpagina

ZOMER 2020 I 15
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http://www.mbcare.eu
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Indien je dit wenst, komt jouw naam ook op onze website. Zorgvragers en 
zorgverstrekkers kunnen de lijst raadplegen om een gespecialiseerde voetverzorger 
in hun buurt op te zoeken.

En uiteraard valt het Voetmagazine elk kwartaal in je brievenbus. Het Voetmagazine 
is ons medium om onze leden te informeren. We vullen dit aan met de diverse 
opleidingen die we opvragen zowel bij erkende opleidingscentra als bij groothandels. 
In elke editie brengen we ook een interessant onderwerp i.v.m. voetverzorging.

Naast het Voetmagazine communiceren we ook via facebook en onze BVV-website. 
Via facebook kunnen we op veel kortere termijn onze leden informeren. Volg je ons 
al op facebook? Een aanrader, want daar plaatsen we ook regelmatig nuttige info op.

Meer informatie vind je op www.voetmagazine.be en op 
www.facebook.com/Voetmagazine-BVV-128207817821070/
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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 

Vind je beschermingsmateriaal op www.wameda.be/corona 

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

HYGIËNE IN HET VOETVERZORGINGSKABINET -  
SPECIFIEK GERICHT OP CORONAMAATREGELEN 20 punten
zaterdag 20 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u30
€ 65

L’HYGIENE DANS LE CABINET DU PÉDICURE SPÉCIALISÉ - 
AXÉE SPÉCIFIQUEMENT SUR LES MESURES LIÉES AU CORONA 20 points
samedi le 20 juin 2020 par session
Nombre de sessions: 1 10h — 13h
Nombre de sessions: 1 14h — 17h
€ 65

CASUSBESPREKING: 
HEDENDAAGSE SNIJ- FREES- EN VERBANDTECHNIEKEN 20 punten
vrijdag 30 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u30
€ 65

ETUDE CAS RÉELS: TECHNIQUES ACTUELLES DE COUPE,  
FRAISAGE ET DE PANSEMENT 20 points
vendredi le 30 octobre 2020 par session
Nombre de sessions: 1 10h — 13h
Nombre de sessions: 1 14h — 17h
€ 65



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)

Officiële verdeler en technische dienst na verkoop voor België 

JETSPRAY 
LCD BLACK

PODOLOGIE

www.intermedi.be
� Pedicure △ Freesapparaten

PDL 40

PD 30

Pododent 1

PX65 NBXN

http://www.intermedi.be
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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

2-DELIGE CURSUS FREESTECHNIEKEN 20 punten
14 oktober, 21 oktober 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 150

OPLEIDING PODOCARE ACADEMY 20 punten
11 juni, 22 juni en 7 juli 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 1 11 juni 13u30 — 16u30
Aantal sessies: 1 22 juni 9 — 12u
Aantal sessies: 1 7 juli 13u30 — 16u30
€ 25

OPLEIDING PODOCARE ACADEMY 20 punten
6 juni 2020 (Harelbeke) per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 25

WORKSHOP BS QUICK 20 punten
15 september 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 140

WORKSHOP IBX 20 punten
16 juni 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 1 13 — 16u
€ 149

WORKSHOP COMBIPED 20 punten
23 juni, 4 juli 2020 (Drongen) per sessie
Aantal sessies: 1 23 juni 9u30 — 12u30
Aantal sessies: 1 4 juli 9 — 12u
€ 238
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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

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

Wimperseen 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.

http://www.districos.com
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 DISTRICOS - BEWUST KOPEN
Koningsbaan 44, 2220 Heist-op-den-Berg
S 015 23 66 83 www.districos.com
Inschrijven kan via de webshop, telefonisch of via opleidingen@districos.com
Inbegrepen: gebruik en verbruik van materialen

WORKSHOP BASIS ORTHONYXIE 40 punten
18 juni, 18 augustus, 15 oktober, 29 oktober,  
25 november 2020

per sessie

Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

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

OPLEIDING LEREN WERKEN MET HET FREESAPPARAAT (DROOG + NAT)
20 punten

5 juni , 12 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 4 12u30 — 17u
€ 350

WORKSHOP NATFREZEN & ANDERE SPECIFIEKE PEDICURETECHNIEKEN
20 punten

2 juni, 2 juli, 19 augustus, 14 oktober, 2 november, 
30 november 2020

per sessie

Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

INFOSESSIE BUSCH FREZEN 20 punten
29 juni, 28 augustus, 27 oktober, 2 december 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 13u30 — 16u30
€ 25

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
29 juni, 28 augustus, 27 oktober, 2 december 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45



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.dvphealthandbeauty.com
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CURSUS VERBAND- & 
DRUKONTLASTINGTECHNIEKEN 20 punten
25 augustus, 28 oktober, 24 november 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 60

HYGIËNE IN HET VOETVERZORGINGSKABINET – 
SPECIFIEK GERICHT OP CORONAMAATREGELEN 20 punten
22 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
Aantal sessies: 1 13 — 16u
€ 60

DVP Health and Beauty
Bovenrij 30, 2200 Herentals
S 03 437 81 54 info@dvphealthandbeauty.com

www.dvphealthandbeauty.com | www.hflproducts.com

Zie website voor opleidingen

VEREECKE - O’SEA
Zandvoordestraat 360 B, 8400 0ostende
S 059 70 22 60 info@vereecke-osea.be www.vereecke-osea.be

Zie website voor opleidingen

Tenzij anders vermeld, spaar je per sessie van 3 uren 
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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VOET-  

& HAND- 

verzorgings–

producten

• Met allantoïne: 
Hydraterend, 
Celregenerend

• Exclusief 
voor de pedicure 
& schoonheids- 
specialiste 

• Belgisch product

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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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

Zie website https://syntrawest.be

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

HYGIENE IN HET VOETVERZORGINGSKABINET,  
SPECIFIEK GERICHT OP DE CORONAMAATREGELEN 20 punten
21 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 13 — 16u
€ 65 Gent

DE RING VAN ROSS FRASER IN AL ZIJN FACETEN 20 punten
5 oktober, 12 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 9u30 — 13u30
€ 160 Sint-Niklaas

NAGELCORRECTIES MET FOTOPOLYMERISATIE 20 punten
26 oktober, 9 november 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 9u30 — 12u30
€ 190 Sint-Niklaas

ORTHOPLASTIE, OP MAAT GEMAAKTE PASTA ORTHESE 20 punten
28 oktober, 4 november 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 160 Sint-Niklaas
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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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ORTHOPLASTIE, OP MAAT GEMAAKTE VERBANDEN  
MET VLOEIBARE SILICONE 20 punten
2 december, 9 december 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 18u30 — 21u30
€ 160 Sint-Niklaas

DE RING VAN ROSS FRASER, VERVOLMAKINGSCURSUS 20 punten
23 juni 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 75 Aalst

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Borsbeeksebrug 32  
2600 Berchem

Geldenaaksebaan 327  
3001 Leuven

Oude Baan 2  
2800 Mechelen

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

DE LIKDOORN 20 punten
6 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 83 Leuven

DE INGEGROEIDE NAGEL 40 punten
13 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 16u
€ 120 Mechelen

FOTOPOLYMERISATIE 20 punten
15 december 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 108 Leuven

SCHIMMELS 20 punten
12 januari 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 83 Leuven
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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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SCHIMMELS 20 punten
16 maart 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 83 Mechelen

FOTOPOLYMERISATIE 20 punten
20 april 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 108 Mechelen

DE LIKDOORN 20 punten
4 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 83 Mechelen

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

HYGIËNE IN DE VOETZORG 20 punten
10 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

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

VERBANDLEER 20 punten
5 december 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 60,50 Ukkel

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


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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SYNTRA LIMBURG
Gouverneur 
Verwilghensingel 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
26 augustus, 31 augustus 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Pelt

SCHIMMELS 20 punten
3 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Hasselt

INGEGROEIDE NAGELS 40 punten
23 september, 19 oktober 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 125 Pelt

ORTHONYXIE 40 punten
30 september, 9 november 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 150 Pelt

FREESTECHNIEKEN 20 punten
17 september 2020 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 125 Hasselt

FOTOPOLYMERISATIE 20 punten
17 december 2020 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 150 Hasselt

http://www.Newinstruphar.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


ZOMER 2020 I 35

DE BVV-Voordelen
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 dit niet wenst, 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 
krijgen een speciale vermelding. 

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 | Sint-Renildestraat 12 | 
9220 Hamme of via e-mail naar 
ledensecretariaat@voetmagazine.be

Met de lidkaart ontvang je het fiscaal 
attest als betalingsbewijs. 
Je ontvangt geen aparte factuur.

Nieuw lid? 
Dat kan heel eenvoudig en snel. Vul op 
[www.voetmagazine.be > lid worden] de 
gevraagde gegevens in, stort het gepaste 
lidgeld en de BVV bezorgt u aansluitend 
uw lidkaart met fiscaal attest.

Houd er rekening mee dat door het hoge 
nieuwe ledenaantal, de wissel bij het 
secretariaat en de aanpassingen aan het 
computersysteem er mogelijk vertraging 
kan optreden bij de administratie.

* 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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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

 › Online-bijscholingen en Webinars  
10 punten per sessie van 3u 
deelnamebewijs voor te leggen

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

Ontvang je als BVV-lid de e-mails niet? 
Neem dan contact op met 
het ledensecretariaat.

Het Studentencongres gaat door 
de coronamaatregelen niet door. 
Er wordt gewerkt aan een alternatief 
voor de scholen en studenten.
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DE BVV GROEIT…
Het ledenaantal blijft stijgen bij de BVV, waarvoor jullie oprechte dank.  
Zo telt de BVV ondertussen ruim meer dan 100 Franstalige collega’s! 
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 heeft na jaren trouwe dienst de fakkel van het ledensecretariaat 
doorgegeven. Wij danken haar van ganser harte voor haar inzet de afgelopen jaren.

Kimberley Eecloo 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*

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

DE NATUURLIJKE OPLOSSING VOOR VOET- EN NAGELSCHIMMEL

WWW.DISTRICOS.COM/FUNGHICLEAR

FunghiClear™ is een antischimmelspray met unieke eigenschappen en bewezen 
resultaten op gebied van schimmelwering en schimmelremming. Het bestrijdt bestaande 
overlast en voorkomt nieuwe (her-)infectie van voet- en nagelschimmel.

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

NATUURLIJK
Uitsluitend gemaakt van speciaal geselecteerde natuurlijke actieve ingrediënten.

MANUKA PEPERMUNT

LAVENDEL

MUNT

 

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

VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER

BVV vzw
Sint-Renildestraat 12,  

9220 Hamme
REDACTIE

Greet D’Eer
voetmagazine@voetmagazine.be
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GRATIS VERZENDING
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     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
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tel: +32 (0) 15 29 48 48 
info@consulta.cc • www.consulta.cc

cabinet met Atlas en Pleion

Ergonomie en uitstraling voor jarenlang 
werkplezier

Ontdek het in de showroom bij Consulta te Mechelen
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