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Al eens nagedacht over de uitstraling van uw praktijk ?

Meer weten? 
Download de catalogus op

 www.consulta.cc 

of neem contact op 
via info@consulta.cc 

of bel ons op 015 29 48 48.

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

Dat een unit veel meer werk aankan dan een 
draagbare frees is inmiddels wel bekend. 

Maar heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe 
uzelf te onderscheiden van de concurrentie?

Een Consulta unit draagt bij aan het  
professionele imago van uw bedrijf en  
onderstreept uw vakbekwaamheid als 

 behandelaar.

Consulta biedt een programma van  
7  professionele units die u zelf naar  

wens kunt samenstellen.
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EDITORIAAL

Laat ons even teruggaan naar voorjaar 2020. Wie heeft er ooit gedacht dat dit 
‘Chinese virus’ uit het verre Wuhan ook onze regio zou treffen, en wie heeft er ooit 
gedacht dat dit virus ons sociale leven, onze job, ons hele leven zo ernstig zou 
beïnvloeden? Een jaar later tellen we in ons kleine landje met 11 miljoen inwoners een 
kleine 700 000 besmettingen en 50 000 ziekenhuisopnames, onze gezondheidszorg 
heeft het zwaar te verduren.

Wereldwijde hoop wordt tijdens deze pandemie gesteld op de vaccinaties. 
Voetverzorgers die op regelmatige basis in het Woonzorgcentrum werkzaam zijn, 
werden veelal reeds gevaccineerd samen met de bewoners en de zorgverstrekkers. 
Voor de BVV-leden die nog niet gevaccineerd werden heeft de BVV namenlijsten 
aangeleverd die binnen de eerstelijnszones in de cluster voetzorg verwerkt werden.

Ondertussen mogen we ook onze inspanningen naar de paramedische erkenning van 
de gespecialiseerde voetverzorger niet vergeten. De onderhandelingen kwamen mede 
door de aanhoudende druk van de BVV en de onduidelijkheden tijdens de pandemie 
in een stroomversnelling en we hopen dan ook zeer binnenkort het voorstel KB te 
kunnen delen met al onze leden. Eens dit voorstel op tafel ligt, duurt het gemiddeld 
twee jaar vooraleer het KB goedgekeurd wordt, maar dit zou mede door de nood aan 
afgelijnde competenties binnen de voetzorg en in het belang van de zorgvrager in 
een stroomversnelling kunnen geraken. De BVV levert alvast de nodige inspanningen.

Sinds februari 2021 siert het nieuwe gepersonaliseerde kwaliteitslabel 2021-2023 
meerdere gevels van gespecialiseerde voetverzorgers en we zijn dan ook terecht 
fier dat het overgrote deel van onze leden zijn beroep ter harte neemt en de 
nodige bijscholingen volgt. Net zoals in elke sector kan je enkel door het volgen 
van bijscholingen je kennis en vaardigheden op niveau 
houden, want stilstaan is achteruitgaan. Nogmaals 
een dik verdiende proficiat aan alle gekwalificeerde 
gespecialiseerde voetverzorgers en we kijken uit naar 
een fijne samenwerking voor de komende drie jaren, je 
kwaliteitslabel loopt immers van januari 2021 tot eind 
2023.

De BVV hoopt nog steeds dat het summer-event eind 
juni kan doorgaan als alternatief voor het jaarcongres 
eind januari dat om de gekende redenen geannuleerd 
werd. Mogelijk komen we nog vroeger bij jullie 
aankloppen via een webinar om ongelooflijk nieuws te 
brengen! Houd je mailbox in de gaten!

Tot heel binnenkort,

Greet D’Eer 
Hoofdredactie



                                         
                          

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
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ZIT DE 
GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGER OP 
HET JUISTE ‘HIEL’SPOOR

Hielspoor is een veel gehoorde klacht! 
En vaak roept iedereen al bij enige pijn 
aan de hiel dat het hielspoor is. 
Maar zitten de zorgvrager en de 
gespecialiseerde voetverzorger 
dan wel op het juiste spoor?

ZOLEN
Zooltjes ter behandeling van hielspoor 
zijn in allerlei maten verkrijgbaar. Maar 
zijn ze allemaal effectief? Het juiste 
antwoord is neen! Vele zolen zijn heel 
dun en voorzien van gaatjes rond de hiel, 
maar geven geen enkele ontlasting.
Daarbij zijn ze nog eens erg duur en dus 
vaak vrijwel volledig nutteloos.
Een fout die ook vaak gemaakt wordt 
is om alleen de voet die klachten 
geeft te voorzien van een zool, maar 
dat is uiteraard geen goede oplossing 
aangezien beide voeten in evenwicht 
moeten zijn.

Onderzoek toont aan dat zolen met 
mediale ondersteuning het meest 
gewenste resultaat oplevert. Deze 
zolen worden ook hielcups genoemd. 
Door de mediale ondersteuning krijgt 
de plantaire fascie rust. Op de plaats 
waar het hielspoor zich bevindt, wordt 
gebruik gemaakt van zachter materiaal 
(de blauwe en witte zone) en heeft op die 
manier een druk ontlastende werking. 
Ook voorziet de cup een zone die zorgt 
voor schokvermindering van het enkel- 
en heupgewricht.
De kleine scheurtjes in de peesplaat 
kunnen op die manier hersteld worden 
en de aanwezige infectie kan bestreden 
worden. Het dragen van deze zooltjes 
in combinatie met het uitvoeren van 
rekoefeningen geeft zeer gewenste 
resultaten. De klachten rondom hielspoor 
zullen zienderogen verminderen.

naar het eindwerk van Kelly Herten,  
bewerkt door Ilse Gerreman

DEEL
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Zoals eerder vermeld, ontstaat een 
hielspoor mede door overpronatie van 
de voet, die dan overbelasting geeft ter 
hoogte van de hiel waardoor de klachten 
ontstaan.
Podologen kunnen na een grondige 
loopanalyse en voetonderzoek, 
aangepaste functionele zolen maken die 
zorgen dat de overpronatie gecorrigeerd 
wordt, waardoor de voet weer een juiste 
stand aan neemt. Door het rechtzetten 
van de overpronatie zullen de klachten 
van hielspoor gereduceerd worden en 
nadien verdwijnen.

INFILTRATIES
Een meer ingrijpende behandeling 
die af en toe toegepast wordt, 
zijn corticosteroïden injecties, de 
zogenaamde ‘cortisone’. Cortisol is een 
hormoon dat aangemaakt wordt in de 
bijnieren van ons lichaam wanneer 
we stress ervaren. De cortisone-
injecties bevatten een kunstmatige 
vorm van dit hormoon en werken 
ontstekingsremmend. Wanneer er 
sprake is van fasciïtis plantaris en 
bovenvermelde therapieën te weinig 

verlichting geven, kunnen cortisone 
infiltraties tijdelijk de pijn doen 
verminderen. De injecties worden 
gegeven op de plaats waar de fascia 
aanhecht aan het os calcaneus. 
Afhankelijk van patiënt tot patiënt 
worden deze infiltraties al dan niet 
(heel) pijnlijk ervaren. Het effect ervan 
is meestal snel te voelen maar is helaas 
maar tijdelijk. Daardoor gebeurt het soms 
dat de behandeling na enkele maanden 
herhaald moet worden.
Cortisone infiltraties hebben zowel voor- 
als nadelen. Het grootste voordeel is 
dat het zeer sterk ontstekingsremmend 
werkt en de hielpijn dus snel onder 
controle is, afhankelijk van hoe goed 
iemand reageert op cortisonen. De 
infiltraties kunnen een alternatief 
zijn alvorens overgegaan wordt naar 
shockwave therapie of operatie. Een 
van de grootste risico’s is het ontstaan 
van een infectie op de plaats van de 
injectie. Daarom is het zeer belangrijk 
dat de uitvoering ervan steriel gebeurt 
en de huid goed ontsmet wordt. In 
sommige gevallen zal de cortisone de 
pijn erger maken en wordt pas na enkele 
dagen een pijnstillend effect ervaren. 
Daarnaast loopt men ook het risico 
dat het peesweefsel aangetast wordt 
of verzwakt, de pees kan mogelijk ook 
scheuren. Daarom is deze therapie geen 
eerste keuze behandeling en worden 
meerdere 
injecties sterk 
afgeraden. 
Alvorens een 
patiënt cortisone 
infiltraties 
toegediend krijgt, 
dient deze goed 
geïnformeerd 
te zijn over de 
voor- en nadelen 
en de eventuele 
werking ervan.
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SHOCKWAVETHERAPIE
Extracorporale Shock Wave Therapie 
(ESWT) is een nieuwere behandeling 
die meer en meer gebruikt wordt ter 
behandeling van hielpijn, fasciïtis 
plantaris en hielspoor. Kinesitherapeuten 
gebruiken deze techniek vaak wanneer 
de basisbehandelingen onvoldoende 
resultaat geven. Shockwavetherapie is 
gebaseerd op schokgolven die door een 
soort bol op de plaats van het hielspoor 
en de fascia plantaris geplaatst wordt. 
De bol is verbonden met een toestel dat 
de golven opwekt en heeft intern een 
echo die de te behandelende plaats in 
beeld brengt.
Een schokgolf is een intense, korte 
geluidsgolf. De golven prikkelen 
de aangetaste fascia waardoor 
de stofwisseling en doorbloeding 
gestimuleerd worden en het 
genezingsproces vanzelf op gang komt. 
De behandeling is niet gevaarlijk en helpt 
ook de kalkafzetting die het ‘spoor’ vormt 
te verbrijzelen. Eén behandeling duurt 
ongeveer 3 tot 10 minuten.
Er bestaan 2 vormen: hoog en laag 
energetische schokgolven. Lage 
energetische schokgolven worden niet, 
tot lichtpijnlijk ervaren en bevatten een 
serie van 3 of meer behandelingen. Hoog 
energetische schokgolven worden in 
één sessie gegeven en zijn daardoor ook 
pijnlijker. In het begin van de behandeling 
is de pijn vaak het hevigst. De intensiteit 
van de golven kan aangepast worden 
tijdens de behandeling aan de pijngrens 
van de patiënt. Aan het einde van de 
therapie is de pijn vaak veel minder 
maar kan wel nog enkele dagen 'zeurend' 
aanwezig blijven.
De behandeling heeft naast pijn en 
een hard tikkend geluid weinig andere 
nadelen. Af en toe kunnen er kleine 
bloeduitstortingen of irritaties van 
de huid voorkomen. ESWT mag alleen 
uitgevoerd worden wanneer er sprake 
is van fasciïtis plantaris of hielspoor 

maar niet wanneer het gaat om een 
peesscheur in de fascia. Ook personen 
die bloedverdunners nemen, een 
stollingsziekte of pacemaker hebben of 
zwanger zijn, komen niet in aanmerking 
voor deze behandeling.
Als de behandeling aanslaat verminderen 
de klachten meestal binnen de 6 weken 
na de eerste sessie.
Deze therapie heeft een hoog 
slagingspercentage maar volledige 
genezing kan niet gegarandeerd worden 
bij personen die al te lang last hebben 
van hielspoor. Bij deze is de fasciïtis 
plantaris chronisch ontstoken en werkt 
de behandeling minder goed. Een 
combinatie van shockwave therapie 
en stretchoefeningen behaalt goede 
resultaten.

OPERATIE
Een operatie om van je hielspoor verlost 
te geraken is zelden noodzakelijk, minder 
dan 5% van de personen met hielspoor 
laat zich opereren. Een operatie is ook 
zeer ingrijpend. Daarom benoemen we 
hieronder enkel kort de ingrepen die af 
en toe worden voorgesteld.
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Verlengen van de kuitspier of 
achillepees
Het verlengen van de kuitspier wordt 
voorgesteld aan personen die na 
minstens 1 jaar lang goede rekoefeningen 
te hebben gedaan, nog steeds last 
hebben van een te korte en stijve 
kuitspier en daardoor fasciïtis plantaris 
of hielspoor ontwikkeld hebben. Na deze 
verlenging zouden zij hun voet beter naar 
boven moeten kunnen bewegen en wordt 
er minder tractie uitgevoerd op de fascia. 
Een groot nadeel is wel dat de kracht in 
de kuitspieren verminderd kan zijn na 
deze ingreep.

 
Verlengen van Verlengen van 
de kuitspier de achillepees

Losmaken van een deel 
van de peesplaat
Bij deze ingreep is er geen probleem met 
de lengte van de kuitspieren maar wordt 
wel een deel van de fascia plantaris 
losgemaakt aan de aanhechtingsplaats 
met het os calcaneus. Af en toe wordt 
ook het botuitsteeksel dat zich gevormd 
heeft weg genomen. Helaas zijn er aan 
deze ingreep vaak enkele complicaties 
verbonden. In de eerste plaats is het 
probleem soms niet opgelost en zijn de 
klachten er nog steeds, er kan ook een 
zenuw beschadigd worden tijdens de 
ingreep. Af en toe ontstaat er pijn aan 
de buitenzijde van de voet of kan er zelfs 
een platvoet ontstaan.

Na de ingreep zal de voet enkele weken 
in het gips moeten omdat er geen 
gewicht of belasting op de hiel mag 
komen zodat het genezingsproces kan 
beginnen. De revalidatie duurt gemiddeld 
2 tot 3 maanden. Zoals bij elke operatie 
is er ook bij deze ingrepen geen garantie 
op 100% slagen. Een operatie kan lijden 
tot chronische hielpijn, daarom wordt 
aangeraden eerst alle niet operatieve 
behandelingen uit te proberen alvorens 
over te gaan tot operatie.

BENT U ALS VOETVERZORGER OP HET 
JUISTE 'HIEL'SPOOR? 
Als gespecialiseerde voetverzorger is het 
uw taak de klant van goede informatie 
te voorzien over de eventuele oorzaak 
van de hielspoor, de manieren om de 
pijn te bestrijden, de mogelijkheden 
met betrekking tot hulpmiddelen zoals 
hielcups of zolen, wat rust inhoudt, 
de van toepassing zijnde oefeningen 
en de mogelijkheden van een 
eventueel vervolgtraject bij podoloog, 
kinesitherapeut of arts. n



Booiebos 6A
9031 Drongen

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

Kortrijksesteenweg 325
8530 Harelbeke

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

www.intermedi.be
� Pedicure △ Podocare

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

Moderne voetverzorging 
voor elke voetbehandeling

DE COMBINATIE VAN WETENSCHAP EN NATUUR
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 » We hebben 2019 afgesloten met het feit 
dat Maggy De Block onze paramedische 
erkenning niet gefinaliseerd heeft zoals 
initieel voorzien was, en dit omdat het 
niet als een prioritair dossier gezien werd 
dat binnen een regering van lopende 
zaken kon gefinaliseerd worden.
 » 2020 werd het jaar waarin we met alle 

middelen verder aan de slag gingen om 
een vernieuwd en nog beter voorstel KB 
voor de Gespecialiseerde Voetverzorger 
te kunnen voorleggen aan de volgende 
Minister van Volksgezondheid, minister 
Franck Vandenbroucke kreeg uiteindelijk 
deze functie. 
 » Voor ons jaarcongres van 25 januari 

2020 met als thema ‘loopt je zorgvrager 
gesmeerd’ kozen we ervoor om de 
betrokkenheid van onze sponsors naar 
onze leden toe te optimaliseren. Het 
congres vond plaats op een nieuwe 
locatie: Hotel Serwir, dit omdat ons 
ledenaantal opgelopen was tot 590 
en we dus naar uitbreiding moesten 
zoeken. De foutjes die gemaakt werden, 
te weinig inschrijvingsstanden, werden 
ons ruimschoots vergeven door de 
meerwaarde van de nieuwe locatie. Het 
congres werd zowel door onze sponsors 
als door de leden als zeer positief 
geëvalueerd. Jullie tips en opmerkingen 
nemen we op in ons draaiboek voor de 
organisatie van het volgend congres. 
 » We hadden in 2019 reeds verschillende 

dossiers over onze beroepsinhoud 
en onze actieplannen opgemaakt om 
met een expertengroep in Wallonië 
te bespreken. In februari 2020 namen 
we ook duidelijk het initiatief om 
van onze vereniging een actieve 
federale beroepsorganisatie te 
maken om ook de belangen van de 
voetverzorgers in Wallonië en Brussel 
te kunnen verdedigen, een KB is 
immers een federale materie. Er werd 

een secretariaat voor Wallonië en 
Brussel opgericht en een Franstalige 
facebookpagina, beiden onder leiding 
van mevr. Tatiana Colson. In de loop van 
het jaar werd haar team uitgebreid met 
3 medewerkers: Anne-Marie Bombaerts, 
Lizy-Anne Buchet en Jennifer Masson. Een 
schot in de roos, het engagement van het 
Waalse team wordt een groot succes, ze 
sluiten 2020 af met 220 Franstalige leden. 
 » De besprekingen over een nieuw 

voorstel KB voor de GVV werden 
ondertussen op vraag van de BVV 
opnieuw opgestart in de afdeling 
voetzorg van de Technische Commissie 
voor de Paramedische Beroepen. 
We kregen de mogelijkheid om onze 
bekommernissen te bespreken. 
Als voorzitter had ik een grote 
troef in handen: ik kon nu ook 
een vertegenwoordiger voor onze 
Franstalige collega’s meenemen aan de 
onderhandelingstafel: Tatiana Colson. Dit 
bleek in het verleden een groot obstakel.
 » Een vereniging met zowel Franstalige 

als Nederlandstalige leden eist ook 
een tweetalig vakblad. Voetmagazine 
werd ‘Voetmagazine/Du bon pied !’. 
Deze make-over vroeg veel extra werk 
van onze redacteur Greet D’Eer en 
onze Franstalige verantwoordelijke 
Tatiana Colson. We besloten om extra 
professionele hulp in te roepen ter 
ondersteuning en klopten hiervoor aan 
bij communicatiebureau DSP. 
 » Terwijl er in januari nog gesproken 

werd over een epidemie veroorzaakt 
door een virus ‘wat toch niet zoveel meer 
was dan het griepvirus ?’, bleek in maart 
een lockdown noodzakelijk te zijn om de 
pandemie veroorzaakt door Covid-19 te 
kunnen bestrijden. We waren toen nog 
in de positieve gedachte dat we dit virus 
wel konden bestrijden tegen de zomer, 
ook dit bleek naïef. 

WAT DEED DE BVV VOOR U IN 2020
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 » Bij de aanvang van de coronapandemie 
werden vanuit de federale overheid 
vanaf 14 maart 2020 maatregelen 
opgelegd voor onze beroepsgroep. 
Kort samengevat bleken voornamelijk 
de hygiënemaatregelen en de social 
distancing-maatregel van 1,50 m het 
grote probleem in de preventie ter 
verspreiding van het virus.
 » Op 16 maart hebben we als BVV het 

advies gegeven om jullie werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk stop te zetten 
op basis van alle informatie die we 
toen voorhanden hadden. We hebben 
bij de overheid aangedrongen om een 
verplichte, volledige sluiting op te leggen, 
voornamelijk wegens de onmogelijkheid 
om te kunnen voldoen aan de social 
distancing-regel van 1,50 m die toen 
opgelegd werd.
 » Op 18 maart werd ons advies 

opgevolgd en werden de gespecialiseerde 
voetverzorgers net zoals andere 
beroepsgroepen in een gelijkaardige 
situatie, een volledige sluiting opgelegd. 
 » De BVV onderhandelde over 

de steunmaatregelen voor onze 
beroepsgroep en communiceerde 
steeds met een schematisch overzicht 
opgesteld door onze penningmeester 
Chris Peetermans in samenwerking met 
het Franstalige team. Op dit vlak waren er 
voortdurend aanpassingen naarmate de 
lockdown bestendigd werd.
 » De podologen mochten na enkele 

weken opnieuw opstarten maar hun 
werkzaamheden werden zwaar ingeperkt.
 » Naast de onderhandelingen 

omtrent de steunmaatregelen 
werkte de BVV voortdurend aan 
de heropstartomstandigheden. De 
overheid vroeg ons, als enige erkende 
vereniging die enkel de belangen 
van gespecialiseerde voetverzorgers 
behartigt, om een hygiëneprotocol op te 
maken. 

Het BVV ‘Hygiëneprotocol voor de 
Gespecialiseerde voetverzorger’ werd 
officieel gepubliceerd op de website van 
de Hoge Raad van Zelfstandigen en KMO. 
We planden hierover ook bijscholingen in 
om jullie goed voor te bereiden op een 
hygiënisch veilige opstart. Onze sponsors 
stelden loyaal hun accommodatie ter 
beschikking zodat jullie in verschillende 
regio’s de bijscholing konden volgen.
 » De nood aan de heropstart van onze 

beroepsgroep in de eerstelijnsvoetzorg 
werd steeds groter en duidelijker. Het 
beperkt aantal podologen dat aan 
voetzorg doet kon de vraag naar urgente 
voetzorg niet opvangen.
 » De BVV nam actie naar de politiek 

toe om onze werkzaamheden terug te 
kunnen opstarten en maakte van de 
gelegenheid gebruik om de urgentie van 
onze paramedische erkenning aan te 
kaarten. 
 » Uiteindelijk konden we op 18 

mei onze werkzaamheden terug 
opstarten onder de voorwaarden van 
het BVV ‘Hygiëneprotocol voor de 
Gespecialiseerde voetverzorger’.
 » Na enkele hectische maanden, heel 

veel nieuwe leden en een overrompeling 
van het ledensecretariaat, verlaat 
Annick Van Bael ons team. Het 
engagement werd te zwaar, we werken 
allemaal als vrijwilligers en naast 
ons enthousiasme voor de vereniging 
hebben we allemaal nog een full-time 
job en een gezin. Als raad van bestuur 
moesten we brainstormen over een 
nieuwe organisatiestructuur en meer 
ondersteuning. 
 » Kimberley Eecloo bood zich aan 

als redder in nood. Ze was al enkele 
jaren op de achtergrond actief als 
medewerker voor de vereniging vooral 
rond onderwijsthema’s. Ze nam het 
secretariaat, het ledensecretariaat en de 
Nederlandstalige facebookpagina over. 
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 » Het enthousiasme werkte aanstekelijk. 
Lena Bigalow ondersteunt sindsdien 
Kimberley met administratieve taken 
aangaande het ledenbeheer en Diane 
Grauwels neemt de administratie 
van de kwaliteitslabels op zich. Twee 
medewerkers die nu ook een concreet 
takenpakket op zich nemen. Als anciens 
zien Chris Peetermans, Greet D’Eer en 
ikzelf deze vernieuwing en verjonging 
als een boost om onze plannen te 
verwezenlijken: de erkenning van de 
GVV! We zitten niet stil, we maken onze 
agenda’s vrij en trekken als driekoppige 
vertegenwoordiging van de BVV naar de 
voorzitters van de Technische commissie 
voor de paramedische beroepen, de 
Federale raad voor de paramedische 
beroepen en de Diabetesliga om 
persoonlijk onze erkenning te bepleiten.
 » De zomer bracht even rust en hoop, 

doch na de vakantieperiode en met de 
winter in aantocht sloeg het noodlot 
opnieuw toe. Op 1 november werd 
lockdown 2 opgelegd, met opnieuw 
een verplichte sluiting voor de onze 
beroepsgroep. Onze politieke acties 
tijdens de eerste lockdown en ons 
sterk hygiëneprotocol konden minister 
Clarinval en minister Vandenbroucke 
echter overtuigen om voor onze 
beroepsgroep een uitzondering te 
voorzien. 
 » Dankzij de vastberadenheid van 

de BVV werd op 10 november ook de 
rechtsonzekerheid in verband met het 
verkrijgen van het overbruggingsrecht 
voor de gespecialiseerde voetverzorger 
weggenomen.
 » We werden, na onophoudelijk 

aandringen van de BVV, opgenomen 
in de FAQ van 14 november als 
uitzondering binnen de niet-medische 
contactberoepen om essentiële, niet-
uitstelbare voetzorg te kunnen verlenen 
naast de podologen. 

Gelukkig konden we deze 
uitzonderingsmaatregel verkrijgen 
want tot februari 2021 blijven de 
versoepelingen voor de andere niet-
medische contactberoepen uitgesteld. 
Ook hier bleek het heel moeilijk om 
ons juridisch correct te omschrijven als 
beroepsgroep aangezien we (nog) geen 
erkenning hebben. We maakten ook van 
deze gelegenheid gebruik om de urgentie 
voor onze erkenning opnieuw aan te 
kaarten. 
 » Het tweejaarlijks BVV-

studentencongres in de concertzaal 
Casino in Sint-Niklaas dat normaliter 
eind oktober georganiseerd wordt, kon 
wegens de coronamaatregelen niet 
doorgaan. We werkten een digitaal 
congres uit voor onze studenten en 
stelden dit in december ter beschikking 
van de scholen.
 » Als vereniging hebben we veel 

draagkracht omdat we de grootste, 
erkende vereniging zijn die de belangen 
van de gespecialiseerde voetverzorgers 
verdedigt. Dat werd ook duidelijk 
op het werkveld. Voetverzorgers 
appreciëren onze duidelijke, eerlijke en 
eenvoudige communicatie. 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 ook 
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. 



      Alles voor de professionele pedicure 
 

- De beste in prijs-kwaliteit 
- Voor ieders budget 
- Webshop 
- Winkel 
- Leasing 
- Workshops 

Mykored, Hadewe, Podomonium, Pclinic, 
Busch, Weelko, Gehwol, Prontoman, Ruck…. 

 

Breng een bezoekje aan onze webshop 
www.pedicurepunt-heers.be 

of aan onze winkel  

Steenweg 94  3870 Heers. 



LENTE 2021 15

 » December is een drukke maand. 
Diane krijgt heel veel aanvragen voor 
kwaliteitslabels binnen en alles moet op 
tijd verwerkt worden want dit jaar reiken 
we kwaliteitslabels op naam uit. Wegens 
de coronamaatregelen beslisten we ook 
om de labels op kosten van de vereniging 
te versturen, een hele organisatie. 
Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke 
maatregelen, wie wegens de 
coronamaatregelen enkele bijscholingen 
miste kan nog een kwaliteitslabel 
aanvragen tot eind mei 2021. 
 » Ondertussen is ons ledenaantal 

verdubbeld en hebben we de kaap van 
1000 leden ruim overschreden. Dat 
is ook onze politieke contacten niet 
ontgaan. De nood om ons te erkennen 
als beroep is duidelijk. De vereniging van 
podologen is het echter oneens met de 
invulling van onze beroepsinhoud én 
onze gedeeltelijke werkhervatting tijdens 
de coronamaatregelen. Zij maken dit 
concreet door actief juridische stappen 
te ondernemen tegen onze vereniging. 
Dit is niet meteen de stijl die wij beogen, 
we betreuren dat op deze manier de 
interdisciplinaire samenwerking in 
diskrediet gebracht wordt. We hopen dat 
onze leden de individuele podologen los 
kunnen beoordelen van de stappen die 
hun vereniging onderneemt naar onze 
beroepsgroep, want uiteindelijk is het de 
zorgvrager die centraal moet staan. De 
BVV beroept zich steeds op de inhoud 
van het beroepscompetentieprofiel van 
de Gespecialiseerde Voetverzorger en 
de voorstel KB’s die reeds uitgewerkt 
werden op basis van dit profiel. 

De enige manier om hier een oplossing 
aan te bieden is de paramedische 
erkenning. Niet enkel door de BVV 
maar ook op andere niveaus wordt er 
verbaasd en ontgoocheld gereageerd, 
wat de erkenningsprocedure in een 
stroomversnelling gebracht heeft. 
Wij hopen jullie in 2021 het KB te 
kunnen voorstellen, tot op heden 
wordt er van alle partners aan de 
onderhandelingstafel discretie verwacht.
2021 is ondertussen een eind gezet en 
al deze verhalen kennen hun vervolg. De 
BVV zit niet stil. 

Annick Pauwels (voorzitter) 
en het voltallige BVV-team

Mochten er leden zijn die zich geroepen 
voelen om een artikel of casus uit 
te werken voor onze Voetmagazine, 
om artikels te vertalen of op 
andere manieren ons team te willen 
ondersteunen, neem gerust contact op, 
alle hulp is welkom.

voorzitter@voetmagazine.be
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Deze pijnlijke infectie van de periungale 
plooien, ook wel panaritium of 
nagelzweer genoemd naargelang de 
ernst, blijft voor het merendeel beperkt 
tot één enkele teen.

Paronychia is een periunguale infectie, 
dit wil zeggen een ontsteking van de 
huidplooien rond de nagels.
Deze infectie komt vooral voor bij:
 » Een huidletsel (een splinter, 
een afgerukt of ingescheurd 
nagelfragment, onaangepaste 
voetverzorging, overdreven wegsnijden 
van cuticula, enz.)

 » Personen die lijden aan 
onychotillomanie (het dwangmatig 
beschadigen van de nagels door pulken 
of aftrekken)

 » Onverzorgde letsels
 » Ingegroeide nagel
 » Diabetes, drankzucht, toxicomanie of 
aids

 » Kanker

In een tijdspanne van 24 à 48 u, kunnen 
volgende verschijnselen optreden: pijn, 
roodheid, warmte, blaren, etter, beperkte 
functie: men voelt letterlijk pulsaties in 
de teen.
DRIE STAPPEN-ONTWIKKELING VAN DE 
PANARITIUM (ETTERIGE ONTSTEKING)
1ste stadium, de ontstekingsfase
Geen koorts, maar roodheid, een 
warmtegevoel, oedeem dat pijn doet bij 
aanraking, maar zonder nachtelijke pijn.
In dit stadium is de infectie makkelijk 
omkeerbaar (ofwel spontaan ofwel met 
een behandeling). Maar in enkele uren 
tijd kan de situatie evolueren naar het 
tweede, ernstiger stadium.
2de stadium,  
ook fase van ophoping genoemd
De symptomen zijn identiek als in 
de ontstekingsfase, maar veel meer 
uitgesproken. De pijn wordt intenser 
en met kloppingen (ritmisch volgens 
de polsslag) en de etterproductie is 
voelbaar. De lymfeklieren zwellen op, 

door Lizy-Anne Buchet, GVV
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met een risico op ontsteking van de 
lymfevaten (lymfangitis). De koorts kan 
oplopen tot 38°C.
In dit stadium kan de infectie niet meer 
spontaan gestopt worden. Een kleine 
chirurgische ingreep is nodig om de etter 
te verwijderen en te verhinderen dat 
het probleem verschuift naar het derde 
stadium. 
3de stadium, de complicatiefase
Wordt gekenmerkt door een uitbreiding 
van de infectie naar de omringende 
weefsels waaronder:
 » De huid (vorming van fistels)
 » Het gewricht (artritis gekenmerkt door 
spontane pijn bij beweging van het 
gewricht) en/of

 » Eén of meerdere pezen met een 
eventuele necrose van de pees 
waardoor de teen verlamd wordt.

 » Periostitis (beenvliesontsteking of 
ontsteking van het periost).

 » Aantasting van de bursa (slijmbeurs).

ZE KUNNEN GERANGSCHIKT WORDEN 
VOLGENS HUN TOPOGRAFISCHE VORMEN
 » Periunguale panaritium (of nagelzweer) 
met een risico op artritis en aantasting 
van de strekpees.

 » Panaritium van de teentoppen 
 » Panaritium van de dorsale kant van de 
teen

 » Panaritium van de onderzijde van 
het distale teenkootje (met een 
risico op infectie van de buigpees en 
de peesschede: een pijngevoel als 
er wordt gedrukt op het proximale 
teenkootje moet doen denken aan een 
weefselontsteking (flegmone) van de 
peesschede met een risico op necrose 
van de pees.

 » Panaritium in de vorm van 
‘hemdknopen’: twee etterophopingen 
die onderhuids met elkaar verbonden 
zijn, met het risico dat de onderste 
diepere etterophoping niet wordt 
gediagnosticeerd.

MET MOET ONDERSCHEID MAKEN 
TUSSEN
de acute paronychia
 » Vaak van bacteriële oorsprong 
(stafylokokken, zelden streptokokken) 
maar ook

 » Van virale oorsprong (herpes simplex) 
of nog

 » Van goed- of kwaadaardige tumorale 
oorsprong, zoals uitzaaiingen, 
melanomen of huidcarcinomen).

de chronische paronychia:
Als de ontsteking recidiveert of 
permanent wordt, spreekt men van 
chronische paronychia.
Chronisch of acuut, de ontsteking 
veroorzaakt dikwijls een verlies van 
de cuticula en het loskomen van de 
nagel waardoor micro-organismen 
en andere irriterende stoffen kunnen 
binnendringen. De nagelplaat kan 
hierdoor vervormd worden.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN 
PARONYCHIA?
 » De oorzaken opzoeken.
 » Doorverwijzen naar een arts voor een 
specifieke behandeling met antibiotica, 
ontstekingswerende middelen, enz.

BEHANDELINGEN
Interdisciplinair: samenwerken met arts 
of podoloog.
Ter info: de panaritiums van stade 2 en 3, 
worden behandeld via een chirurgische 
ingreep: (wegsnijden van de etter en 
de geïnfecteerde weefsels). De wonde 
wordt niet dichtgenaaid, enkel bedekt 
met een vet verband (om de 48 u) dat de 
aanwezige etter verwijdert.
De tetanusvaccinatie moet steeds 
worden gecontroleerd, toegediend of 
herhaald.



 
 
 

Ontdek onze voetverzorgingscrème 

ttrryyccaarree..bbee  
VVooeettvveerrzzoorrggiinnggssggrrooootthhaannddeell  

CChhiirrooccrreeaamm  
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STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
(GRAMPOSITIEVE BACTERIE)
Rangschikking
Vorm: cocci (kogelbacterie)
Gram: positief
Kweek: aeroob – anaeroob facultatief
Soort: Staphylococcus
Type: aureus
Categorie: bacterie
Vorm /structuur: diplokok of in groep 
Vindplaats: meestal op de huid, in het 
slijmvlies en in de neus- en keelholte.
Wordt ook nog Stafylokok met positieve 
coagulase genoemd.
Het is een bolvormige coccus, die 
aangetroffen wordt als diplokok (per 
twee) of in groep (als een druiventros).
Ziekteverwekkend vermogen en 
overbrengingswijze:
Zijn natuurlijke biotoop is de mens: al 
zeer vlug na de geboorte bezet hij de 
huid, het spijsverteringskanaal en de 
bilnaadzone van de pasgeborenen. Hij is 
ook sterk aanwezig in de neusholtes en 
op de handen.
Maar hij kan ziekteverwekkend worden 
en verscheidene huidaandoeningen 
veroorzaken zoals steenpuisten, 
panaritium, abcessen, impetigo ... en 
sommige NKO-aandoeningen zoals 
keelontsteking, oorontstekingen, 
sinusitis.
Hij is vooral de oorzaak van nosocomiale 
infecties (infecties die ontstaan in het 
ziekenhuis), soms met ernstige gevolgen. 
De Staphylococcus aureus kan ook 
voedselvergiftigingen veroorzaken. 
Hij verspreidt zich via de handen of 
via de neus- en keelholte en komt zo 
terecht in de kraamklinieken, scholen 
en kinderopvangcentra. Omdat hij in de 
buitenwereld kan overleven, kan men 
hem ook terugvinden op beddengoed en 
op medisch materiaal in ziekenhuizen, 
wat zijn transmissie nog doet toenemen 
(MRSA of ziekenhuisbacterie).

Het strikt naleven van de hygiëneregels 
heeft ervoor gezorgd dat de prevalentie 
van besmette patiënten sterk gedaald is.

Bronvermeldingen:
Passeport santé
L’ongle de la clinique au traitement 
Dr Richert/Dr Baran
Dictionnaire médical de l'Académie de Médecine – 
version 2021
Collège National des Enseignants de Dermatologie
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HOE ZIT HET NU JUIST MET ONZE BEROEPSTITEL 
EN DE NACE-BEL CODE?
Annick Pauwels, BVV-voorzitter 
beantwoordt deze vraag. Zij neemt in 
naam van de BVV deel aan het overleg 
over de Nace-bel codes.

Tijdens de coronapandemie is er heel 
veel geschreven en gediscussieerd over 
onze beroepstitel en de juiste Nace-
Bel code. Wij geven graag een beetje 
verduidelijking.

NACE-BEL CODES
Een NACE code is een 
activiteitennomenclatuur op 
internationaal niveau, een getal 
bestaande uit vier cijfers. De lidstaten 
mogen deze code aanvullen voor 
nationale doeleinden, voor België 
spreken we dan van een Nace-Bel code, 
de eerste vier cijfers van de Europese 
Nace code die aangevuld worden met 
een vijfde (-Bel) cijfer. 
Deze codes bestaan sinds 1970 en het 
gaat over een statische nomenclatuur 
van de economische activiteiten in de 
Europese Gemeenschap. Ze worden dus 
gebruikt om statistieken in kaart te 
brengen. Ze geven geen waardemeter 
over de kwaliteit van je de activiteiten. 
Voor beroepen waarvan de vestigingswet 
afgeschaft is kan er eender welke code 
aangevraagd worden zonder enige 
diplomanorm.
De Nace-bel code wordt toegekend en 
gebruikt door het KBO, de BTW en de 
RSZ. 
De laatste herziening van deze codes was 
in 2006, en traden in voege vanaf 1/2008.

Het is de bedoeling dat een ondernemer 
zich in eer en geweten inschrijft in de 
juiste activiteiten code. 
Tijdens de coronapandemie kwam 
aan het licht dat verschillende 
voetverzorgers moeilijkheden hadden 
om hun overbruggingsrecht te verkrijgen 
omdat ze niet ingeschreven waren in de 
activiteitencode die ze als hoofdactiviteit 
uitvoeren, zonder het zelf te beseffen.
Ter verduidelijking vind je hieronder 
de bladzijde met de codes die voor 
voetverzorgers van belang zijn.

TOELICHTINGEN NACE-BEL 2008 NL
86 Menselijke gezondheidszorg
86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten 
– pagina 473
Deze subklasse omvat:
 » de activiteiten op het gebied van 
kinesitherapie

 » de activiteiten op het gebied van 
logopedie

 » de activiteiten op het gebied van 
ergotherapie

 » de activiteiten op het gebied van 
orthoptie

 » de activiteiten op het gebied van 
podologie

 » de activiteiten op het gebied van 
medische pedicure en manicure

 » de activiteiten van extramurale 
revalidatiecentra: autonome centra 
voor personen met ontwikkelings- 
en sensoriële stoornissen, die niet 
verbonden zijn met ziekenhuizen en 
bovendien geen huisvesting bieden
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Deze subklasse omvat niet:
 » de activiteiten op het gebied van 
esthetische pedicure - cfr. 96.022

96 Overige persoonlijke diensten - 
pagina 502
Deze afdeling omvat alle (persoonlijke) 
diensten die nergens anders in de 
nomenclatuur zijn opgenomen. Ze 
omvat o.a. het wassen en (chemisch) 
reinigen van textiel en bontproducten, 
de haar- en schoonheidsverzorging, 
het begrafeniswezen en aanverwante 
diensten.

96.022 Schoonheidsverzorging -  
pagina 501
Deze subklasse omvat o.a.:
 »  het verlenen van advies op het 
gebied van schoonheidszorgen en 
gezichtsverzorging:

 » gezichtsmassages, 
antirimpelbehandeling, het aanbrengen 
van make-up, enz.

 » huidverzorging en epileren
 » manicure en pedicure

Deze subklasse omvat niet:
 » de activiteiten van kinesitherapeuten - 
cfr. 86.905

 » de medische manicure en pedicure - 
cfr. 86.905

 » de exploitatie van gymnastiekzalen - 
cfr. 93.110

 » de exploitatie van fitnesscentra - 
cfr. 93.130

 » de overige diensten i.v.m. het 
lichamelijk welzijn (sauna’s, solaria, 
baden, ...) - cfr. 96.040

Kort samengevat kan je dus ingeschreven 
zijn als voetverzorger in Nace-bel code
86.905 activiteiten op gebied van 
medische pedicure en manicure, en/of in
96.022 schoonheidsverzorging manicure 
en pedicure.

Het werkdomein van de 
Gespecialiseerde voetverzorger situeert 
zich in code 86.905.
Tijdens de tweede lockdown kregen 
we toelating om gedeeltelijk onze 
werkzaamheden te hervatten, 
nergens werd er over de Nace-bel 
code gesproken: ‘voetverzorging 
door podologen en niet-uitstelbare 
voetverzorging, om medische redenen 
door andere professionelen dan 
podologen mogen nog steeds uitgevoerd 
worden.’ (FAQ 14/11/2020).
Voor de ondersteuningsmaatregelen 
werd er echter wel naar de Nace-bel 
codes verwezen.

HOE KAN JE JE NACE-BEL CODE 
OPZOEKEN?
Je kan dit navragen en ook laten wijzigen 
via je boekhouder maar je kan ook 
zelf even opzoeken via FOD Economie, 
KBO-nummer, public search. Tik hier je 
ondernemingsnummer in (zonder BE) en 
ga naar ‘aantal vestigingseenheden’, als 
je klikt op ‘gegevens en activiteiten per 
vestiging’ zie je al je Nace-bel codes.

IN DEZE CODES IS NERGENS SPRAKE 
VAN ONZE HUIDIGE BEROEPSTITEL 
‘GESPECIALISEERD VOETVERZORGER’?
Ons beroep is van oudsher gekend 
als Medische Pedicure. Zoals jullie 
weten zijn we al bijna 20 jaar 
aan het onderhandelen voor een 
paramedische erkenning omdat dit 
de enige mogelijkheid is om naast 
de podologen ook onze specifieke 
verzorgingen te kunnen blijven uitvoeren 
in de eerstelijnsvoetzorg. In deze 
onderhandelingen werd er bezwaar 
aangetekend tegen de beroepstitel 
Medische Pedicure omdat wij geen 
medici zijn. Om de onderhandelingen 
te kunnen verderzetten hebben we 
dus eerst onze beroepstitel moeten 
aanpassen, laten omschrijven en 
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registreren via de SERV (Sociaal 
Economische Raad Vlaanderen) onder de 
vorm van een beroepscompetentieprofiel 
(april 2008). Op basis van de 
beroepsinhoud beschreven in 
het ‘beroepscompetentieprofiel 
van zelfstandig Gespecialiseerd 
Voetverzorger’ hebben we de 
onderhandelingen verder kunnen zetten. 
De Nace-bel code was al 
geregistreerd (1/2008) toen ons 
beroepscompetentieprofiel afgewerkt 
was vandaar dat in de Nace-bel code 
nog steeds medische pedicure gebruikt 
wordt. 
Er is momenteel een herziening van 
de codes op Europees vlak en in 2021 
worden de codes ook herwerkt op 
nationaal vlak. We houden jullie zoals 
altijd op de hoogte.

De paramedische erkenning van ons 
beroep zal op alle vlakken duidelijkheid 
en vereenvoudiging brengen. Wij hopen 
jullie zeer snel het voorstel KB te kunnen 
voorstellen maar hiervoor moet het eerst 
goedgekeurd worden op de plenaire 
vergadering van de Federale Raad voor 
de paramedische beroepen die het 
advies overbrengt aan de minister en pas 
dan mag het gepubliceerd worden. De 
Minister van Volksgezondheid heeft het 
finale beslissingsrecht.

www.voetmagazine.be 
www.facebook.com/voetmagazine bvv
www.bvv-walloniebruxelles.be 
www.facebook.com/bvvwb

HIER ADVERTEREN?

MEER INFO VIA

PENNINGMEESTER@VOETMAGAZINE.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.     

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

verzorgingsproducten, enz. Verdeler van:

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

vanaf 9 tot en met 17u. 

New Instruphar bvba – Brusselsesteenweg 681 
9050 Gentbrugge

T 09 222 33 90 – F 09 222 66 01
www.newinstruphar.be – info@newinstruphar.be
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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 2021 bedraagt 
slechts € 80. Dit lage lidgeld is mogelijk 
dankzij de BVV-medewerkers die op 
vrijwillige basis werken.
Studenten* genieten van het verlaagd 
tarief, namelijk € 30. Studenten dienen 
als bewijs hun inschrijvingsattest aan 
het ledensecretariaat te bezorgen.
Het lidgeld betaal je per kalenderjaar.

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

Hoe correct betalen?

Stort het gepaste bedrag (€ 80 - 30) 
op de BVV-rekening
IBAN BE13 0682 4356 8239 
BIC GKCCBEBB 
met vermelding 
lidgeld 2021 / 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.

* Student ben je zo je een volwaardige beroepsopleiding volgt, tenzij je reeds 
beroepsmatig actief bent. Je bent géén student zo je een bijscholing volgt.

DE BVV-Voordelen
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BVV-KWALITEITSLABEL 2021-2023
De eerste BVV-kwaliteitslabels 2021-
2023 werden eind januari 2021 verzonden 
(ingediend voor 15 december 2020).  
Indien ingediend voor 31 mei 2021 volgt de 
uitgestelde uitreiking eind juni 2021. Net 
zoals de vorige labels, is het 3 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.  
De huidige periode loopt van januari 2021 
tot 31 december 2023. 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 
deelnamebewijs voor te leggen

De attesten van bijscholing worden 
door de voetverzorger bijgehouden en 
wanneer de 100 punten bereikt zijn, of 
ten laatste voor 31 mei 2021 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
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Meer info op de BVV website en 
de facebookpagina

www.voetmagazine.be 
www.facebook.com/voetmagazine bvv

Plus d'informations sur le site BVV et
la page facebook

www.bvv-walloniebruxelles.be 
www.facebook.com/bvvwb

SECRÉTARIAT
Toutes les questions relatives aux membres, au label de 
qualité , aux écoles, aux entreprises et aux magazines 
sont gérées ici.

Tatiana Colson est la coordinatrice du secrétariat 
des membres du BVV et la personne de contact pour 
les membres, les étudiants, les écoles et les sponsors.
Celle-ci répondra à vos questions et vous fournira des 
informations sur l’adhésion, le label de qualité, 
les différentes formations, la publicité, ...
Un premier contact peut être établi via l’adresse mail 
secretariat@bvv-walloniebruxelles.be.

LEDENSECRETARIAAT
Alle bestanden i.v.m. ledenlijsten, GVV-kwaliteitslabel, 
scholen en Voetmagazines worden hier beheerd.
Kimberley Eecloo is de coördinator voor 
het BVV-ledensecretariaat en de contactpersoon voor 
leden, studenten en scholen.
Zij beantwoordt je vragen en geeft informatie i.v.m. 
het lidmaatschap, het kwaliteitslabel, 
diverse opleidingen, enz.
Je contacteert haar via 
ledensecretariaat@voetmagazine.be
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OPLEIDINGSAANBOD 
OFFRES DE FORMATION
 CONSULTA NV
Generaal De Wittelaan 5a, 2800 Mechelen
S 015 29 48 48 info@consulta.cc www.consulta.cc
Voor meer info omtrent de opleidingen, bekijk de website
Pour plus d’info sur les formations, visitez notre site web

Voor opleidingen raadpleeg de website www.consulta.cc

Consulter le site web pour les offres de formation www.consulta.cc

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.

Sauf indication contraire, vous comptabilisez 20 points par session de 3 heures 
à laquelle vous participez.

Pour les informations les plus récentes, 
visitez bvv-walloniebruxelles.be ou le site internet du centre de formation.

Tous les montants indiqués sont hors TVA.

vv DIABETESBEURS 2021 10 punten
Georganiseerd door de diabetesliga vzw. per sessie
23 maart 2021 — Glucosemonitoringsystemen
24 maart 2021 — Insulinepompen
25 maart 2021 — Diabetes type 2
Gratis deelname. Webinars vangen aan telkens om 19u30.
Meer info en verplicht inschrijven via 
www.communicatiecampus.be/nl/diabetesbeurs-2021
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BREVANNES sprl
Rue Baron de Laveleye 15, 1090 Jette
S 02 478 57 22 www.brevannes.be
Inscriptions via le site, par téléphone ou par email à info@brevannes.be

LES MYCOSES DERMIQUES ET LES ONYCHOMYCOSES 20 points
24 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 10h — 13h
65 €

LES HYPERKERATOSES 20 points
24 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h30 — 16h30
65 €

TECHNIQUES FRAISEUSES 20 points
8 mai 2021 par session 
Nombre de sessions : 1 11h — 14h
65 €

PANSEMENTS ET PADDINGS 40 points
9 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 10h30 — 17h
120 €

ORTHOPLASTIE 40 points
30 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 10h30 — 17h
120 €

LE PARKINSON ET SES PROBLEMES 20 points
13 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 10h — 13h
65 €

HYGIENE ET PHARMACOLOGIE 20 points
13 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h30 — 16h30
65 €



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

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. Gelaatsverzorging

Pedicure
Podologie

Wimpers

Nagels
Manicure

 

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 
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 CENTRE IFAPME LIÈGE-HUY-VERVIERS ASBL
70, Rue du Château Massart, 4000 Liège
S 04 229 84 60 www.formation-continue.be
Inscriptions via le site, par téléphone ou  
par email à formation.continue@centreifapme.be

SPÉCIALISATION - ÉTUDE DE CAS RÉELS 20 points
21 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 18h30 — 21h30
60 €

SPÉCIALISATION - MYCOSES ET ONYCHOPATHIES 20 points
28 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 18h30 — 21h30
60 €

SPÉCIALISATION - LES CORS 20 points
5 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 18h30 — 21h30
60 €

SPÉCIALISATION - L’ONGLE INCARNÉ 20 points
11 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 18h30 — 21h30
60 €

SPÉCIALISATION - LES DÉFORMATIONS DU PIED 40 points
19 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 16h30
120 €

SPÉCIALISATION - LE PIED DIABÉTIQUE 40 points
26 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 17h
140 €

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

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. Gelaatsverzorging

Pedicure
Podologie

Wimpers

Nagels
Manicure
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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*

VOETPEELING MET EUCALYPTUS

Een 2-in-1 voetpeeling die met de frisheid van 
eucalyptus en munt niet alleen de reukzin verwent, maar 
ook een verkwikkend gevoel geeft aan de voeten. De 
Florabeads® Jojoba zijn zacht voor de huid en ook nog 
eens goed voor het milieu. Ze geven de huid een zachte, 
oppervlakkige scrub die in combinatie met Keratoline™, 
een enzymatische peeling, de voeten gezonder en 
zachter maakt. 

Heel het jaar door frisse, zachte voeten?
Dat kan dankzij de voetpeeling en het voetmasker van Bio Balance!

VOETMASKER MET ORCHIDEE-EXTRACT

Een intens voedend voetmasker voor zijdezachte voeten. Het 
masker bestaat uitsluitend uit plantaardige oliën en ingrediënten 
boordevol verzorgende eigenschappen. Het masker is makkelijk 
en handig in gebruik doordat je het niet hoeft af te spoelen.

Artikel Prijs

Bio Balance Voetpeeling 200 ml (REF. 7075.531) 

Bio Balance Voetpeeling 50 ml (REF. 7075.532) 
Prijzen excl. btw.

e 10,50 
e 4,50

Artikel Prijs

Bio Balance Voetmasker 200 ml (REF. 7075.536) 
Bio Balance Voetpeeling 50 ml (REF. 7075.538) 

Prijzen excl. btw.

e 11,40 
e 4,80

Bio Balance
FEET CARE

BIO BALANCE SPA FIZZ BRUISTABLETTEN

Naast een voetpeeling en voetmasker vind je in het Bio Balance Spa gamma ook 
de Spa Fizz bruistabletten. Deze bruistabletten stimuleren de bloedsomloop en 
zorgen voor een uitzonderlijk relaxerend en verfrissend effect. 

Artikel Prijs

Bio Balance Spa Fizz Bruistabletten (REF. 7075.51) 
Prijzen excl. btw.

e 13,75

BENELUX
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CFIPS - Centre de formation intensive de pédicurie spécialisé asbl
SANDRINE TARILLON — 601, Rue Provinciale, 4458 Fexhe-Slins
Plusieurs centres de formation répartis en Wallonie
S 0460 95 32 54 www.ecolepedicuremedicale.net
Infos et inscriptions par téléphone ou 
par email à sandrine.tarillon.secretariat@gmail.com

Pas de formation.

 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
Inscriptions via le site, par téléphone ou par email à opleidingen@districos.com

WORKSHOP BASIS ORTHONYXIE (ROSS FRÄSER) 40 punten
24 en 30 maart, 28 april, 6 mei, 21 juni, 31 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

ORTHONYXIE EXTRA NAMIDDAG (ROSS FRÄSER) 20 punten
24 en 30 maart, 28 april, 6 mei, 21 juni, 31 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 13 — 17u
€ 80

WORKSHOP BASIS ORTHONYXIE 
(B/S SPANGE + NAGELRECONSTRUCTIE) 40 punten
24 en 30 maart, 28 april, 6 mei, 21 juni, 31 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 115

ORTHONYXIE EXTRA NAMIDDAG 
(B/S SPANGE + NAGELRECONSTRUCTIE) 20 punten
24 en 30 maart, 28 april, 6 mei, 21 juni, 31 augustus 2021 per sessie 

Aantal sessies: 1 13 — 17u
€ 80



INFOSESSIE BUSCH® FREZEN VOORMIDDAG 20 punten
29 maart, 19 april, 9 juni, 9 juli, 17 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 25

WORKSHOP NATFREZEN & 
ANDERE SPECIFEKE PEDICURETECHNIEKEN 20 punten
29 maart, 19 april, 9 juni, 9 juli, 17 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 12u30 — 17u
€ 80

SESSION D’INFORMATION FRAISES BUSCH® MATIN 20 points
29 mars, 19 avril, 9 juin, 9 juillet, 17 août 2021 par session 
Nombre de sessions : 1 9h — 12h
25 €

ATELIER TECHNIQUE AU SPRAY & 
AUTRES TECHNIQUES SPÉCIFIQUES 20 points
29 mars, 19 avril, 9 juin, 9 juillet, 17 août 2021 par session 
Nombre de sessions : 1 12h30 — 17h
80 €

FORMATION DE BASE ORTHONYXIE (ROSS FRÄSER) 40 points
31 mars, 22 juin, 30 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 17h
115 €

ORTHONYXIE EXTRA APRÈS-MIDI (ROSS FRÄSER) 20 points
31 mars, 22 juin, 30 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
80 €

FORMATION DE BASE ORTHONYXIE 
(B/S SPANGE + RECONSTRUCTION D’ONGLE) 40 points
31 mars, 22 juin, 30 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 17h
115 €
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ORTHONYXIE EXTRA APRÈS-MIDI 
(B/S SPANGE + RECONSTRUCTION D’ONGLE) 20 points
31 mars, 22 juin, 30 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
80 €

LEREN WERKEN MET HET FREESAPPARAAT (DROOG + NAT) 20 punten
6 april 2021 per sessie
Aantal sessies: 4 12u30 — 17u
€ 350

ATELIER APPLICATION DE PANSEMENTS & 
SOULAGEMENT DE LA PRESSION 40 points
7 avril, 14 juin, 19 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 10h — 17h
90 €

VERBAND-& DRUKONTLASTINGSTECHNIEKEN 40 punten
7 april, 14 juni, 19 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 17u
€ 90

WORKSHOP ORTHOPLASTIE 20 punten
8 april, 11 mei, 18 juni, 25 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u30
€ 45

SPECIALISATIE ORTHOPLASTIE - VLOEIBARE SILICONE 20 punten
8 april, 11 mei, 18 juni, 25 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 13 — 17u
€ 60

ATELIER ORTHOPLASTIE 20 points
8 avril, 11 mai, 18 juin, 25 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 12h30
45 €



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 

BENELUX
DISTRICOS NV • KONINGSBAAN 44 • 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 
Heures d’ouverture • lundi - vendredi: 09.00 - 17.30 • samedi: 10.00 - 16.00
TEL 015 23 66 83 • FAX 015 23 68 61 • info@districos.com • www.districos.com

LIVRAISON À DOMICILE GRATUITE À PARTIR DE 125,00 E *

POURQUOI CHOISIR DISTRICOS ?

Service clientèle dévoué

Passion & connaissances

Formations de qualité

Excellent service après-vente

La qualité à un prix avantageux

Livraison rapide & correcte

Soins du visage

Pédicure
Podologie

Cils

un partenaire de confiance
pour votre cabinet

Fournisseur complet pour tous vos produits et équipements de 
cabine! Visitez notre showroom avec plus de 1500 m2 de plaisir 
d’achat ou faites vos achats en ligne sur www.districos.com.

Ongles
Manucure
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SPÉCIALISATION ORTHOPLASTIE - SILICONES LIQUIDES 20 points
8 avril, 11 mai, 18 juin, 25 août 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
60 €

APPRENDRE À TRAVAILLER AVEC UNE FRAISEUSE 
(AVEC ET SANS SPRAY) 20 points
9 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 4 12h30 — 17h
350 €

FORMATION ORA® SPANGE 40 points
14 avril, 16 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 17h
165 €

OPLEIDING ORA® SPANGE 40 punten
15 april, 17 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 17u
€ 165

HFL Trainingsinstituut by DVP Health and Beauty
DVP Health and Beauty
Steenweg Deinze 150, 9810 Nazareth
Zuiderdijk 6c, 2310 Rijkevorsel dvphealthandbeauty.com
S 03 437 81 54 info@dvphealthandbeauty.com

NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN 40 punten
3 maart, 27 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Gent

INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS 40 punten
5 maart, 10 juni, 22 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Gent



Trainingsinstituut

D    
 

 

   

The MUST-HAVE for the 
PROFESSIONAL

Van uit de praktijk
Voor de praktijk

 Anti-allergisch
 Geschikt voor diabetici
 Dermatologisch getest

Webinars - Workshops
Opleidingen

www.hflproducts.com

info@hflproducts.com
03 437 81 54

HFL opleidingen zijn erkende 
én gesubsidieerde opleidingen
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WORKSHOP WANDELWOL 20 punten
9 maart, 28 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 75 Rijkevorsel

NAGELAFWIJKINGEN & HUIDAANDOENINGEN 40 punten
10 maart, 5 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Rijkevorsel

SCHIMMELNAGELS 40 punten
18 maart, 11 mei, 23 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Gent

WORKSHOP WANDELWOL 20 punten
19 maart, 21 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 75 Gent

INGEGROEIDE NAGELS & TRAUMANAGELS 40 punten
24 maart, 6 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Rijkevorsel

SCHIMMELNAGELS 40 punten
24 maart, 19 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Rijkevorsel

ORTHESIOLOGIE 40 punten
25 maart, 2 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Rijkevorsel

FREESTECHNIEKEN 20 punten
26 maart, 3 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 125 Rijkevorsel



Kies voor 
professionele 

kwaliteit
voor al je  

pedicure producten

Vaartdijk 15/3V2 • 2960 Brecht (Belgium) • +32-3-291-49-86
 info@totalbeautyconcept.be • www.totalbeautyconcept.be

Fo
ot

 C
ar

e



LENTE 2021 41

Kies voor 
professionele 

kwaliteit
voor al je  

pedicure producten

Vaartdijk 15/3V2 • 2960 Brecht (Belgium) • +32-3-291-49-86
 info@totalbeautyconcept.be • www.totalbeautyconcept.be

Fo
ot

 C
ar

e
WORKSHOP HFL 20 punten
26 maart, 3 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30u
€ 75 Rijkevorsel

ORTHESIOLOGIE 40 punten
30 maart, 28 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 16u30
€ 185 Gent

FREESTECHNIEKEN 20 punten
1 april, 8 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 125 Gent

WORKSHOP HFL 20 punten
1 april, 8 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 18u30 — 21u30
€ 75 Gent

BASIS DIABETES 20 punten
20 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 125 Rijkevorsel

BASIS WONDZORG 20 punten
20 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 125 Rijkevorsel

BASIS DIABETES 20 punten
27 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 125 Gent

BASIS WONDZORG 20 punten
27 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 14 — 17u
€ 125 Gent



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
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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

PODOCARE ACADEMY - SHOWROOM 20 punten
5 maart 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9u30 — 12u30
€ 25 Harelbeke

WORKSHOP PODOFIX 20 punten
6 maart 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 238 Harelbeke

PODOCARE ACADEMY - ONLINE 10 punten
23 maart, 26 april 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 19u30 — 22u30
€ 25 Online (Microsoft Teams)

WORKSHOP SPA PEDICURE 20 punten
Op afspraak per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 178

 MB PODOLOGIE
Grand Route 79 C3, 4360 Oreye
S 019 32 44 27 ou 0471 45 63 08 www.mbpodo.be
Inscriptions via le site, par téléphone ou par email à kl.mbpodologie@gmail.com

ORTHONYXIE - FIL DE TITANE ET PHOTOPOLYMÉRISATION 20 points
10 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 13h
140 €

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
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ONYCHOPLASTIE 20 points
14 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 12h
75 €

REMISE À NIVEAU ONGLE INCARNÉ 20 points
17 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
100 € cours privé

LE PIED DIABÉTIQUE PAR LE DR RORIVE 20 points
21 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 14h30 — 18h
45 €

REMISE À NIVEAU LES CORS 20 points
24 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
100 € cours privé

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PANSEMENT 40 points
28 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 17h
160 €

ORTHOPLASTIE 40 points
5 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 16h30
180 €

vv CRÉATION D’UN CABINET + FICHE PATIENT 10 points
9 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 12h
22,50 €

ATELIER FRAISEUSE + LES DIFFÉRENTES FRAISES 20 points
15 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 16h30
55 €



+31 (0)35 656 0889 • info@reymerink.nl • www.reymerink.nl

Verkrijgbaar bij uw vakgroothandel. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Gebruik biociden veilig. 

•  5 liter Wash & Clean, professionele handzeep

•  5 liter Alcohol Podior 80%, voor oppervlakte-  en instrumentendesinfectie 
Toelatingsnummer 6615B*

•  500 ml Maniskin Plus alcoholgel, voor huiddesinfectie 
Toelatingsnummer 5218B*

•  100 ml Podilon Special,voor huiddesinfectie 
Toelatingsnummer NOTIF870*

Reymerink Corona-Kit
werkzaam tegen coronavirussen*
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LE PANSEMENT OCCLUSIF 20 points
19 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 13h
90 €

ONYCHOPLASTIE 20 points
26 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 12h
75 €

ORTHONYXIE - LANGUETTE BACQUART + BS SPANGE 20 points
26 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
90 €

vv LES PROBLÈMES DERMATOLOGIQUES 
AUX PIEDS ET AUX JAMBES 10 points
2 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 19h — 22h
22,50 €

ORTHÈSE EN SILICONE LIQUIDE 40 points
5 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 15h30
150 €

LES DÉFORMATIONS DE L’AVANT PIED PAR MME MATHIEU 20 points
9 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 18h — 21h30
45 €

REMISE À NIVEAU ONYCHOMYCOSES 20 points
12 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 17h
100 € cours privé

ORTHONYXIE - FIL DE TITANE + PHOTOPOLYMÉRISATION 20 points
16 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 13h
140 €



VOTRE PUBLICITÉ ICI?

PLUS D’INFO VIA

SECRETARIAT@BVV-WALLONIEBRUXELLES.BE
PENNINGMEESTER@VOETMAGAZINE.BE

BALANS
TECHNOLOGIE

Moved by balance
Xsensible is meer dan een 
schoen. De unieke balanszool
zorgt voor een gezonde en 
natuurlijke lichaamshouding. 
Meebewegend op jouw energie.
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ONYCHOPLASTIE 20 points
19 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 12h
75 €

vv LES SOINS DE PÉDICURIE CHEZ LES ENFANTS 10 points
23 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 19h — 22h
22,50 €

PEDICUREPUNT HEERS
Steenweg 94, 3870 Heers
S 011 48 11 80 www.pedicurepunt-heers.be
medischpedicuregreta@gmail.com

VOETSCHIMMEL 20 punten
27 maart 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9u — 12u30
€ 85

LIKDOORN 20 punten
11 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9u — 12u30
€ 85

VOETSCHIMMEL EN SCHIMMELNAGEL 20 punten
6 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9u — 12u30
€ 85

FREESTECHNIEKEN 20 punten
3 september 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9u — 12u30
€ 85
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 PEDIFORM - COLETTE BOULANGER & ISABELLE LAMBERT
Plusieurs lieux de formation en Wallonie.
S 0497 42 68 92 - 0477 32 93 92
Inscriptions et informations via mail, centredeformationscontinues@gmail.com, 
par téléphone, ou message privé sur la page Facebook Pediform CBLI.

PANSEMENTS ET PADDINGS 40 points
11 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h30 — 16h30
140 € Walcourt

LES AFFECTIONS DERMATOLOGIQUES 20 points
18 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h — 12h30
50 € Gerpinnes

L’ONGLE INCARNÉ ET SES COMPLICATIONS 20 points
18 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h30 — 16h30
50 € Gerpinnes

ONYCHOPLASTIE ET ORTHONYXIE TOUTES TECHNIQUES 40 points
25 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h30 — 16h30
130 € Gerpinnes

ORTHOPLASTIE 40 points
25 avril 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h30 — 16h30
120 € Walcourt

ONYCHOPLASTIE 40 points
2 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h30 — 16h30
120 € Hastière

LES TUMEURS, PIEDS SOUS CHIMIOTHÉRAPIE 20 points
9 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h30 — 12h30
65 € Gerpinnes
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LES HYPERKÉRATOSES 20 points
9 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h30 — 16h30
65 € Gerpinnes

LES DÉFORMATIONS OSSEUSES 20 points
23 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 9h30 — 12h30
50 € Gerpinnes

LE PARKINSON ET SES PROBLÈMES 20 points
23 mai 2021 par session
Nombre de sessions : 1 13h — 16h
65 € Gerpinnes

TECHNIQUES FRAISEUSES 20 points
20 juin 2021 par session
Nombre de sessions : 1 11h — 14h
65 € Gerpinnes

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

FREESJES & FREESTECHNIEKEN 20 punten
29 maart, 31 mei, 5 juli, 6 september, 25 oktober 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 67

PRODUCTKENNIS O’SEA VOETVERZORGINGSPRODUCTEN 20 punten
29 maart, 19 april, 31 mei, 5 juli, 30 augustus, 
25 oktober 2021 per sessie

Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 67

SPANGENTECHNIEKEN 20 punten
19 april, 17 mei, 30 augustus 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 10 — 13u
€ 67



• Met allantoïne: 
Hydraterend, Celregenerend

• Exclusief voor de pedicure 
& schoonheidsspecialiste 

• Belgisch product

• Gratis promotiemateriaal

Nail Forte

ZANDVOORDESTRAAT 360B 
8400 OOSTENDE 

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

www.osea-cosmetics.be

VOET-  

& HAND- 

verzorgings–

producten

Ergonomische stoel
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SYNTRA WEST
Spoorwegstraat 14 
8200 Sint-Michiels

Doorniksesteenweg 220  
8500 Kortrijk

S 050 40 30 60 S 056 26 02 00
brugge@syntrawest.be kortrijk@syntrawest.be

OPLEIDING VOETZORG EN ONCOLOGIE 20 punten
17 en 24 maart 2021 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 163,35 Brugge

OPLEIDING DE INGEGROEIDE NAGEL IN AL ZIJN FACETTEN 20 punten
5, 12 en 19 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 3 19 — 22u
€ 180,29 Brugge

OPLEIDING ORTHOPLASTIE - VLOEIBARE SILICONE 20 punten
8 en 22 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 2 9 — 12u
€ 192,39 Kortrijk

OPLEIDING NAGELREGULATIETECHNIEKEN MET COMPOSIET 20 punten
2 en 16 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 216,59 Kortrijk

ORTHOPLASTIE COMBINATIEORTHESE 20 punten
7 en 21 juni 2021 per sessie
Aantal sessies: 2 19 — 22u
€ 127,05 Kortrijk

SYNTRA ANTWERPEN & VLAAMS BRABANT
Borsbeeksebrug 32  
2600 Berchem (Antwerpen)

Geldenaaksebaan 327  
3001 Leuven

Oude Baan 2  
2800 Mechelen

S 078 15 99 99 klantencentrum@syntra-ab.be

Voor opleidingen raadpleeg www.syntra-ab.be/opleidingen



LENTE 202154

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

NAGELREGULATIETECHNIEKEN MET COMPOSIET 20 punten
3 en 17 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 2 14 — 17u
€ 159 Sint-Niklaas

SYNTRA BRUSSEL
Stallestraat 292, 1180 Brussel (Ukkel)
S 02 331 68 01 info@syntrabrussel.be
Inschrijven kan via de website www.syntrabrussel.be

Voor opleidingen raadpleeg website www.syntrabrussel.be

SYNTRA LIMBURG
G. 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

HUID & NAGELAANDOENINGEN AVO 2020 20 punten
3 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 60 Hasselt

VOETCONGRES - ONCOLOGIE & VOETZORG 20 punten
8 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 9 — 12u
€ 60 Hasselt

FOTOPOLYMERISATIE AVO 2020 20 punten
17 mei 2021 per sessie
Aantal sessies: 1 19 — 22u
€ 85 Hasselt


