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Voetreflexologe 

 

Aanbod  

- Kennismaking voetreflexologie (30min) 25€ 

- Voetreflexologie (60min) 50€ 

- Voetreflexologie + voetenbad (90min) 65€ 

 

 

Over mezelf 

Ik ben in mijn dagelijks leven actief als maatschappelijk werker. Ik heb 2 volwassen kinderen 

en sinds 2017 ben ik aan de slag gegaan als Voetreflexologe in bijberoep. De beroepsvereniging 

van Reflexologisten in België, BEVO, definieert reflexologie als volgt: “t is de leer, de kennis en 

de bewerking van de reflexpunten en -zones op de voeten, die corresponderen met en een 

weerspiegeling zijn van alle weefsels van het lichaam. Reflexologie is een unieke methode om 

homeostase van de mens in al zijn aspecten te bevorderen.”  

 

De rode draad in mijn behandelingen is om rust en ontspanning te creëren, lichamelijke 

klachten te behandelen op de reflexzones op de voeten en daardoor blokkades te verminderen 

dan wel op te heffen. Hierdoor kan de energie in die betreffende zone weer vrij stromen 

waardoor het zelfherstellend vermogen van het lichaam in gang gezet wordt. Het geeft een me-

time moment (een unplug-moment). Er ontstaat een nieuwe balans, soms nieuwe inzichten, 

waardoor er weer zaken in beweging gezet kunnen worden. 

 

Waarvoor kun je bij mij terecht 

Fysieke klachten, vermoeidheid, stress, burn-out, spijsverteringsklachten, overgangsklachten, 

gewrichtsklachten, fysiek of mentaal niet lekker in je vel zitten, behoefte aan 

ontspanning…. Kanker- en diabetespatiënten vragen een zeer specifieke aanpak, gelieve dit 

altijd te vermelden! 

 

Ontslakkend voetenbad 

Een orgaan of weefsel dat niet optimaal functioneert, hindert de bloedsomloop en laat op die 

manier afvalstoffen, zogenaamde slakken, achter. Slakken reflecteren ook op de voeten en 

kunnen daar kristalliseren. Kristallen verstoren op hun beurt de energiebanen, waardoor het 

orgaan minder energie krijgt.  Zo kan er een klacht ontstaan of een kwaal verergeren. Wanneer 



er veel slakken aanwezig zijn kan een ontgiftend voetenbad met minerale zouten zeer 

ondersteunend werken in de afvoer van deze afvalstoffen. 

 

Wellness voetenbad 

Wanneer je een periode van veel stress kent, moeilijk kunt ontspannen of teveel in je hoofd zit 

door allerlei zorgen dan is een me-time moment met een wellness voetenbad met scrub en 

essentiële oliën, zeker een aanrader.  

 

Opleidingen 

Jaarlijkse bijscholingen door Beroepsvereniging voor Voetreflexologen, BEVO 

2014-2017  Professionele Opleiding Voetreflexologie, Golden Feet 

2016            Introduction te reflexotherapy of the feet, Hanne Marguardt 

 

Favoriete Quotes 

“When things feel overwhelming, remember… One Thought at a time, One task at a time, One 

day at a time...” 

“Do everything with a good heart and expect nothing in return, and you will never be 

disappointed” 

 

 

 

 


