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AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP – NATUURLIJKE PERSOON
Ondernemingsnummer
Indien U gekozen heeft om op de website van Feberef vermeld te worden, zullen uw gegevens opgenomen
worden zonder vermelding van uw ondernemingsnummer.
GEACCEPTEERDE OPLEIDINGEN VOOR DE 150u EN DE 300u.
Alle modules die in uw opleiding voorkomen, moeten het aantal uren vermelden.
Een uur is een periode van 50 minuten.

Theorie over reflexologie :
1. Definitie reflexologie – zijn verschillende toepassingsgebieden
2. Specificiteit voetreflexologie
3. Werkhypothese
4. Het belang van ontspanning
5. De tastzin
6. De basistechnieken
7. De anatomie van de voet
8. De voet, het lichaamsbeeld: de linkerkant weerspiegelt zich in de linkervoet, de rechterkant in de
rechtervoet; de dubbele organen bevinden zich in beide voeten, de enkelvoudige ofwel in de
linkervoet ofwel in de rechtervoet, de buitenste delen aan de buitenzijde van de voet
9. De horizontale en verticale gebieden
10. Observatie van de voet
11. Contra-indicatie
12. Mogelijke reacties
13. Therapeutische blokkades en reflextechnieken
14. Externe omgeving
15. Houding van de reflexoloog
16. De bescherming van de reflexoloog
17. Ontspanningstechnieken
18. Geschiedenis van de reflexologie

Deontologie :
Houding ten opzichte van de cliënten, beroepsgeheim, in onze rol blijven (geen diagnose of interventie in
medische behandelingen), hygiëne,….
Reflexologie in de praktijk :

Het gaat in hoofdzaak over de klassieke technieken van reflexologie volgens Eunice Ingham-Dwight Byers en de
locatie van de reflexzones.
Toch kan iedere school andere specialiteiten hebben : invloeden Tony Porter, Chinese geneeskunde, cranio
sacrale reflexologie van Martine Faure Alderson, osteopathische invloeden,….

Gecontroleerde reflexologiepraktijk:
Het gaat over rapporten van sessies (binnen te brengen in de school volgens de door hen opgelegde normen en
welke geëvalueerd en goedgekeurd moeten worden door de docenten. Of rapporten om reflexologiesessies te
geven en/of te krijgen van een stagemeester.
Een sessieverslag telt als volgt mee in de berekening van de uren: 1u (=50’) voor de werkelijke sessie, 25’ voor
de opstelling van het verslag en 25’ in AFP ofwel in totaal 2 periodes van 50’.

AFP – Anatomie – Fysiologie – Pathologie :
Studie van alle anatomische systemen van de mens in goede gezondheid (basis) en hun pathologieën
(therapeutische benadering).
N.B.: deze opleidingsuren moeten goed afgescheiden worden van de theoretische opleidingsuren reflexologie
zoals gedefinieerd hierboven.

Voeding :
Opleidingen over VOEDING kunnen meetellen in de 150u (300u) tot max. 20 uren.

Aromatherapie :
Opleidingen over aromatherapie kunnen meetellen in de 150u (300u) tot max. 20 uren.

Traditionele Chinese geneeskunde :
INITIATIECURSUSSEN VAN DE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE kunnen meetellen in de 150u (300u) tot
max.20 uren.

Examens :
De examens binnen de school zullen minimaal gaan over :
De theorie van de reflexologie
De praktijk van de reflexologie
De anatomie indien de opleiding in Anatomie – Fysiologie – Pathologie voorzien is binnen de school.
De tijd nodig voor deze examens, kan meetellen in de 150 (300u).

Certificaten, attesten, diploma’s :
Ieder certificaat afgeleverd door de school en doorgegeven aan Feberef in het kader van een aanvraag tot
toetreding vermeldt verplicht het aantal daadwerkelijk gegeven uren (50’).

Een overzichtstabel volgens het model hieronder zal aan het dossier toegevoegd worden.
Het zal het aantal uren per niveau weergeven.

AANTAL UREN (50’)
REFLEXOLOGIE : THEORIE
REFLEXOLOGIE : PRAKTIJK
ANATOMIE – FYSIOLOGIE – PATHOLOGIE :
Modules van AFP
Opzoekingen AFP voor het opstellen van
een verslag (1/2u per verslag

…………………………………………………………………………………
……
…………………………………………………………………………………
……

DEONTOLOGIE
VOEDING (max 20u)
AROMATHERAPIE (max 20u)
TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE (max 20u)
GECONTROLEERDE PRAKTIJK IN REFLEXOLOGIE :
SESSIES + VERSLAGEN (1x = 1u ½ )
SESSIES REFLEXOLOGIE BIJ EEN STAGEMEESTER
EXAMENS
TOTAAL

Na ontvangst van uw aanvraag tot lidmaatschap zal U binnen de 2 maanden een toelatingsbericht ontvangen
waarin vermeld :
•
Eventuele aanvraag van ontbrekende documenten. In dit geval wordt de toelating toegestaan onder
voorbehoud van het doorgeven van de bovenstaande documenten.
•
De verplichting om binnen de 5 jaar uw opleiding te voltooien om de 300u te bereiken waarvan 100u
voor anatomie-fysiologie-pathologie.
•
Het bedrag van het abonnement en de bankgegevens.

Het formulier “aanvraag tot lidmaatschap” en bijlagen worden opgestuurd naar Feberef – Rue des Ecoles, 30 –
4031 ANGLEUR

