
BELGISCHE  UNIE  VAN  PODOLOGEN  EN GESPECIALISEERDE VOETVERZORGERS  -  B.U.P.G.V.  

UNION  BELGE  DE  PODOLOGUES ET PÉDICURES SPÉCIALISÉS  -  U.B.P.P.S. 

PODOLOGEN UND SPECIALISIERTE FUSSPFLEGERVEREIN  BELGIEN  -  P.S.F.V.B. 
Wettig erkende beroepsvereniging - Belgisch Staatsblad 07/03/2002 

Union professionnelle légalement reconnue - Moniteur Belge 07/03/2002 

Voorzitter  -  Président : STROBBE Luc - Tortelduifstraat 14 - 9100 Sint-Niklaas 

                            Tel.  0475 73 35 88  

E-mail : voorzitter@podo-voet.be  

Secretariaat  -  Secrétariat : Beekstraat 8 - 2845 Niel  -  Tel. 0492 75 94 54 

E-mail : secretariaat@podo-voet.be  

Website : www.podo-voet.be 

IBAN : BE93 0682 2908 8967   BIC : GKCCBEBB  
Ondernemingsnummer  -  Numéro d’entreprise : 0500.650.157 
 

 

Sint-Niklaas, 20 februari 2023. 

 

 

Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 

 

Wij bieden u de mogelijkheid om de navormingsdag van 11 maart 2023 bij te wonen. 

 

Normaliter is deze studiedag enkel GRATIS voorbehouden voor onze leden. 

 

Indien u de voorkeur geeft om niet aan te sluiten bij onze wettig erkende beroepsvereniging, geven wij u 

echter de kans om in te schrijven voor een vaste deelnameprijs. 

 

Hierna geven wij u twee verschillende opties om deze navormingsdag bij te wonen : 

 

- Als lid kunt u zich inschrijven vóór 9 maart 2023 door 20,00 € + een supplement van 20,00 € 

(voor materialen die u nodig heeft op deze navormingsdag) = 40,00 € in totaal te storten op 

de rekening van de B.U.P.G.V.  -  BE93 0682 2908 8967 met vermelding van “uw naam en 

voornaam”.  Bij aanwezigheid wordt het inschrijvingsgeld van 20,00 € u teruggestort. 

 

Mevrouw VAN PUYVELDE Maggy voorziet de nodige materialen. 

U ontvangt ook een cursusboek over de behandelde technieken. 

 

- Als niet-lid kunt u zich inschrijven vóór 9 maart 2023 door een vaste deelnameprijs van 

60,00 € (materialen inbegrepen die u nodig heeft op deze navormingsdag) te storten op de 

rekening van de B.U.P.G.V.  -  BE93 0682 2908 8967 met vermelding van “uw naam en 

voornaam”. 

 

Mevrouw VAN PUYVELDE Maggy voorziet de nodige materialen. 

U ontvangt ook een cursusboek over de behandelde technieken. 

 

Wij hopen u als deelnemer op deze zeer interessante studiedag te mogen begroeten. 

 

 

 

B.U.P.G.V. 
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Zaterdag, 11 maart 2023 

 

LOCATIE 

GO  !  TECHNISCH  ATHENEUM  JETTE 

Léon Theodorstraat 80  -  1090  BRUSSEL  -  JETTE 

Parkeergelegenheid : ondergrondse parking van de school 

 

U dient via de Paul Michielsstraat te rijden.  Deze straat is normaal 

éénrichtingsverkeer, maar het is toegelaten om, tijdens de wegeniswerken in de 

Léon Theodorstraat, hier door te rijden om zo de parking van de school te bereiken. 

 

09 u 30 Ontvangst 

   

10 u 00  -  16 u 00 
 

ONDERWERP : ORTHESIOLOGIE. 

Dit is de leer om via orthesen een verkeerde stand van de tenen en pijnlijke drukpun-

ten te corrigeren.  Verschillende locaties van de voet kunnen op deze manier, met de 

juiste techniek en materialen, drukvrij worden gemaakt waardoor de pijn snel 

afneemt.  De orthesen, die in deze opleiding aan bod komen, zijn vervaardigd uit 

siliconen en dus geschikt voor diabetes.  Als gespecialiseerde voetverzorger kunt u 

verlichting bieden in de vorm van een orthese.  Met dit hulpstuk wordt de druk ver-

legd zodat de pijnlijke plaats gespaard blijft. 

 

TECHNIEKEN DIE AAN BOD KOMEN : Orthesen maken voor de correctie van : 

- Hamertenen 

- Klauwtenen 

- Ruitertenen 

- Hallux Valgus 

- Likdoorns 

 

Door : Mevrouw VAN PUYVELDE Maggy van de firma DVP HEALTH AND BEAUTY 

 

Voor deze navorming vragen wij u om volgende persoonlijke materialen mee te brengen : een 

plateau in inox, een spatel, een schort en handschoenen. 

 

Volgens een nog te bepalen tijdschema zijn er twee koffiepauzes en een lunch voorzien. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Raad van Beheer, 

 

STROBBE Luc        GULDSTRAND Brigitte 

Voorzitter         Secretaris 


