
Minneplein 8
8900 Ieper

057 36 78 32

www.groepspraktijk-vizit.be

steeds op afspraak

 renate Maes •	 Audioloog

 kimberly feys •	 Diëtiste

 Lisa Vanhoutte •	 Psycholoog

 Ilse demonie •	 Osteopaat

 emma Lemaire •	 Medisch		pedicure

Tijdens mijn stage in het middelbaar merkte ik dat de 
mensen nood hadden aan voetverzorging. Daardoor heb 
ik besloten om na mijn middelbare studies een opleiding 
tot gespecialiseerd voetverzorgster te volgen. Ik krijg een 
voldaan gevoel als er probleemverbetering te zien is.
Zelf ben ik lid van de BVV, Belgische Vereniging voor 
Voetverzorging. Ik blijf mij steeds bijscholen waardoor ik nu 
ook gespecialiseerd ben in diabetespatiënten.

Bij mij kan je terecht voor: 
•	verwijderen	van	eelt
•	verwijderen	van	likdoorns
•	behandelen	van	nagelaandoeningen
•	gespecialiseerd	in	diabetes
•	 speciale	technieken
•	nagels	lakken	met	gelpolish

Meer info:  0491 36 40 71 
 emma@groepspraktijk-vizit.be 

Afspraken steeds mogelijk bij  op maandag

Emma Lemaire 
• 

Medisch
pedicure

Ilse Demonie 
• 

Osteopate
D.O.

Aanwakkeren van het zelfgenezend vermogen via 
lichamelijke techniek en oog voor de mens nabij dit alles.

Na mijn middelbare studies ben ik onmiddellijk gestart met 
een opleiding tot osteopate aan het IAO te Gent. Ik wou als 
toekomstige studente terechtkomen in een beroep waarin ik 
mensen kon helpen om een betere gezondheid te verkrijgen 
en te behouden.
Bovendien wou ik mezelf de mogelijkheid geven om me te 
kunnen blijven ontwikkelen binnen de grenzen van mijn 
beroep. Steeds meer osteopatisch wetenschappelijk 
onderzoek wordt uitgevoerd en de gebruikte behandel-
technieken evolueren zo richting de efficiëntie, wat ON TOP 
OF MY LIST staat.

De holistische visie van de osteopathie, de osteopathie die 
ook kijkt naar de mens achter de klacht, sprak mij in mijn eigen 
menselijkheid destijds als patiënte enorm aan.
Tijdens mijn opleiding kreeg ik een zeer brede waaier aan 
behandeltechnieken aangeleerd. Ikzelf maak bijvoorbeeld 
gebruik van korte hefboom manipulaties indien vereist voor 
de patiënt(e). De meerwaarde van dergelijke technieken zit 
in hun zachtheid en hun effectiviteit. Het gewricht “unlocked” 
zonder brute kracht indien daadwerkelijk geblokkeerd. 
Zeer effectieve technieken en vaak zo nodig. Als osteopate 
behandel ik zowel baby’s, kinderen, volwassenen en 
zwangere vrouwen. 

Meer info:  0472 70 39 50
 ilse@groepspraktijk-vizit.be 

Afspraken steeds mogelijk bij  op donderdag
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Ik ben Renate Maes, erkend audioloog en tinnitustherapeut, 
ondertussen al 10 jaar afgestudeerd en werkzaam in de 
audiologie. 
In 2011 opende ik mijn eerste zelfstandige praktijk in 
Alveringem, in 2016 volgde dan het hoorcentrum in 
Poperinge. 
Tevens geef ik ook praktijkles aan de Arteveldehogeschool 
in de opleiding audiologie. Waar ik studenten wegwijs en 
inzicht geef in de werking van hoortoestellen. 

Je kunt voor de volgende zaken bij mij terecht: 
•	 Gratis	gehoortest	en	advies
•	 Hoorapparaten	(steeds	op	voorschrift	van	een	NKO-arts)	
•	 Gehoorbescherming	(zowel	op	maat	als	universeel)	
•	 Andere	hoorhulpmiddelen	(vaste	telefoon,	GSM,	
 deurbel, koptelefoon voor TV, …) 
•	 Tinnitustherapie	en	hoortraining
•	 Batterijen	en	onderhoudsproducten	voor	hoorapparaten
•	 Service	en	nazorg	van	hoorapparaten
•	 …	

Meer info:  0499 22 47 63
 renate@groepspraktijk-vizit.be

Afspraken steeds mogelijk bij  op woensdag

Ik	ben	Kimberly	Feys,	afgestudeerd	als	bachelor	in	de	
voedings- en dieetkunde aan de hogeschool Vives Brugge. 
Ik ben een erkend diëtist door het RIZIV en lid van de Vlaamse 
Beroepsvereniging van Voedingsdeskundige en Diëtisten.
Ik werk reeds drie jaar als zelfstandige in bijberoep in de regio 
Menen-Kortrijk-Ieper.	Mijn	hoofdberoep	oefen	ik	uit	als	
diëtiste in het WZC Huize Zonnelied en als leerkracht aan de 
Middenschool te Ieper. 

Zowel kinderen als volwassenen kunnen door mij begeleid 
worden. We kunnen samen op zoek gaan naar een passende 
oplossing voor jouw voedings- of  dieetprobleem. 
We werken samen aan een nieuwe gezonde levenstijl. 
Je kunt bij mij terecht voor voedings- en dieetadvies bij:

De tarieven die ik hanteer zijn gebaseerd op richtprijzen van 
de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en 
Diëtisten.
De ziekenfondsen voorzien een gedeeltelijke terugbetaling 
van erkende diëtisten. Ik vraag bij ons eerste contact altijd na 
bij welke mutualiteit je bent aangesloten. Zo kan ik je voldoen-
de informeren over de terugbetalingen. 

Meer info:  0479 13 87 56 
 kimberly@groepspraktijk-vizit.be 

Afspraken steeds mogelijk bij  op dinsdag vanaf 
15u en op zaterdag om de twee weken. 

Soms raken we in het leven danig met onszelf in de knoop. 
Een uitweg vinden lijkt een haast onmogelijke opdracht te 
zijn geworden. Door het aanbieden van een luisterend oor 
probeer ik graag samen met jou op zoek te gaan naar hoe jij 
jouw leven terug volop in eigen handen kan nemen.

Aangeboden diensten:
•	 Individuele	begeleiding	kinderen,	jongeren	en	volwassenen
•	 Testonderzoek	kinderen:	afname	intelligentie-	en/
 of aandacht- en concentratietest (in kader van 
 onder andere terugbetaling logopedie)

Meer info:  0474 66 65 12
  lisa@groepspraktijk-vizit.be 

Afspraken steeds mogelijk bij  
op zaterdag om de twee weken. 

renate Maes 
• 

Audioloog

kimberly Feys 
• 

Diëtiste

Lisa Vanhoutte 
• 

psycholoog

•	 Obesitas
•	 Diabetes	type	1	en	2	
•	 Ondervoeding	
•	 Hoge	cholesterol	
•	 Hart-	en	vaatziekten
•	 Spijsverteringsstoornissen,
•	 Voor	en	na	chirurgische	
 ingrepen (bv. Gastric Bypass)

•	 Kanker
•	 Eet-	en	slikstoornissen
•	 Nierfunctiestoornissen
•	 Voedselallergieën	en	
 -intoleranties
•	 Vegetarisme	en	veganisme
•	 Zwangerschap	en	
 borstvoeding
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