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Back to Basics
Pilates

Leidschendam
Grondoefeningen voor een ideale balans

tussen lichaam en geest.

Kijk voor meer informatie en locaties op:
www.joekevankoert.nl

of mail naar: info@joekevankoert.nl

Aanbevolen door o.a. Fysiotherapeuten

Om fit te worden en fit te blijven is
bewegen essentieel. Maar daar moet
wel een specifiek idee achter zitten. Om
gezondheidsklachten te voorkomen of
op te lossen heeft iedereen een eigen, op
zijn persoon toegespitste, aanpak nodig.
Daarvoor kun je een beroep doen opWB
Fysiotherapie en Joeke van Koert Pilates.

WB Fysiotherapie is een moderne
fysiotherapiepraktijk inVoorburg die sterk
gericht is op sportblessures en persoonlijke
begeleiding.WB Fysiotherapie is verbonden aan
de voetbalclubs Forum Sport en RKAVV.
Joeke van Koert geeft Pilates les op
verschillende locaties in Leidschendam.
Ze geeft haar lessen in kleine groepen met veel
persoonlijke aandacht, wat het positieve effect
van Pilates vergroot.

Fysiotherapeut MichielWitteveen en Joeke van
Koert hebben beide vele jaren ervaring in de
advisering en begeleiding van mensen die willen
bewegen. Ze hebben eerder samengewerkt
als collega’s op een sportschool. Daar ligt de
basis voor hun gemeenschappelijke kijk op
gezondheid en bewegen.

In de fysiotherapie is er veel aandacht voor
houdings- en bewegingsgedrag.Veel
behandelingen van klachten monden uit in
gerichte oefeningen en training. Pilates kan
daarvoor een goede en verantwoorde vorm
zijn. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook. Bij
Pilates kunnen gezondheidsklachten naar voren
komen, die het nodig maken mensen door te
verwijzen naar de fysiotherapeut.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.
wbfysiotherapie.nl en www.joekevankoert.nl.

WB Fysiotherapie en
Joeke van Koert Pilates
werken samen

Fysiotherapeut Michiel Witteveen

Joeke van Koert


