
De kracht van évanie, 
praktijk voor oefentherapie cesar

Groepsles Oefentherapie 
Bewegen onder professionele begeleiding. 

 
In de donderdaggroep van 11.00 - 12.00 uur  

zijn nog enkele plaatsen vrij. 
 

In de groepslessen wordt gewerkt aan conditie,  
mobiliteit, kracht, coördinatie, stabiliteit, balans,  
ademhaling, ontspanning, houding en beweging.  

 
Plezier in bewegen, op muziek, staat centraal! 

 
MAAK NU EEN AFSPRAAK VOOR 

EEN GRATIS PROEFLES!
 

Bel 06-20142541 óf mail naar info@evanie.nl

Alweer bijna een jaar geleden is 
Stephanie Beers gestart met évanie, 
praktijk voor oefentherapie cesar. Met 
veel plezier en passie voor het vak is zij 
als oefentherapeut cesar werkzaam  in 
haar praktijk, gevestigd in Paramedisch 
Centrum Heksenwiel. In dit centrum zijn 
meerdere disciplines werkzaam zoals 
fysiotherapeuten, manueel therapeuten  
en een huidtherapeute.  
Tevreden kijkt zij terug op de afgelopen 
periode, waarin de praktijk goed is 
gegroeid en zij veel positieve patiënten 
ervaringen heeft mogen ontvangen. 
Deze patiënten ervaringen zijn terug te 
lezen op haar website www.evanie.nl. 
Graag vertelt zij u meer over haar werk en 
de praktijk.  
 
“Klachten ontstaan, gaan soms vanzelf 
weer over, maar dit is helaas niet altijd 
het geval. Zoeken naar de oorzaak van 
de klacht en deze vervolgens samen 
behandelen en oplossen, dát is de kracht 
van oefentherapie” aldus Stephanie. Zij 
licht verder toe dat Oefentherapie Cesar 
een paramedische behandelmethode is, 
gericht op het behandelen en voorkomen 

van klachten. Hierbij kan gedacht worden 
aan klachten die zijn ontstaan door 
een verkeerde houding, een verkeerde 
manier van bewegen,  een ziekte of 
aandoening, een verkeerde ademhaling, 
zwaar of belastend werk, een ongeval, 
ouderdomsklachten en dergelijke.  
 
“Voor veel patiënten kan ik als 
oefentherapeut een echte ‘eye-opener’ 
zijn in het verklaren van onbegrepen en 
soms veelal terugkerende klachten. De 
oplossing is vaak dichterbij dan gedacht.“ 
Bij évanie wordt, indien nodig, sport-
massage toegepast als ondersteuning van 
de oefentherapeutische behandelingen. 

“Met de combinatie van oefentherapie 
en sportmassage wordt in veel gevallen 
sneller resultaat bereikt.”

évanie biedt een oplossing en preventieve 
aanpak voor:
- Hoofdpijn
- Nek- schouderklachten
- Rugklachten
- Bekken en heupklachten
- Knie en voetklachten
- Houdingsafwijkingen, zoals scoliose
- Bewegingsafwijkingen, zoals afwijkend 
  looppatroon
- Ademhalingsklachten, zoals hyperventilatie
- Reumatische aandoeningen
- Chronische aandoeningen
- Werkgerelateerde klachten

Heeft u klachten of wilt u houding-  
en/of beweegadvies? Maak dan nu een 
afspraak. U kunt terecht voor individuele 
therapie én voor groepslessen. Ook 
zónder verwijzing van uw huisarts of 
specialist kunt u zich aanmelden. Dit kan 
telefonisch en via het aanmeldformulier 
op de website www.evanie.nl

Heksenakker 1     4823 JZ Breda
06-20142541     info@evanie.nl     www.evanie.nl


