
Jelle de Moor, Fysiotherapeut - acupuncturist - MTC- instructeur 

Jelle de Moor (Jung Soo Choi), geboren te Zuid-Korea, studeerde in Amsterdam 
en Utrecht af als oefentherapeut Mensendieck en fysiotherapeut. Daarna volgde 
hij opleidingen in diverse vormen van moderne acupunctuur en specialiseerde 
zich in Dryneedling.  

Bij René Claassen bekwaamde hij zich in manuele therapie Mulligan en het 
Medical Taping Concept. Bij Prof. Dr. Yoo kreeg hij privéles elastisch tapen in zijn 
ziekenhuis in Seoul, Zuid-Korea 

Als fysiotherapeut -acupuncturist is hij werkzaam in het Sport Medisch Centrum 
Amsterdam. Sinds 2005 is hij eigenaar van praktijk Fysiopunctuur©. In 2007 is de praktijknaam veranderd in 
Dry Needling Centrum Amsterdam, DNC Amsterdam - Fysiopunctuur© 

Na het ontdekken van het Medical Taping Concept was voor hem de cirkel rond. 

Hoewel alle facetten in elkaar kunnen overvloeien, heeft hij een dynamische indeling gemaakt. 

·         Een prikkel op Arthrogeen (A) niveau, Manuele therapie Mulligan. 
·         Een prikkel op Intra myofasciaal (IMF) niveau, Dryneedling. 
·         Een prikkel op Houdings-bewegings- en gedragsmatig (PMB) niveau, Oefentherapie. 
·         Een prikkel op Energetisch (E) niveau, Acupunctuur. 
·         Een prikkel op Huid (D) niveau, Medical Taping Concept 

 

Figuur 1: Fysiopunctuur© 2006 

  



De werking van de meeste interventies kunnen o.a. verklaard worden vanuit spinale- en centrale pijn (neuro) 
modulerende systemen. Naar zijn idee kan het Medical Taping Concept invloed uitblijven oefenen op al de 
genoemde niveaus, nadat deze niveaus, indien geïndiceerd zijn behandeld en dat maakt het Medical Tapen een 
unieke en succesvolle interventie in zijn dagelijkse praktijk.  

NB:. Sinds begin 2007 werkt hij voor FysioTape BV als MTC instructeur voor fysiotherapeuten. Jelle is tevens 
directeur en hoofddocent van de opleiding Dry Needling Systems© in Amsterdam. DNS© verzorgt post HBO 
fysiotherapie cursussen Dry Needling voor fysio- manueel therapeuten en sportartsen in de randstad. Voor 
meer informatie zie: www.dryneedlingsystems.nl 

 

Jelle de Moor samen met Nicolien Sauerbreij. (www.nicoliensauerbreij.nl)  

http://www.dryneedlingsystems.nl/
http://www.nicoliensauerbreij.nl/

