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Roermond, 22 oktober 2018 
 
 
 
Geachte collega,, 
 
Sinds 2016 organiseert Co-eur, Centrum voor Obesitas en Eetstoornissen, op verschillende locaties 
informatieavonden voor verwijzers. Het doel van deze bijeenkomsten is om u enerzijds te informeren 
over onze werkwijze, anderzijds om een thema m.b.t. eetstoornissen onder uw aandacht te brengen. 
Wij hopen hiermee de samenwerking met u te versterken. Ook op onze locatie  in Roermond  zullen 
we vanaf dit najaar informatieavonden voor professionals organiseren. Bij deze nodigen wij u van 
harte uit voor onze informatieavond welke zal plaatsvinden op dinsdag 27 november a.s. om  
17.30 uur op onze locatie, Produktieweg 1, 6045 JC te Roermond.  
 
Programma: 
17.30 uur: Ontvangst met koffie, soep en broodjes 
18.00 uur: Wat doet Co-eur, wat is onze doelgroep en waarin onderscheiden wij ons? 
18.45 uur: Pauze 
19.00 uur: Presentatie “De psychologie van obesitas (zie ommezijde) 
20.00 uur: Afsluiting met mogelijkheid tot napraten 
 
Over Co-eur: 
Co-eur is een Specialistische GGZ-instelling gespecialiseerd in de behandeling van eetstoornissen bij 
volwassenen met (ernstig) overgewicht en mogelijk ook andere psychische klachten.  
Co-eur behandelt cliënten met complexe problematiek, waarbij de kwaliteit van leven onder druk staat 
en waarvoor specialistische, multidisciplinaire behandeling nodig is. Ons team bestaat uit een 
regiebehandelaar (psychiater, klinisch psycholoog,gz-psycholoog of psychotherapeut), psycholoog, 
diëtist, fysiotherapeut, verpleegkundige en een arts. Zij werken nauw samen om de behandeldoelen 
van onze cliënten te realiseren.  
 
Aanmelden: 
Wanneer u zich wilt aanmelden voor onze informatieavond, dan kan dat door vóór 16 november a.s. 
een mail te sturen naar contact.roermond@co-eur.com of telefonisch via nummer 088-277 88 49. 
Bij de aanmelding kunt u aangeven of u zich voor de hele avond of voor een deel van de avond 
inschrijft. U ontvangt  van ons een bevestiging van uw inschrijving.  
 
Bent u op dinsdag 27 november verhinderd, maar wilt u persoonlijk door ons geïnformeerd worden, 
dan kunt u een e-mail sturen naar Magdalena.habets@co-eur.com. In overleg komt zij graag naar uw 
praktijk voor een informatief gesprek. 
 
 
Wij zien uw komst graag tegemoet. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dr. Erik Aller, directeur Co-eur BV 
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Inhoud presentatie “De psychologie van obesitas”  
 
 

Is obesitas niet ‘gewoon’ een gebrek aan wilskracht? Een kwestie van simpelweg minder 
eten en meer bewegen? Dit is een overtuiging die leeft in onze maakbare maatschappij. 
Obesitas is inderdaad een gedragsprobleem: bij mensen met obesitas gaat er meer energie 
in dan dat er wordt verbrand. Echter, er zijn verschillende psychologische mechanismen en 
factoren die invloed hebben op dit gedrag en het ontstaan en voortbestaan van 
gewichtsproblemen.   
 
In deze presentatie bespreken we de belangrijkste psychologische factoren en mechanismen 
die invloed hebben op obesitas, en benadrukken daarmee het belang van de psychologische 
behandeling bij mensen met eet- en gewichtsproblemen.  
 
 
Sprekers: drs. Karin Woudstra en dr. Esther Jansen, beiden psychologen bij Co-eur 
 
 
 
 

 

 


