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Hoensbroek, 10 oktober 2018 
 
 
 
Geachte collega, 
 
 

Wij vinden het als organisatie belangrijk om de inhoudelijke dialoog met onze verwijzers aan te blijven 

gaan. Daarom organiseren wij op maandag 26 november a.s. een interactieve informatieavond. 

Tijdens deze avond gaan we in op onze werkwijze en dit keer zoomen we specifiek in op de inzet van 

beweegtherapie in de multidisciplinaire benadering van de eetstoornis. Bij deze nodigen wij u van 

harte uit voor deze informatieavond welke zal plaatsvinden op onze locatie Schuureikenweg 60 te 

Hoensbroek.  

 
 
Programma: 
 
17.45 uur: Ontvangst met koffie, soep en broodjes. 
18.15 uur: Wat doet Co-eur, wat is onze doelgroep en waarin onderscheiden wij ons? 
19.00 uur: Interactieve pauze; neem makkelijke schoenen mee! 

19.30 uur: Presentatie “Sport je slank!! ….. of toch niet?”  (voor meer info, z.o.z.) 
20.30 uur: Afsluiting met mogelijkheid tot napraten. 
 
 
Aanmelden: 
 
Als u zich wilt aanmelden voor onze informatieavond, dan kan dat door vóór 19 november a.s. een 
mail te sturen naar contact.hoensbroek@co-eur.com of telefonisch via nummer 088-277 88 29. 
Bij de aanmelding kunt u aangeven of u zich voor de hele avond of alleen voor een deel van de avond 
inschrijft. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestiging.  
 
Bent u verhinderd maar wenst u wel meer informatie te ontvangen, neem gerust contact met ons op 
om de individuele mogelijkheden te bespreken.  
 
 
Wij zien uw komst graag tegemoet. 
  

 

Met vriendelijke groet, 

Dr. Erik Aller, directeur Co-eur BV  
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 Presentatie “Sport je slank!! ……. Of toch niet?” 
 

 
De verbinding tussen sporten en afvallen is sterk verankerd in onze samenleving. De vele 
advertenties en filmpjes op social media geven een duidelijke onderhuidse boodschap van noodzaak 
van sportieve inzet om überhaupt te kunnen afvallen. Zelfs op het niveau van overheidsbeleid is deze 
verbinding aanwezig. En de commerciële belangen zijn groot…  
 
De trend in de wereld wat betreft overgewicht laat zien hoe moeilijk het is om weerstand te bieden 
tegen verleidingen en geneugten van voedsel en passief gedrag. Overgewicht is een wereldwijd 
groeiend probleem. In Amerika is de helft van de mensen obees, in Nederland lijken we hard op weg 
dat voorbeeld te volgen. Het wordt door vele instanties duidelijk op de kaart gezet; het belang van de 
gezonde leefstijl. En toch, ondanks al deze gezondheidskennis kiezen we in het moment vaak anders. 
Wellicht is het helemaal niet zo vreemd dat we op deze verleidelijke omgeving reageren zoals vele 
van ons doen. Een simpele afweging van korte termijn effecten tegenover  lange termijn effecten?  
 
Bij de behandeling van de mensen waarbij er daadwerkelijk een eetstoornis is ontstaan, pakken wij 
een andere benaderingswijze op het gebied van bewegen. Niet zozeer in de stijl van het programma 
‘Obese’, maar juist een nieuwe zienswijze op de factor beweging. Mede gebaseerd op 
wetenschappelijke cijfers. Op deze benaderingswijze gaan we dieper in bij de presentatie. Centraal 
hierin staan de positie van bewegen ten opzichte van afvallen en de multidisciplinaire samenwerking 
met bewegen als middel.  
 

 
  
   Spreker: Paul Wijnands, Fysiotherapeut en teamleider beweging Co-eur 
 
 

  

 


