Psychologisch gesprek en advies
Voor de behandeling van eetstoornissen
Het aantal mensen met een eetprobleem is groter dan u denkt. Dit kan werk en privéleven op een negatieve
wijze beïnvloeden. Co-eur is een erkende en gecertificeerde organisatie op het gebied van eetstoornissen aan
de overgewicht/obesitas zijde. Zij richt zich zowel op de multidisciplinaire behandeling van eetstoornissen en
daaraan gerelateerde psychische en fysieke klachten, als op het wetenschappelijk onderzoek ervan.
Wanneer uw medewerkers de volgende signalen afge-

Wat levert het u op?
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Lichamelijke klachten als gevolg van overgewicht.
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Meerdere lagen kleding dragen om overgewicht te
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Inzicht in de vergoeding van de behandeling door
de Zorgverzekeraar.

verhullen.

Wat mag u verwachten?

Een psychologisch gesprek en advies zijn maar een klein
onderdeel van de totale dienstverlening van Co-eur. Als

Co-eur biedt werkgevers, werknemers en particulieren

blijkt dat uw vraag uitgebreider of specifieker is, dan zal

een laagdrempelige dienst aan om in een vroeg stadium

Co-eur u een maatwerkofferte leveren.

een eetstoornis te signaleren. Daarnaast stelt zij een
adequaat behandeltraject voor. Deze dienst bestaat uit
één onderdeel:
1.

Een gesprek met een psycholoog
a.	In dit gesprek wordt geïnventariseerd of er
sprake is van een eetstoornis.
b.	Na de inventarisatie wordt advies gegeven
over mogelijke behandeling.
c.	De voorgestelde behandeling wordt door
de meeste Zorgverzekeraars vergoed uit de
basisverzekering.

De kosten van gesprek en advies bedragen € 200.
Dienstverlening is exclusief BTW.

U kunt contact met ons opnemen via het Snelverwijspunt van Zorg van de Zaak Netwerk, waar Co-eur deel van uitmaakt.
Telefoonnummer: 088 – 277 88 01 of via e-mail: info@snelverwijspunt.nl.

