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Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk: van individueel tot groepsbehandeling, van kort- tot langdurig of van 1 keer tot 2 keer in de week. De vorm, duur en intensiteit van de behandeling wordt samen na het eerste gesprek altijd in overleg met jou vastgesteld. 
Kosten
De behandelingen van Novarum worden doorgaans vergoed uit je basisverzekering. Toch adviseren we je om altijd even te bellen met je ziektekostenverzekeraar als je een behandeling bij Novarum overweegt. Alleen hij kan uitsluitsel geven over de vergoeding. Voor zorg uit de basisverzekering betaal je altijd een verplicht eigen risico.

Afspraak maken?
Wil je je aanmelden voor behandeling en ben je 18 jaar of ouder? Maak dan een afspraak voor een intakegesprek door het formulier op de website in te vullen, zie aanmelden. Let op: je krijgt de behandeling van je zorgverzekeraar vergoed, als je een verwijsbrief van je huisarts bij je hebt. Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar heeft Arkin Jeugd & Gezin een gespecialiseerd aanbod. Meer informatie vind je op www.arkinjeugdengezin.nl.

Eerst nog overleggen?
Heb je nog vragen, of wil je even overleggen, vraag dan een gratis e-consult aan op de website of bel tussen 14.00 en 16.00 uur op 020 590 47 10. 
Novarum
Jacob Obrechtstraat 92
1071 KR Amsterdam
T 020 – 590 47 10
informatie@novarum.nl
www.novarum.nl



“Het lukt me maar niet goed om de drang naar eten te 

weerstaan. Ik heb weer te veel gegeten, ik voel me dik, schuldig 

en somber.”

 Heb je regelmatig last van eetbuien maar probeer je het voedsel niet kwijt  

 te raken door laxeren of overgeven?

 Eet je tijdens een eetbui sneller dan normaal en blijf je dooreten tot er  

 een onprettig gevoel optreedt?

 Heb je geen controle over je eetgedrag en ervaar je hierdoor stress   

 tijdens een eetbui?

 Eet je meestal uit gevoelens van ongemak of ontevredenheid?

 Verberg je je eetbuien voor anderen?

 Voel je je na een eetbui somber, verward en schuldig?

 Ben je regelmatig aan het lijnen?

Als je één of meerdere van de volgende verschijnselen bij jezelf herkent, 

kan het zijn dat er sprake is van een eetbuistoornis.

Heb jij een eetbuistoornis?

Als je een eetbuistoornis hebt dan heb je regelmatig hevige, 

onbedwingbare eetbuien. Je eet in korte tijd heel veel, vaak ongezond 

voedsel, zonder dat je eigenlijk echt honger had, en zonder dat je er 

plezier aan beleeft. Vervolgens baal je van jezelf. Je voelt je schuldig en 

somber. 

Het verschil met andere eetproblemen is dat je niet probeert om het 

voedsel weer kwijt te raken. Sterker nog: als troost grijp je vaak weer naar 

eten. Je eet jezelf als het ware steeds dieper de put in. Zo word je steeds 

zwaarder en kun je uiteindelijk last krijgen van ernstig overgewicht.

Wat is een eetbuistoornis?

Een eetbuistoornis wordt ook wel Binge Eating Disorder (BED) genoemd. 

Mensen met een eetbuistoornis hebben regelmatig onbedwingbare 

en hevige eetbuien waarbij ze de controle over hun eetgedrag lijken 

te verliezen. Ze proberen niet – zoals bij mensen met boulimia – om 

de overtollige calorieën kwijt te raken door te braken, te laxeren of 

overmatig te sporten. Veel mensen met een eetbuistoornis hebben dan 

ook ernstig overgewicht (obesitas) waarover ze zich onprettig voelen. 

Blijf er niet mee rondlopen
Een eetbuistoornis kan je leven beheersen en brengt ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee. Door alleen maar met eten bezig te zijn 
heb je steeds minder aandacht voor andere belangrijke levensgebieden zoals werk, studie, vrienden en hobby’s. Het is moeilijk om je eet- en beweegpatroon te veranderen, maar het kan! En hoe eerder je iets aan je eetprobleem doet, hoe groter de kans om er vanaf te komen. Blijf er daarom 
niet mee rondlopen en bel ons! 

Waarom Novarum? Omdat:
 Je weer controle krijgt over het eten vanwege onze wetenschappelijk bewezen behandelmethode. Je de best mogelijke behandeling krijgt omdat wij veel onderzoek   doen en deze kennis meteen in onze behandeling gebruiken. Cliënten die een behandeling hebben afgerond ons een waardering   geven van gemiddeld een 8,4 (Zorgkaart Nederland). Wij ook veel ervaring hebben met behandelingen als je naast een   eetbuistoornis ook nog een ander probleem hebt, bijvoorbeeld een   depressie.

 Je na een behandeling bij Novarum weer gelooft in je eigen kunnen    en je een positief zelfbeeld hebt.

“Voor mij geen diëten meer. Ik kan nu bewust genieten, op een – voor mijn lijf – gezonde manier!” 
Wat is onze aanpak?
Bij Novarum werken we met de unieke behandelmethode. Deze methode is 
gericht op wat de eetstoornis in stand houdt. Het belangrijkste doel is het minder belangrijk maken van eten, uiterlijk en gewicht en het belangrijker maken van andere levensgebieden zoals werk, studie, vrienden en hobby’s.
Doelen van onze behandeling zijn:  Het opbouwen en het behouden van een gezond en regelmatig  eetpatroon Helder krijgen waardoor en wanneer je overeet Op tijd leren ingrijpen wanneer er een risico is op overeten Het bijstellen van irrationele gedachten Het verbeteren van probleemoplossende vaardigheden Het doorbreken van vermijdend gedrag Het uitbreiden van het beweegpatroon Haalbaar en blijvend gewichtsverlies (+/- 10 %) Het leren omgaan met emoties Het verbeteren van het lichaamsbeeld en het zelfbeeld
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