
Sponsors:
De activiteiten van de SBP kunnen worden 
uitgevoerd dankzij jaarlijkse subsidie van 
het PGO patientenfonds, inkomsten via 
onze donateurs en sponsoring door het 
bedrijfsleven.

Postbus 183 - 2950 AD Alblasserdam
Infolijn: 020 658 65 20
www.bekkenbodem.net
info@bekkenbodem.net

Urineverlies?
Hevige aandrang?
Moeizaam plassen?
Ontlastingsverlies?
Moeizame stoelgang?
Verzakkingsklachten?
Pijn in onderbuik?
Problemen bij het vrijen?Postzegel

niet nodig

Stichting Bekkenbodem
 Patienten

Antw
oordnum

m
er 8

2950 VB Alblasserdam



Je hoeft niet alleen te staan met je 
klachten. Meer dan 1 miljoen 
Nederlanders, jong en oud, mannen 
en vrouwen hebben ermee te 
maken. Gelukkig is er vaak meer aan 
bekkenbodemproblemen te doen dan 
gedacht wordt.

Neem de stap en praat er over met 
je huisarts of ga naar een erkende 
bekkenfysiotherapeut. 

Kijk voor meer informatie op 
www.bekkenbodem.net 
of neem contact met ons op.

Stichting Bekkenbodem Patiënten 
Postbus 183
2950 AD  Alblasserdam
Informatielijn: 020- 658 65 20
E-mail info@bekkenbodem.net

Aarzel niet om te bellen of mailen. 
Er is meer aan te doen dan je denkt!!

Steun ons werk en wordt donateur van de 
Stichting Bekkenbodem Patiënten. 

Wij bieden:
Voorlichting•	
Lotgenotencontact•	
Belangenbehartiging•	

Als donateur ontvang je:
4x per jaar ons magazine B-Wijzer •	
Gratis de Hulpmiddelengids •	
De mogelijkheid om je vragen •	
voor te leggen aan de Medisch 
Adviesraad

Raadpleeg onze site 
www.bekkenbodem.net om te kijken of 
je donateurschap vergoed wordt door je 
zorgverzekeraar. 

Aanmelding kan via de bon 
of via de website

Verzoek om informatie en/of aanmelding 
als donateur (aanmelden kan ook via de 
website)

Naam  ..........................................................................................................................  m/v
Adres  ..........................................................................................................................

Postcode  .............................................................................................................

Woonplaats  ...................................................................................................

Telefoonnummer  ................................................................................

Emailadres  .......................................................................................................

Geboortedatum  ...................................................................................

Ik wil graag informatie hebben overo 
 ...................................................................................................................................................... 

Via Email/telefoon/schriftelijk

Ik word donateur omdat o 
 ik bekkenbodemklachten hebo 
 o  ....................................................................................................................................... 

Ik machtig de SBP het donateursgeld van o 
€ 18,- automatisch van mijn rekening af 
te schrijven* 
Bank/gironummer  ..................................................................................

Datum  .............................................................................................................................

Handtekening  ....................................................................................................

Ik betaal het donateurschap met o 
de acceptgirokaart die mij wordt 
toegezonden.

Het donateurschap loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
Opzeggen dient schriftelijk voor 1 november te gebeuren.
* Mocht u het niet eens zijn met de automatische incasso, kunt u 
binnen 30 dagen het bedrag terug laten storten door uw bank.


