
Word lid! 
Crohn & Colitis NL 
is er voor jou!

www.crohn-colitis.nl

Crohn & Colitis NL 
Houttuinlaan 4b 

3447 GM Woerden 

 

0348 - 432 920 

(Algemene nummer op werkdagen van 10.00 tot 14.30 uur) 

 

0348 - 420 780 

(Ervaringsdeskundigenlijn op werkdagen van 10.00 tot 14.30 uur) 

 

info@crohn-colitis.nl 

www.crohn-colitis.nl 

 

Volg ons op 

 

 

 

 

Foto’s: Joris Aben

20
20

©
Cr

oh
n&

Co
lit

is
 N

L

Cr
oh

n 
& 

Co
lit

is
 N

L 
An

tw
oo

rd
nu

m
m

er
 11

0
0

0 
34

40
 T

C 
 W

oe
rd

en

Po
st

ze
ge

l n
ie

t n
od

ig

Ontvang ons   
magazine Crohniek  

en nog veel meer  
voordelen!



Met elkaar sterker 
 
Je hebt de ziekte van Crohn en hebt vast veel vragen. Welke impact heeft de 
ziekte op mijn leven? Kan ik nog gewoon werken? Wat als ik studievertraging 
oploop? Gaan mijn medicijnen helpen? Kan ik nog alles eten? En wat als ik 
geopereerd moet worden? Crohn & Colitis NL helpt je met de juiste informatie 
over het leven met een chronische darmziekte. 
 
Lid worden van Crohn & Colitis NL: de voordelen op een rij 
• Ontvang 4x per jaar het magazine Crohniek en de maandelijkse nieuwsbrief: met 
nuttige tips, ervaringsverhalen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. 

 
• Wij komen op voor jouw belangen: bij politiek, (zorg)verzekeraars, fabrikanten en 
leveranciers van medicijnen enzovoort. 

 
• Bezoek gratis onze activiteiten bij jou in de buurt of online: wij organiseren 
workshops, gespreksgroepen en themadagen door het hele land en ook online. 

 
• Ontmoet andere mensen met IBD: tijdens bijeenkomsten, online op onze 
Facebookgroepen of telefonisch. 

 
• Wij delen jouw ervaringen en mening: wij weten wat er speelt dankzij onze 
onderzoeken naar jouw kwaliteit van leven, ons panel en onze Facebookgroepen. 
Met deze kennis adviseren we zorgverleners hoe zij de kwaliteit van zorg kunnen 
verbeteren. 

 
 

Gratis toiletpas 
Heb je met spoed een toilet nodig? 
Met onze gratis toiletpas kun je laten 
zien dat je vanwege medische redenen 
meteen een toilet nodig hebt.

Roosmarijn over onze 
nieuwsbrieven en 

informatie op de website 
tijdens de coronacrisis 

 ‘Ik stel jullie 
informatievoorziening heel 

erg op prijs. Het stelt mij 
gerust in deze  
onzekere tijd’

Ik kies voor het volgende lidmaatschap: 
  Maandelijks betalen. Betaal € 3,50 per maand 
  Jaarlijks betalen. Betaal € 36,- per jaar 
  Vijfjaarslidmaatschap met belastingvoordeel. Betaal € 50,- per jaar 
  Combinatielidmaatschap met Stomavereniging. Betaal € 24,50 per jaar 

      (kosten gereduceerd lidmaatschap Crohn & Colitis NL) 
 
Ik geef toestemming om de contributie af te schrijven van bankrekeningnummer:

Ja, ik word lid van 
Crohn & Colitis NL! 
 
Vul onderstaande gegevens in of ga naar onze website www.crohn-colitis.nl 
en klik op de homepage op de button ‘Word lid’

Voorletters en achternaam 

Adres 

Postcode                                                          Woonplaats 

Geboortedatum 

E-mailadres 

Telefoonnummer

  m       v

NL

Handtekening

AANMELDbrochwordlid2020

Crohn & Colitis NL  is er voor jou! 
 
Informeren 
We helpen je met de juiste informatie over het leven met een chronische 
darmziekte. Je krijgt elk kwartaal ons magazine Crohniek boordevol 
ervaringsverhalen, artikelen en de  laatste ontwikkelingen. We houden je goed op de 
hoogte via onze website en maandelijkse nieuwsbrief, social media en 
informatiefolders. En bekijk onze films waarin mensen vertellen over hun dagelijks 
leven met Crohn en colitis. 
 
Ontmoeten  
Ontmoet andere mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat kan op 
verschillende manieren: online op onze Facebookgroepen, telefonisch, op 
bijeenkomsten bij jou in de buurt of in jouw regio. Onze vrijwilligers die zelf ook een 
chronische darmziekte hebben, staan voor jou klaar! 
 
Invloed 
Wij staan in contact met zorgverleners en (zorg)verzekeraars, fabrikanten en 
leveranciers van medicijnen, wetenschappers, en overheid en komen op voor jouw 
belangen. Ook werken we samen met andere patiëntenverenigingen en organisaties. 
Allerlei onderwerpen passeren daarbij de revue zoals het opheffen van het tekort 
aan openbare toiletten, de beschikbaarheid van medicijnen enzovoort. Samen 
maken we een vuist en zorgen onze medewerkers en  vrijwilligers dat jouw stem 
gehoord wordt. 
 
Kennis en advies 
Dankzij ons panel weten wij welke invloed Crohn en colitis ulcerosa hebben op jouw 
 kwaliteit van leven. Waardevolle informatie, waarmee wij artsen, verpleegkundigen 
en  onderzoekers adviseren hoe zij de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.

Ik ontvang graag informatie over    de ziekte van Crohn       colitis ulcerosa

 Kees over onze  
ervaringsdeskundigenlijn:  

‘Ik ervaar veel steun bij  
problemen. Fijn om te kunnen  
terugvallen op een vereniging  

die weet wat je 
bedoelt en voelt’


