
Bekkenbodemklachten
Je ziet het niet en je praat er meestal niet over. 

Toch hebben meer dan 1 miljoen vrouwen, 

mannen en kinderen in Nederland er last van. 

Jij ook?

Kom met je partner, familie, vriend of vriendin 

naar de BekkenbodemDAG! Dé plek waar 

mensen met bekkenbodemproblemen en 

zorgprofessionals elkaar ontmoeten, kennis 

en ervaringen delen en (h)erkenning vinden 

voor bekkenbodem problemen.

Het hotel is volledig rolstoeltoegankelijk  

en er zijn voldoende rust/zitmogelijkheden.

Wat kun je verwachten?
 Lach en huil mee met het Heldertheater.  

 Theater met een boodschap voor de  

 Powerpatiënt! 

  Hoor van specialisten wat er te doen is aan 

uiteenlopende bekkenbodemproblemen.

  Doe mee aan interactieve workshops  

of lucht je hart in een gesprek met  

ervaringsgenoten. 

  Geniet tussendoor van een heerlijke 

lunch en afsluitende borrel, bezoek de 

infomarkt en ga naar huis met een rijk 

gevulde goodiebag!

Zaterdag
20 januari 2018
Postillion Hotel Bunnik

 

v a n  1 0 . 0 0  t o t  1 7 . 0 0  u u r 

Bekijk het volledige programma op:

WWW.BEKKENBODEM4ALL.NL



Hier vind je info over programma, sprekers en 
kosten en maak je een keuze voor de workshops

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door onze trouwe en gewaardeerde sponsoren:

Deze dag is een initiatief van Stichting  

Bekkenbodem4All (B4A) in samenwerking

met collega patiëntenorganisaties. Kijk  

op de website voor de actuele lijst van  

de samenwerkende organisaties.

Kom je 
gezellig de hele  dag of liever alleen de ochtend of de  middag? Alles is  

mogelijk!

Prijs is inclusief:  
heerlijke lunch en aangeklede borrel 

plus rijk gevulde goodiebag,  

waaronder een boek van psychiater/

publicist/theatermaker Bram Bakker

EARLY BIRD KORTING   REGULIERE PRIJS

T/M 05-12-2017  VANAF 06-12-2017

Patiënt / lid + partner  € 13,50 vanaf 6 december  € 16,00

Patiënt / partner geen lid  € 16,00 vanaf 6 december  € 21,00

Professional,  lid   € 40,00 vanaf 6 december  € 60,00

Professional geen lid*  € 65,00 vanaf 6 december  € 85,00

*Accreditatie is aangevraagd. 

L e t  o p !

meld je aan via: www.bekkenbodem4all.nl 

Waar en wanneer?

Zaterdag 
20 januari 2018

Postillion Hotel

Kosterijland 8

3981 AJ Bunnik


