
 

Voor wie is Digna bedoeld?  
Digna is een regionale vereniging van en voor nierpatiënten die opkomt voor de belangen 
van nierpatiënten in de regio West-Brabant, die nu of in de toekomst nierfunctie 
vervangende therapie nodig hebben. 
 
Het doel van Digna  

 Het bevorderen van onderlinge contacten tussen patiënten, door middel van het 
organiseren van verschillende activiteiten zoals o.a. een jaarlijkse dagtocht, 
Kerstviering, organiseren van informatie-, voorlichtings- en themabijeenkomsten, 
specifiek voor nierpatiënten en hun naasten. 

 Uitgeven van ons blad Digna Contact.  

 Overleg met de dialyseafdeling van het Amphia en Bravis ziekenhuis om de 
organisatie rondom de dialyse behandeling te optimaliseren. 

  
Hoe is Digna samengesteld?  
Het bestuur: voorzitter, penningmeester/vice-voorzitter, secretaris en bestuursleden. Het 
bestuur wordt gekozen door de leden en het bestuur stelt de commissies samen. Het 
bestuur en commissies bestaan uit een afvaardiging van patiënten en belanghebbende van 
het Amphia ziekenhuis in Breda en het Bravis ziekenhuis in Roosendaal/Bergen op Zoom. 
Het bestuur wordt bijgestaan door diverse commissies. 
 
Contributie 
Contributie loopt van 1 januari t/m 31 december en bedraagt € 25,00 per lid per jaar. Ook 
bent u lid van Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) en bezoekt u themadagen, 
ontmoeting lotgenoten, persoonlijk advies sociale raadslieden en ontvangst Wisselwerking 
6x per jaar. 
 
Privacy statement 
Met het aanmelden als lid geef ik Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
toestemming om mijn gegevens te beheren. Gegevens worden zojuist en nauwkeurig 
mogelijk bijgehouden. De gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze 
verzameld zijn, dit betekent dat ze niet zonder toestemming worden doorgestuurd naar 
externe partijen en dat binnen de organisatie van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-
Brabant alleen de personen die de gegevens vanuit hun functie in moeten zien, toegang 
hebben. Ook geef ik toestemming om beeldmateriaal waarop ik te herkennen ben te 
gebruiken voor doeleinden van Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant zoals 
facebook, website, Digna Contact en dergelijke. 
 
 
Handtekening(en): …………………………………………………………………………………… 
 
Aanmeldingsformulier 
Formulier(en) volledig ingevuld en ondertekend inzenden naar:  
Ledenadministratie Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 
Hofhage 4, 4813 XL  Breda  



 

Aanmelden als lid Digna Nierpatiëntenvereniging voor West-Brabant 

 

Achternaam : _______________________________________________________ 

Voorletters : ____________________ Roepnaam : _______________________ 

Geboortedatum : ____________________ Geslacht :   Man   Vrouw  

Adres : _______________________________________________________ 

Postcode : _______________________________________________________ 

Woonplaats : _______________________________________________________ 

E-mailadres : _______________________________________________________ 

Telefoon : ____________________ Mobiel : _______________________ 

IBAN Banknr. : _______________________________________________________ 

 

Behandelingsvorm en behandelcentrum (aankruisen wat van toepassing is): 

 Hemodialyse    Thuis Hemodialyse  Peritoneaal Dialyse (PD/CAPD/CCPD) 

 Pré-Dialyse     Partner Lid   Getransplanteerd 

 Donor     Lid Donateur        

 Amphia Ziekenhuis   Bravis Ziekenhuis   Niet van toepassing  

 
    NB: wordt uw partner ook lid? Vul formulier nogmaals in 

 

Achternaam : _______________________________________________________ 

Voorletters : ____________________ Roepnaam : _______________________ 

Geboortedatum : ____________________ Geslacht :   Man   Vrouw  

Adres : _______________________________________________________ 

Postcode : _______________________________________________________ 

Woonplaats : _______________________________________________________ 

E-mailadres : _______________________________________________________ 

Telefoon : ____________________ Mobiel : _______________________ 

IBAN Banknr. : _______________________________________________________ 

 

Behandelingsvorm en behandelcentrum (aankruisen wat van toepassing is): 

 Hemodialyse    Thuis Hemodialyse  Peritoneaal Dialyse (PD/CAPD/CCPD) 

 Pré-Dialyse     Partner Lid   Getransplanteerd 

 Donor     Lid Donateur        

 Amphia Ziekenhuis   Bravis Ziekenhuis   Niet van toepassing  
 


