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R E G I O N A A L

M E D I S C H  AT T E S T

Ondergetekende, dokter in de geneeskunde:

........................................................................................................

verklaart dat de genaamde

........................................................................................................

als chronische darmlijder nood heeft aan een toiletpas.

Naam arts, handtekening en stempel:

handtekening aanvrager:

Wij respecteren het beroepsgeheim en verbinden ons er toe uw persoon-

lijke gegevens met de meeste discretie en respect voor uw privacy te 

behandelen. Dit document wordt enkel voor bovenvermelde doelstelling 

gebruikt en na 2jaar vernietigd.

Aanvraag toi letpas
(in DRUKLETTERS invullen of klever van de mutualiteit kleven aub)

Vlaamse patiëntenvereniging voor mensen met een 
chronische inflammatoire darmaandoening (IBD):

de ziekte van Crohn & colitis ulcerosa

A A N V R A A G  T O I L E T PA S



Bij een chronische darmontsteking, zoals de ziekte van Crohn 
of colitis ulcerosa, is het vaak moeilijk om ontlasting op te 
houden. Patiënten moeten frequent en plots naar het toilet. 
Als een patiënt aandrang voelt, heeft hij/zij meestal niet veel 
tijd om een toilet te vinden. Door de grote impact op het 
dagelijkse leven, kan dat leiden tot sociale isolatie en depressie. 
Daarom heeft CCV-vzw al tal van jaren geleden een toiletpas 
in het leven geroepen.

Momenteel zijn er meer dan 5000 toiletpassen in omloop bij 
personen met een chronische darmontsteking.

In samenwerking met Crohn – RCUH asbl ontwikkelde wij
een eengemaakte toiletpas, in een vernieuwde lay-out, voor
chronische inflammatoire darmlijders!

Met een toiletpas (of ook “facilitair document” genoemd) 
kan je snel, discreet en gratis gebruik maken van het toilet in 
horecazaken en winkels waarmee CCV-vzw en Crohn – RCUH 
asbl een akkoord hebben afgesloten (zoals Horeca Vlaanderen 
en Comeos).

Met de pas breng je het personeel op een discrete manier op 
de hoogte van je situatie. 

Het gepersonaliseerd document bevat naast een Nederlands-
talige (of Franstalige) tekst ook een Engelstalige vermelding 
zodat je je toiletpas ook in het buitenland kunt gebruiken.

Ik heb nog geen toiletpas en wil een toiletpas 
aanvragen
Patiënten met de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of andere 
chronische darmlijders kunnen via de website www.ccv-vzw.be 
een aanvraagformulier downloaden of gebruik maken van de 
inschrijfstrook achteraan in deze brochure.

Dit formulier moet worden ingevuld door je behandelend 
geneesheer en samen met een recente pasfoto aan CCV-vzw 
worden bezorgd. 

Je kunt dit digitaal doen via ccv.vzw@outlook.com of per 
post naar CCV-vzw, Egelvoortstraat 3, 2970 Schilde.

Als lid is deze pas GRATIS. Als je niet wenst lid te worden van 
onze vereniging bedraagt de kostprijs 5 euro. Alle informatie 
rond de betaling kan je op het formulier terugvinden.

Ik heb al een toiletpas en wil mijn toiletpas 
vernieuwen
Als je al een toiletpas hebt en je wil een vernieuwde toiletpas ont-
vangen, dan vragen wij om de oude toiletpas samen met een nieuwe 
pasfoto terug te bezorgen aan CCV-vzw (op het adres: Egelvoortstraat 
3, 2970 Schilde) waarna we deze inruilen voor een nieuwe toiletpas. 

De omruiling is gratis als je lid bent van CCV-vzw of als je 
aanvraag in 2020 of later werd gedaan.

Als je geen lid bent of je pas werd aangemaakt vóór januari 
2020, dan vragen wij de kostprijs van 5 euro opnieuw te storten 
op het rekeningnummer aangegeven in het aanvraagformulier 
of de inschrijfstrook.

Aanvraag toi letpas
(in DRUKLETTERS invullen of klever van de mutualiteit kleven aub)

Naam van de aanvrager:...............................................................

Voornaam: .....................................................................................

Straat:.............................................................................................

Huisnr.:................. Bus:............... Postcode:..................................

Gemeente:..................................................................................... 

Tel/Gsm:.........................................................................................

Mailadres:.......................................................................................

Gelieve deze aanvraag samen met een recente foto, waarop 
u aan de achterzijde uw naam + voornaam vermeldt, onder 
gesloten omslag terug te sturen naar:

Crohn en Colitis ulcerosa vzw
Egelvoorstraat 3, 2970 Schilde

of een scan van uw aanvraag met een foto en mail naar:
ccv.vzw@outlook.com

De toiletpas wordt u toegestuurd van zodra wij een correct
ingevuld aanvraagformulier + foto hebben ontvangen en 
u het bedrag van 5 euro gestort hebt op rekeningnummer: 
IBAN: BE44 7785 9256 2345 BIC: GKCCBEBB met vermelding 
van: “ Toiletpas - naam aanvrager “

Voor leden van CCV-vzw is de toiletpas gratis !

A A N V R A A G  T O I L E T PA S


