Start2Diabetes
Een initiatief van de Diabetes Liga vzw

Nieuw vanaf 2018
• Ben je woonachtig in Gent of een deelgemeente?
• Heb je nog niet zo lang geleden de diagnose
diabetes type 2 gekregen?
• We helpen je tijdens een persoonlijk gesprek
op weg en bieden een antwoord op jouw vragen.

DIABETES TYPE 2, WAT NU
HOE VERLOOPT HET VERDER
WAT HEB JE NODIG
WAAR EN BIJ WIE KAN JE TERECHT
WAT KAN DE DIABETES LIGA VOOR JOU DOEN
WAAR HEB JE RECHT OP
WAT WORDT VAN JOU VERWACHT
WELKE ADMINISTRATIEVE STAPPEN ZIJN ER

Met steun van

Dit overkwam de 58-jarige Ria
enkele weken geleden ...
Ze ging naar de huisarts om de resultaten van haar laatste bloedonderzoek te bespreken. Daaruit bleek dat ze diabetes type 2 heeft.
De huisarts startte een behandeling op en stelde ook voor een diëtist
te raadplegen. Thuisgekomen zit Ria toch nog met heel wat praktische
vragen. Dankzij START2Diabetes krijgt ze een goed overzicht van
welke stappen ze kan nemen.

PRAKTISCH
• START2Diabetes is momenteel een proefproject

in Gent en deelgemeenten, en loopt vanaf
april 2018.

• Wij bieden je een GRATIS gesprek van 1 uur

met een medewerker van de Diabetes Liga
(enkel op afspraak).

• Gesprekken vinden plaats op dinsdagnamiddag

in het Diabeteshuis te Gent (Ottergemsesteenweg 456).

• Breng gerust een partner/familielid/vriend(in)

mee.

• Voor meer info en afspraak: bel naar 0800 96 333

of mail naar infolijn@diabetes.be.

Bel gratis onze

0800 96 333

OVER DE DIABETES LIGA VZW
De Diabetes Liga is de belangenvereniging voor
mensen met diabetes. We willen meer bewustwording over diabetes creëren en preventie
stimuleren. Daarnaast maken we ons sterk voor
de beste diabeteszorg en zorgen we steeds voor
de nodige ondersteuning, vanaf de diagnose.
Onder het motto ‘samen voor een zorgeloos leven
met diabetes’ is de Diabetes Liga kwaliteitsvol,
verbindend en maatschappelĳk betrokken.

www.kliek.be

INFOLIJN

