
Op 14 november is het World Diabetes Day en willen we vanuit het NVKVV in het geheel van het 
negentiende diabetes symposium een preventie boodschap verspreiden. We willen aandacht vragen 
voor de sterke toename van DM type 2  & pre – diabetes. 
Diabetes is een ernstige chronische aandoening. Als dit niet tijdig ontdekt wordt, is dit erg schadelijk 
voor je gezondheid. Zo heeft iemand met diabetes een hoger risico op hart- en vaatlijden. 
Gelukkig kunnen veel problemen voorkomen worden door de ziekte te voorkomen, op tijd te 
ontdekken en goed te behandelen. 
 
Momenteel heeft 1 op 12 van de volwassen Belgen diabetes. Vermoedelijk zal dit verder oplopen tot 
1 op 10 tegen 2030. 
In meer dan 90% van de gevallen gaat het over type 2 diabetes en 1 op 3 van de personen met 
diabetes weten dit niet. 
 
Om mensen bewust te maken van het feit dat zij zelf iets kunnen doen om deze aandoening te 
voorkomen en/of uit te stellen, hebben we samen met de Diabetes Liga een sticker gemaakt (met het 
logo van World Diabetes Day) en een flyer met tips die de aandacht vestigen op een gezonde 
levensstijl in zes stappen.   
 
Graag willen we jullie hulp mogen ontvangen: hoe? 

 Medewerkers aan onthaal, op de diensten endocrinologie, consultaties enz. de week voor 14 
november een sticker laten dragen en de aandacht vestigen op de flyer met de zes stappen. 

 Misschien doen jullie ook een actie op 14 november, neem dan die boodschap mee 
We willen echter het impact vergroten door iedereen die een sticker 
draagt te vragen om samen of alleen een selfie te maken en die dan via 
de sociale media samen met de preventieboodschap van op de flyer te 
verspreiden. Zo bereiken we veel meer personen. De foto’s mogen ook 
gemaakt worden met een blauwe zwemband rond het hoofd, een blauwe 
hoelahoep … voorbeelden op http://www.idf.org/wdd-index/ 

 We kunnen met jullie hulp en via sociale media de boodschap massaal verspreiden en hopen 
op een bewustmaking van velen. 

 
Dank voor jullie aandacht en ik hoop jullie te mogen ontvangen op het diabetessymposium. Alle 
informatie www.diabetessymposium.be “Vernieuwing en Innovatie”. 
 
Extra stickers en flyers zijn te verkrijgen via Zohra Diouani, wilt u meer informatie of heeft u andere 
voorstellen dan mag u steeds met mij contact opnemen na 5 oktober. Mijn gegevens vindt u 
onderaan deze mail. 
 
Tot ziens, 
Marleen  
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