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Op de agenda:
4 september: info-avond voor patiënten ivm het rookstopaanbod, in het
huis voor chronische zorg

11 september: start rookstopcursus, in
het huis voor chronische zorg

11 september: stuurgroepvergadering

1 december: multidisciplinair symposium ‘diabetes en beweging’

9 februari 2013: Diabetes- / thuiszorgbeurs

Kijk ook eens op
www.lmnhageland.be !!

Regio Aarschot—Diest

Derde jaargang, nummer 2

Vooraankondiging:
multidisciplinair symposium
‘diabetes en beweging’
Het programma zal helemaal afgewerkt zijn tegen begin juli; maar ik
kan nu al melden dat volgende thema’s aan bod zullen komen: gedragsverandering / invloed van bewegen op medicatie en andere mediWe nodigen hierop alle zorgverle- sche problemen / selfmanagement
ners uit de eerste lijn uit die betrok- en patientempowerment / diabetes,
ken zijn bij de diabeteszorg; waar- bewegen en voeding.
door onze doelgroep bestaat uit
De groep sprekers zal ook multidismeer dan 3000 zorgverleners uit de ciplinair samengesteld zijn.
hele provincie Vlaams-Brabant en
Brussel (huisartsen, kinesitherapeuten, educatoren, diëtisten, apothe- Ik hou jullie uiteraard verder op de
kers, podologen, referentieverpleeg- hoogte wat het programma en de
kundigen diabetes, …). Het auditori- mogelijkheid om in te schrijven beum in het provinciehuis telt 220 treft!
plaatsen, en we hopen dat alle stoelen bezet zullen zijn.
Op zaterdag 1 december organiseren
20 partners uit de eerstelijnszorg
voor het eerst gezamenlijk een multidisciplinair symposium.

Alvast voor in je planning voor 2013:
Huis voor chronische zorg
Langdorpsesteenweg 129
3200 Aarschot
0474/62.79.17
lmnhageland@telenet.be
www.lmnhageland.be
www.zorgtrajecten-brabant.be

Op zaterdag 9 februari 2013 organiseert LMN Hageland in nauwe samenwerking met de lokale afdeling
Diest van SEL/GDT GOAL een diabetes– en thuiszorgbeurs, in Den Egger in Scherpenheuvel.

keer dus over diabetes én over de
brede thuiszorg. Extra interessant
dus, en zeker een extra reden om de
datum nu alvast te noteren!

Zowel zorgverleners als patiënten
zijn van harte welkom, ik kijk er
Net als op onze beurs in april 2011 zal (samen met de andere organisatoren)
er een ruim en boeiend aanbod zijn al naar uit om véél volk te kunnen
aan infostanden en workshops, deze verwelkomen!

