Gloednieuwe
webshop
Vanaf 1 april 2018 is het materiaal van de Diabetes Liga enkel nog
online bestelbaar via shop.diabetes.be. Je vindt er een ruim aanbod
van hulpmiddelen en materialen die een meerwaarde betekenen
voor de zelfzorg van mensen met diabetes.
Bestel je diabeteshulpmiddelen via onze
webshop en geniet van deze voordelen:

Ruim assortiment
Kwaliteitsvolle producten
SHOP ONLINE

VANAF 1 APRIL 2018 VIA
SHOP.DIABETES.BE

Onafhankelijke informatie
en advies
Korting voor leden van
de Diabetes Liga
Veilig betalen
Snelle en correcte levering
(thuis of afhaalpunt)

Over de Diabetes Liga
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 bieden we steeds de beste ondersteuning,
vanaf de diagnose. Onder het motto ‘samen voor een zorgeloos
leven met diabetes’ is de Diabetes Liga kwaliteitsvol, verbindend
en maatschappelijk betrokken.
Heb je vragen over je lidmaatschap of over je bestelling op de
webshop? Dan bieden onze medewerkers jou elke werkdag
praktische ondersteuning op het algemeen nummer 09 220 05 20.

Ben je nieuwsgierig hoe anderen leven met
diabetes? En wil je graag ervaringen uitwisselen?
Dan hebben we zeker ook een aanbod voor jou.
Onze plaatselijke vrijwilligers, actief in Vlaanderen, zijn de uitgelezen contactpersonen in jouw
regio. Zij organiseren heel wat activiteiten en
bieden jou de mogelijkheid om andere personen
met diabetes te ontmoeten. Op de website
www.diabetes.be vind je de contactgegevens
van de plaatselijke afdelingen bij jou in de buurt.
Neem gerust contact met hen op.

Bel gratis onze

INFOLIJN
0800 96 333

Bel ons gratis
Zit je ergens mee of heb je een vraag over
diabetes? Onze medewerkers zijn meelevend,
onbevooroordeeld, deskundig en discreet.
Je kan dagelijks bij ons terecht via de Diabetes
Infolijn op 0800 96 333.
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Ook in jouw buurt

