



DiabetesAcademie
Een speciaal (geaccrediteerd) aanbod van cursussen, trainingen,
workshops, coachingstrajecten en andere diabetesbijeenkomsten voor
zorgprofessionals vind je op www.diabetesacademie.nl. Zo leveren
wij gemeenschappelijk een bijdrage aan het voluit kunnen leven met
diabetes van jullie patiënten.
Diabetes Zorgstandaarden
Welke zorg is er beschikbaar en welke zorgprofessionals zijn daarbij
betrokken? Deze informatie en meer is mede door DVN gebundeld
in vier Zorgwijzers: www.zorgstandaarddiabetes.nl

Waarom Diabetesvereniging Nederland?
Alles wat Diabetesvereniging Nederland (DVN) doet, staat in het
teken van onze strijd voor goede zorg en een beter leven voor
mensen met diabetes. Wij zetten ons in voor meer eigen regie en
zelfmanagement voor mensen met diabetes. DVN vindt net als
zorgprofessionals dat patiënten recht hebben op de beste diabeteszorg
en diabetesbehandeling. Dat is een optimale samenwerking tussen
zorgprofessional, zorgverzekeraar en de patiënt zelf. Maar het dagelijks
leven met diabetes is minstens zo belangrijk.
DVN is een actieve patiëntenorganisatie voor alle mensen met diabetes.
Voluit kunnen leven met diabetes en het versterken van de positie van de
patiënt, daar gaan wij voor!

Help mee!
Word ambassadeur van DVN en breng het lidmaatschap van
DVN onder de aandacht bij jullie patiënten. Hiervoor zijn speciale
DVN-folders beschikbaar. Deze staan in onze bestellijst, beschikbaar
via www.dvn.nl/brochures.

Voordelig abonnement
Weet wat je patiënten met diabetes beweegt en maak gebruik van hun
ervaringen in de uitoefening van je vak. In het belang van de zorg voor,
en de relatie met je patiënt. Wij stellen onze ervaringsdeskundigheid
en expertise voor je beschikbaar met een speciaal aanbod. Ontvang
onder andere een paar keer per jaar een zorgprofessionals nieuwsbrief,
flyers en het magazine Diabc. Een magazine dat door leden met een
8,5 wordt beoordeeld. Kijk voor meer informatie over dit speciale
abonnement voor zorgprofessionals op www.dvn.nl/abonnement

Meer informatie
Neem contact op met onze KlantContactCentrum via 033 - 463 05 66
of info@dvn.nl

DVN Wegwijzer
voor zorgprofessionals

Producten en diensten van
Diabetesvereniging Nederland

En als belangenbehartiger van alle mensen met diabetes, zijn
wij voortdurend in gesprek en onderhandeling met overheid,
zorgverzekeraars, zorgprofessionals en andere (diabetes)organisaties.
Hoe groter onze achterban, hoe beter we kunnen opkomen voor de
belangen van mensen met diabetes. Helpen jullie ook mee?
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Bij de diagnose diabetes vinden patienten het prettig om praktische
vragen aan anderen te vragen: prikken en spuiten in het openbaar,
koolhydraatbeperkt eten, slaapproblemen, zelfmanagement. Hoe doen
en ervaren anderen dat? Wijs mensen met diabetes op de mogelijkheid
met elkaar in contact te komen op www.DiabetesTrefpunt.nl.

In deze DVN Wegwijzer staat een overzicht van de producten en diensten
van Diabetesvereniging Nederland. Je kunt materialen bestellen voor in
de wacht- of spreekruimte.
Download een speciale bestellijst op www.dvn.nl/brochures



Magazine Diabc
Een levendig en fris ledenmagazine boordevol artikelen over
interessante diabetesthema’s zoals nieuwe ontwikkelingen, voeding
en beweging. Maar ook ervaringen van anderen komen uitgebreid aan
bod. Diabc geeft verder tips & trucs, het laatste nieuws en recepten.



Doorverwijzen naar DVN op internet
www.dvn.nl (wat doet DVN, diabetesinfo, producten en diensten)
www.dvnwinkel.nl (diabeteshulpmiddelen bestellen met korting)
www.sugarkidsclub.nl (voor kinderen en hun ouders)
www.diabetestrefpunt.nl (ervaringen uitwisselen en delen met anderen)
www.voluitlevenmetdiabetes.nl (gezonde producten en recepten)
www.dvn.nl/sportaanbieders (beweegaanbod met ‘oog voor diabetes’)




DVN op social media
www.twitter.com/DiabetesNL
www.facebook.com/diabetesverenigingNL
www.facebook.com/jongmetdiabetes
www.facebook.com/sugarkidsclub
www.LinkedIn.com

Online community DiabetesTrefpunt.nl
Op DiabetesTrefpunt.nl worden vragen, ervaringen en tips gedeeld over
leven met diabetes. Iedereen is welkom: mensen met diabetes, ouders
van kinderen met diabetes, zorgverleners, enz.





SugarKidsClub en JONG met diabetes
Voor kinderen tot 16 jaar met diabetes is er de SugarKidsClub
(SKC). Deze club organiseert uitjes en educatieve kampen voor
kinderen van verschillende leeftijden. Kinderen die lid zijn ontvangen
het SKC-magazine, een clubpas, kaarten en korting op activiteiten.
Ouders ontvangen gratis het magazine Diabc en een digitale
nieuwsbrief. Voor jongeren en jongvolwassenen met diabetes biedt
JONG met diabetes activiteiten en een magazine.



Medische begeleiders
Ben je bereid om uit je comfort zone te stappen en kinderen met
diabetes begeleiden tijdens onze kampen? Je bent meer dan
welkom! Vraag via activiteiten@dvn.nl om meer informatie, data en
vergoeding.

Verzekeringen zonder beperkingen
Speciaal voor leden heeft DVN verschillende verzekeringen ontwikkeld.
Belangrijk is dat zij deze verzekeringen kunnen afsluiten zonder
beperkingen en uitsluitingen, maar mét een goede dekking en
premie. Zo bieden wij onder andere een insulinepompverzekering,
overlijdensrisicoverzekering, rechtsbijstandverzekering en een
arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op www.dvn.nl/verzekeringen
staat een compleet overzicht.



Zorgverzekeringen
Leden van DVN kunnen voordelig een collectieve zorgverzekering
afsluiten. Zo zijn zij verzekerd van een goede polis en profiteren zij van
premiekorting of extra vergoedingen. Op www.dvn.nl/zorgverzekeringen
staat informatie over de zorgverzekeraars en welke afspraken we
maakten.



Activiteiten
Regionaal organiseren de vrijwilligers van DVN wandelingen,
thema-avonden, diabetescafés of andere activiteiten. De agenda
met activiteiten staat op www.dvn.nl/wat-is-er-te-doen en in de
activiteitenbijlage van het magazine Diabc.

Basisfolders Leven met diabetes
Acceptatie
Overgewicht
Gewrichten
Seksualiteit
Hart en bloedvaten
Tabletten
Hypo en hyper
Vakantie
Insuline spuiten
Voeding
Insulinepomp
Voeten
Kinderen
Wat is diabetes?
Leefstijl
Zelfcontrole
Mondzorg
Zenuwen
Nieren
Zwangerschap
Ogen



Brochure Nalaten aan DVN
Hierin staat meer over het testament en de notaris, maar ook wat
DVN met nalatenschap kan bereiken.



DiabetesSchool voor mensen met diabetes
Praktische tips, een luisterend oor en kennis over diabetes helpen
mensen om wegwijs te worden met hun aandoening. Wij bieden jullie
patiënten een aanbod van de DiabetesSchool.
Verwijs hen naar www.diabetesschool.nl

