Prioriteiten voor diabetesonderzoek: ga mee in dialoog op 12/09 en 17/10
Van 1000 ideeën naar 10 prioriteiten …
We zijn klaar de volgende fase!
Zoals je hebt vernomen, is de Diabetes Liga samen met de Koning Boudewijnstichting op zoek naar de
prioriteiten voor diabetesonderzoek.
De eerste kaap is al bereikt. Van half mei tot eind juni 2020 werd een online bevraging georganiseerd bij
patiënten en hun naasten, zorgprofessionals en onderzoekers. In totaal noteerden we meer dan 1000
vragen en bekommernissen. Wij willen je oprecht bedanken voor je bijdrage.
We hebben nu opnieuw je hulp nodig bij de volgende stappen: een lijst opstellen van onderzoeksvragen
die mensen met diabetes en hun naasten belangrijk vinden, en deze samenleggen met de prioriteiten
van professionals. Daarom voorzien we dit najaar nog 2 fysieke bijeenkomsten.
1. Dialoogdag diabetesonderzoek
Wat: we brengen maximum een 20-tal personen met diabetes en hun naasten samen om in dialoog te
gaan en een top-10 te filteren uit alle ideeën die uit de enquête naar boven kwamen.
Wanneer: zaterdag 12 september, 10-16u
Waar: CommunicatieCampus RodeBol Events, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent
2. Consensusmeeting personen met diabetes & professionals
Wat: de top-10 uit de dialoogdag in september wordt samengebracht met de prioriteiten voor het
onderzoek volgens de professionals uit de diabeteszorg. Alle betrokkenen kunnen samen 10 vragen
kiezen die zij het allerbelangrijkste vinden.
Wanneer: zaterdag 17 oktober, 10-16u
Waar: Brussel (locatie wordt nog bevestigd)

Klaar om samen met ons de volgende stap te zetten?
Wil je mee je stempel drukken op de toekomst van het diabetesonderzoek, blokkeer alvast 12 september
en 17 oktober in je agenda.
Let wel: het is belangrijk dat je aan beide volledige dagen kan deelnemen. De bijeenkomsten worden
telkens begeleid door mensen met veel ervaring in dit soort processen. Je hoeft je hier zeker niet extra
op voor te bereiden.
Hou er ook rekening mee dat het aantal deelnemers beperkt is, en er indien nodig een selectie zal
worden gemaakt tussen de kandidaten.
Schrijf je hier online in om je kandidaat te stellen voor de dialoogfase.
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