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Diverse organisaties hebben de handen ineen geslagen om 
de preventie, informatievoorziening en zorg rondom diabetes 
in Utrecht te verbeteren.
Ook in 2015 organiseert DiaLokaal weer bijeenkomsten in 
de Bibliotheek Overvecht.
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Er wacht een programma waarin een actueel thema wordt toegelicht door in 
Diabetes gespecialiseerde zorgverleners. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling 
van ervaringen en het stellen van vragen. 

U kunt zich aanmelden:
• via de website http://www.utrecht-zeist.dvn.nl/agenda
• of stuur de antwoordstrook naar ons op:  DiaLokaal 
 p/a Postbus 7 
 3500 AA Utrecht
We kijken uit naar uw komst!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrook   

Naam …......................................................................................................................
Adres …......................................................................................................................
e-mail adres …......................................................................................................................

Ja, ik kom naar de DiaLokaal bijeenkomst op: 

 26 februari 2015 • 19.00 - 21.00 uur   
 Voeten & Diabetes
 
 28 mei 2015 • 19.00 - 21.00 uur
 Vakantie & Diabetes   
 
 1 oktober 2015 • 19.00 - 21.00 uur 
 Voeding, bewegen & Diabetes
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