Namens Diabij willen wij u van harte uitnodigen voor een avond met als thema:

Zorgeloos met diabetes naar school.
De avond zal de voorzitster van de gelijknamige stichting, Lydia Braakman ons
vertellen over de stichting.
In de bijgevoegde bijlage informatie over de stichting
Zij is ervaringsdeskundige, ze heeft 2 kinderen met diabetes.
Lydia heeft ook een boek met de titel Flyingh High op haar naam staan. Hierin
beschrijft ze haar leven als ouder met 2 kinderen met diabetes.
In de bijlage haar visie die in het boek naar voren komt.
Deze avond zal plaatsvinden op:
20 maart in het Scheperziekenhuis in Emmen.
De avond begint om 19.00 en duurt tot 22.00.
De zaal is open vanaf 18.30.
U kunt zich aanmelden bij uw eigen diabetesteam voor deze avond.

Bijlage
Zorgeloos met diabetes naar school.
Zorgeloos met diabetes naar school begon twee jaar geleden als een droom. Door een krachtig
en breed gedragen lobby zijn de mogelijkheden voor school en ouders om verantwoord invulling
te geven aan diabeteszorg op school inmiddels verruimd.
Ieder kind zou zorgeloos naar school moeten kunnen gaan. Voor kinderen met diabetes dat in
de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. De nieuwe Stichting Zorgeloos met diabetes naar school
biedt praktische handvatten voor goede diabeteszorg op school.
Met de start van deze stichting in december 2015, wordt verder gewerkt aan de volgende stap:
informeren en implementeren van de mogelijkheden. Dit doen we door ouders en scholen te
informeren en adviseren over de verschillende opties en mogelijkheden in de klas. Vanuit
gedegen onderzoek, praktijkervaringen en binnen een passend wettelijk kader.
De afgelopen jaren tijdens de lobby is de basis gelegd voor een krachtig en breed netwerk. Aan
de ene kant is een strategische coalitie gesmeed met alle belangrijke diabetesorganisaties. Aan
de andere kant is door innovatief gebruik van social media een actieve community van
gebruikers en supporters gecreëerd die de stichting dagelijks voedt en inspireert. Dit maakt het
mogelijk dat de stichting zelf met een klein en slagvaardig team gelijk grote stappen kan zetten
en snel resultaat kan boeken.
Het doel is dat alle kinderen met diabetes zorgeloos naar school kunnen gaan.
Boek Flyingh high
Hierin schrijft ze herkenbare verhalen met handvaten hoe dingen aan te pakken voor ouders
van kinderen met diabetes. Haar visie:
Mijn visie
Mijn overtuiging is dat hoe meer grip je kind zelf heeft op zijn of haar diabetes, hoe beter hij of
zij voluit zal kunnen leven. Je kind stap voor stap coachen naar meer zelfstandigheid, waarbij je
je kind leert vertrouwen op zijn eigen vaardigheden.

