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Margreet IKlll P11ne11. Opgclcltl ttls 
arts In Mt1t.Sfl"ich1, sinds 29 jaar 
werkzat1111 O/> de Opleidi11g Podt>-
1be1Y.1pic 1x111 Fontys J>mm11<:tllscbe 
Hogescbool. Mt1rgree1 doer wotcn· 

schflppelijk 011derzoek '"""tie 
{>l"e11e11/leve waarrfe m11 jXXlot/JCmpie 
voor de dlt1/Jetiscbe tJOe/. A111e11r van 
1wee boeken over de dia/Jetisc/)(J tJQl!t. 

Haar expertise Is mer 11t1111c bet voo1-. 
komen vt1n crnslige voerpro/J/<:mtm, 
zoals 11Jo11tle11 en a1np111a11es. 

De huid i• ons groorstc orgaan. 
De huid hccf1 heel veel klcine 

en grote blocdvaatjes die crvoor 
zorgcn da1 er voldoende zuursiof 

aanwezi!( om de huicl gezoncl 1e 
houden. ln,nters, iedt:re eel v:1n 

om; lichaam hccf1 zuurs1of en 
,•oeding,.,1offen nodig en de huid 

bestaat uit miljocnen klcine ccllen. 
De bu icl hcschenm je tegen indrin· 

gers van builcni1f, lO'lls schaclelijke 
1nicro-organisn1en~ maar tOrgt er 

oak voor d•t jc je lichaaom1empe· 
raruur con,13nt kum houclcn. Oat is 

te zien: ab je gaat spor1en of je op 
een andcrc nl:tnier gaal in~pannen, 

dan gaan de huidvaatjc~ wljcl open 
staan 0111 zo het 1ev-eel a3n ''-a.rmte 

af te kunnen staan aan de omge· 
ving. Dctc.: \V:irmteregu1acie door 
de huid wcrkr nls volgt: bij in•pnn· 
ni11g ga jc zwctcn. Om dit vocht 

1e kunncn lnten verclampcn nanr 
de omgeving, openen alle huid· 

bloedvaten zich. Dit is zich1haar 
door een roclere huid, dcnk :inn de 
rode \V:1ngcn bij inspanni11g, en de 

hloeclv:ucn die je nls kabeb op je 

hanclcn en voe1en zict liAAcn. Oeze 
grotere doorhloeding brcngt warm· 
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ce 1ne1 zich 1nee. Daardoor kan hel 

vocht op dt: huid v<:rdampcn. Het 
teveel aan wanme geef je zo af 

aan de onlgc.v ing. Die is nodig, 01n

dat ooze org:inen hel beste werken 
bij een licha~ull::aen1peracu u 1· van 

ongeveer 37 grnden Celsius. 

WARMTE, KOU EN DE HUID 

W~irm je tcvcel op of koel je tCY<;!Cl 
af, clan functioneert met na1ne de 

huid nicl goed en kan deze sneller 
clan normaal kapoL gaan. K<>el j" 
af, bijvoorbeeld in de winter als 

hec vries,veer isr dan proberen \vC 

ook dcze 37 graden in ons lichaam 

te handhaveni door on!> 'varnl te 

klt:den en te bewegen (bijvoor

beeld stampen met de voeren als 
je in de kou op de bus swar re 

\vachten). Door ce be,vegen in 
de kou en een goede isolerende 

klt~diJlglaag, kunnen '"'e ons 
eigen lichaam opwarmen, zonder 

deze \varn1te te verliczen aan de 
omgeving. 

DIABETES 

Echter. veel rnensen n1e t diabeles 
hebben problemen met hun 
bl()cdvatcn. De grotere slagaderen 

'vorden ce nauw en zijn aan het · 

dichrslibbcn. De voecen en tenen 

krijgen dan te weinig bloeddoor
$tron1ing in hun vaten . li ierdoor 

wordt de huid niet goed van zuur
srof voor:den. De hu id \VOI'dl clan 

dunner en dit voelt koud aan. Je 
ervaari dit als koude voeten. Veel 

mensen hebben b ijna altijd koude 
voeten zonder slechte bloedva ten 

te hebben. Vaak zijn de b locdv:uen 
tlan war dunner of knijpen sneller 

dicht. Maar ook dir het<:kcm, of 

je nu diabetes hebt of niet, da1 de 
huid kwetsbaar wordt. IJskoude 

voeren zijn gevoellozcr en ecn 

k lein steemje (in je schoen) of je 

stoten 1nerk je dan niet. Ontsta~u er 

dan een klein \VOndje, dan kan d it 

ernstige gevolgen hcbben. 

SOKKEN 
Door je voeren te beschermen 

met sokken en schoenen kun je 
voorkornen d:rLt de huid van de 

voctcn kapot gaat. Vooral sokken 

zijn essentieel: goede sokken 
beschermcn en houden je voeten 

warrn. De vraag is \Vaar je dan 
op n1oet lc trcn, \va1 zijn goede 

sokken' Goede sokken hebben 
gccn voelbare naden (deze kunnen 

de huid kapol dnikken) '"' een 
niet knellend boord (atknelling 

geefl vermind"rde doorbloeding), 
maar well icht het belangrijkste is 

Geen 
~ drukpunten 

Geen 
I knelling 

••----"J,,=-- Vlakke niet 
voelbare naden 

hcL materiaal waa rvan de sok is 

ge111:1ak t. Wetenschappcrs buigcn 
zich al jaren over de beste garen 

voor sok ken voor n1cnsen n1e1 

gevoelige voeten. Bekend zi jn 

de zilver- , goud- en koperdraden 
die in speciale sokken verwerkt 
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\VOrdcn. Deze draden "'orden een 

anti .. bacLeriele 'verking l<)egeschre

ven. Recent is er een n.ieu\ve, veeJ

belovende ontdt:kking gedaan, d ie 
zo1·g1 voor een betere doorbloe

ding en hogere zuu rstof1'\ivcaus 

in de huid: Celliant-garen. In 

Cell iant·garen zijn microscopisch 

kleine minerale deeltjes verwerkt, 
die lichaa1ns,varn1tc rcflectcren en 

dus \varn1te ceruggeven. ln1niddels 

is wctenschappclijk aangetoond 
dat de doorbloecling van de huitl 
daardoor met 12% coeneenu. Dit is 

goed nieU\\'S voo.r mensen 1net een 

k\VeLsbare huid, zoals n1ensen n1et 

cli;"tbetes, rnaa r ook voor mensen 

die b ijna ahijd koude voeten 
hebben. Je voeten worden veel 
bet<:r opgewarmd als her Celliant

gare n ver\verkt is in de sokken . 

TIPS BIJ DE AANSCHAF 
VAN SOKKEN 

Lel voorn I Op: 

• geen voelbare teennaden 

• geen knellend boord 
• een \Vat dikkere voelzool; di1 

geeft extra scl)okdemping in de 

schoen en dat is gunstig voor 
k\VCtsbare voecen 

• je schoen moet groot genocg zijn 
(in 01nva ng, dus ruimte binnen~ 

in) om een goede •<>k Le kunnen 
dragen, zonder dat daardoor de 

schoen gaaL knellen. 

TOT SLOT 
Laat je goed adviseren door je 

medisch pedicure (of pedicure 01e1 
aanteken ing 'Oiabe1ische Voet') o f 

podo1hcrapeut, zij zijn de specia
listen op het gebied van de diabc

tischc vocr! • 

dobetes & !even I 29 

Ruud
Highlight

Ruud
Highlight

Ruud
Highlight

Ruud
Highlight

Ruud
Highlight



DE enige SOK met CELLIANT 
.:. ···a-

CELL I A NT-

Speciaal ontwikkeld voor 
betere bloedcirculatie 

De beste sok voor koude 
en gevoelige voeten 

Aanbevolen door diabetes- en 
voetspecia listen 

Voor meer inf ormatie en verkoop(adressen): 
WWW.REFLEXA-SOKKEN.NL 

geen 
' drukpunten 

• geen 
knelling 

••f---____,f:i:-'-- n iet voe Iba re 
naden 

Reflexa® 
STEP INTO WELL -BEING 


	dl-1
	dl-2
	dl-3
	test 2

