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Vermoed je coeliokie te hebben? Doe
don de zelftest op hebikcoeliokie.nl en
bespreek het metje (huis)orts.
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Beweeg je
WOTM
je het koud hebt, go je het
liefst met een deken in een
hoekje zitten. Toch krijg je het
sneller worm ols je in beweging
komt. T[jdens het bewegen goot
je lichoom meer verbr,onden,
woordoor energie vrijkomt. En
energie is wormte! Hierdoor krijg
je het minder snel koud. Als je
meer goot bewegen en voker
intensief sport, hebben je voeten
misschien helemool geen sloffen en kruiken meer nodig. Zoek
voorol de buitenlucht op. Mensen
die veel buiten zijn, zijn goed in
stoot om de stofwisseling in een
hogere versnelling te zetten en
zo wormte op te wekken ols de
lichoo mstemperotuur dreìgt te
dolen. Neem dus vook een frisse
neus. Worm je lichoom olvost op
met een licht korweitje binnenshuis en go 's ochtends noor buiten, zodotje de dog worm begint. ls bui¿en sporten echt, echt
Als

niets voorjou? Rol don binnen je
motje uit en zoek op YouTube een

work-ou! uit. pok een springtouw
of go octief stofzu;gen.
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Louro Kool, diëtist von De
Nederlqndse Coeliokie Vereniging:
Dot klopt, coeliokie is een outo-immuunziekte en kon zich op iedere leeftijd openboren, vqnof de leeftijd von
nul tot honderd joor. Soms ontstoon
de eerste verschijnselen von coeliokie
nodot je ols boby voor het eerst begint
met gluten eten (broodkorst, pop). ij
volwossenen kunnen de verschijnselen schijnboor uit het niets optreden.
Achterof blijkt don vqok dot er oljoren
voge klochten woren, woorbij niet
direct oon coeliokie werd gedocht.
De symptomen die bij coeliokie optreden zijn heel breed en beperken
zich niet tot moog-dormklochten.
Andere symptomen zijn: vermoeidheid,
humeurigheid, bloedormoede, botontkolking, hoofdp'rjn, migroine, herhoolde
miskromen, en bij kinderen ofw'rjkingen
von het tondglozuur.
Het is dus geen kinderziekte, zools
sommigen denken. Ook is het niet
zo dot ols je ols kind wordt getest op
coeliokie, en je hebt het niet, dotje het
don nóóit kon kr'rjgen.
Er is don ook een flinke onderdiognose
von coeliokie: slechts één op de zes
mensen met coeliokie heeft de juiste
diognose. Anders gezegd: ln Nederlond
hebben 14O duizend mensen coeliokie,
zonder dot ze dot weten!
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hoe zit het
met honing?

Horriët Verkoelen, diëtist en
diobetesverpleegkundige: Bij dio betes goot het om het stobiel houden
von de bloedsuikerspiegel. ln onze
voeding komen eiwitten, vetten en
koolhydroten voor. Alle koolhydroten
worden in het lichoom ofgebroken
tot glucose, dot in het bloed wordt
opgenomen. Alle koolhydroten hebben
doorom invloed op de bloedsuikerspiegel. Ook in honing zit suiker dot invloed
heeft op de hoogte von je bloedsuikerspiegel. Notuurlijke suikers hebben
net zoveel invloed ols toegevoegde
suikers. Dot mookt uiteindelijk niet

uit. Hetzelfde geldt b'rjvoorbeeld voor
rietsuiker en stroop moor zelfs ook voor

fruit. Ook door zitten notuurl'rjke suikers

je bloedsuiker verhogen.
Eenmool in het bloed is von de glucosemolecuul niet meer te ochterholen of
die nou uit honing, fruit of een klontje
suiker kwom. Neem doorom olleen
klein fruit (mondorijn, kiwi,)don krijg je
niet zoveel suiker binnen dotje bloedsuikerspiegel de lucht in vliegt. Voor de
vltominen neem je voorol veel groente.
En ols je kunt kiezen tussen geitenkoos
in die toch
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