Scapino en Dolcis doneren ruim € 143.000,- aan Diabetes Fonds
– PERSBERICHT 2014 –
In Nederland hebben bijna 1 miljoen mensen diabetes en dagelijks komen er 145 mensen met
diabetes bij. Wetenschappelijk onderzoek is de enige weg naar een beter leven voor mensen met
diabetes. Dolcis en Scapino investeren in dit essentiële onderzoek naar voetproblemen bij mensen
met diabetes. En hebben een schoenencollectie ontwikkeld speciaal voor mensen met diabetes en
bijbehorende beginnende voetproblemen: de Orchard diabetescollectie. Van ieder verkocht
Orchard diabetes paar schoenen gaat € 1,- naar het Diabetes Fonds. Dit heeft geresulteerd in een
bedrag van € 143.841,-, wat geheel ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek.
De voeten van diabetespatiënten zijn zeer kwetsbaar. Als gevolg van diabetes is het gevoel in de voet
verminderd. Hierdoor bestaat de kans dat beschadigingen en wondjes te laat worden opgemerkt,
omdat pijnsignalen uitblijven. Bovendien veroorzaakt diabetes een slechte doorbloeding van de
voeten, waardoor deze wondjes langzaam herstellen. Het expertteam van het Diabetesfonds heeft
samen met Dolcis en Scapino een schoenenlijn ontwikkeld voor mensen met diabetes &
bijbehorende beginnende voetproblemen.

Hanneke Dessing, directeur van het Diabetes Fonds: “Scapino en Dolcis verdienen een grote pluim.
De schoenen zijn kwalitatief goed én betaalbaar voor mensen met diabetes met beginnende
voetproblemen. De ontwikkelaars hebben de aanbevelingen van het expertteam van het Diabetes
Fonds heel serieus genomen; het is een mooi voorbeeld van hoe je onderzoek naar de praktijk kunt
brengen.”

De Orchard diabetescollectie bestaat uit diverse stijlen comfortschoenen voor dames en heren in de
prijsklasse € 59,99 - € 79,99. Deze collectie is verkrijgbaar bij alle winkelfilialen van Scapino en Dolcis
of online op www.scapino.nl/diabetesschoenen en www.dolcis.nl/orchard.
De Orchard diabetescollectie voldoet aan de volgende eisen van o.a. de diabetes voet:
 gladde naadloze afwerking
 gelijkmatige drukverdeling
 voldoende ruimte rondom de tenen
 ademende materialen
 niet knellende sluiting
 goed ondersteunend voetbed
 antislipzolen voor extra stabiliteit
 mogelijkheid tot dragen van eigen, op maat gemaakte steunzolen en voetbedden
Milieubewust en toekomstgericht:
 Orchard diabetesschoenen zijn vanaf najaar 2014 ook verkrijgbaar in verschillende
breedtematen
 Schoenen zijn op speciale wijze bewerkt en gemaakt van zacht leer
 Voor onderzoek naar diabetische voeten en schoenen is het Research & Development fonds
opgericht. Per verkochte schoen gaat € 1,- naar het Diabetes Fonds

Over het Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds werkt aan oplossingen voor diabetes en is de grootste financier van
diabetesonderzoek in Nederland. Sinds de oprichting in 1978 investeert het Diabetes Fonds in
fundamenteel en toegepast onderzoek naar een beter en gezonder leven voor mensen met diabetes.
In Nederland hebben 1 miljoen mensen diabetes, waaronder 900.000 mensen diabetes type 2. Bij
diabetes heeft het lichaam moeite om de bloedsuiker normaal te houden. Als de bloedsuiker
jarenlang te hoog is, lijdt het lichaam daaronder. En dat heeft ernstige gevolgen: hartaandoeningen,
slechter zien of blind worden, beschadiging van nieren en zenuwstelsel.
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Voor meer informatie en HR beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:
Diabetes Fonds: Hilde Breunissen | h.breunissen@diabetesfonds.nl | 06 55 10 63 95
FUSE Communication Elise van den Berg | elise@fuse-communication.com | 020 – 622 89 98
Kijk tevens voor meer informatie op: www.diabetesschoenen.com

