
De Nieuwsbrief van DINC komt twee maal per 
jaar uit. Ditmaal aandacht voor het  10 jarig 
bestaan van DINC. Deze nieuwsbrief is daarom 
wat uitgebreider dan de vorige edities. Deze 
keer speciaal aandacht voor het jaarplan DINC 
en de speerpunten voor 2011, glutenbelas-
tingtest bij volwassenen en meest gestelde 
vragen uit de diëtistenpraktijk. 

 

DINC 2011 

Allereerst willen wij tijd en aandacht besteden 
aan ons 10-jarig  jubileum. DINC heeft een 
enorme ontwikkeling doorgemaakt en veel 
werk verzet vanaf het eerste uur. Dit mag 
worden gevierd!  

Tegelijkertijd zijn we bezig met nieuwe plan-
nen en hebben we volop ideeën voor de vol-
gende tien jaar.  Om zoveel mogelijk slagvaar-
dig en efficiënt te kunnen werken voor een 
optimaal resultaat zullen we hierin keuzes 
moeten maken. Op de agenda voor 2011 
staan onder andere: 

 Uitwerken van documentatie rondom 
coeliakie en aanverwante aandoenin-
gen zoals diabetes mellitus type 1 

 Focus op kennis en informatie uitwisse-
len met  de Nederlandse Coeliakie Ver-
eniging (NCV) 

 Krachten bundelen en onderhouden 
met andere NVD-netwerken 
(waaronder het MDL-netwerk) 

 Herzien informatie op de website 

 

 

 

 

Voorlichting 2011 

 MDL-netwerk 

Op 21 maart jl. heeft Florence van Klinken 
samen met twee collega’s van het MDL-
netwerk (Gabriëlle Camps en Klaske Bak-
ker) een presentatie verzorgd over ‘de be-
handeling bij coeliakie’. 

 Diëtistendagen op 8 en 9 april 2011 

DINC verzorgt tijdens deze dagen een pre-
sentatie met als onderwerp ‘het lezen en 
interpreteren van etiketten’ . De lezing 
wordt gehouden op zaterdag 9 april; sessie 
9.7 van 11.10 tot 11.50 uur. Zaal Cambrid-
ge 32. Ook wordt een netwerktafel op bei-
de dagen bemand. Voor al uw vragen kunt 
u hier terecht.  

 

Nieuw standpunt: 
Glutenbelasting bij volwassenen 

Een glutenbelastingtest is bij volwasse-
nen niet gebruikelijk, maar kan in situaties 
waarin twijfel is over de diagnose coeliakie 
worden toegepast onder supervisie van de 
behandelend specialist. Het doel van de 
glutenbelastingtest is het provoceren van  
enteropathie (vlokatrofie) bij een gluten-
sensitieve  patiënt.  
In de praktijk blijkt dat bij de uitvoering van 
de glutenbelastingtest uniformiteit ont-
breekt. Er is gekozen om een glutenbelas-
ting met 30 gram gluten (-poeder) per dag 
gedurende twee maanden te hanteren. Het 
volledige document met daarin de onder-
bouwing en verdere details over de toepas-
sing treft u aan op onze website. Vanaf 11 
april is de digitale versie gratis te downloa-
den in de nieuwsrubriek op www.dinc-
online.nl. 
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In dit nummer: 

D I N C  - JUBILEUMJAAR!   

Op de foto’s van links naar rechts: Maggy Owèl, Wieke Bastiani,  Erica Hopman,  Ina Panneman 
Florence van Klinken, Nicolette Wierdsma, Angelique Kaldenbach, Quirina Engels 



Afscheid Loes Köhler 

Na bijna 10 jaar trouwe dienst bij 
ons netwerk, heeft Loes Köhler 
op 18 november jl.  
afscheid van ons genomen. Zij 
gaat genieten van haar pensioen. 
Om niet te vergeten wat zij voor 
DINC heeft betekend zetten we 
haar nog eenmaal in het zonne-
tje.  

Onze Loes was DINC-lid vanaf het 
eerste uur. Zij heeft DINC actief 
helpen opbouwen, groeien en 
kennis gebracht met haar jaren-
lange ervaring als diëtist bij de 
NCV. Haar ervaring in het begeleiden van  
cliënten met coeliakie heeft ons netwerk ook de nodige 
praktische know how gebracht.  

De inhoud van haar artikel ‘Hoe vrij van gluten is  
glutenvrij?’ in het Nederlands  Tijdschrift voor Diëtisten 
1992;47:250-4 is haar doel gebleven. Zij heeft dit in praktijk 
gebracht door het geven van voorlichting en overdragen 
van kennis over coeliakie en het glutenvrije dieet aan  
zowel cliënten als collega diëtisten. Haar doel heeft ze hier-
bij nooit uit het oog verloren.  Ook wij DINC-ers hebben nu 
nog steeds veel profijt van haar kennis. 

Tijdens vergaderingen, maar ook via de mail was er altijd 
ruimte en veel aandacht voor onderlinge discussies en het 
uitwisselen van gedachten. Dit heeft in de loop van de ja-
ren uiteindelijk geleid tot eenduidige advisering en stand-
punten welke DINC uitdraagt en die ook op onze website 
staan vermeld. DINC zal hier zeker op blijven voortbordu-
ren. 

Ook heeft het niet stilgestaan rondom de allergenenwetge-
ving en wetgeving ten aanzien van glutenvrije (dieet)
producten. Discussiestukken binnen ons netwerk zoals: 
wat is een veilige grens voor glutenvrij? zijn nu in de wet-
geving geregeld.  

Mede dankzij de inbreng van Loes binnen ons netwerk 
blijven we kritisch ten aanzien van wetgeving en de gluten-
vrije dieetadvisering. 

Onder het genot van een heerlijke zelfbereide glutenvrije 
maaltijd hebben we een toost uitgebracht op Loes en haar 
een oorkonde overhandigd als speciaal lid van DINC.  

Loes bedankt en geniet van je welverdiende vrije tijd! 

Je DINC-collega’s. 

 

 

 

 

 

 

 

Vragenrubriek 

Ons netwerk krijgt regelmatig algemene vragen binnen 
over coeliakie en het glutenvrije dieet. Daarom in deze 
editie speciaal aandacht voor onderstaande vragen. 

 

Kun je voorkomen dat een kind coeliakie ontwikkeld? 

Nee, dit is (nog) niet te voorkomen. Aangeraden wordt om 
gluten na de zesde levensmaand te introduceren. 
Er zijn momenteel onderzoeken gaande naar het juiste 
moment van introductie, in het kader van preventie van 
coeliakie. Het lijkt belangrijk te zijn dat een kind voor de 
leeftijd van vier maanden geen gluten krijgt, maar liever 
ook niet veel later dan de leeftijd van zes maanden. Tot er 
meer duidelijkheid is, blijft het advies glutenintroductie 
vanaf zes maanden.  

 

Wat raad je familieleden van patiënten met coeliakie aan 
wat betreft screening? 

Eerstegraads familieleden van een patiënt met coeliakie 
hebben 5 tot 10% kans op deze ziekte. Vandaar dat aange-
raden wordt alle eerstegraads familieleden serologisch te 
testen, ongeacht de aan- of afwezigheid van klachten. Kin-
deren van coeliakiepatiënten worden daarom vanaf hun 
derde jaar gescreend. Op deze leeftijd voert men ook een 
HLA-DQ-typering uit. Bij afwezigheid van HLA-DQ2 en HLA-
DQ8 hoeft het kind in de toekomst niet meer gescreend te 
worden. Is een van de twee allelen wel aanwezig, dan zal 
men de serologische test elke één tot twee jaar herhalen 
en bij positieve uitslag een dunne darmbiopsie uitvoeren.  

 

Hoe vaak komt coeliakie voor (frequentie)? 

Voor elk kind met gediagnosticeerde coeliakie zijn er in 
Nederland 7 die de ziekte hebben 

zonder dat deze gediagnosticeerd is. In de normpraktijk 
van een huisarts hebben gemiddeld 12 patiënten 
(volwassenen en kinderen) coeliakie. Het komt beduidend 
vaker voor bij auto-immuunziekten, vooral bij diabetes 
mellitus type 1, auto-immuunthyreoïditis en bij de syndro-
men van Down, Turner en Williams, namelijk 5 tot 10%.  
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Interessante artikelen 

 

 Biesiekierski JR, Newnham ED, Irving PM. Gluten  

causes gastrointestinal symptoms in subjects without 

celiac disease: a double-blind randomized placebo-

controlled trial. Am J Gastroenterol. 2011 

Mar;106(3):508-14. Epub 2011 Jan 11. 

 

 Kurppa K, Collin P, Mäki M, Kaukinen K. Celiac Disease 

and health-related quality of life. Expert Rev 

Gastroenterol Hepatol. 2011 Feb;5(1):83-90.  

 

 Fric P, Gabrovska D, Nevoral J. Celiac disease. Gluten-

free diet, and oats. Nutr Rev. 2011 Feb;69(2):107-15.  

 

Samenvattingen van bovengenoemde artikelen zijn te vin-
den op www.pubmed.com.  

 

Sponsoren 

De website van DINC is mede mogelijk gemaakt door financi-
ële sponsoring van Dr. Schär (www.schar.com) en Fria 
(www.fria.se). 

 

Vraag het DINC 

Bij vragen betreffende het glutenvrij dieet en coeliakie kunt 

u, als diëtist, terecht op onze websitewww.dinc-online.nl.  

Vindt u daar niet het antwoord op uw vraag, stel hem dan 

via: info@dinc-online.nl. Daar kunt u ook uw ideeën of op-

merkingen over onze website kwijt.  

 

Patiënten met coeliakie kunnen terecht bij de Nederlandse 

Coeliakie Vereniging: www.glutenvrij.nl, info@glutenvrij.nl. 

 

Diëtisten die bij DINC zijn aangesloten:  

Wieke Bastiani,  Quirina Engels, Erica Hopman,   

Angelique Kaldenbach,  Florence van Klinken, Maggy Owèl,  

Ina Panneman en Nicolette Wierdsma. 

 

 

Familiescreeningspoli coeliakie 

Familie screening zorgt voor een toename van het aantal ge-
diagnosticeerd mensen met coeliakie in Nederland. Sinds en-
kele jaren heeft het VU medisch centrum in Amsterdam een 
familiescreeningspoli om eerstelijns familieleden van mensen 
met coeliakie te screenen. Hiervoor is een doorverwijzing van 
de huisarts nodig. Dit spreekuur wordt gehouden door een 
arts onderzoeker van de afdeling MDL op twee vrijdagmidda-
gen per maand. Naast het afnemen van een (klachten)
vragenlijst, wordt er bloed geprikt (Hb, Ht, ferritine, vitamine 
B12, foliumzuur, HLA typering DQ2/8, TGA antistoffen en EMA 
antistoffen). Als vervolgens de antistoffen positief zijn wordt 
er gebiopteerd in de dunne darm en wordt de diagnose coeli-
akie al dan niet bevestigd. 

 

In beeld 

Interregionale markten NCV 
De NCV organiseert jaarlijks (inter)regionale markten. Een 
goede gelegenheid voor mensen met coeliakie, maar ook 
voor diëtisten om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwik-
kelingen omtrent het glutenvrije dieet. Ook zijn deze dagen 
bij uitstek geschikt om productkennis op te doen.  

23 april 2011 
Algemene ledenvergadering van de NCV gecombineerd met 
een glutenvrij markt. Locatie Van der Valk hotel in Vianen. 
Tijd: 10.00-15.00 uur 

5 november 2011 
Glutenvrije markt regio Noord-Holland. Locatie: Van der Valk 
hotel in Schiphol. Tijd: 10.00-15.00 uur. 

26 november 2011 
Glutenvrije markt regio Noord. Locatie: Van der Valk hotel in 
Assen. Tijd: 10.00-15.00 uur. 

Meer informatie over deze glutenvrije markten en andere 
NCV-evenementen zie www.glutenvrij.nl 

http://www.glutenvrij.nl/
http://www.glutenvrij.nl/
http://www.glutenvrij.nl/
mailto:info@glutenvrij.nl
http://www.glutenvrij.nl/

