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Enkele DINC-leden bezochten de 
informatie avond. Onderwerpen die 
tot de basiskennis over coeliakie en 
het glutenvrije dieet behoren werden 
besproken, maar ook enkele nieuwe 
ontwikkelingen kwamen aan bod. Zo 
is er inmiddels meer bekend over 
genetica: naast de bekende coeliakie 
gerelateerde HLA genen (HLADQ2 
en DQ8) zijn er nu 28 non-HLA 
genen ontdekt die een rol spelen in de 
diagnose.   
De herziende richtlijn voor diagnose 
bij kinderen werd besproken, waarbij 
het onder bepaalde condities mogelijk 
is om zonder biopsie de diagnose te 
stellen. De Nederlandse richtlijn moet 
hier op nog worden aangepast. 
En ook in het advies voor de 
introductie van gluten op de 
zuigelingenleeftijd lijkt verandering te 
komen: de optimale leeftijd wordt 
gesteld tussen 4-7 maanden, in plaats 
van het huidige advies om na 6 
maanden te starten met gluten. Het 
optimale opbouwschema moet nog 
worden uitgewerkt. Middels 
PreventCD wordt daar onderzoek 
naar verricht (www.preventcd.com).  

Per 1 januari 2012 is de Verordening (EG) Nr. 41/2009 van 
kracht (1). Deze wijziging heeft als gevolg dat de norm voor 
glutenvrij een factor 10 strenger is ten opzichte van voor die 
datum. Voorheen was de maximaal toegestane hoeveelheid gluten 
in een glutenvrij product 200 ppm gluten per kg voedingsmiddel 
(20 mg/kg), vanaf 1 januari is dat dus maximaal 20 ppm per kg (= 
2 mg/kg).  In de praktijk betekent het dat er mogelijk 
voedingsmiddelen zijn die voorheen glutenvrij mochten worden 
genoemd, maar dat nu niet meer zijn.  
De norm geldt voor alle glutenvrije producten, waarbij geen 
verschil wordt gemaakt  tussen producten die van nature 
glutenvrij zijn en producten die glutenvrij bereid zijn. 
 
1. Verordening (EG) Nr. 41/2009, Publikatieblad van de 
Europese Unie; 21-1-2009 
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** onze doelstellingen: 

Missie              
Het uitdragen van kennis met betrekking tot het glutenvrije dieet, coeliakie en dermatitis 
herpetiformis aan collega diëtisten teneinde een objectieve dieetadvisering aan patiënten 
met coeliakie en dermatitis herpetiformis te kunnen bieden, zodanig dat de patiënt een 
bewuste en zelfstandige keuze binnen de richtlijnen van het glutenvrije dieet kan maken. 

Visie              
DINC staat voor het waarborgen en uitdragen van –wetenschappelijke- kwaliteit en 
professionaliteit inzake het glutenvrije dieet ten behoeve van collega diëtisten die 
dieetadvisering geven aan patiënten met coeliakie en dermatitis herpetiformis die een 
glutenvrij dieet volgen. 

Donderdag 21 juni waren we te gast bij Le Poole in Twello.  
Na een hartelijk welkom van Christien Le Poole hebben we eerst 
vergaderd in een gezellige vergaderruimte. Daarna werden we 
getrakteerd op lekker, vers gebakken, glutenvrij brood. Om 17.30 
uur begon de rondleiding door het bedrijf. We waren onder de 
indruk  van de omvang van het bedrijf, maar zeker ook van wat er 
allemaal bij komt kijken om volledig glutenvrije producten te 
fabriceren en distribueren.  Het begint al bij de inkoop van 
ingrediënten. Glutenvrij meel gedraagt zich/bakt anders dan 
gewoon meel en daarom zijn er speciale machines voor Le Poole 
gemaakt. Er wordt veel geëxperimenteerd en met steeds andere 
verhoudingen van ingrediënten gewerkt. Er is op vrijwillige basis 
controle van het  NBC (Bakkerscentrum) die verschillende 
producten onderzoeken, net als de NVWA. Het was duidelijk dat 
er een hele logistiek bij komt kijken om van het hele assortiment 
aan producten genoeg op voorraad te hebben. In de opslagruimte 

zagen we vele pallets met 
de verschillende 
glutenvrije producten in 
beperkte voorraad. Zie 
www.glutenvrij-
lepoole.nl. 
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DINC (Diëtisten Info Netwerk Coeliakie) wil graag uitbreiden met enkele actieve diëtisten voor het realiseren van hun 
doelstellingen**.  
Enkele leden hebben DINC de afgelopen 2 jaar door (veranderende) werkzaamheden verlaten. De werkvelden 
eerstelijns (zelfstandig en thuiszorg), ziekenhuis en universitair ziekenhuis en het aandachtsgebied kinderen zijn nu 
vertegenwoordigd. Diëtisten werkzaam in ziekenhuis, universitair ziekenhuis en industrie zouden we graag versterkt 
zien. Doch ieder die een bijdrage wil leveren aan onze doelstellingen nodigen wij van harte uit; ook wanneer je op een 
andere manier beroepsmatig betrokken bent bij het glutenvrije dieet. 
Graag de aanmelding per mail naar info@dinc-online.nl. 
Als je eerst wat informatie wilt inwinnen horen we graag je vragen, dit kan ook per mail. 

Foto gemaakt door Angelique Kaldenbach 

Uit onderzoek bij 54 patiënten met een 
opgeblazen gevoel en diarree na het 
gebruik van melk/ lactose bleek dat zij 
allen een postieve uitslag van de H2 
ademtest hadden. 24% van de patiënten 
waren positief voor coeliakie-antistoffen in 
vergelijking met 2% in de controle-groep. 
Histologische monsters van deze patiënten 
vertoonden vlokatrofie en bevestigde de 
diagnose coeliakie, terwijl in de 
controlegroep de biopten normaal waren. 
Conclusie: een hoge prevalentie van 
coeliakie werd waargenomen bij patiënten 
met een positieve H2-lactose ademtest 
vergeleken met gezonde controles. In deze 
groep bleek lactase-deficiëntie de enige 
manifestatie van coeliakie.  
Onderzoekers doen een voorstel voor 
serologische screening op coeliakie bij alle 
patiënten met een positieve H2-lactose 
ademtest voor het starten van een 
lactosevrij dieet. 
 
High prevalence of celiac disease in patients 
with lactose intolerance, V. Ojetti et al 
Digestion 2005; 71(2): 106-10 
 

Hoge prevalentie van coeliakie bij 
patiënten met een positieve H2-
ademtest 

Rondleiding Le Poole 


