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Is het gebruik van glucosestroop, dextrose en maltodextrine veilig bij 
coeliakie? 

 
Veel bewerkte voedingsmiddelen bevatten zetmeelhydrolysaten op basis van tarwe, zoals glucosestroop, 
dextrose en maltodextrine. Glucosestroop, dextrose en maltodextrine bevatten geringe hoeveelheden 
restgluten. De hoeveelheid restgluten is zo klein dat het in het algemeen geen toxische reactie teweeg brengt 
bij mensen met coeliakie.  
 
In 2008 zijn gegevens gepubliceerd van een dubbelblind, placebo-gecontroleerd onderzoek waarin 
gedurende 24 weken bij 90 coeliakie patiënten de veiligheid van deze zetmeelhydrolysaten is geëvalueerd. 
Gekeken is naar de invloed op de dunne darm villi, op serologie en malabsorptie parameters als zij 
glucosestroop, dextrose, maltodextrine of placebo consumeerden. Er bleek geen schadelijke invloed te zijn 
en tevens geen verschil tussen de 4 groepen. De conclusie is dat coeliakie patiënten veilig glucosestroop, 
dextrose en maltodextrine op basis van tarwe kunnen gebruiken in hun glutenvrije dieet (1). 
Ter illustratie: een onderzoek van Collin et al., 2004, laat zien dat van nature glutenvrije producten soms 
tussen de 20 en 200 ppm gluten bevatten (2).  
 
Op basis van de bevindingen in de eerste studie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
een mening gevormd dat het onwaarschijnlijk is dat zetmeelhydrolysaten op basis van tarwe, bijwerkingen 
bij coeliakie patiënten veroorzaken, als zij de hoeveelheid gluten van 100 ppm niet overschrijden (3) .   
Op basis van het EFSA-advies, besloot de Europese Commissie op 27 november 2007, dat 
zetmeelhydrolysaten op basis van tarwe permanent worden uitgesloten van allergeen etikettering (4).  
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Quinoa is van nature glutenvrij  
 

Coeliakie, wat is nieuw in diagnostiek en preventie bij kinderen? 
In 2012 is een nieuwe definitie aangenomen; Coeliakie is een immuungemedieerde systeemziekte 
uitgelokt door gluten en gluten-gerelateerde prolaminen bij genetisch gepredisponeerde personen 
gekarakteriseerd door een variabele combinatie van door gluten geïndiceerde symptomen, specifieke 
antilichamen, specifieke haplotypen (HLA-DQ2  
of -DQ8) en enteropathie. Dit heeft consequenties voor de diagnostiek. Bij een goed geselecteerde 
groep patiënten (kinderen) is vlokatrofie voor meer dan 99% zeker voorspelbaar en daarom is bij 
ongeveer 20% van de kinderen een biopsie overbodig. De HLA-typering is bepalend voor risico. Het 
is geschikt voor het uitsluiten van de kans op coeliakie. Geen DQ2 en/of DQ8? Dan is de kans op 
coeliakie nihil. De serologische tests zijn zeer gevoelig. Positief en negatief voorspellende waarde is 
meer dan 95%. Transglutaminase type 2-antilichamen via ELISA test zijn makkelijker te gebruiken. 
Endomysiumantilichamen zijn bij kinderen nog betrouwbaarder. Voor volwassenen zijn geen 
richtlijnen opgesteld en blijft een biopsie wel nodig.  
 
Coeliakiepreventie anno 2012: 
Exclusief borstvoeding tot leeftijd van 4 maanden, voortzetten tot leeftijd 6 maanden en het liefst 
langer. Glutenintroductie tussen 4 en 6 maanden, startend met lage dosering; het optimale 
opbouwschema is nog niet beschikbaar. Hiervoor is tot nu toe alleen epidemiologisch bewijs. 
Prospectieve studie is onderweg (PeventCD). Onderzoek loopt nog, de verwachtingen zijn 
hoopgevend. 
 

Verslag van presentatie Frank Kneepkens (kinderarts MDL, VU Medisch centrum 
Amsterdam)  
tijdens DCN symposium van 3 december 2012 
 

Quinoa (spreek uit: kienwa) werd al 5000 jaar geleden verbouwd 
in de Andes. Het is geen graan, maar de vruchtjes van dit gewas 
uit de ganzenvoetfamilie lijken er wel veel op. Ze hebben een 
bijzonder hoge voedingswaarde – zijn onder andere rijk aan 
essentiële aminozuren, fosfor, koper, magnesium en ijzer – en 
bevatten geen gluten. De FAO ziet dit pseudograan als een 
belangrijke potentiële voedingsbron voor toekomstige 
generaties. 2013 is door de FAO uitgeroepen tot ‘Het 
Internationale Jaar van de Quinoa. 
Quinoa heeft een notige smaak en een lichte, donzige structuur 
en is te koop in supermarkten en natuurvoedingswinkels. Naast 
witte is er ook rode quinoa te koop, en afgeleide producten zoals 
quinoameel en quinoavlokken. 
De eenvoudigste manier om quinoa te bereiden, is de korreltjes 
te koken zoals je rijst kookt: 15 - 20 minuten in water. Je kunt 
het ook gebruiken in salades, pilav-achtige gerechten, kroketjes, 
burgers, soufflés en cakes. Quinoa moet eerst gewassen worden, 
omdat het bedekt is met een dun laagje saponine. Doe dit in een 
zeef onder koud stromend water terwijl je met je hand door het 
graan woelt. Laat uitlekken. Zet een koekenpan op hoog vuur en 
strooi de quinoa erin. Rooster de zaadjes al omschuddend tot ze 
beginnen te kleuren en hun notige aroma verspreiden. Doe de 
quinoa in een kookpan. Voeg 2x de hoeveelheid water toe plus 
een snuf zout en breng aan de kook. Draai het vuur laag, leg een 
deksel op de pan en kook de quinoa in 15 - 20 minuten beetgaar. 
Laat uitlekken en afkoelen in een vergiet. Meng er ui, kool, 
pompoenpitten, avocado en kruiden door. Maak op smaak met 
veel citroensap, komijn, zout, versgemalen peper en olijfolie. 
 
Bron: NRC Handelsblad Jan 2013 (Janneke Vreugdenhil) 

Het internationale jaar van de quinoa 
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Nieuw lid: Jacobien Hiemstra 

Hallo, even voorstellen. Mijn naam is Jacobien Hiemstra en ik werk als diëtist in het Antonius 
Ziekenhuis in Nieuwegein. In het ziekenhuis zie ik geregeld poliklinische patiënten met coeliakie, 
zowel kinderen als mensen die pas op latere leeftijd gediagnosticeerd worden. Na 5 jaar 
werkervaring, heb ik me aardig kunnen verdiepen in het glutenvrije dieet. Maar nu wil ik me graag 
meer specialiseren in de “oudere” patiënt met coeliakie. In de praktijk heb ik gemerkt dat oudere 
patiënten of patiënten die pas op latere leeftijd gediagnosticeerd worden, vaak specifieke vragen 
hebben over coeliakie en het glutenvrije dieet. Daarom ben ik blij dat ik me eind 2012 heb kunnen 
aansluiten bij DINC. Graag wil ik een bijdrage leveren in de kennis van het glutenvrije dieet bij oudere 
coeliakiepatiënten en de oudere coeliakiepatiënt helpen bij de uitvoering van glutenvrije dieet en/of 
vragen over coeliakie. Verder hoop ik bij DINC een hele leerzame en actieve tijd te mogen hebben! 

Daarnaast hebben we afscheid genomen van Ina 
Panneman. Ina was, doordat zij zowel diëtist als 
levensmiddelentechnoloog is een uniek lid voor 
DINC. Bij haar konden we terecht met vragen over 
voedingsmiddelen en de wetgeving op het gebied 
van glutenvrije producten en allergenendeclaratie. 
Tevens had zij een actieve rol in het aanleveren 
van vergaderpunten en zat zij de vergaderingen 
voor. Wij danken haar voor al haar werk. Ina zal 
niet meer actief aan DINC deelnemen, maar 
gelukkig kunnen wij als DINC leden nog wel met 
vragen bij haar terecht. 
 
 

Afscheid van Florence van Klinken, Ina Panneman en Nicolette Wierdsma 

Florence van Klinken heeft zich vijf jaar lang 
enorm voor DINC ingezet. Door een verandering 
van werkveld heeft zij DINC verlaten. Wij 
danken haar voor haar grote inzet en 
verfrissende ideeën. In het bijzonder denken we 
hierbij aan het vele werk dat zij heeft verricht 
met het opzetten van de website, het verzorgen 
van de digitale nieuwsbrieven en het uitwerken 
van het  beleidsplan. 

Florence, Ina en Nicolette nogmaals hartelijk dank voor 
jullie werk voor DINC ! 
 

Afgelopen jaar hebben we helaas afscheid genomen van drie DINC leden.  

Ook hebben we het afgelopen jaar afscheid 
genomen van Nicolette Wierdsma. Als diëtist 
vanuit een academisch ziekenhuis sloot Nicolette 
in 2008 aan bij DINC. Een goede aanvulling voor 
DINC; Praktisch, zakelijk, verfrissend en 
bovenal met veel kennis over (refractaire) 
coeliakie. Nicolette heeft onder andere een 
grote bijdrage geleverd aan de nieuwsbrief en 
veel werk verricht voor het 10 jarige lustrum van 
DINC. We danken haar voor al haar werk voor 
DINC en maken zeer zeker gebruik van haar 
aanbod om haar te benaderen bij vragen. 


