
 
 

DINC nieuwsbrief 
Diëtisten Info Netwerk Coeliakie 

Is dietitian use associated with 
celiac disease outcomes? 

Mahadev, Simpson, Lebwohl, et al.,  Nutrients 2013, 5, 1585-1594; 
doi:10.3390/nu5051585 
 
Een Amerikaanse studie onder 413 met biopsie bewezen coeliakie 
patiënten die  vragenlijsten hebben ingevuld naar kwaliteit van leven, 
klachten, dieettrouw en bezoek diëtist.  
Conclusie is dat 80% een diëtist heeft bezocht, maar dat dit tegen de 
verwachting in geen verschil heeft gemaakt in kwaliteit van leven, 
klachten en dieettrouw. (Hoewel andere studies dat wel laten zien). 
Verklaringen van de onderzoekers zijn dat de groep niet 
representatief is, dat het gaat om zelfrapportage (er zijn bijvoorbeeld 
geen antistoffen bepaald om dieettrouw te controleren), de groep die 
geen diëtist heeft bezocht (20%) is mogelijk te klein om significante 
verschillen aan te tonen. Van de 80% die de diëtist heeft bezocht, 
heeft de helft maar 1 consult gehad en is mogelijk  meer vergelijkbaar 
met patiënten die de diëtist niet hebben bezocht. Jammer is dat niet 
nagevraagd is wat de reden is waarom men geen diëtist heeft bezocht, 
vergoeding van het consult van de diëtist zou een rol kunnen spelen; 
er is niet gekeken of de niet-bezoekers mogelijk mensen zijn met al 
een familielid met coeliakie.  
De onderzoekers adviseren verder een prospectieve kosten-baten 
analyse te doen naar verwijzing naar de diëtist in de behandeling van 
patiënten met coeliakie.  
Genoeg kanttekeningen dus om nu niet te twijfelen aan het nut van 
de inzet van de diëtist in de behandeling van patiënten met coeliakie. 
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Rode Quinoa 

 Gierst 

Wetgeving: 
Per 20 juli 2016 wordt in 
Europa Verordening 41/2009 
ingetrokken. De normstelling 
voor glutenvrij zal dan verplaatst 
worden naar de Voedsel-
informatie Verordening 
1169/2011, maar zal naar 
verwachting wat betreft de 
inhoud niet aangepast worden. 
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DINC heeft een nieuw 
product ontwikkeld: Checklist 
voor navragen dieettrouw bij 
blijvend verhoogde antistoffen 
en/of aanhoudende klachten. 
  
Deze checklist heeft als doel een 
secure navraag te doen naar 
mogelijke dieetfouten bij mensen die 
ondanks het volgen van een 
glutenvrij dieet klachten of 
verhoogde antistoffen blijven 
houden. 
Dit betekent dat het bij een enkele 
patiënt nodig zal zijn om het dieet 
iets verder aan te scherpen dan 
normaal noodzakelijk is. Zie 
website: www.dinc-online.nl bij 
nieuws 
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Presentatie coeliakie en 
diabetes mellitus 

Nieuw	  op	  de	  DINC	  website	  geplaatst	  een	  Power	  Point	  
Presentatie	  te	  gebruiken	  bij	  een	  voorlichting	  over	  de	  
combinatie	  coeliakie	  en	  diabetes	  mellitus.	  	  
Zie	  www.dinc-‐online.nl	  bij	  nieuws.	  

AEOCS 2013 
Dit jaar  vierde de AOECS zijn 25-jarig bestaan.  Het is de  
Vereniging van Europese Coeliakie Societies (AOECS), 
een overkoepelende organisatie van Europese coeliakie 
verenigingen met momenteel 39 leden. AOECS 
vertegenwoordigt mensen met coeliakie of dermatitis 
herpetiformis (DH) en streeft naar samenwerking met 
internationale coeliakie organisaties wereldwijd. 

 De Algemene Vergadering vond plaats in Amsterdam 
van 5 tot 8 september 2013. Op vrijdag 6 september was 
er een symposium met verschillende interessante lezingen 
waaronder de lezing van Prof. M. Marsh die de definitie 
van coeliakie toelichtte. Verder waren er lezingen over o.a. 
glutensensitiviteit en de introductie van gluten op de 
kinderleeftijd. 

Nieuw lid DINC: Ieneke Fonck  

Mijn naam is Ieneke Fonck en sinds kort heb ik mij 
aangesloten bij DINC. Coeliakie heeft mijn 
bijzondere belangstelling, zowel professioneel als 
privé. In 1994 werd bij mij coeliakie geconstateerd 
d.m.v. een biopt, zodat ik nu al bijna 20 jaar 
praktische ervaring met het glutenvrije dieet heb. Ik 
werk in een diabetescentrum in hartje Den Haag, 
waar ik regelmatig patiënten zie met zowel diabetes 
als coeliakie. Ik hoop dat ik een aanvulling kan 
leveren op de deskundigheid die al in dit netwerk	  
aanwezig is, door mijn kennis van diabetes en 
coeliakie, met als extra mijn persoonlijke ervaringen. 

Nieuw lid DINC: Esther Melenberg 

Mijn naam is Esther Melenberg en ben sinds september 
2013 toegetreden tot DINC. 
In 2007 heb ik de opleiding Voeding en Diëtetiek 
afgerond in Groningen en sindsdien heb ik gewerkt in 
een aantal verpleeghuizen en een ziekenhuis. Sinds 
januari 2012 ben ik werkzaam als diëtist bij de 
Nederlandse Coeliakie Vereniging waardoor ik over veel 
kennis beschik m.b.t. coeliakie en het glutenvrije dieet. 
Het lijkt mij heel zinvol en leerzaam om deze kennis met 
elkaar te delen. 

Amaranth 

Bruine teff 

In de nascholingsbijeenkomst voor gewichtsconsulenten over granen, brood en gezondheid georganiseerd door 
het ’Voorlichtingsbureau Brood’ heeft Angelique Kaldenbach van DINC het onderdeel coeliakie, 

glutensensitiviteit en tarweallergie verzorgd. Het betrof drie nascholingsbijeenkomsten in Nijmegen,Utrecht en 
Zutphen.  Er werd 30 minuten aan het onderdeel coeliakie besteed. De nadruk werd gelegd op het feit dat 
gewichtsconsulten geen clienten begeleiden met coeliakie, maar dat het goed is dat ze de klachten kunnen 

herkennen en kunnen doorverwijzen naar de dietist. 

Voorlichting gewichtsconsulenten 


