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Wettelijke lijst met 
allergenen gewijzigd 

Op 30 januari 2014 is de wettelijke 
lijst met allergenen veranderd. De 
definitie van glutenbevattende granen 
is aangepast in: tarwe (zoals spelt en 
khorasantarwe), rogge, gerst, haver 
of de hybride soorten daarvan en 
producten op basis van 
glutenbevattende granen.  
In de bijlage van Verordening (EU)  
nr. 1169/2911 stonden spelt en 
khorasantarwe al vermeld als 
glutenbevattend graan. Kamut is een 
geregistreerd handelsmerk van 
khorasantarwe. Zowel spelt als 
khorasantarwe dienen te worden 
aangeduid als soorten tarwe.  

 
Bron: Verordening (EU) Nr.78/2014 
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Vroege introductie gluten bij baby voorkomt 
coeliakie niet! 

Het beste tijdstip voor introductie van gluten staat de laatste tijd opnieuw in de belangstelling. 
Dit onder andere naar aanleiding van de onlangs gepubliceerde resultaten van de PreventCD-
studie (1). Dit is een internationale, gerandomiseerde, dubbelblind, placebo-gecontroleerde, 
multicenter voedingsinterventie-studie, waarin de hypothese getest is of door introductie van 
kleine hoeveelheden gluten tussen 4 en 6 maanden bij voorkeur naast gebruik van borstvoeding, 
bij hoog-risico kinderen, coeliakie kan worden voorkomen of uitgesteld. 
In deze studie heeft men niet kunnen aantonen dat dit het geval is. 
Wat het beste tijdstip van gluten-introductie zal zijn is hiermee niet duidelijk geworden. 
Ook andere cohorten uit Italië (2) en Noorwegen (3) hebben dit niet kunnen aantonen. 
 
Binnenkort wordt door deelnemende partners aan de PreventCD studie, samen met 
vertegenwoordigers van de cohorten van Italië en Noorwegen, van ESPGHAN en 
ontwikkelaars van de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid gewerkt aan een eenduidig advies 
hierover. 
 
Voorheen was het advies om gluten vanaf de leeftijd van 6 maanden te introduceren. 
Door de publicatie van de JGZ-richtlijn voedselovergevoeligheid begin 2014 werd dit tijdstip 
vervroegd naar tussen de 4 en 6 maanden, bij voorkeur in combinatie met borstvoeding. 
Wat het beste tijdstip is en onder welke omstandigheden zal moeten blijken. De verwachting is 
dat er de komende tijd uit deze PreventCD studie, maar ook uit andere cohorten een eenduidig 
advies zal komen.  
 
Literatuur: 

1.      Vriezinga S.L. et al., Randomized Feeding Intervention in Infants at High Risk for 
Celiac Disease. NEJM 2014;371:1304-15. 

2.      Lionetti E. et al., Introduction of gluten, HLA status, ad risk of celiac disease in 
children. NEJM 2014;371:1295-303. 

3.      Stordal K. et al., Early feeding and risk of celiac disease in a prospective birth cohort. 
Pediatrics 2013;132:e1202-9. 

In	  het	  mei	  nummer	  van	  het	  blad	  voor	  diabetesverpleegkundigen,	  EADV	  magazine,	  heeft	  DINC	  
een	  stukje	  geschreven	  over	  de	  opmars	  van	  het	  glutenvrije	  dieet	  en	  de	  belangstelling	  voor	  het	  
koolhydraatbeperkte	  dieet.	  Het	  belangrijkste	  in	  dit	  artikel	  is	  dat	  het	  voor	  de	  verpleegkundige	  
nodig	  is	  te	  weten	  dat	  glutenvrije	  voedingsmiddelen	  een	  andere	  samenstelling	  hebben	  en	  ook	  
een	  ander	  resultaat	  geven	  voor	  de	  bloedsuiker	  van	  de	  diabetespatiënt.	  In	  dat	  geval	  en	  ook	  bij	  
een	  lagere	  koolhydraatinname	  zal	  de	  diabetesmedicatie	  aangepast	  moeten	  worden.	  
Wil	  je	  het	  hele	  artikel	  lezen,	  kijk	  dan	  op	  de	  website,	  op	  de	  startpagina,	  bij	  “Nieuws”.	  

Opmars voor glutenvrije voeding EADV 
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Falk Symposium 193 
September 5 - 6, Amsterdam, Nederland 

Celiac Disease and Other Small Bowel Disorders! 

 

Op 5 en 6 september 2014 is het Falk symposium gehouden in de Beurs van Berlage in Amsterdam. 

Aanwezig waren 476 geïnteresseerden uit 48 verschillende landen. Vanuit DINC waren Erica, Maggy, Wieke en Quirina aanwezig. 

Het symposium gaf een breed overzicht van de huidige stand van de wetenschap op het gebied van coeliakie. Van basaal onderzoek: de 
voortgang in het begrijpen van de intestinale immunologie en de rol van de darmflora hierbij, tot verbeterde hulpmiddelen bij diagnostiek, 
zoals aandacht voor relevante differentiaal diagnoses (voedselallergieën, eosinofiele enteritis en glutensensitiviteit (NCGS)) en verbetering 
en in endoscopische en beeldvormende technieken (dubbele ballon, capsule endoscopie en MRI-enteroscopie). Daarnaast nog aandacht 
voor de mogelijkheden tot preventie van coeliakie en de behandeling.  

Een aantal punten wordt hieronder belicht. De Amerikaanse dieetbehandelingsrichtlijn werd besproken, waarin veel ruimte is voor 
suppletie en de eerste 6 maanden na diagnose het advies gegeven wordt extra eiwit te gebruiken voor herstel van de darmmucosea. Dit is 
afwijkend van de Nederlandse Richtlijn. 

Wat betreft de morbiditeit: 2-5% ontwikkelt refractaire coeliakie. De vijfjaars overleving van patiënten met een intestinaal lymfoom 
(EATL) is minder dan 10%, echter na behandeling met chemotherapie en stamceltransplantatie is die toegenomen tot 33%. Er wordt 
gewerkt aan een serologische test (Amerika) waarbij al na een glutenchallenge van een aantal dagen de diagnose coeliakie kan worden 
bevestigt of verworpen. Een biopsie zou dan ook bij volwassenen niet meer nodig zijn. 

Verder werd duidelijk dat men tegenwoordig spreekt over transglutaminase 2 (TG2) in plaats van tissuetransglutaminase (tTG) als een van 
de antistoffen voor coeliakie.  

Om patiënten met coeliakie meer mogelijke behandelingen te bieden dan tot nu toe alleen het glutenvrije dieet wordt als enige tijd gewerkt 
aan de enzymatische afbraak van gluten in het maagdarmstelsel. De resultaten zijn positief, maar zal nog enige tijd duren voordat 
patiënten er gebruik van kunnen maken, zoals van AN-PEP en ALV003, maar ontwikkelingen gaan verder.  

Een strategie ter voorkoming van coeliakie zou mogelijk vaccinatie kunnen zijn, daar wordt in Italië aan gewerkt.  

Kortom, een interessant symposium met presentaties op divers gebied door de grote namen op het gebied van coeliakie.  
 

Scholingen  

Post HBO scholing Maag-, Darm- en 
Leverziekten op 29 september 2014 
Op maandag 29 september heeft de post HBO Maag-, Darm- en 
Leverziekten scholing van PIT Actief in Utrecht plaatsgevonden. Het 
programma was onderverdeeld in een eerste- en tweedelijns module. 
Tijdens de eerstelijns module heeft dr. Gerd Bouma, MDL-arts Vrije 
Universiteit medisch centrum te Amsterdam een lezing verzorgd over 
glutensensitiviteit (non-celiac glutensensitivity). In de tweedelijns module 
verzorgde hij een lezing over coeliakie en heeft DINC lid Wieke Bastiani, 
diëtist Amphia Ziekenhuis Breda een lezing gegeven over de 
voedingsadviezen bij coeliakie en dermatitis herpetiformis. In de lezing is 
volop aandacht besteed aan de Europese wetgeving op het gebied van het 
glutenvrije dieet. Daarnaast is er gesproken over eventuele tekorten aan 
voedingsstoffen in het bloed bij nieuw gediagnosticeerde 
coeliakiepatiënten, maar ook over de volwaardigheid van het glutenvrije 
dieet. Aan bod kwamen ook de tolerantiegrens en het onderwerp 
glutenstapeling. 
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Nieuwe leden gezocht 
Is deelname aan ons NVD-netwerk iets voor jou? 

Begeleid je veel mensen met coeliakie? 
Vind je het leuk je kennis met collega’s te delen? 

Heb je zin je meer in coeliakie te verdiepen? 
Kun jij in ons NVD-netwerk een actieve, inspirerende bijdrage leveren? 

Ben je bij voorkeur werkzaam in de tweede lijn? 
Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Je krijgt 4-5 inhoudelijke, actieve vergaderingen per jaar met een club 
enthousiaste DINC-collega’s. 

Interesse?  
Mail naar info@dinc-online.nl 

 

Dieetbehandelingsrichtlijn  
 

In het voorjaar van 2014 is de dieetbehandelingsrichtlijn Coeliakie /dermatitis herpetiformis 
van 2010 Uitgevers herzien door DINC lid Wieke Bastiani met medewerking van een aantal 
DINC leden. 

Dieetbehandelingsrichtlijn coeliakie / dermatitis herpetiformis 
Auteur: Wieke Bastiani 
 
Coeliakie is een immuungemedieerde systeemziekte uitgelokt door gluten en gluten-gerelateerde 
prolaminen voorkomend in tarwe, rogge en gerst bij genetisch gepredisponeerde personen. Coeliakie 
wordt gekarakteriseerd door een variabele combinatie van door gluten geïndiceerde symptomen, 
specifieke antilichamen, genetische factoren en histologische afwijkingen van de dunne darmmucosa. 
Dermatitis herpetiformis of de ziekte van Dühring is een zeldzame chronische huidaandoening. 
Patiënten met dermatitis herpetiformis presenteren zich vaak in eerste instantie met alleen de 
huidaandoening, slechts 20% heeft klinische klachten van coeliakie. 
De herziene richtlijn beschrijft de veranderde inzichten op het gebied van diagnostiek. Bij een goed 
geselecteerde groep kinderen is vlokatrofie voor meer dan 99% zeker voorspelbaar en is een biopsie niet 
meer noodzakelijk. Bij het dieetbehandelplan is er aandacht voor de toepasbaarheid van haver en teff 
binnen het glutenvrije dieet. Veranderingen op het gebied van de verplichte etikettering van allergenen, 
waaronder gluten, op voorverpakte voedingsmiddelen worden toegelicht. Met ingang van 13 
december 2014 geldt de Europese wetgeving ook voor niet-voorverpakte producten die klaar zijn voor 
consumptie, zoals verkocht bij cateraars, horeca en instellingskeukens. De allergeneninformatie hoeft 
dan niet op een etiket te worden vermeld, maar moet makkelijk toegankelijk zijn. 
Het glutenvrije dieet speelt een essentiële rol in de behandeling. Deze richtlijn is voor diëtisten een 
hulpmiddel om te komen tot een eenduidige dieetadvisering aan patiënten met coeliakie en dermatitis 
herpetiformis om er voor te zorgen dat de patiënt een bewuste en zelfstandige keuze binnen het dieet 
kan maken. 
 


