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Symposium “New 
Insights in baby feeding 
and disease prevention.” 

 Op vrijdag 17 april 2015 werd in het 
LUMC een symposium gehouden naar 
aanleiding van alle nieuwe publicaties over 
primaire preventie van coeliakie. 
Er werden 6 onderzoeken gepresenteerd en 
de organisator, Dr Mearin (kinderarts 
maag-lever-darmziekten in het LUMC en 
lid van het Coeliakie consortium) gaf een 
slot presentatie over de conclusies en 
aanbevelingen voor nieuwe richtlijnen. 
  
Dr. Mearin concludeert uit de beschikbare 
observationele en interventie studies dat het 
tijdstip en de manier van glutenintroductie 
geen effect heeft op het risico van coeliakie. 
Dit geldt in hoog risico groepen en in de 
algemene populatie. Ook heeft de duur van 
borstvoeding en borstvoeding tijdens de 
glutenintroductie geen beschermend effect. 
Ten aanzien van de huidige richtlijn 
voedselovergevoeligheid adviseert zij het 
volgende: er is geen bewijs dat gluten voor 
6 maanden geïntroduceerd moet worden, 
zoals in de huidige richtlijn staat. Maar het 
kan ook geen kwaad en de richtlijn hoeft 
dus niet direct gewijzigd te worden. 
ESPGHAN (European Society for 
Paediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition) zijn in mei bijeen gekomen 
in Amsterdam om een nieuwe richtlijn te 
maken en zij stelt voor om de Nederlandse 
richtlijn hier ook op af te stemmen. 

De NVD Diëtistendagen 2016 

Tijdens de NVD Diëtistendagen  op vrijdag 8 en zaterdag 9 april 2016 
verzorgt DINC een Passie sessie. In een kleinschalige setting zal ervaring 
worden uitgewisseld met betrekking tot de rol van de diëtist in de 
diagnostische fase van coeliakie. In de praktijk ervaren diëtisten dat sinds 
het verschijnen van de nieuwe richtlijnen met betrekking tot de diagnostiek 
bij kinderen de diagnose coeliakie niet altijd op de juiste wijze wordt 
gesteld. Ook bij doelgroepen waarbij volgens de richtlijn wel een biopsie 
nodig is, wordt dit vaker achterwege gelaten met het risico dat mensen	  
onterecht een glutenvrij dieet gaan volgen.  
Graag willen we met je in discussie hoe hiermee om te gaan en hopen je 
dan ook te zien tijdens deze sessie. 
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Glutenstapeling 
Bij het volgen van het glutenvrij dieet wordt soms gesproken over “glutenstapeling”. 

 Wat is glutenstapeling ? 
 
Op het forum van www.glutenvrij.nl wordt de vraag “wat is glutenstapeling” als volgt beantwoord: 
“Een voedingsmiddel mag glutenvrij worden genoemd als de hoeveelheid gluten onder de grens van 20 mg gluten per 
kg product is (ook wel genoemd: onder de 20 ppm). Het product kan dus nog een zeer kleine hoeveelheid gluten 
bevatten. Daarnaast bevatten producten met van nature glutenvrije ingrediënten, soms toch sporen van gluten door 
kruisbesmetting. Als u teveel producten eet die nog een kleine hoeveelheid gluten bevatten kan het  zijn dat de totale 
hoeveelheid gluten die u binnen krijgt bij elkaar opgeteld teveel is. Dit noemen we glutenstapeling en u kunt hierdoor 
klachten krijgen. Waar de grens ligt van 'teveel', is voor iedereen verschillend. De controles bij de MDL arts en diëtist 
zijn een belangrijk middel om te kijken of u niet per ongeluk toch teveel gluten binnen krijgt (Catassi 2007). 

 

Een glutenvrij dieetproduct mag maximaal 20 mg gluten/kg product bevatten.  

Glutenvrije dieetproducten kunnen dus ook minder gluten bevatten. 

Een rekenvoorbeeld: 
Wanneer bijvoorbeeld de volgende glutenvrije dieetproducten gebruikt worden: 
1 portie muesli/cereal     (= 50 gram) 
2 crackers      (= 30 gram) 
5 sneetjes kant- en –klaar glutenvrij brood  (=125 gram) 
2 spritsjes      (= 40 gram)  
100 gram pasta     (= 100 gram) 
Is dat totaal 345 gram glutenvrije dieetproducten.  
 
Glutenvrije producten mogen maximaal 20 mg gluten/ kg product bevatten. Dat betekent dus dat bij het 
gebruik van deze glutenvrije dieetproducten iemand maximaal 345 x 20 mg/kg = 6,9 mg gluten binnen krijgt. 
Afhankelijk van het merk en/of productkeuze kan de totale inname, de “stapeling” van gluten zelfs lager zijn. 

Glutenvrij bier 
Glutenvrij bier bijv. Daura Damm garandeert dat het glutengehalte minder is dan 3 ppm. 
Als deze zelfde persoon 2 flesjes van dit glutenvrij bier drinkt, betekent dat 2 flesjes = 600 ml x 3 mg/ kg, dus 
maximaal 1,8 mg gluten in glutenvrij bier bij de totale inname per dag moet worden opgeteld. Daarmee kom je 
op 8,7 mg gluten/dag.  
Het gebruik van glutenvrij bier met het officiële logo is wel noodzakelijk om binnen de veilige grenzen te 
blijven. 
 
Met bovenstaand rekenvoorbeeld blijft de gluteninname via glutenvrije dieetproducten ruim onder de grens 
van 50 mg per dag welke voor het overgrote deel van de patiënten geen klachten of schade betekent (Catassi 
2007).  
In dit voorbeeld kan het gebruik van de totale glutenvrije dagvoeding als veilig worden verondersteld.  

Verantwoording: 
1) Catassi C. et al. ‘A prospective, double-blind, placebo-controlled trial to establish a safe gluten 

threshold for patients with celiac disease’ Am J Clin Nutr 2007; 85: 160-6 
2) Koning, F., et al. ‘The million-dollar question: is “gluten-free” food safe for patients with celiac 

disease?’. Am J Clin Nutr, 2013; 97: 3-4. 
3) Gibert, A. et al.  ‘Might gluten traces in wheat substitutes pose a risk in patients with celiac disease?  

A population-based probabilistic approach to risk estimation’. Am J Clin Nutr 2013: 97: 109-16. 

Contaminatie 
Contaminatie welke kan optreden bij de teelt, het transport, de fabrikant, in de winkel, in het restaurant, bij de 
bakker, bij de slager, maar ook thuis (Gibert 2013, Koning 2013), zal een veel grotere rol spelen in de ongewenste 
inname van (verborgen) gluten dan het gebruik van glutenvrije producten. Het is dan ook belangrijk om o.a. van 
nature glutenvrije producten die met gluten gecontamineerd kunnen zijn, te vermijden. 



 

 

NIEUWSBRIEF DINC NAJAAR 2015 
 2015 

3 

Nieuwtjes 

 Boodschapp App 

Van het Boodschapp team kregen we het volgende 
bericht door:    

Boodschapp houdt op te bestaan. We stoppen na 33 
maanden met het helpen van consumenten gezonder te 
laten eten door het inzichtelijk maken van de 
samenstelling van voedingsmiddelen. Ondanks veel 
interesse bij meer dan 200.000 gebruikers - waarvan 70% 
koos voor producten met een betere samenstelling - zijn 
we er niet in geslaagd om de 3e financieringsronde van 
onze start up tijdig af te ronden.  Onze diensten 
Boodschapp, Boodschapp Glutenvrij en Goodso 
worden niet meer onderhouden. 

Nieuw lid: Perone Gerritz, diëtist 
Mijn naam is Perone Gerritz en sinds kort heb ik mij 
aangesloten bij DINC. Ik hoop dat ik een goede 
aanvulling kan zijn op de deskundigheid die al in dit 
netwerk aanwezig is. Coeliakie heeft naast kinderdiëtetiek, 
voedselovergevoeligheid en MDL ziekten mijn 
bijzondere belangstelling. Mijn opleiding heb ik in 
Nijmegen gedaan en in 1987 ben ik afgestudeerd. Sinds 
1988 heb ik in het St. Anna ziekenhuis in Oss gewerkt. 
Dit ziekenhuis is met het St. Joseph ziekenhuis in Veghel 
gefuseerd tot ziekenhuis Bernhoven. In 2013 is in Uden 
een nieuw ziekenhuis Bernhoven gebouwd waar ik met 
veel plezier werk. Hier zie  ik regelmatig patiënten, zowel 
kinderen als volwassenen  met coeliakie. 
  

Marjolein de Nie, diëtist 
Mijn naam is Marjolein de Nie en ik ben sinds ruim 5 jaar 
werkzaam als zelfstandig diëtist in Delft en Maassluis. Ik 
ben verbonden aan het Delfts Allergie Centrum (Reinier de 
Graaf Ziekenhuis) en daardoor zie ik veel patiënten met een 
voedselovergevoeligheid, maar ook met coeliakie en de 
combinatie van coeliakie met een voedselallergie. Dit zijn 
zowel volwassenen als kinderen. Graag wil ik mijn kennis 
over het glutenvrije dieet en vanuit de voedselallergie delen, 
meedenken over de uitvoering van het glutenvrije dieet en 
zoeken naar mogelijke alternatieven en hiermee een bijdrage 
kunnen leveren aan het netwerk DINC.           

Jacobien Hiemstra bedankt! 
Helaas heeft Jacobien Hiemstra DINC verlaten omdat het 
aandachtsveld coeliakie naar een collega gaat en zij andere 
aandachtsvelden krijgt. Jacobien bedankt voor je inzet! 
 

Wij kunnen nog steeds enthousiaste leden gebruiken met affiniteit en ervaring op het gebied van coeliakie. 
Neem gerust contact met ons op via info@dinc-online.nl. Het zou helemaal mooi zijn als collega’s die 
oudere cliënten, cliënten met een verstandelijke beperking of allochtonen begeleiden ons komen versterken. 
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In verband met de Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD) kunnen mensen met buikklachten zonder 
verwijzing van arts of specialist een afspraak bij de diëtist maken. 
Het is dan van belang vóórdat de diëtist de cliënt in behandeling neemt te beoordelen of er risico is op een 
aandoening van het maag-darmstelsel. Is dit het geval dan is verwijzing naar huisarts noodzakelijk voor het 
stellen van of het uitsluiten van een diagnose. Door middel van screeningsvragen moet de diëtist dit risico 
nagaan. Om het risico op coeliakie goed in beeld te brengen is door DINC een document gemaakt die je alert 
maakt op mogelijke signalen. Een link naar het stuk over de risico symptomen (‘Rode Vlaggen’) vind je op 
onze website. 

Directe Toegankelijkheid Diëtist (DTD) en Coeliakie 

 
In een studie bij gezonde vrijwilligers is in een test situatie gevonden dat het enzym AN-PEP, 80-90% van de 
ingenomen gluten kan afbreken in de maag, voordat het in het duodenum terecht komt. In de toekomst zal de 
werking en de effectiviteit van het enzym ook getest worden bij mensen met coeliakie. De verwachting is 
uiteraard niet dat inname van het enzym een glutenvrij dieet overbodig maakt. Het zou  in de vorm van een pil 
toegepast kunnen worden om het verborgen gluten af te breken, zoals bijvoorbeeld in situaties van vakantie of 
sociale gelegenheden wanneer niet zeker is of een gerecht gluten bevat. 
 
Randomised clinical study: Aspergillus niger-derived enzyme digests gluten in the stomach of healthy volunteers. 
Salden BN et al.,  Aliment Pharmacol Ther 2015; 42: 273–85. 
 
 

Niet iedereen met een erfelijke aanleg voor coeliakie krijgt het ook werkelijk. Waarom dat zo is, was tot nu toe 
niet duidelijk. Uit onlangs uitgevoerd onderzoek lijkt een deel van de verklaring te liggen in de afweercellen 
waarover iemand beschikt. Op moleculair niveau is gekeken wat er bij patiënten gebeurt.  
Mensen met een erfelijke aanleg voor coeliakie hebben specifieke varianten van HLA-moleculen die 
glutenfragmenten presenteren. Gealarmeerde T-cellen binden op het complex van HLA en glutenfragment en 
zetten de afweerreactie in gang. 
Of een T-cel het complex herkent, hangt af van de receptor die hij op het oppervlak heeft. Ieder individu heeft 
een grote verscheidenheid aan T-cellen en mensen verschillen onderling in het receptor-repertoire waarover ze 
beschikken: iedereen heeft zijn eigen, unieke set.  
De T-cel-receptoren van verschillende coeliakie patiënten bleken zeer op elkaar te lijken en het stukje dat 
daadwerkelijk aan het gluten bindt was nagenoeg identiek. Alle patiënten hebben dus iets met elkaar gemeen en 
dat lijkt in mensen die geen coeliakie hebben te ontbreken. T-cellen die coeliakie veroorzaken bij mensen die 
daar een aanleg voor hebben, zijn nu te herkennen. In de toekomst biedt dat mogelijkheden voor diagnostiek en 
therapie. 
 
Determinants of Gliadin-Specific T Cell Selection in Celiac Disease. Petersen J et al., J Immunol. 2015;15;194: 
6112-22. 
 
Overige interessante literatuur :   

1. The Gluten-Free Diet in the 3rd Millennium: Rules, Risks and Opportunities. Welstead L.  Diseases 2015, 
3, 136-149; doi:10.3390/ diseases3030136. 

2. Preventing complications in celiac disease: Our experience with managing adult celiac disease. Mulder CJ 
et al., Best Practice & Research Clinical Gastroenterology. 2015;29:459-68.   

 

Nieuwe ontwikkeling bij toepassing van een glutenvrij dieet. 

Stap verder in diagnostiek en therapie van coeliakie.  


