
Directie Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD) 
 
Bij maag-darmklachten zijn de ‘niet pluissymptomen’ ofwel rode vlaggen: 
 
Niet-pluissymptomen (1); verwijzing naar huisarts is nodig:  
 

• Onbedoeld en onverklaard gewichtsverlies(meer dan 5% in een maand of meer dan 
10% in 6 maanden) 

• Koortsepisoden 
• Bloed bij de ontlasting 
• Veranderd defecatiepatroon naar een dunnere consistentie, obstipatie of afwisselend 

obstipatie en diarree en/of meer frequente ontlasting (driemaal of vaker per dag) 
• Veranderde intensiteit van de klachten 
• Toename in aantal klachten 
• Onverklaarde anemie 
• Positieve familie anamnese (eerstegraads) voor IBD, coeliakie, colorectaal-, ovarium- 

of endometriumcarcinoom 
• Nachtelijke klachten 
• Meer dan twee weken diarree 
• Algemene malaise	 

 
De kans op coeliakie is groter indien onderstaande factoren aanwezig zijn: 
 

- Eerstegraads familielid met coeliakie 
- Syndroom van Down, ziekte van Sjögren, syndroom van Turner, syndroom van Williams, auto-

immuun hepatitis, artritis, auto-immuun thyreoïditis, idiopathische pulmonale hemosiderose en 
alopecia areata (2) 

- Diabetes Mellitus type I 
 

Klachten passend bij coeliakie : 
 

- Huidig of in het verleden ijzergebreksanemie; eventueel na behandeling met ijzersuppletie  
recidiverende anemie 

- Vitamine B12 tekort 
- Onverklaarbare osteoporose 
- Hypoplasie van tandglazuur (met name zebratanden) 
- Ondergewicht ondanks hoge energie-inname  
- Aften 
- Prikkelbaar darm syndroom 
- Lactose intolerantie (3)	  
- Bij kinderen: 

o Achterblijvende (lengte)groei, afbuigende groeicurve, 	  
o Failure to thrive (4, 5)	  
o Persisterend braken (4, 5)	  
o Vertraagde puberteit (4)	  

 
Indien het vermoeden op coeliakie bestaat, is doorverwijzing naar de huisarts noodzakelijk voor verder 
onderzoek. 
Aanvullend bloedonderzoek is nodig om de diagnose coeliakie aan te tonen of uit te sluiten. Echter,  
antistoffen tegen gluten (tTGA, EmA) kunnen een vals negatieve uitslag geven in 2-5% van de 
patiënten met Marsh III (6). Een bloedtest sluit coeliakie daarom niet voor 100% uit.  
Een dunnedarmbiopsie blijft bij volwassenen de gouden standaard	  voor het stellen van de diagnose. 
Bij kinderen en adolescenten met klachten passend bij coeliakie en meer dan 10x verhoogde tTGA, 
postitieve EMA en HLA-DQ2 of – DQ8, is een dunnedarmpbiopsie niet meer noodzakelijk voor het 
stellen van de diagnose (7).   
 
Indien het vermoeden van glutensensitiviteit ofwel niet-coeliakie gluten gevoeligheid bestaat, dan 
wordt de diagnose op dit moment gesteld door uitsluiting van coeliakie en van tarwe-allergie. Zie 
hiervoor http://www.artsenwijzer.info/.  



Tot de diagnosestelling is het belangrijk dat glutenbevattende producten genuttigd blijven volgens 
Richtlijnen Goede Voeding, of zie glutenbelasting resp. volwassenen en kinderen op de website van 
DINC: www.dinc-online.nl,  
Na 6-8 weken glutenbevattende voeding is antistoffen bepaling betrouwbaar. 
Na diagnosestelling glutensensitiviteit verloopt de behandeling volgens de dieetbehandelingsrichtlijn 
van voedselovergevoeligheid (9).   
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