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Diëtisten Info Netwerk Coeliakie 

 
Het is wettelijk verplicht om de veertien 
belangrijkste allergenen op het etiket te 
vermelden. Ook alle ingrediënten die van deze 
allergenen zijn gemaakt en in het product zijn 
gebruikt, moeten worden vermeld. Gluten 
behoort tot deze 14 allergenen. Als een bewust 
aan het product toegevoegd ingrediënt gluten 
bevat, zal bij de ingrediëntendeclaratie op het 
etiket duidelijk herkenbaar moeten worden 
vermeld dat er gluten in het product zit. Dit is 
ongeacht de aanwezige hoeveelheid in het 
ingrediënt en in het eindproduct. De allergenen 
worden vermeld in een afwijkend lettertype, in 
een andere kleur, vetgedrukt, in hoofdletters of 
cursief zodat ze goed opvallen bij de 
ingrediëntendeclaratie. De allergenen moeten 
met een duidelijk herkenbare naamgeving 
worden vermeld bij de ingrediëntendeclaratie. 
Als er een glutenbevattend ingrediënt in een 
product zit, wordt dit vermeld als tarwe, haver 
(in verband met eventuele contaminatie met 
tarwe), rogge, gerst, spelt of khorasan tarwe 
(kamut). 
Van nature glutenvrije granen of producten 
bereid van deze granen worden soms verwerkt 
in de nabijheid van producten die wel gluten 
bevatten. Zo kan er toch gluten in het van 
nature glutenvrije product terechtkomen. Dit 
wordt verontreiniging of contaminatie 
genoemd. De fabrikant is niet verplicht 
(eventuele) verontreiniging op het etiket te 
vermelden. Het kan dus voorkomen dat een 
product waarvan alle ingrediënten glutenvrij 
zijn toch met gluten besmet is terwijl dit niet op 
het etiket staat. Ook kiezen sommige 
fabrikanten ervoor om (preventief) op het etiket 
te vermelden dat een product sporen van gluten 
kan bevatten of dat het is geproduceerd in een 
omgeving waar gluten verwerkt wordt. Op deze 
manier waarschuwen ze voor mogelijke 
contaminatie, ook al hoeft daarvan geen sprake 
te zijn. 
Op het moment dat een fabrikant op het etiket 
van zijn product de tekst ‘glutenvrij’ en 
eventueel het glutenvrije symbool vermeldt dan 
geeft hij hiermee aan dat zijn product voldoet 
aan de norm die gesteld wordt aan glutenvrije 
producten (minder dan 20mg gluten per kg 
product).  
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In 2016 wordt de huidige 'glutenvrij' wetgeving ingetrokken.  
Verordening (EG) nr. 41/2009 wordt dan vervangen door Uitvoerings-
verordening welke in 2014 is gepubliceerd. Wat betreft de inhoud verandert 
er niet veel aan de eerdere eisen. Wel zijn er aanpassingen t.a.v. aanvullende 
claims en het uitsluiten van kruiscontaminatie van gluten bij haver. 

Dieetproducten en producten, die van nature glutenvrij zijn, mogen door het 
gebruik van aanvullende claims duidelijk gemaakt worden. De claims 
"speciaal bereid voor personen met een glutenintolerantie” of “speciaal 
bereid voor coeliakiepatiënten” zijn bedoeld voor producten die glutenvrij 
gemaakt zijn, zoals met glutenvrij gemaakt tarwezetmeel, of producten 
waarin glutenbevattende ingrediënten vervangen zijn.  

De normen voor de claims “glutenvrij” en “met zeer laag glutengehalte” 
blijven gehandhaafd op 20ppm en 100ppm. Ook daarbij zijn aanvullende 
claims mogelijk: "geschikt voor personen met een glutenintolerantie” of 
“geschikt voor coeliakiepatiënten”.   

Er zal gekozen moeten worden uit de voorgeschreven 
vermeldingen “glutenvrij” of “met zeer laag glutengehalte”. Het gebruik van 
alleen een glutenvrij logo lijkt dan niet meer afdoende te zijn. 

	Bron:	Allergenen	Consultancy	
 

Nieuwe Europese wetgeving glutenvrij 
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Op 9 april gaven Maggy Owel en Angelique Kaldenbach een presentatie tijdens de diëtistendagen 
met het onderwerp: Diagnose coeliakie zonder biopsie? 
Aanleiding voor de presentatie was dat we merken dat ook bij volwassenen de diagnostiek vaker 
alleen met bloedonderzoek wordt gedaan en dat cliënten (vooral in de eerste lijn) via de huisarts 
verwezen worden voor een glutenvrij dieet zonder dat voorafgaand een goede diagnose (met 
biopsie) is verricht. 
In de presentatie hebben Angelique en Maggy de richtlijnen voor diagnostiek coeliakie bij 
kinderen en bij volwassenen met behulp van stroomschema’s besproken. Duidelijk werd in welke 
specifieke gevallen bij kinderen de diagnose coeliakie gesteld wordt, zonder dat een biopsie nodig 
is. 
De presentatie werd bezocht door 20 enthousiaste collega’s uit zowel eerste als tweede lijn. Tijdens 
de presentatie ontstond door de vragen een interessante interactie. 
Punten die de aanwezigen graag besproken wilden hebben waren: Hoe stel je de diagnose als er 
veel klachten zijn na het eten van gluten? Na discussie kwam duidelijk naar voren dat de 
stroomschema’s van Kneepkens & Von Blomberg (zie ook www.dinc-online.nl) voor het 
diagnosticeren van coeliakie bij kinderen een helder inzicht geven en goed gevolgd dienen te 
worden voordat met het advies voor een glutenvrij dieet gestart kan worden. 
Een ander punt van discussie was: als er sterk verhoogde TG2A en EMA waarden zijn maar er is 
nog geen HLA-typering gedaan start je dan wel of niet met het glutenvrije dieet? Als je het 
stroomschema voor kinderen voor diagnostiek coeliakie juist volgt, doe je dit nog niet. In de 
praktijk echter doe je het meestal wel; de aanwezigen merkten op tot nu toe altijd een positieve 
HLA-typering te zien bij sterk verhoogde (meer dan 10 keer dan normaal) waarden TG2A. 
Take home messages waren: 
Ga na bij verwijzing of de diagnose coeliakie op de juiste wijze is gesteld, bij het kind of de 
volwassene. Pas dan start je met begeleiding bij het glutenvrije dieet. Als diëtist heb je hier een 
belangrijke rol in. 
Bij volwassenen blijft biopsie de gouden standaard voor diagnose coeliakie. 
Ga bij twijfel over diagnose coeliakie in discussie met de verwijzer. Hulpmiddelen hierbij kunnen 
zijn de NHG standaard voedselovergevoeligheid, coeliakie 
(www.nhg.org/standaarden/volledig/nhg-standaard-voedselovergevoeligheid); de NCV 
huisartsenflyer (http://www.glutenvrij.nl/media/documenten/ncvhuisartsenfolder2014lr.pdf ) en 
de CBO-richtlijn coeliakie en dermatitis herpetiformis, 2008 (www.dinc-online.nl/literatuur, nr.5). 
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Fria bestaat 20 jaar en is familie-eigendom. Fria 
is gevestigd op 1 locatie (bakkerij en sales) in 
Zweden. Fria is markleider in glutenvrije 
producten in Scandinavië en marktleider 
glutenvrije diepvriesproducten in Noord 
Europa (meer dan 14 landen). Er heeft de 
afgelopen jaren een forse marktgroei 
plaatsgevonden, mede door de toename van 

mensen die gluten mijden/minderen zonder dat er 
sprake is van coeliakie. 

DINC ZOMER 2016 

Alle (diepvries) producten zijn gluten-, lactose- en koemelkvrij. De missie is” The good gluten free life”. Dit staat 
voor een goede verkrijgbaarheid, veiligheid en kwaliteit (smaak en uiterlijk). Recent zijn er nieuwe verpakkingen op 
de markt gebracht.  Alle producten worden gemaakt o.b.v. een unieke bakmix  (geheim recept) met pure 
tarwezetmeel (max 5-10 mg gluten/kg). Er is een vermoeden in Finland dat mensen met dermatitis herpetiformis 
meer klachten kunnen hebben na het gebruik van glutenvrij tarwezetmeel. 

De producten van Fria worden niet verrijkt met vitaminen/mineralen. Momenteel wordt er, net als in 
glutenbevattend brood in Zweden, geen gejodeerd zout in de producten gebruikt. Door de toevoeging van chiazaad 
is de structuur de afgelopen jaren verbeterd. De teff die in een nieuw product wordt gebruikt, wordt verbouwd in 
Nederland. Andere nieuwe innovaties zijn het gebruik van boekweit, haver en quinoa en toevoegingen van 
cranberries, ligonberries (een andere term voor de berg cranberry, vooral gebruikt in Scandinavië), en tuinbonen. 
Hot topics: tarwezetmeel, volkoren granen, vezels, suiker, zout, palmolie en biologische alternatieven. De definitie 
van volkoren graan is niet overal het zelfde; in Zweden valt alleen haver, rijst en gierst hieronder en niet 
bijvoorbeeld boekweit. Het “key hold sign” staat op producten die veel volkoren granen, weinig zout, etc. bevatten. 
Sommige broden bevatten meer vet door de aanwezigheid van zaden. De distributie in Nederland gebeurt door 
Damhert, dus is het te vinden in o.a. Jumbo, AH en natuurvoedingswinkels.  
In Zweden zal er in de herfst 2016 een campagne gestart worden om de diagnostiek van coeliakie te verhogen door 
de huisartsen te informeren over coeliakie. In Finland duurt het gemiddeld 3 jaar en in Zweden 10 jaar voordat de 
diagnose wordt gesteld. Ook in de Nederlandse situatie is nog veel spreiding tot het moment van diagnose. 


