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Diëtisten Info Netwerk Coeliakie 

DINC stond met een 
netwerktafel op de ALV  

Tijdens de ALV van de NVD op dinsdag 1 november stond 
DINC met een netwerktafel. We hebben weer nieuwe 
aanmeldingen voor deze nieuwsbrief. In totaal lezen 431 
diëtisten onze nieuwsbrief. 
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Feit & Fabel 

Nieuwe leden 

Eerstegraads familieleden van 
een patiënt met coeliakie 
hebben 
5 tot 10% kans op deze ziekte. 
 
Feit 
Het wordt aangeraden 
eerstegraads familieleden 
serologisch te screenen, 
ongeacht de aan- of 
afwezigheid van klachten. 
Kinderen van 
coeliakiepatiënten worden 
daarom vanaf hun derde 
levensjaar gescreend. Op deze 
leeftijd voert men ook een 
HLA-DQ-typering uit. Bij 
afwezigheid van HLA-DQ2 en 
-DQ8 hoeft het kind in de 
toekomst niet meer gescreend 
te worden. Is een van de twee 
allelen wel aanwezig, dan zal 
men de serologische test elke 
één tot twee jaar herhalen en 
bij positieve uitslag een dunne 
darmbiopsie uitvoeren. 
 

 

Abonneren op de Nieuwsbrief 
van Dr. Schär Institute? 
Dit kan via de mail: 
professional@drschaer.com 
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Glutenvrije pasta’s 
proeven 

Er komen steeds weer nieuwe merken die 
glutenvrije pasta maken op de markt. Wij 

beoordelen een aantal. 

Pedon 
Zij maken een Rode Linzen pasta met als ingrediënt: Rode 
linzenmeel. Voedingswaarde per 100 gram: 333 kcal, 1,7 g 
vet waarvan 0,4 g verzadigd, 51,6 g Koolhydraten, 24,8 g 
Eiwit, 6 g voedingsvezel, 0,002 g zout, 5,2 mg Fe en 3,2 mg 
Zn, 69,9 mg Mg 
 
Een Groene Erwten pasta met als ingrediënt: Groene 
erwtenmeel. Voedingswaarde per 100 gram: 339 kcal, 2,2 g 
vet waarvan 0,5 g verzadigd, 54,5 g Koolhydraten, 21,6 g 
Eiwit, 7,5 g voedingsvezel, 0,14 g zout, 4,1 mg Fe 

Your Nature 

Fit 'n' Free Kikkererwten Pasta is een pasta 
op basis van kikkererwten. 
Voedingswaarde per 100 gram: 360 kcal, 
5,8 g vet waarvan 0,8 g verzadigd, 50 g 
Koolhydraten, 20 g Eiwit, 14 g 
voedingsvezel, <0,01 g zout 

King Soba 

Zoete aardappel – boekweit 
noedels 
Ingrediënten: boekweitmeel en 
meel van zoete aardappelen  
Voedingswaarde per 100 gram: 
309 kcal, 1,8 g vet, 56 g  waarvan 
0 g verzadigd, Koolhydraten, 14,5 
g Eiwit, 7 g voedingsvezel, 36 mg 
Ca, 3,6 mg Fe 

Fit n’Free 

Boekweit pasta.  
Ingrediënten: boekweitmeel 
Voedingswaarde per 100 
gram: 339 kcal, 2,7 g vet 
waarvan 0,6 g verzadigd, 68 g 
Koolhydraten, 9 g Eiwit, 3,4 g 
voedingsvezel, 0 g zout 

De glutenvrije pasta’s kunnen ingedeeld worden 
op basis van:  
1) peulvruchtenmeel (kikkererwten, groene 
erwten en linzen) 
2) van nature glutenvrij meel (boekweit, zoete 
aardappelen). Niet hier genoemd maar wel te 
koop zijn bijvoorbeeld mais(zet)meel, en 
(zilvervlies)rijstmeel. 
Bij pasta’s is de bite van belang: wij vonden die 
van kikkererwten, rode linzen en boekweit goed 
en stevig, ‘wat te kauwen’. De pasta van groene 
erwten ook, maar de smaak van groene erwten 
domineert sterk: deze is daarom moeilijk neutraal 
te gebruiken. 
Een belangrijk punt in een glutenvrij dieet is het 
voedingsvezelgehalte. De pasta van 
kikkererwtenmeel steekt er met kop en schouders 
bovenuit.  
De pasta van zoete aardappelen met boekweit 
beoordelen wij als slap, plakkerig. Als ingrediënt 
voor bijvoorbeeld soep is deze goed te gebruiken 
maar zo als pasta weinig aantrekkelijk. 
Veel van de genoemde pasta’s zijn in 
natuurvoedingswinkels te koop en dan biologisch. 
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Ik ben Lisanne Bosch, zelfstandig gevestigd 
diëtist in Den Bosch. Mijn praktijk 
(Voedingsadvies Brabant) is speciaal gericht op 
mensen met buikklachten en coeliakie. Naast 
het werken als diëtist heb ik in het kader van 
mijn master het afgelopen jaar onderzoek 
gedaan bij het VU medisch centrum. Samen 
met Chris Mulder, Tom van Gils en nog 
enkele andere onderzoekers heb ik de 
botmassa van coeliakiepatiënten in Nederland 
in kaart gebracht. Ook heb ik gekeken naar de 
laatste literatuur over voeding bij coeliakie. Als 
ervaringsdeskundige vind ik het onwijs 
interessant om meer te weten te komen over 
coeliakie en deze kennis te spreiden onder 
diëtisten, patiënten en andere zorgverleners. 
Door mijn bijdrage te leveren aan DINC hoop 
ik mee te kunnen helpen om coeliakie en een 
gezond glutenvrij dieet 
meer bekendheid te 
geven in de (medische) 
wereld! 

Volgens de Europese uitvoeringsverordening  zijn de toegestane vermelding over de afwezigheid of de 
verminderde aanwezigheid van gluten in levensmiddelen; 
A.  Algemeen: 

• Glutenvrij: mag alleen gebruikt worden als het glutengehalte van het aan de eindconsument 
verkochte levensmiddel maximaal 20 mg/kg bedraagt 

• Met zeer laag glutengehalte: alleen als het glutengehalte van het aan de eindconsument verkochte 
levensmiddel- dat bestaat uit een of meer ingrediënten die van tarwe, rogge, gerst of haver of 
kruisingen ervan zijn vervaardigd en speciaal zijn verwerkt om het glutengehalte te verlagen- 
maximaal 100 mg/kg bedraagt. 

B. Aanvullende voorschriften voor levensmiddelen die haver bevatten. 
Haver in levensmiddelen waarop de vermelding ‘glutenvrij’ of ‘met zeer laag glutengehalte’ is 
aangebracht moet speciaal zijn geproduceerd, bereid en/of verwerkt om verontreiniging met tarwe, 
rogge, gerst of kruisingen ervan te vermijden en het glutengehalte van deze haver mag maximaal 20 
mg/kg bevatten. 

De overige aanduidingen (geschikt voor personen met een  glutenintolerantie of geschikt voor coeliakie 
patiënten) mogen bovenstaande aanduidingen vergezellen. 
  
Wat betreft haver staat er nog het volgende: 
De meeste personen met een glutenintolerantie kunnen haver consumeren zonder dat dit schadelijke 
gevolgen voor hun gezondheid heeft. Deze kwestie wordt door de wetenschap nog verder bestudeerd en 
onderzocht. Een belangrijk probleem is echter de mogelijke verontreiniging van haver met tarwe, rogge of 
gerst tijdens de oogst, het transport, de opslag of de verwerking van de granen. Daarom moeten de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven bij producten die haver bevatten, rekening houden met het gevaar 
van glutenverontreiniging wanneer ze informatie over die producten verstrekken. 

Nieuw in de Warenwet 

Nieuw lid: Laura Kool 
Graag wil ik mij voorstellen als 
nieuwe diëtist van de 
Nederlandse Coeliakie 
Vereniging 
Mijn naam is Laura Kool, ik ben 
35 jaar en ik woon samen met 
mijn man en twee kinderen van 

4 en 6 jaar in Utrecht. Als diëtist heb ik gewerkt in 
diverse diëtistenpraktijken in Amsterdam en Utrecht. 
In 2013 ben ik begonnen met mijn eigen 
diëtistenpraktijk in Utrecht. Hier heb ik als diëtist 
veel patiënten (volwassenen en kinderen) met 
coeliakie begeleid in de periode vlak na de 
diagnosestelling. In mijn eigen praktijk richt ik me 
vooral op zwangere vrouwen, baby’s/kinderen en 
coeliakie patiënten. Het leuke aan mijn nieuwe 
functie bij de NCV is dat ik veel dingen uit mag gaan 
zoeken. Als patiënt met coeliakie kom je veel dingen 
tegen in de praktijk waar je zelf niet meer uitkomt. 
Op internet en in het dagelijks leven heb je te maken 
met veel verschillende soms tegenstrijdige, 
informatiestromen. Ik probeer de vraagstelling van de 
patiënt helder te krijgen en op een beknopte en goed 
onderbouwde manier de vragen te beantwoorden. Als 
er klachten komen over een bepaald product of 
horeca onderneming, dan onderneem ik stappen om 
tot de bodem uit te zoeken hoe de vork in de steel zit. 
Dit speurwerk vind ik heerlijk om te doen. 
 

Nieuw lid: Lisanne Bosch 


