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LENTERECEPTEN
VOGELNESTJES EN 
PAASBROOD

BLAASJES, 
ONVERDRAAGLIJKE JEUK, 
ONWETENDE ARTSEN EN 
NIET-WERKENDE ZALF... 
DERMATITIS HERPETIFORMIS

serveren&koken3 CHEFS OVER GLUTENVRIJ

Schär Pausa ciok, ons nieuwe kleine chocoladetaartje: 
luchtige biscuit met binnenin een laagje heerlijke melkcrème en

 rondom zachte melkchocolade – natuurlijk glutenvrij. 
Maak van de dag een feestdag met het kleine verwentaartje van Schär: 

bij het ontbijt, in de pauze of onderweg. 
Wij zorgen voor u – omdat uw genot voor ons belangrijk is.

Meer zoete lekkernijen vindt u op
 www.schaer.com 

ZZOONNNDDEERRR kk leeuruursttooffffeenn eenn 

ccoonnnsseervvveerrinngggsssmmiidddddeeleeenn!!

  Vers uit de  

     koelkast 
het lekkerst!

taartje
Het kleine  

    voor de 
grote momenten

Schär is de nummer één in Europa voor een glutenvrij leven:
• natuurlijk glutenvrij < 20 ppm • veelzijdig en breed assortiment 
• baanbrekend onderzoek • de beste kwaliteit
• meer dan 25 jaar ervaring • in heel Europa verkrijgbaar
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Voorwoord
Van de Voorzitter
Het lustrumjaar 2009 ligt weer achter ons en geeft ons gelegenheid even terug te 

kijken. 2010 ligt voor ons en ik hoop dat we dat weer tot een succes kunnen maken.

Mijlpalen in 2009
Viering van ons 35 jarig bestaan in Amsterdam. Ruim 1600 leden bezochten dit lustrum

Viering van het 13e Internationale Coeliakie Symposium in het MuziekTheater van 6 

– 8 april. Dit wereldcongres trok 660 bezoekers en kon ondanks de financiële crisis 

succesvol afgesloten worden

Lancering van onze nieuwe website met een besloten gedeelte voor onze leden

Inmiddels zijn er drie mooie informatiebrochures verschenen voor kinderen van 0 - 5 jaar, van 6 – 10 jaar en 

voor onze jeugd van 11 – 15 jaar. Voor de jongeren van 16 – 26 jaar zijn we nu bezig een informatiebrochure te 

maken in overleg met afdeling Jong en Glutenvrij. 

Het kinderboekje Celia en het Koekjesfeest is in december verschenen. We zijn heel blij dat we dit leuke en mooi 

geïllustreerde boekje uit Chili mochten vertalen.

Dan opnieuw weer de enorme groei aan nieuwe leden. 1057 nieuwe leden zijn erbij gekomen, en helaas hebben 

ook weer 370 leden hun lidmaatschap om diverse redenen opgezegd. 139 leden geven geen reden op voor hun 

opzegging! Dat vinden we jammer, want dan weten we ook niet wat we moeten verbeteren. 

Met zorgverzekeraar Trias nieuwe afspraken gemaakt over de glutenvrije vergoeding in de aanvullende verzeke-

ring. Naar de toekomst krijgen alleen leden van de NCV via hun eigen collectieve contract nog een vergoeding 

voor het glutenvrije dieet. Bij alle andere collectieve contracten(zoals bijvoorbeeld PCOB) is de glutenvrije ver-

goeding door Trias geschrapt. 

De eerste afspraak is gemaakt dat een grote leverancier 10% korting geeft aan leden van de NCV. In 2010 willen 

we ook andere leveranciers gaan benaderen, zodat het lidmaatschap nog meer toegevoegde waarde krijgt. 

Wat gaat 2010 ons brengen?
NCV krijgt een (parttime) directeur (zie ook de advertentie op pagina 44 en op onze website)

Gezien de enorme groei die de NCV de laatste jaren heeft doorgemaakt, wordt het tijd dat de NCV net als veel 

andere patiëntenverenigingen van deze omvang een directeur aanstelt, die veel uitvoerend werk kan overnemen 

van het bestuur. Het bestuurswerk is de laatste jaren steeds maar in omvang gegroeid en in het kader van de 

verdere professionalisering is het goed dat er een directeur komt, waardoor het wellicht ook makkelijker wordt 

om landelijke bestuurders te krijgen. Het bestuur kan dan van een uitvoerend bestuur meer toegroeien naar een 

bestuur op afstand.

jaarVergadering op 24 april
Natuurlijk hoop ik dat u weer in grote getale aanwezig zult zijn op onze jaarvergadering. 

De programmacommissie heeft weer een mooi programma samengesteld. Ook hopen we op de statutaire  

vergadering u de nieuwe directeur en de nieuwe voorzitter te kunnen voorstellen. 

En ik heb de stille hoop dat ik als vertrekkende voorzitter ook een compleet landelijk bestuur kan nalaten. Ik 

hoop dat u mij daarbij nog een beetje wilt helpen. We zoeken nog een bestuurslid Vrijwilligers & Jongeren en 

Frits Janssen, portefeuillehouder Internationaal en Voeding wil graag ook het stokje dit jaar aan iemand overdra-

gen. Kent u iemand, laat het mij weten.

op zoek naar Meer aMbassadeurs
Belangrijke aanbrengers van nieuwe leden zijn specialisten, zoals MLD-artsen en kinder MLD-artsen en de dië-

tisten. Vorig jaar werd via internet 27% lid van de NCV, via de specialisten 25% en via de diëtisten 22%. Dat is 

dan ook de reden dat wij deze specialisten en diëtisten actief gaan benaderen om ze te bedanken voor hun 

medewerking, maar vooral ook om hen te vragen om door te gaan met het actief promoten van de NCV.

Ik hoop velen van u te zien op de jaarvergadering in april 2010.

Louk de Both,  VOORz I T T ER   voorzitter@glutenvrij.nl



wat is...

C O L O F O N

hOOFdRedaCtie Astrid ter Borgh
redactie@glutenvrij.nl
RedaCtie Jacqueline Baas, Stefan van Dieren
donck, Irene Engelbertink, Charlotte Leenaers, 
Maaike van Soest, Anita Veenhof, Hans 
Vlaskamp
VeRdeR weRkteN mee Jeandrine Bokma, Louk de 
Both, Astrid Klein Oonk, Florence van Klinken, Chris 
Mulder, Loucky Spit, Marianne van der Zwaag
VORmgeViNg Mirjam Borsjé
FOtOgRaFie/iLLustRatie Mirjam Borsjé, Jeandrine 
Bokma, Astrid Klein Oonk, Florence van Klinken, 
Hans Michielsen, Anita Veenhof.
dRukweRk Van de Sande, Nootdorp
issN 1570  5420 / isBN 01694928
medisChe adViesRaad C.J.J. Mulder (voorzitter) 
MDLarts, P. Wahab (secretaris) MDLarts
diëtist Florence van Klinken
Tel: 033 480 93 75  
ma t/m vrij tijdens kantooruren 
dietist@glutenvrij.nl
medisChe VRageN  
Tel: 033 247 10 40
medische.vragen@glutenvrij.nl
iNgezONdeN BRieVeN, CORRespONdeNtie 

LedeNadmiNistRatie eN VRageN

kantoor NCV: 
Postbus 65, 3860 AB Nijkerk 
Tel: 033 247 10 40
ma t/m vr van 9.00  17.00 uur
Jeanet Huigen, Jacqueline Kieft (bureauhoofd) 
Margreet van ‘t Land, Mieke van Roemburg, 
Jim Kuppen, Heidi Schelling, Carla Groeneveld
info@glutenvrij.nl / voor actuele informatie 
zie ook www.glutenvrij.nl
LidmaatsChap/dONaties

Contributie per jaar € 30,
bij automatische incasso € 25,
giRONummeR: 3395313 t.b.v. penningmeester 
Nederlandse Coeliakie Vereniging. 
Voor buitenland: IBAN: NL43INGB0003395313, 
BIC: INGBNL2A
Veranderingen, zoals verhuizing, overlijden, 
opzegging lidmaatschap, graag melden bij het 
kantoor van de NCV. Opzeggingen graag 
uiterlijk 31 december schriftelijk doorgeven.
VOORzitteR Louk de Both, 
voorzitter@glutenvrij.nl
seCRetaRis Connie Bloemheuvel, 
secretaris@glutenvrij.nl
peNNiNgmeesteR Wijnand Herman, 
penningmeester@glutenvrij.nl
BeLaNgeNBehaRtigiNg Hanny van Wezel
belangenbehartiging@glutenvrij.nl
iNteRNatiONaLe CONtaCteN  

Frits Janssen, internationaal@glutenvrij.nl
pR, VOORLiChtiNg, spONsORiNg

Vacature, voorlichting@glutenvrij.nl
CONtaCt pROduCeNteN eN impORteuRs

Gustav Calkhoven, gustav.calkhoven@glutenvrij.nl
VRijwiLLigeRs- eN jONgeReNORgaNisatie

Vacature 
CONtaCt jONgeReN 

Stefanie Jetten, jongeren@glutenvrij.nl
iNFORmatie OVeR adVeRteReN 
advertenties@glutenvrij.nl

Volgende uitgave verschijnt eind mei 2010. 
Kopij inleveren vóór 12 april 2010.

Algemene informatie
d e  V e R e N i g i N g
De Nederlandse Coeliakie Vereniging is een belangenorganisatie voor mensen met 
coeliakie of dermatitis herpetiformis. Doel van de vereniging is het leven met een 
glutenvrij dieet te vergemakkelijken en de belangen van de coeliakiepatiënten te 
vertegenwoordigen. Mensen met coeliakie, familieleden en verder iedereen die de 
doelen van de vereniging ondersteunt, kan lid worden van de NCV. 
De vereniging wordt gefinancierd door contributies, subsidies en donaties. Stort 
u een hoger bedrag dan het vereiste bedrag voor lidmaatschap, dan zal het meer
dere door de vereniging worden aangewend voor belangenbehartiging van men
sen met coeliakie. De Nederlandse Coeliakie Vereniging is als patiënten  vereniging 
aanges loten bij de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), de Nederlandse Patiënten 
Consumenten Federatie (NPCF) en de Association of Euro pean Coeliac Societies 
(AOECS). 

R e g i O C O N ta C t e N
de NCV is verdeeld in regio’s. elke regio heeft een regiobestuur dat activiteiten 
zoals baklessen, informatie bijeenkomsten en regiodagen organiseert. 
Voor elke regio is er een contactpersoon die vragen beantwoordt en informatie  
verstrekt over activi teiten binnen uw regio.

RegiO Naam teLeFOONNummeR

FRiesLaNd Corrie Baas 0518  84 28 44

gRONiNgeN Gerard en Hilly Burema 0594  58 12 15

dReNthe Anita Corsten 0592  34 78 87

OVeRijsseL Tonny Haverkort  tonnyhaverkort@hotmail.com
Lisette Leusenkamp   rl.leusenkamp@home.nl

0546  64 38 02

074  250 53 37

geLdeRLaNd Ben Boekhorst  026  325 24 73

utReCht/FLeVOLaNd Vacature

NOORd-hOLLaNd Vacature

zuid-hOLLaNd Fiet van Mourick (voor 50+)

Paula de Jong                       06 1329 1369

010  482 90 15

 (0174) 41 84 41

NOORd-BRaBaNt/

zeeLaNd

Beppie Ouwerling 076  501 61 80

LimBuRg Ine Simons  0464  51 89 33

d i e e ta dV i e s 
als u problemen heeft met uw glutenvrije dieet en daarmee niet terecht kunt bij 
een diëtist in uw naaste omgeving, schroom niet om de NCV-diëtiste te mailen, te 
schrijven of te bellen. dat is Florence van klinken, zie gegevens in het colofon.

V e R a N t w O O R d i N g
Overname van teksten is alleen toegestaan met bronvermelding en mits een exemplaar 
van de uitgave waarin overname plaatsvindt, wordt toegezonden aan het kantoor van 
de NCV. De NCV draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de adverten-
ties en de geplaatste stukken. U dient zelf te beoordelen of de geadverteerde producten 
voor u van belang zijn.

g L u t e N V R i j  m a g a z i N e
Glutenvrij Magazine verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van: 
Nederlandse Coeliakie Vereniging, Stationsweg 6B, Nijkerk. 
Postbus 65, 3860 AB Nijkerk. Telefoon: (033) 247 10 40. Fax: (033) 247 10 42. 
E-mail: redactie@glutenvrij.nl   Internet: www.glutenvrij.nl



wat is...•  c o e l i a k i e
 Coeliakie (spreek uit: seuliakié) is een chronische ziekte die haar oorzaak vindt in een 

overgevoeligheid van de dunne darm voor gluten. Gluten is een eiwit dat voorkomt 

in tarwe (ook spelt), rogge, haver, gerst en kamut. Bij coeliakiepatiënten wordt het 

slijmvlies van de dunne darm door gluten beschadigd. Zij moeten daarom een glu

tenvrij dieet volgen. Als gluten aan het dieet wordt onttrokken, herstelt zich de dunne 

darm en verdwijnen de ziekteverschijnselen. Coeliakie kan worden aan getoond door 

een biopsie van de dunne darm. Daarbij worden stukjes weefsel van het darmslijm

vlies weggenomen en microscopisch onderzocht.

•  d e r m at i t i s  h e r p e t i f o r m i s
 Dermatitis herpetiformis (ook wel ziekte van Dühring genoemd) is een aan coeliakie 

verwante aandoening. Het uit zich als een chronisch, jeukende huidaandoening. Deze 

ziekte ontstaat door een overgevoeligheid voor gluten. Niet iedereen met coeliakie 

heeft hier last van. Omgekeerd geldt dat bijna iedereen met dermatitis herpetiformis 

dezelfde afwijkingen aan het darmslijmvlies heeft als bij coeliakie, maar in minder 

ernstige mate. Naast medicijnen bestaat de behandeling uit het volgen van een glu

tenvrij dieet.

Op onze website www.glutenvrij.nl vindt u behalve nieuws ook een 
archief met een heleboel informatie. 

Inhoud
COVeRFOtO: Mirjam Borsjé
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Wilt u iets vragen of vertellen, geef 
het door via redactie@glutenvrij.nl

Redactioneel
Ik betrap me erop dat ik vaak op deze plek zit te vertellen hoe goed het alle-
maal gaat. Dat coeliakie steeds bekender wordt, er zoveel onderzoek wordt 
gedaan, glutenvrije producten steeds breder en beter verkrijgbaar zijn en 
dat mensen in de omgeving snappen dat het glutenvrije dieet helaas altijd 
en overal een serieuze zaak is.  Het is ook allemaal waar, maar ik wil het ook 
vooral zo graag… Soms echter heb ook ik er genoeg van. Dan lijkt het wel of 
alle begrip en attentheid die er bij zoveel mensen is, even uit mijn hoofd is 
weggevaagd.  Dat was vorige week het geval. Toen kwam de oudste dochter 
(we hebben er twee, allebei met coeliakie) thuis met de mededeling dat ze, 
samen met een stel andere meiden uit haar klas, bij een klasgenootje was uit-
genodigd voor het avondeten voordat ze samen naar een feest zouden gaan. 
“Als je maar wel je eigen eten meeneemt”, had het klasgenootje gezegd. Toen 
mijn dochter vroeg wat ze dan gingen eten, was het antwoord: ”Maakt niet 
uit, jij mag het niet”. 
Ik had het kunnen weten. Al toen ze zes was, verzochten de ouders van 
ditzelfde meisje – hoogopgeleid, moeder arts - mijn dochterlief bij het kin-
derfeestje behalve het cadeautje ook ál haar eten mee te nemen, “anders was 
het zo ingewikkeld”, grrrrr! Slot van het liedje was dat ze vorige week maar 
gewoon thuis at. Naast pijn ook te trots om te ‘buigen’.
Oké, toch een positieve uitsmijter. Jongste dochter (9) had in februari het 
feestje van een vriendinnetje. Het bleek ons eerste feestje-zonder-regelwerk, 
want zoals de vader zei: “De problematiek is hier bekend.” Zijn vrouw heeft 
zelf coeliakie… Niet leuk voor haar natuurlijk, maar wat was het fijn! Zeker 
omdat alle gastjes maar meteen alles glutenvrij aten!

Astrid ter Borgh  REDACTIE GLuTENVRIJ MAGAZINE
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van de lezer
B r i e v e n  •  r e a c t i e s  •  o p r o e p e n  •  t i p s

Brieven geven de mening van de schrijver weer, niet van de redactie of van de NCV. De redactie  behoudt zich het recht voor brieven niet te 
plaatsen of in te korten. Vermeld altijd naam, adres en telefoonnummer voor eventuele nadere vragen. Brieven worden geplaatst met alleen 
de naam van de afzender met de woonplaats, tenzij volledige adresmelding door de inzender gewenst wordt. Ingezonden brieven zonder naam 
en adres van de afzender worden niet geplaatst.

stuur uw brief of reactie bij voorkeur per e-mail naar: Redactie@glutenvrij.nl Brieven per post niet langer dan 125 woorden. 
redactieadres: NCV, t.n.v. Glutenvrij Magazine, Postbus 65  3860 AB  Nijkerk.

onder redactie van Charlotte Leenaers

slechte ervaringen horeca
gasterij Kasteel terborgh, Schinnen

na een fantastisch stuk wandelen in 

Limburg aten wij bij Gasterij Kasteel 

terborgh in Schinnen. een prachtig 

oud kasteel dat reclame maakt met 

een glutenvrije menukaart. deze kaart 

zag er ook goed uit met veel smake-

lijke gerechten. Wij kozen het meest 

eenvoudige gerecht; frites met knak-

worst en appelmoes. de dag erna 

is de rekening pas echt gekomen 

met buikpijn, diaree en moeheid. 

Geen aanrader dus. Maar… we laten 

ons zeker niet buiten spel zetten. er 

bestaan genoeg restaurants  die wel 

kundig zijn.

Familie Borst, Maastricht

hotel in dordogne
Ons reisbureau had van tevoren bij 

het hotel gemeld dat ik een glutenvrij 

dieet volg en een lijst gestuurd in het 

Frans waarop stond wat ik wel en 

niet mag. Onze reisleider had bericht 

gehad van mijn dieet, maar zei van 

niet. Het hotel wist ook nergens van. 

Ook nadat ik ter plekke nogmaals 

de lijst met informatie had gegeven, 

deden ze er niets mee. Wij vonden 

een winkeltje achter het hotel met 

glutenvrije producten en tipten het 

hotel. Pas drie dagen later nadat we 

flink boos waren geworden, kreeg ik 

een glutenvrij broodje. Waardeloos.

grand hotel de souillac, 46200 

Souillac, Frankrijk.

Mevrouw M.L.E. Mahu-Ferket, 
Graauw

Wie heeft ervaring  
met reizen naar…
West-canada

in juli 2010 zijn we van plan om een 

rondreis door West-Canada te maken. 

Uiteraard gaan er glutenvrije producten 

mee, maar wie heeft ervaring met glu-

tenvrij eten daar? en zijn er glutenvrije 

producten te koop en hoe zit het met 

eten in restaurants? Graag reacties naar 

aalbr@kabelfoon.nl. Bij voorbaat dank,

Ria Aalbregt, Naaldwijk.

australië

Met mijn zoon ga ik naar Australië. We 

maken een tussenstop in Singapore of 

dubai Hoe doe je dat met glutenvrij 

eten en met medicijnen onderweg? Mag 

ik eten meenemen? Graag ontvang ik 

tips en suggesties. Alvast bedankt.

Lizet verwilligen, georli@zeelandnet.nl, 

(0114) 31 25 07. 

maleisië

Mijn man, twee dochters en ik (gluten-

vrij) willen in juni een rondreis maken 

door het westen en oosten van Maleisië, 

gelegen op Borneo. Alleen de tickets zijn 

geboekt. Heeft iemand glutenvrije reiser-

varing in dat gedeelte van Azië?

Gerda van Roessel, Beneden-Leeuwen, 

gerdavanroessel@gmail.com

 

positief over patagonië
in november en december 2009 zwierf ik 

een maand door Patagonië, in Argentinië 

en in Chili. Het was opvallend dat ik 

alleen maar hoefde te zeggen “Soy 

celiaca”. in ieder restaurant, van de een-

voudige berghut tot het toprestaurant, 

wist men na die twee woorden genoeg.

in Argentinië stond in vrijwel iedere 

supermarkt een rek met glutenvrije pro-

ducten (koekjes, pasta, meel maar geen 

brood) en met gewone rijstwafels.

Op heel veel gewone producten stond 

ook het bekende logo en ‘Libre de glu-

ten’ of ‘Sin tacc’.

in Chili was helaas niets te koop, behal-

ve in een natuurwinkel op Paaseiland.

Als lezers meer willen weten kunnen ze 

mij bellen of mailen: (043) 604 16 03 of 

m.e.vandenbergh@hetnet.nl.

Mariet van den Bergh, Berg en Terblijt

glutenvrije hosties? Mijn kleinzoon met coeliakie doet 

binnenkort zijn eerste Heilige Communie. Gewone hosties zijn niet glutenvrij. 

Bestaan er glutenvrije hosties? Mevrouw Elderman

reactie redactie: Er bestaan hosties van glutenvrij gemaakt 
tarwezetmeel. De grondstof hiervan is Wheatex 9010. De hosties zijn te 
bestellen via  Kentalis (voorheen het Instituut voor Doven), Theerestraat 
42 in Sint Michielsgestel. Het telefoonnummer van de hostiebakkerij is 
(073) 558 84 33. Van tevoren overleggen met de parochie is aan te bevelen.
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advertentie 
Met verbazing heb ik de advertentie 

gezien van Le Poole in het vorige num-

mer. Het is een foto waarop de bak-

ster geen handschoenen draagt bij het 

‘bakproces’, haar haren onder de muts 

vandaan komen en de bakplaat te vies 

is om beet te pakken. Helaas, is het, 

volgens mij, een reële foto! de stroop-

wafels op de achtergrond komen van de 

lopende band! ik mag toch hopen dat 

bij het bakproces van glutenvrije produc-

ten zorgvuldig wordt omgesprongen…  

Mevrouw De Vries

reactie van de redactie 
De advertenties in dit blad vallen 
onder de verantwoordelijkheid van de 
adverteerders. Zie daarvoor ook pagina 
4 onder ‘Verantwoording’.

gezellig glutenvrij! 
ik ben rieke, ik ben 11 jaar oud en heb sinds een half jaar coeliakie. dus sinds 

toen ben ik glutenvrij gaan eten. in het begin viel dat zeker niet mee! nu ben 

ik er wel aan gewend en bakken we heel veel. de appelkruimeltaart met haver 

is mijn favoriete recept. die bak ik dan ook voor elke verjaardag! Mijn oma en 

oom hebben ook coeliakie. daarom wist ik er al best veel van. Bakken vind ik 

heel leuk en erg gezellig, samen met mijn moeder. en ik heb van Sinterklaas een 

hele mooi schort gekregen. die gebruik ik bijna elke dag! ik gebruik bijna altijd 

de recepten van de website www.glutenvrijerecepten.come2me.nl van Jeandrine 

Kastelein. die lukken altijd!

Rieke (11)

geachte redactie,
in het interviewen met Kinderarts frank Kneepkens was een vraag over 

het winden laten. niet door coeliakie laat men meer winden, wel door het 

gebruik van bepaalde meelsoorten, o.a. maïs. sommige merken, vooral 

het merk schär, waarvan in het bijzonder na het eten van hun stokbrood, 

men veel last van winderigheid kan hebben. dus niet alleen de bonen 

veroorzaken deze narigheid. noch de deutse, engelse of franse merken 

geven zoveel last van winderigheid als schär.

Mevrouw M.J. Cremer-Driessen

oproep 
voor hulp

oudere dame heeft sinds 

1952 coeliakie en last van 

een spierziekte. Wie wil 

er zo nu en dan voor haar 

koken en/of iets lekkers 

voor bij de thee maken? 

ze woont in amsterdam-

zuid. uiteraard staat hier 

een vergoeding tegenover. 

haar contactgegevens zijn 

op te vragen via de ncv; 

(033) 247 10 40 of 

info@glutenvrij.nl.

JA! Ik wil graag de CVV mazzeltas! 
 ”CVV: eerlijk over glutenvrij” 

Naam: ………………………………..  M/V 
Adres: ………………………………………... 
PC + Woonplaats: ……………………….. 
……………………………………………………. 
Email: ………………………………………….. 

 
  

CVV Wijhe B.V.
Industrieweg 16
8131 VZ Wijhe

T +31 (0)570 52 11 70
F +31 (0)570 52 33 55

info@cvvglutenvrij.nl 
www.cvvglutenvrij.nl

Centrum voor Verantwoorde Voeding

      ●  Breed assortiment 
      ●  Uniek in diepvries 
      ●  Gunstig geprijsd 
      ●  Gecontroleerde kwaliteit

Kennis maken met de producten van CVV?
 

Zaterdag 24 april a.s. is CVV prominent aanwezig 
tijdens de ALV in de Reehorst in Ede.

 
Knip deze advertentie uit en vul de bon in. 

U levert bij onze stand de bon in en u 
ontvangt de gratis mazzeltas van CVV!

Wijhe BV Glutenvrij
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uw voedingsspecialist!
Met een ruime keuze aan produc-
ten, laat Damhert je de hele dag 
glutenvrij genieten en bovendien 
je reserve aan voedingsstoffen 
weer opbouwen.

Bezoek onze website
www.damhert.com
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Taste-it
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Onze producten zijn verkrijgbaar bij uw supermarkt of online: www.thegoodfood.eu!
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Rijnlaan 167, 3522 BJ Utrecht, Tel: 030-2881333
Winkel geopend: woensdag t/m zaterdag vanaf 10.00 uur.
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krabben dan

Blaasjes, onverdraaglijke jeuk, onwetende artsen en niet-werkende zalfjes... 

Lees  de persoonlijke verhalen van mensen met dermatitis herpetiformis (DH), 

een aan coeliakie verwante ziekte. Boeiend en soms verbijsterend.  

teKst Barbera Elgersma illUstratie Hans Michielsen foto’s privéalbum geïnterviewden

“Stop met

stopt de ”

plekken waar dermatitis herpetiformis 

kan voorkomen op het lichaam.
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Karel van der leest (59 jaar) heeft al ruim 26 
jaar dermatitis herpetiformis (dH). Binnen drie maan-
den was duidelijk dat hij dH had, maar vooral wat er 
ná die diagnose gebeurde is opmerkelijk. "In de zomer 
van 1983 wilde ik een baard laten staan. daar kreeg 
ik toen jeuk in en vervolgens kreeg ik vreselijke jeuk 
bovenop mijn hoofd. Je zag allemaal piepkleine blaas-
jes. de huisarts had allerlei zalfjes en medicijnen, maar 
niets hielp. de eerste dermatoloog waar ik bij belandde 
zei al gauw dat het psychosomatisch was: "als u stopt 
met krabben, dan stopt ook de jeuk." Maar daar geloof-
de ik zelf niet in! via de huisarts van mijn ouders 
kwam ik terecht bij een andere dermatoloog. Zij zag 
meteen dat ik dH had, wat ook bleek uit een huidbiop-
sie die zij deed. Zij dacht dat ik dan zeer waarschijnlijk 
ook coeliakie moest hebben. Over een darmbiopsie 
werd niet gesproken. Ik startte met het medicijn dap-
son en het glutenvrije dieet. na een paar maanden 
kreeg ik echter bloedarmoede en ben ik overgestapt 
op het weinig bekende sulfapyridine. Ook dit werkte 
gelukkig goed tegen de jeuk. trouwens, behoorlijk wat 
mensen met dH weten niet van het bestaan van dit 
medicijn, terwijl het toch een goed alternatief is.”

Grote blazen
"Op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe der-
matoloog en die vond dat de huisarts maar de con-
troles moest doen, omdat hij niets meer voor mij kon 
betekenen. deze stuurde mij op een gegeven moment 
naar een gastro-enteroloog. nadat die mij een aantal 
jaren onder behandeling had, vroeg hij zich af, of ik 
vanwege de prima bloedwaarden en het feit dat ik dH 
had, eigenlijk wel coeliakie had. “Gaat u maar gluten 
eten!” na een paar maanden voelde ik mij volkomen 
ellendig. toen is er wel een biopsie genomen en vast-
gesteld dat ik coeliakie heb. Maar door dat gluten eten 
sloeg dH hard toe! Ik kreeg ontzettende jeuk en grote 
blazen. de sulfapyridine hielp niet voldoende en toen 
heb ik tijdelijk weer dapson gebruikt. Omdat ik daar 
opnieuw bloedarmoede van kreeg, stapte ik weer over 
op sulfapyridine. na een paar maanden is er toen weer 

een biopsie genomen en bleken mijn darmen weer op 
orde te zijn.
Omdat ik vermoeidheidsklachten kreeg en mijn bloed-
aanmaak niet helemaal op orde was, ben ik op advies 
van een internist begin vorig jaar gestopt met de medi-
catie. Met succes! al mijn ervaringen zijn voor mij een 
extra stimulans om het glutenvrij dieet te blijven vol-
gen. Ik doe het niet voor niets." 

Miserabel
BIJ  MarJOleIn reIcHert duurde het veel 
langer voordat de diagnoses coeliakie en dH werden 
gesteld. en het bijzondere is dat het ook in deze volg-
orde geschiedde. " Ik was vaak ziek, heb veel antibi-
otica geslikt omdat ik regelmatig infecties had, onder 
meer aan mijn longen en ik had altijd bloedarmoede, 
als peuter al. de kenmerkende coeliakieklachten als 
diarree, slecht groeien en buikpijn had ik niet. toen ik 
34 jaar was, heb ik mij uitgebreid laten onderzoeken 
in een academisch ziekenhuis. Uit die onderzoeken 
kwam naar voren dat ik een laag HB-gehalte had, 
maar verder niets. er werd gezegd: ”U bent dan wel 
moe, maar mensen met een laag HB-gehalte leven 
langer.” Heel cru eigenlijk. tien jaar later had ik zo 
vaak longinfecties en een afwijkend bloedbeeld, dat de 
longarts, waar ik onder behandeling was, toch wilde 
dat er verder werd gezocht. Ik kwam uiteindelijk 
terecht bij een hematoloog die een beenmergpunctie 
deed. daar kwam een fors ijzertekort naar voren, en na 
de endoscopie was het heel duidelijk: coeliakie. Pas in 
april 2004, toen ik 44 jaar was, werd coeliakie vastge-
steld. Hier is een leven lang van miserabel voelen, moe 
zijn en de laatste jaren heel veel (aangetoonde) infec-
ties aan vooraf gegaan. toen eenmaal de diagnose coe-
liakie definitief was, was dit een openbaring voor mij 
en iedereen in mijn omgeving. Ik startte meteen met 
het glutenvrij dieet. daarna had ik minder klachten en 
nu ben ik ook veel minder vaak ziek. de moeheid is 
gebleven. er zal teveel beschadigd zijn na zo'n lange 
tijd. naast coeliakie heb ik het syndroom van ehlers-
danlos (eds), een zeldzame bindweefselziekte. Mijn 
bindweefsel is te elastisch. vooral eds werkt invalide-
rend, veel meer dan coeliakie." 

toch Dh
"drie jaar nadat ik was gestart met het glutenvrij dieet, 
kreeg ik allemaal blaasjes op de ellebogen. de huisarts 
gaf mij verschillende smeerseltjes, maar die hielpen 
niet. toen heb ik op eigen houtje een afspraak gemaakt 
met een dermatoloog bij een academisch ziekenhuis. 
Op mijn eerste afspraak vroegen ze naar de verwijs-
brief en ik heb gezegd dat deze zo snel mogelijk zou 

Karel van der leest
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komen. Ik blufte gewoon. eerst kreeg ik van de der-
matoloog een smeerseltje dat totaal niet hielp. toen zei 
deze: "Het ziet er niet naar uit dat je dH hebt, maar 
we nemen toch een biopt van de huid en controleren 
daarop.̀ ` er kwam echter wél  dH uit. nadat er bij mij 
dH was geconstateerd, is er nooit meer gevraagd naar 
die verwijsbrief. voor dH gebruik ik medicatie: één 
tabletje dapson (100 mg) per dag. voor de professor 
waar ik onder controle ben voor mijn coeliakie ben ik 
natuurlijk een interessant geval. Het is toch apart dat 
je al een glutenvrij dieet volgt omdat je coeliakiepatiënt 
bent en dat je dan toch dH krijgt. Hoe kan nou zoiets? 
Helaas heb ik tot nu toe nooit een antwoord gekregen 
waarom dH toch bij mij kon ontstaan terwijl ik al glu-
tenvrij was. Inmiddels ben ik bij mijn eigen huisarts 
voor controle van dH. In het academisch ziekenhuis 
had ik bij de dermatologie steeds andere artsen en dat 
werkt niet. Wat mij vooral duidelijk is geworden, is dat 
je je eigen weg moet gaan als je wat bijzonders hebt. 
dH is bij mij relatief snel ontdekt, omdat ik naar een 
ziekenhuis ben gegaan. Maar het heeft eigenlijk veel te 
lang geduurd voordat de coeliakie is ontdekt." 

WasMiDDel
rOZeMarIJn laHPOr-BlanKen (30) heeft 
weer een ander verhaal: " Ik heb er een jaar mee gelo-
pen voordat ik naar een arts ben gegaan. Ik dacht eerst 
dat het aan mijn wasmiddel lag en stapte over op een 
ander merk. Op plaatsen van mijn huid waar sprake 
was van wrijving, kreeg ik op een gegeven moment 
blaren. die werden vrij groot en uiteindelijk kon ik 
op die plekken niets meer verdragen. Ik ging meteen 
naar een academisch ziekenhuis. de dermatoloog 
daar zag het direct, hoewel je de ziekte maar af en 
toe tegenkomt. Onlangs hebben we het daar samen 
nog over gehad. er werd een huidbiopsie genomen en 
bloedonderzoek gedaan. de redenering daarbij was: 
als je dH hebt, dan heb je waarschijnlijk ook coeliakie. 

deze ziekte werd inderdaad ook bij mij geconstateerd. 
Ik had nog geen klachten, maar dat schijnt normaal te 
zijn bij mensen met dH. Zij hebben vaak al wel latente 
darmklachten."

bloeDplaatjes
"nu ik een glutenvrij dieet volg, heb ik geen last meer 
van dH. In het begin heb ik dapson genomen om dH 
onder controle te krijgen. als je dH hebt, dan stapelt 
zich in de huid Iga (aminozuurresiduen) op. daardoor 
ontstaan die blaren, maar doorgaans is dat met negen 
maanden glutenvrij dieet en medicijngebruik weg. Ik 
probeerde al na zes maanden te stoppen met dapson, 
maar de klachten kwamen meteen terug. dapson is 
een geneesmiddel dat witte bloedcellen in het bloed 
afbreekt. Om m'n bloedwaarden in beeld te krijgen tij-
dens het gebruik van dapson, ontdekten ze bij mij een 
andere auto-immuunziekte. Ik breek mijn eigen bloed-
plaatjes af. Ik zit net onder de grenswaarde van de 
hoeveelheid bloedplaatjes die in je bloed moet hebben. 
Hierdoor stolt mijn bloed niet goed en dat is riskant 
als ik een bloeding heb. Inmiddels ben ik helemaal 
gewend aan het glutenvrij dieet. dH heeft verder geen 
gevolgen voor mij. Het beïnvloedt mijn leven niet." n

Wat is DerMatitis herpetiforMis?
Dermatitis herpetiformis (Dh), ook wel ziekte van Dühring genoemd, is een aan coeliakie verwante huidaandoening. het uit zich als een 

chronisch, jeukende huidaandoening gekenmerkt door het groepsgewijs voorkomen van blaasjes, bultjes of blaren die meestal kapot 

gekrabd zijn. Deze huidafwijkingen komen voornamelijk voor aan de strekzijde van de ellebogen en knieën, schouders en billen. Dh 

ontstaat door een overgevoeligheid voor gluten. niet iedereen met coeliakie heeft hier last van. omgekeerd geldt dat bijna iedereen met 

Dh dezelfde afwijkingen aan het darmslijmvlies heeft als bij coeliakie, maar in minder ernstige mate. naast medicijnen gebruiken (zoals 

dapson) tegen de huidaandoening bestaat de behandeling uit het volgen van een glutenvrij dieet. Dh komt weinig voor. De ncV heeft 

104 leden met deze aandoening, op een totaal ledenbestand van 11.000 is dat dus een erg kleine groep.

bron: www.glutenvrij.nl

rozemarijn lahpor-blanken

In het volgende magazine kunt u nog drie andere verhalen 
lezen van mensen met DH.



Le Poole voorjaartips: Teff crunch muesli, een krokante muesli met fruit 

zoals appel, aardbei, framboos, banaan, kers en rozijn. Voor een frisse, vitale start. Even men-

gen met warme melk en je dag kan niet meer stuk. Lekker in de vriezer kwaliteitskibbeling 

400 gram 6,25 en crunchy kipnuggets 200 gram 4,35. Paasprikkels heerlijke chocolade advocaat cake 5,45. 

Het echte paasbrood met 100% amandelspijs 7,25.

Info en online bestellen: Glutenvrij Reform Le Poole, Koppelstraat 45, 7391 AK Twello • telefoon 0571-271702  
www.glutenvrij-lepoole.nl • info@glutenvrij-lepoole.nl

Ons assortiment :
• brood/broodjes
• bier
• chocolade/bars, hartige tussendoortjes
• crackers/knäckebrood
• drop/snoep
• koekjes

• meel
• mixen voor pizza, cake, pannenkoeken, e.d.
• muesli en cereals
• pastaʼs
• soepen en sauzen
• seizoensgebonden producten

Onze merken:
Le Poole, Abonett, Baxter, Bhuja, Bonvita, Daura, 

Delites, Elvee, Finax, Glutafi n, Hammermuhle, 

Lifestyle, Meingast, Meredian, Minderleinsmuhle, 

Moilas, Orgran, Passage to India, Pandea, Ricecrack, 

Robʼs drop, Rosengarten, Sanavi, Schär, Semper, 

Sweet William, Tinkyada, Valpi, Wasa

Lekker glutenvrij shoppen met de ruimste keus.

Een nieuwe lente,

 

een nieuw product…  

Zo’n tintelend voorjaar inspireert mij altijd weer tot  nieuwe, 

frisse smaken en creatieve variaties. En het criterium glutenvrij  

 
hoeft dan bepaald geen beperking te zijn! Voorjaarsverrassingen 

en paasprikkels maken het glutenvrij shoppen bij Le Poole weer tot een feestje. 

Start de lentedag straks maar eens met Teff crunch muesli met echt fruit. En vrolijk 

de paasdagen op met heerlijke advocaatcake en koemelkvrije chocopaashaasjes.

 
Vanzelfsprekend volgens de veilige, 

de paasdagen op met heerlijke advocaatcake en koemelkvrije chocopaashaasjes.

 

ambachte-

lijke Le Poole norm bereid met eerlijke ingrediënten en passie 

voor smaak. Verkoopdagen (9.00 – 14.00 uur) Twello: 

27 februari, 27 maart, 17 april, 29 mei en 26 juni.

Christien le Poole:

‘Het voorjaar 

inspireert mij 

tot nieuwe 

lekkernijen.’

Zo’n tintelend voorjaar inspireert mij altijd weer tot  nieuwe, 

geen beperking te zijn! Voorjaarsverrassingen 

exclusief voorNCV leden: 10% korting tijdens de interregionale markten indien de bestelling uiterlijk 1 week voor de markt wordt opgegeven. Afhalen zonder wachten!

LePoole-adv-jan2.indd   1-2 21-01-2010   09:45:45
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Verkrijgbaar bij: Le Poole, reformwinkels, supermarkten (o.a. COOP) en internet.
Verkoop en informatie in Nederland: 033-4630165 of www.gluten-vrij.nl, 
E-mail: info@gluten-vrij.nl
www.orgran.com (Engels)

8 zakjes per verpakking
12,8% voedingsvezels
bron van calcium
lactose- en zuivelvrij

Outback Animals zijn één van de vele interessante Orgran producten. U kunt uit meer dan 70 
glutenvrije producten kiezen, die ook allemaal tarwevrij, zuivel- en lactosevrij, eivrij en 
zonder noten geproduceerd zijn.

Outback Animals zijn één van de vele interessante Orgran producten. U kunt uit meer dan 70 Outback Animals zijn één van de vele interessante Orgran producten. U kunt uit meer dan 70 
glutenvrije producten kiezen, die ook allemaal tarwevrij, zuivel- en lactosevrij, eivrij en 
Outback Animals zijn één van de vele interessante Orgran producten. U kunt uit meer dan 70 

Nieuw!Uitdeelzakjes

8 zakjes per verpakking
12,8% voedingsvezels

zonder
noten

Nieuw!

Kleine pakjes
Grote verrassing



GLUTENVRIJ OP REIS
Ik schreef het hier al eerder: thuis is het goed te doen, een glutenvrij dieet. Oké, ik heb 

er behoorlijk aan moeten wennen, want wij begonnen in een tijd dat zelfs Le Poole 

(die zijn 20-jarig bestaan heeft gevierd) er nog niet was en ik in de winkels glazig 

aangekeken werd als ik over gluten begon. Inmiddels vind ik mezelf een specialist op 

het gebied van glutenvrij inkopen en koken. 

Maar ja, kinderen hebben de – hinderlijke - gewoonte om niet altijd thuis te blijven. 

Ze gaan naar de peuterspeelzaal, de basisschool, de middelbare school, naar feestjes, 

naar clubjes en oh help: op vakantie! Zonder ons…

“Hoe moet dat met mij?”, vraagt Roosmarijn, als haar oudste zus naar Tsjechië gaat 

met een uitwisseling van school. “Want ik wil dat later ook, maar kan dat wel?”

We gaan er even voor zitten. “Thuis kan je altijd lekker eten en als je met ons kam-

peert ook, maar dat zal – als je naar het buitenland gaat – niet altijd mogelijk zijn. Dus 

moet je kiezen: óf je trekt de wereld in en neemt voor lief dat je dan misschien een 

paar dagen of weken niet zo lekker kan eten, óf je blijft bij mij en dan heb je altijd 

lekker eten. Die keuze is aan jou,” leg ik haar voor. Ik krijg niet meteen antwoord, 

maar mijn dochter kennende gaat ze liever op stap dan altijd bij mij te blijven. 

“Wat zou jij doen?”, vraagt ze me een paar maanden later als haar zus met vriendin-

nen naar Terschelling gaat. 

“Ik zou het wel weten! Het overgrote deel van je tijd kun je thuis eten wat je wilt, maar 

reizen is zó leuk, daar heb ik wel een paar weken minder lekker eten voor over. Wij 

kunnen er samen voor zorgen dat je zo veel mogelijk noodvoorraad meeneemt en dat 

je genoeg geld hebt om iets extra’s te kopen. Thuis kan je dan wel weer lekker eten!”

In vier HAVO is het zo ver: de Duitse Franziska komt een paar dagen bij ons en 

Roosmarijn gaat op haar beurt naar Potzdam. We schrijven in ons beste Duits een brief 

aan haar gastgezin en krijgen geen antwoord. Ai. Met een tas vol rijstewafels, koeken, 

chocopasta, glutenvrije pasta en saus vertrekt ze naar Berlijn. Na een paar dagen is ze 

terug. De rijstewafels zijn op, de rest komt verkreukeld, geblutst en gedeukt gewoon 

weer mee naar huis. Ja, ze heeft het fantastisch gehad en de keren dat ze ‘thuis’ heeft 

gegeten, is er prima voor haar gezorgd.

Na haar eindexamen gaat ze naar Italië met vriendinnen. Er mag maar één tas of koffer 

mee in de bus. Een telefoontje naar de reisorganisatie lost dat probleem op: ze mag 

een extra tas meenemen met dieetproducten.

Coeliakiepasje mee en een a-viertje met de Italiaanse vertaling en ze is er klaar voor. 

Ze eten een aantal keren in hun appartement en dan kookt ze voornamelijk zelf. Maar 

buiten de deur eten gaat ook prima: de meeste Italiaanse obers en koks blijken heel 

bereid speciaal voor haar een maaltijd samen te stellen. Het lukt niet altijd, soms is 

het heel duur, maar over het algemeen zijn haar ervaringen positief. Weer komen er 

veel spullen ongegeten terug mee naar huis.

Inmiddels heeft ze ook Praag, Londen, Florence en Noord-Portugal ‘gedaan’ zonder 

ons. Soms valt het tegen, meestal valt het mee. Haar noodvoorraad slinkt, ze weet 

inmiddels precies wat handig is om mee te nemen en wat niet. Wij zorgen dat we 

bereikbaar zijn om eventueel extra geld over te maken, want gemiddeld is ze wel wat 

duurder uit, maar ze heeft nooit een financieel beroep op ons gedaan. 

Als ze thuiskomt, heeft de broodbakker zijn werk gedaan. Want er gaat niets boven 

ons huisgebakken glutenvrije brood!

Monica

MonicaMonica Sluiseman is moeder van drie dochters. Haar middelste dochter (23) heeft het syn-
droom van Down, de jongste (21) coeliakie. Over de perikelen rondom het glutenvrije dieet 
in het vaak hectische gezin schrijft zij elk kwartaal in Glutenvrij Magazine. 
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Verkrijgbaar bij: Le Poole, reformwinkels, supermarkten (o.a. COOP) en internet.
Verkoop en informatie in Nederland: 033-4630165 of www.gluten-vrij.nl, 
E-mail: info@gluten-vrij.nl
www.orgran.com (Engels)

8 zakjes per verpakking
12,8% voedingsvezels
bron van calcium
lactose- en zuivelvrij

Outback Animals zijn één van de vele interessante Orgran producten. U kunt uit meer dan 70 
glutenvrije producten kiezen, die ook allemaal tarwevrij, zuivel- en lactosevrij, eivrij en 
zonder noten geproduceerd zijn.

Nieuw!Uitdeelzakjes

zonder
noten

Kleine pakjes
Grote verrassing
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 Dieet nieuws
A d v i e s  •  T i P s  •  m e e s T  g e s T e l d e  v r A g e n 

dOOr nCv diËTisTe  
Florence van Klinken

Uit onderzoek is gebleken dat zuivere, 

ongecontamineerde (onbesmette dus, 

red.) haver en de haverproducten hiervan 

geschikt zijn voor het overgrote deel van 

de coeliakiepatiënten (zowel voor volwas-

senen als kinderen).

In de Europese Verordening (EG) nr. 

41/2009 staat in overweging 5 het vol-

gende: “De meeste maar niet alle per-

sonen met een glutenintolerantie kun-

nen haver zonder schadelijke gevolgen 

voor hun gezondheid in hun voeding 

opnemen. Deze kwestie wordt door de 

wetenschappers verder bestudeerd en 

onderzocht.

Een belangrijk punt van zorg is echter 

de verontreiniging van haver met tarwe, 

rogge of gerst, die kan plaatsvinden bij 

de oogst, het transport, de opslag en de 

verwerking van de granen. Daarom moet 

in verband met de etikettering van die 

producten rekening worden gehouden 

met het risico van glutenverontreiniging 

in haver bevattende producten.”

Haver is dus voor de meeste coeliakiepa-

tiënten geschikt, maar er moeten bijzon-

dere maatregelen worden genomen om 

te voorkomen dat het product met gluten 

uit tarwe, gerst of rogge besmet wordt. 

is hAver een PrObleem?
Haver(producten) verkrijgbaar in 

Nederland en bedoeld voor ‘normale’ 

consumptie zijn vaak besmet met een of 

enkele van de bovengenoemde glutenbe-

vattende granen. Tijdens oogst, opslag, 

transport en verdere verwerking kan dit 

gluten in het eindproduct terecht komen. 

Daardoor zijn reguliere producten uit de 

supermarkt zoals havermout en mue-

sli met haver niet altijd geschikt voor 

mensen met coeliakie. Haver zelf is dan 

niet het probleem en dit wordt door de 

nieuwe Europese wetgeving ondersteund. 

Daarom zijn nu ook diverse Nederlandse 

‘glutenvrij’ producenten begonnen met 

het op de markt brengen van gluten-

vrije haverproducten, zoals haverbrood, 

havermout en verwante producten. De 

haver voor deze producten is nu meestal 

nog afkomstig uit Scandinavië, waar 

‘pure haver’ al vele jaren in ‘glutenvrije 

ketens’ geproduceerd wordt en probleem-

loos door mensen met coeliakie gegeten 

wordt, vaak tot 50 of meer gram per dag. 

hAver vAn  
nederlAndse bOdem
Enkele jaren geleden is vanuit Wageningen 

Universiteit en Researchcentrum 

(Wageningen UR) een initiatief gestart 

om ook in Nederland pure haver te gaan 

produceren. Sinds twee jaar wordt nu 

onder strikte HACCP*-condities in het 

noorden van het land op de zeeklei een 

hoge kwaliteit haver (variëteit Gigant) 

geteeld. Het eerste haverproduct hiervan 

is, voorzien van het ‘glutenvrij’ logo van 

de NCV en van een licentienummer, in het 

najaar van 2009 op de markt gebracht.

vOOrdelen vAn hAver 
in een gluTenvrij dieeT
Haver is een bron van oplosbare voe-

dingsvezels. Die voedingsvezels zorgen 

voor het behoud van een gezonde darm-

flora, hebben een cholesterolverlagend 

effect teweeg (dat is een officieel toe-

gestane gezondheidsclaim) en werken 

regulerend werken op de spijsvertering 

waardoor ook diabetes beter onder 

controle gehouden kan worden (bron: 

Voedingscentrum). Ook bevat haver een 

relatief hoog gehalte aan onverzadigde 

vetzuren en vitaminen van het B-complex, 

zoals vitamine B1, B2 en B6. Glutenvrije 

haver is dus gezond voor iedereen, inclu-

sief mensen met coeliakie. Het toevoe-

gen van ongecontamineerde haver en/of 

haverproducten aan het glutenvrije dieet 

geeft coeliakiepatiënten meer variatie en 

een ruimere productkeuze. Iedere patiënt 

kan zelf bepalen of hij of zij hiervan 

gebruik wil maken. 

vOedingsadvies
Vraag uw glutenvrij leverancier naar 

haverproducten die aan de norm ‘glu-

Haver in het glutenvrije dieet
Florence van Klinken, de diëtist van de NCV, krijgt regel-

matig vragen binnen over het gebruik van haver en haver-

producten in het glutenvrije dieet. Dat komt ook omdat 

sinds januari 2009 een Europese Verordening (EG) nr. 

41/2009 van kracht is geworden, die het mogelijk maakt 

om producten van pure haver als glutenvrij product op 

de markt te brengen. Dus wordt het tijd voor meer achter-

grondinformatie.



tenvrij’ (minder dan 20 mg/kg gluten) 

voldoen. Op de productverpakking staat 

het woord ‘glutenvrij’ en/of het glutenvrij 

logo. Wanneer u dergelijke producten 

in uw glutenvrije dieet wilt gaan intro-

duceren, is het raadzaam dit langzaam 

op te bouwen. Omdat in Nederland de 

meeste mensen met coeliakie nog niet 

gewend zijn glutenvrije haver in hun 

dieet te gebruiken, wordt geadviseerd 

dit te overleggen met uw eigen diëtist 

en/of specialist. Vraag verder na of deze 

van de meest recente ontwikkelingen 

op het gebied van glutenvrije haver op 

de hoogte zijn. Omdat het zo nieuw is 

in Nederland, in Zweden eten ze zuiver 

haver al enkele jaren zonder problemen, 

kan het maar zo zijn dat iemand hierop 

reageert. Het is dan zeker zinvol wan-

neer je specialist en diëtist op de hoogte 

zijn van ‘dieetveranderingen’, om zo een 

mogelijke oorzaak te kunnen achterhalen 

wanneer er onverwachts klachten optre-

den. Wil niet zeggen dat het dan door de 

haver komt natuurlijk...

Mocht u inmiddels al glutenvrije (haver)

producten eten, zonder klachten, dan is 

een regelmatig controle (een maal per 

anderhalf/twee jaar) bij uw diëtist en 

specialist altijd  verstandig. Dit geldt ove-

rigens voor alle mensen met coeliakie. n

vO O r  m e e r  i n f O r m AT i e  

kunt u contact opnemen met:

• dr. luud gilissen, Plant research 

international (Pri), Postbus 16, 6700 

AA Wageningen, 0317 48 09 83,  

luud.gilissen@wur.nl of 

• ir bert Pinxterhuis, Praktijkonderzoek 

Plant en Omgeving (PPO-Agv),  

Postbus 430, 8200 AK lelystad, 0320 

29 12 76, bert.pinxterhuis@wur.nl. 

*HACCP=HAZARD ANAlySIS CRITICAl CONTROl 

POINTS. DIT IS EEN SySTEEM WAARBIj RISICOfAC-

TOREN BIj DE PRODUCTIE WORDEN GEïNVENTARI-

SEERD EN DIE VERVOlGENS DOOR SySTEMATISCHE 

CONTROlE WORDEN BEHEERST. HACCP IS DUS EEN 

PREVENTIEf SySTEEM DAT STRUCTUREEl DE HAN-

DElWIjZE VAN DE ONDERNEMER BEWAAkT (VOOR 

MEER INfORMATIE: WWW.VWA.Nl).
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Dat het nog niet zo eenvoudig is een prentenboek te schrijven over coeliakie 

bewijst wel het prentenboek ‘Celia en het koekjesfeest’. Aanvankelijk was ik 

heel enthousiast toen ik hoorde dat er – eindelijk – een prentenboek op de 

markt kwam over coeliakie. Dat je de meest moeilijke onderwerpen aan jonge kinde-

ren duidelijk kunt maken via een boek bewijzen immers boeken van Dick Bruna over 

een opa die dood gaat, ‘Van alles twee’ over gescheiden ouders, of ‘Opa Toet-Toet’ 

over een opa die de spierziekte MS heeft. Coeliakie kenmerkt zich echter als een zeer 

informatieve ziekte. Als je de diagnose hoort, krijg je een heleboel informatie, vaak 

hoor je nieuwe termen en het duizelt je even. Je weet niet waar te beginnen. Je moet 

en wilt aan iedereen meteen alles duidelijk maken.

Ik denk dat de schrijfster in deze valkuil is getrapt. De schrijfster probeert heel veel 

informatie te geven maar mijns inziens schiet ze hiermee haar doel voorbij. Voor wie is 

die informatie bedoeld? En voor wie is het prentenboek bedoeld! Vier- tot zevenjarigen 

krijgen vlekken voor hun ogen als de volwassene die hen het boek voorleest zinnen 

moet lezen als “Die vingers heten darmvlokken”, of “Dokters noemen deze intolerantie 

voor gluten – dat betekent dat je ze niet verdraagt – coeliakie, etc.” Het was beter 

geweest als ze een keuze had gemaakt. Of een informatief boek óf een prentenboek 

voor jonge kinderen waarin zij zichzelf kunnen herkennen. En dat dan ook voldoet 

aan de eisen die aan een prentenboek worden gesteld. Korte zinnen, weinig moeilijke 

woorden, herhaling en herkenbaarheid. Waar wel veel aandacht aan is besteed zijn 

de prachtige tekeningen. Die geven de fantasiewereld waarin de koekjes tot leven 

komen goed weer.

Raad ik mensen aan om dit boek aan te schaffen? Ja! Alleen al het feit dat er eindelijk 

een prentenboek is verschenen over coeliakie moet beloond worden. De voorlezer zal 

zich er wel op moeten instellen dat de meeste informatie bij de doelgroep niet in één 

leesbeurt overkomt. Wellicht is dit boek meer geschikt voor 10- tot 12-jarigen om zelf 

te lezen. Maar ook dan kunt u vragen om meer uitleg verwachten! n

Geschreven door Beatriz Rojas, Vertaald uit het Chileens door Els Schrijber

Celia is gek op lekkere koekjes. Met mama bakt ze ze vaak. Op een 
nacht, als Celia uit de koekjestrommel wil snoepen, komen de koek-
jes tot leven. Ze waarschuwen Celia dat ze geen koekjes mag eten 
omdat ze geen gluten mag. Celia snoept toch van de koekjes en dan 
krijgt ze buikpijn. Mama gaat met Celia naar de dokter en die vertelt 
haar dat ze geen gluten mag. Eerst is Celia verdrietig maar gelukkig 
zijn er ook veel etenswaren zonder gluten. En met andere ingrediën-
ten kan Celia gelukkig nog steeds lekkere koekjes bakken.

TEkST Irene Engelbertink illuSTRaTiE Uit het boek

Celia en het koekjesfeest

iSBN 978 90 6611 649 8

Via de webwinkel van glutenvrij.nl 

voor leden met korting te bestellen: 

€ 9,50 (inclusief verzendkosten). 

Op onze markten kost het boek voor 

u als lid € 7,50.

in de boekwinkel betaalt u € 11,95

BOEkRECENS i E

koekjesfeesten het

Ad-Venture

Zo lekker kan glutenvrij zijn 
Smaakvol brood van Fria nu ook in Nederland

In de glutenvrije bakkerij van Fria wordt al sinds 1996 smaakvol en voedzaam brood gebakken en wij ontvangen veel positieve

reacties uit heel Europa voor de goede smaak en consistentie van ons brood. ”Het smaakt net zo lekker als gewoon brood”.

Proef zelf en laat u aangenaam verrassen! Nu hebben wij ook Fria Fiber – gesneden brood met zonnebloempitten, lijnzaad

en niet minder dan 9% voedingsvezels. Fria Vita – ideaal om te gebruiken in de broodrooster of om lekkere tosti´s te maken.

Fria Grova – gesneden brood met lijnzaad. Maanzaadbroodje – een heerlijk kadetje dat op de ontbijttafel of tijdens de brood-

maaltijd niet mag ontbreken. Kaneelcroissant – lekker bij de koffie of met limonade voor de kinderen. Al ons brood en bakwerk

is glutenvrij* en diepgevroren voor de beste houdbaarheid. U vindt ons brood in de diepvries bij onderstaande verkoopplaatsen.

Distributie: PureFood QoLp BV, Telefoon: 036 - 522 27 22  www.purefood.nl                           www.fria.se

G&W Gezondheidswinkel Libra, Dordrecht, Rotterdam, Krimpen a/d IJssel, Papendrecht, Schiedam • Helios, Almere • Reformhuis Brenda,
Apeldoorn • Spar Kennis, Barneveld • De Gastronoom, Breda • Ekoplaza, Bussum • Drogisterij Spoelstra, Drachten • Jumbo Supermarkt, Dokkum
Van Voorst & Hardeman, Ede • Xummum, Ermelo • Gezondheidswinkel Aptroot, Groningen • Schmäckli, Geleen • Natuurvoeding De Kiem, Gouda
Arteka vof, Heemstede • De Weide, IJsselstein • VOF Zaailing Natuurwinkel, Leiden • Biefit, Naaldwijk • Charlotte Hoeve, Soest • De Natuurdrogist,
Stadskanaal • Achterhoeksreformhuis, Winterswijk • Gezondheidswinkel Schuttelaar, Zwolle

*Diepgevroren glutenvrij (minder den 20 ppm gluten)en melkvrij brood. Aanbevolen voor een glutenvrij dieet.
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“Die experts, 
  dat zijn wij!”

patiËnten Online in DialOOg 
Met OnDerZOekers Over genetiscH 
testen Op cOeliakie

Hoe denken onderzoekers en coeliakiepatiënten over een gene-

tische test voor coeliakie? Deze vraag was het startpunt van de 

online DNA-dialoog die in mei 2009 plaatsvond op het coelia-

kieforum. De online dialoog had als doel een aantal belangrijke 

vragen die een genetische test voor coeliakie oproept op een rijtje te zetten. Deze vragen 

kunnen onderzoekers helpen bij de ontwikkeling en toepassing van een dergelijke test. In 

de dialoog reageerden deelnemers op vragen als: Wat zijn de voor- en nadelen van een 

genetische test? Wie moeten er getest worden? Moet de test worden opgenomen in de 

hielprik bij pasgeboren baby’s? 

tekst Eefje van den Heuvel FOtO Centre for Society and Genomics

eefje van den Heuvel
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Onderzoekster Eefje van den Heuvel 

van het Centre for Society and 

Genomics van de Radboud Universiteit 

zette samen met de Nederlandse Coeliakie 

Vereniging en het Coeliakie Consortium 

de online DNA-dialoog van afgelopen 

voorjaar op. In deze dialoog konden 

patiënten online praten over een moge-

lijke genetische test met zogenoemde 

experts. 28 mensen namen deel, waarvan 

vier experts. Deze experts waren twee 

wetenschappers die onderzoeken welke 

genen een rol spelen bij het ontstaan 

van coeliakie, een wetenschapper die 

kijkt hoe glutenvrije voeding kan worden 

verbeterd en een evaluatiedeskundige, 

gespecialiseerd in kosten- en baten ana-

lyse van wetenschappelijke toepassingen, 

zoals een genetische test. Daarbij onder-

zocht Van den Heuvel ook welke factoren 

een dialoog tussen experts en patiënten 

belemmeren of stimuleren. 

Herkennen van klacHten
Een genetische test voor coeliakie is er 

nog niet, maar wetenschappers onder-

zoeken of de test kan bijdragen aan een 

verbeterde diagnose van deze ziekte. Er 

wordt namelijk geschat dat bij slechts 1 

op de 9 mensen met coeliakie de diag-

nose ook daadwerkelijk wordt gesteld. 

Zoals meteen uit de dialoog bleek, erva-

ren coeliakiepatiënten dit als een groot 

probleem. Zij gaven aan dat huisartsen 

en specialisten de klachten van coelia-

kie nog onvoldoende herkennen. “Beste 

artsen en wetenschappers: als er ergens 

geld ingestoken kan worden, dan heel 

graag om de kennis van huisartsen en 

specialisten op het gebied van coeliakie 

(…) te vergroten, want daar zit een groot 

probleem. Als de arts er geen oog voor 

heeft, ziet hij het dus niet.” 

Volgens een van de experts zou een 

genetische test hier uitkomst kunnen 

bieden. Zij schreef: “Natuurlijk is het 

heel belangrijk dat artsen leren bij welke 

klachten te testen op coeliakie (…) maar 

als je kijkt naar het enorme spectrum 

van klachten: van bekende klachten als 

buikpijn en diarree, tot vage klachten als 

concentratieproblemen, zou het een arts 

dan niet veel makkelijker maken als van 

iedereen al op jonge leeftijd bekend was 

of hij of zij tot een laag- of hoogrisico-

groep voor coeliakie behoorde?” 

Een genetische test kan dus ook het 

risico op het krijgen van coeliakie voor-

spellen. Wanneer bekend is of je tot een 

hoge of lage risicogroep behoort, zou dat 

jezelf en jouw huisarts alerter kunnen 

maken op klachten.

 

te vrOeg 
vOOr een genentest?
Het ontwikkelen van een genetische test 

lijkt een logische stap in het verbeteren 

van de diagnose. Een aantal deelnemers 

vindt echter dat er nog onvoldoende 

bekend is over de oorsprong van coelia-

kie. Zij plaatsen daarom een aantal vraag-

tekens bij het genetisch testen. Want, wat 

als je klachten hebt gerelateerd aan coeli-

akie, maar niet de genoemde genen (dus 

je hebt een laag risicoprofiel)? Huisartsen 

zullen dan niet snel meer denken aan 

coeliakie. Het omgekeerde kan ook voor-

komen: Wat als je de genen wel hebt 

(dus je hebt een verhoogd risicoprofiel), 

maar de klachten die de patiënt vertoont 

worden niet in verband gebracht met coe-

liakie? Ook dan zal de arts niet in actie 

komen. Wil een genetische test effectief 

zijn, zo zou je uit de discussie kunnen 

opmaken, dan moet er tegelijkertijd meer 

aandacht besteed worden aan het onder-

zoeken en herkennen van klachten.

risicO en preventie
In de dialoog kwam ook de vraag aan bod 

wat te doen met de uitslag van de geneti-

sche test. Moet je al preventief beginnen 

met een glutenvrij dieet als je in de hoog-

risicogroep zit, wat als belastend wordt 

ervaren, of wacht je tot je klachten begint 

te krijgen? Bovendien levert de test veel 

onzekerheid op: “Ook al heb je de genen 

dan hoef je nog geen coeliakie te ontwik-

kelen. En heb je de genen die nu bekend 

zijn niet, dan is dat geen garantie dat je 

het niet krijgt”, aldus een deelneemster. 

Een andere deelneemster maakte zich 

zorgen over de zorgverzekeraars: wat 

doen zij als ze weten dat iemand een 

verhoogd risico heeft op het krijgen van 

coeliakie? Een genetische test zou pas 

gedaan moeten worden als er aanleiding 

voor is (bijvoorbeeld als er klachten zijn 

of als het in de familie zit) en als de test 

betrouwbaarder is. Sommige patiënten 

zijn het omgekeerde van mening: een 

genetische test maakt je alerter op klach-

ten en daardoor laat je jezelf of je kind 

eerder testen op antistoffen. Ook kun je 

dan beter aan preventie doen. 

In de opzet van de dialoog werd duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen patiënten 

en experts. Nog voor de discussie begon 

werd dit onderscheid door een aantal 

deelnemers ter discussie gesteld: “Haha, 

die experts dat zijn wij! In elk geval 

ervaringsdeskundigen”.  De deelnemende 

wetenschappers zijn wetenschappelijke 

experts, de coeliakiepatiënten zijn echter 

expert op het gebied van hun aandoe-

ning. Uit de reacties op het forum bleek 

dat coeliakiepatiënten ook heel goed 

weten wat er wetenschappelijk speelt. 

Ze maakten net als de wetenschap-

pers in hun argumentatie gebruik van 

wetenschappelijke informatie. Daarnaast 

brachten zij hun eigen ervaringen en 

opvattingen in de discussie. 

DialOOg
De rol van experts, in dit geval de weten-

schappers, werd voornamelijk beperkt tot 

het verstrekken van informatie. Zij maak-

ten weinig gebruik van eigen ervaringen 

en opvattingen die buiten hun weten-

schappelijke expertise lagen. Het is daar-

om de vraag of er daadwerkelijk sprake 

was van een dialoog. Een dialoog gaat 

verder dan informatie verstrekken. Die 

vereist reflectie op je eigen standpunten, 

maar ook het luisteren naar en reageren 

op andermans standpunten en denkbeel-

den. Eefje van den Heuvel gaat daarom 

onderzoeken aan welke voorwaarden 

een discussie moet voldoen zodat er 

een dialoog ontstaat tussen experts: de 

wetenschappers en de patiënten. n

Meer lezen over het centre for society 

and genomics op 

http://www.society-genomics.nl/.  

eefje van den Heuvel
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Eline leeft pas sinds november 
met het glutenvrije dieet. Heeft 
dat nog problemen opgeleverd 
met de feestdagen in december?
Nee, het ging eigenlijk heel goed! Het 

was onze eerste glutenvrije vakantie. We 

hebben voor de kerstdagen vooral veel 

dingen gekocht, want ik ben niet zo goed 

in bakken. We hebben met oud en nieuw 

wel zelf oliebollen gebakken. Eline was er 

zelf niet zo weg van, maar wij vonden ze 

erg lekker. Verder hebben we een soort 

Italiaanse kerstbolletjes gekocht. Eerste 

kerstdag hebben we thuis met het hele 

gezin een lekkere glutenvrije maaltijd 

gemaakt en tweede kerstdag hebben we 

bij de opa en oma van Eline ook met z’n 

allen glutenvrij gegeten.

Hoe zijn jullie bij de NCV 
terechtgekomen?
Mijn schoonzus heeft ook coeliakie en 

toen ik hoorde dat mijn dochter het ook 

had, heb ik van haar een aantal Glutenvrij 

magazines gekregen. 

Waarom vinden jullie het 
belangrijk om lid te zijn van 
een patiëntenvereniging?
Toen bleek dat Eline diabetes had zijn 

we ook meteen lid geworden van de 

diabetes vereniging. Als groep bereik je 

gewoon veel meer. Bovendien krijg je op 

die manier veel informatie over de ziekte 

en word je op de hoogte gehouden van 

nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast doe je 

door het tijdschrift weer nieuwe ideeën 

op door recepten en advertenties. Een 

andere reden is dat je op deze manier in 

contact komt met lotgenoten. Dat vind 

ik voor Eline ook heel belangrijk, dat ze 

weet dat ze niet de enige is.

Heeft Eline door haar diabetes 
nog meer beperkingen in haar 
voeding dan alleen het gluten-
vrije dieet?
Nou, dat valt nu wel weer mee. Vooral 

de eerste twee jaar van haar diabetes 

moest ze zich wel flink aanpassen. Ze 

moest heel streng op bepaalde tijden 

eten met daarbij bepaalde hoeveelheden 

koolhydraten en ook moest ze met regel-

maat insuline bijspuiten. Eline is wat dat 

betreft wel gewend dat zij niet altijd alles 

kan eten wat haar leeftijdsgenootjes wel 

kunnen eten. Toen Eline net te horen had 

gekregen dat ze diabetes had, zat ze net 

op de peuterspeelzaal. Toen er een keer 

iemand jarig was en er getrakteerd werd 

zei Eline heel wijs (toen 2,5 jaar oud): 

“Nee, dat mag ik niet, want ik heb diabe-

tes.” Maar nu hoeft ze zich niet meer zo 

strak aan die hoeveelheden koolhydraten 

te houden, dus wat dat betreft zijn er 

geen glutenvrije dingen die Eline niet 

mag hebben. Ze moet er alleen altijd 

opletten dat ze iets bij zich heeft, voor 

het geval ze zich slap begint te voelen.

 

“Als groep bereik je toch meer”
De NCV is nog steeds de snelst 
groeiende patiëntenvereniging. 
Afgelopen jaar bereikte de ver-
eniging een mijlpaal toen het 
11.000e lid werd aangemeld. 
Het bleek de zesjarige Eline 
Vos te zijn. Eline heeft sinds ze 
2,5 jaar oud is diabetes type 1 
en een half jaar geleden kwam 
daar ook nog eens de diag-
nose coeliakie bij. Marianne 
van der Zwaag met Geeske 
Vos, de moeder van Eline, en 
vroeg haar naar de gezondheid 
van haar dochter en naar haar 
mening over het nut van 
de NCV.

TEksT Marianne van der Zwaag 
FoTo’s Louk de Both, 
Florence van Klinken

Geeske leest de kinderen voor uit 
‘Celia en het koekjesfeest’.



Het Mam’s glutenvrij assortiment is verkrijgbaar bij diverse grote supermarkten en 
natuurvoedingswinkels. Kijk voor uw dichtstbijzijnde lokatie op: 

www.freeof.nl

Mam’s Mikske - Mam’s Keekske (diepvries)
Meergranen brood - Wit brood - Teffbruin brood - cake

Verkrijgbaar bij:

2 x per week

Meergranen
brood

Teffbruin brood

Wit
brood

cake

Natuurvoedingswinkel

VERS VERKRIJGBAAR
bij uw

Mam’s Mikske EKO brood (vers)
Eko Teff - Eko Volkoren - Eko Wit - EKO Gistvrij Bruin - EKO Bruin

adv freeof FREE8435.indd   1 18-07-2008   15:22:42

Hoe gaat het nu met haar? 
Het gaat heel erg goed. Het was de eerste 

maanden wel een beetje onderzoeken 

met de hoeveelheden insuline die ik haar 

moest geven. In het begin berekende ik 

precies het aantal koolhydraten in de 

glutenvrije producten, maar ik merkte aan 

haar gedrag dat haar suikerwaarden toch 

te laag waren. Uiteindelijk heb ik haar 

maar de insuline gegeven die hoorde bij 

de koolhydratenwaarden van normaal 

(glutenvol) brood en gek genoeg bleek 

dat beter te werken.

Eline zelf ziet ook wel voordelen in het 

hebben van coeliakie. Toen ik haar vroeg 

wat dan de voordelen van coeliakie 

waren zei ze: “Ik heb allemaal eigen 

spulletjes; ik heb mijn eigen kastje met 

mijn éigen brood, en mijn éigen choco-

ladevlokken en zélfs mijn eigen brood-

rooster!” Tja, voor een meisje van zes is 

dat natuurlijk heel stoer! Eline neemt haar 

dieet ook heel serieus. Toen ik haar op 

de eerste dag van haar dieet naar school 

wilde brengen en haar een kus wilde 

geven zei ze, ‘Mama heb jij net brood 

gegeten? Want dan mag je mij geen kus 

geven hoor, dan word ik ziek.” n

“Als groep bereik je toch meer”

“Mam, ik wil geen  
kusje hoor! Jij hebt net 

brood gegeten!”

LEVErANCiErs ViErEN MEE
Een paar glutenvrije leveranciers waren zo 
aardig om Eline samen een heel pakket 
glutenvrije dieetproducten te geven, omdat 
zij precies het 11.000ste NCV-lid is.
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jong & Glutenvrij

cONtAct Jong & Glutenvrij, de jongerencommissie van de NcV, is opgericht 

om jongeren tussen de 16 en 26 met coeliakie met elkaar in contact te brengen 

en om informatie over coeliakie te verstrekken. Heb je een vraag of opmerking, 

mail dan naar jongeren@glutenvrij.nl Kijk ook eens op ons forum http://www.

jong-en-glutenvrij.info Hier kun je je ook aanmelden voor de elektronische 

nieuwsbrief van J&G, zodat je altijd op de hoogte blijft van onze activiteiten! wij 

versturen namelijk al onze uitnodigingen per e-mail en niet per post.

Vrijdag 18 december 2009 hebben Dr. 

Gilissen en Dr. Houwen een presentatie 

gehouden over coeliakie in het uMc, 

utrecht. Dr. Houwen is werkzaam in het 

uMc en doet onderzoek naar de recente 

ontwikkelingen rond coeliakie. Dr. 

Gilissen is werkzaam aan de universiteit 

van wageningen en doet onderzoek naar 

niet-toxische tarwe en naar een niet-

besmette haverlijn. De lezing begon om 

19.00 uur nadat iedereen een kopje kof-

fie en een glutenvrij koekje (van sponsor 

Kwakman) had genomen. Door het 

slechte weer waren er helaas wat minder 

mensen gekomen dan verwacht. toch 

waren er zelfs mensen vanaf het uiteinde 

van het land naar utrecht gereisd om 

naar deze lezing te komen. Allereerst 

begon Dr. Houwen te vertellen over coe-

liakie. Zijn verhaal was vrij technisch en 

voor veel mensen was het lastig om 

alles wat verteld werd bij te houden. 

toch was dit juist ook wel een uitdaging 

omdat de meeste mensen in de zaal het 

standaard verhaal over coeliakie wel 

kennen. Dr. Houwen vertelde over het 

gen dat coeliakiepatiënten en sommige 

Overal om me heen hoor ik het weer. Mensen gaan op 

dieet. Vooral vrouwen schijnen erg goed te zijn in deze 

sport waar je een lang uithoudingsvermogen voor lijkt te 

moeten hebben. Zelf heb ik in het verleden heel wat wed-

strijdjes ‘Wie-blijft-het-langst-op-dieet’ gewonnen. Toen ik op de 

middelbare school zat was het een heel populair tijdverdrijf. Sommige 

meisjes konden uren lang ‘marsstaren’ of ‘bijna koekhappen’. Gelukkig groeien 

de meeste meisjes over deze merkwaardige bezigheden heen. Ze realiseren 

zich dat het allemaal best meevalt met die zwembandjes en drilbillen. Toch 

blijft het bij een heleboel vrouwen knagen. Zij verlangen misschien wel terug 

naar de wedstrijden van hun puberteit. Of misschien valt het bij hen helemaal 

niet zo mee met de zwembandjes en drilbillen, en is het echt noodzakelijk. 

Zo’n moment is er nu weer aangebroken. Vrouwen van alle leeftijden om me 

heen zijn weer massaal aan het diëten geslagen. Het tijdverdrijf voor iemand 

met een lang uithoudingsvermogen is nog altijd niet uit de mode geraakt. 

(Hoewel ik niemand meer hoor over Sonja Bakker, die zal misschien wel haar 

hipste tijd gehad hebben?) Toch is het grappig om te observeren hoelang 

mensen dit vol kunnen houden. De gemiddelde vrouw in mijn omgeving 

begint zo nu en dan met lijnen, maar slaat na een poosje de chocola die ik 

haar aanbied niet meer af. Het is te verleidelijk. Helemaal wanneer ik al drie 

keer heb gezegd hoe dun ze is en hoe zonde het zou zijn als ze twee kilo 

borsten en billen zou verliezen. “Dat chocolaatje kan echt geen kwaad”, zeg ik 

dan. Maar dan is het moment aangekomen dat ik moet oppassen. “Jij hebt 

makkelijk praten”, wordt er dan gezegd. “Jij eet een lekkere bruine boterham 

met kaas en je bent zo weer drie kilo lichter.” Oei. Die opmerking van dat 

broodje schiet in mijn verkeerde glutenvrije keelgat. Want is het niet zo dat ik 

áltijd aan het diëten ben? En dan nog wel zonder keuze, zonder een ideaal-

beeld van een fabelachtig lichaam voor me. Gewoon omdat de dokter dat 

zegt. Daar komt bij dat ik niet alleen geen snaai en snacks mag eten, maar 

ook gewone lekkernijen, zoals bruin brood, zijn voor mij uit den boze. Nee, 

dit pik ik niet. Met zo’n moeder als de mijne, die ieder half uur vraagt of ik 

wel goed eet, is het trouwens helemaal niet mogelijk om drie kilo ongemerkt 

af te vallen. Voordat ik het weet heb ik dit er allemaal uitgeflapt. Grote bruine 

ogen kijken me aan. Ik zie dat dit niet de bedoeling was geweest. Maar ook 

mijn reactie was misschien wat verhit. Zit het me dan toch wel een beetje 

dwars? Ik dacht dat het me niets deed. Nog maar een extra stukje chocola 

voor ons beiden dan om elkaar wat op te beuren…   Loucky Spit

Glutenvrij en diëten

leZiNG 18 DeceMber
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van hun familieleden bezitten. Ook legde 

hij uit wat de vooruitzichten zijn voor 

coeliakiepatiënten met betrekking tot 

nieuwe medische vindingen.  Vervolgens 

kwam Dr. Gilissen aan het woord. Hij 

besprak zijn onderzoek naar niet-toxische 

tarwe en naar een niet-besmettelijke 

haverlijn. De havermout die nu in de 

schappen van de supermarkt liggen zijn 

vaak namelijk niet glutenvrij, er is een 

kans dat zij sporen van gluten bevatten. 

Men is bezig om dit probleem aan te 

pakken. Ook wordt er geëxperimenteerd 

met nieuwe en oude tarwesoorten. Door 

deze soorten te kruisen zou het kunnen 

dat in deze soorten in de toekomst min-

der gluten voorkomen. Kortom, voor coe-

liakiepatiënten en hun familie was dit 

een zeer interessante avond! Hoewel het 

weer niet meezat en het taalgebruik van 

de wetenschappers af en toe wat moei-

lijk te volgen was, was het fijn om wat 

meer af te weten van hetgeen waar wij 

dagelijks mee geconfronteerd worden. 

Voor foto’s en voor de sheets van de 

presentaties kunt u kijken op www.jon-

genglutenvrij.nl. 

Nieuwe peNNiNGMeester 
Hoi, ik ben Martha Kosters, en heb sinds april 2006 coeliakie. Ik ben nu 19 en 
studeer Aardwetenschappen in Utrecht. Tussen mijn vwo en studie heb ik tien 
maanden in Nieuw Zeeland gewoond/werkt, en rondgereisd, waar ik ontzettend 
veel lol heb gehad. Toen ik terug kwam zag ik de advertentie voor penningmees-
ter van Jong en Glutenvrij staan, en dat leek me wel wat. Ondertussen hebben 
we de eerste activiteiten alweer gehad, en ik vind het zeker leuk! Naast mijn 
studie ben ik actief bij mijn studievereniging, en klim ik bij de Utrechtse 
Studenten Alpen Club.

Heb je zin om even lekker uit te waaien? Om er even tussenuit te gaan aan het begin 

van de zomer? Na het succes van de afgelopen twee jaren organiseert Jong & 

Glutenvrij in 2010 opnieuw een Nederlands Zomerkamp! 

Dit jaar geen scoutinggebouw, maar we zullen op het schip De eersteling verblijven. 

Op de eersteling gaan actief zeilen, gezelligheid, lekker eten en ontspanning uitste-

kend samen. De afvaartdatum is op vrijdag 2 juli om 20.00 uur, de aankomstdatum 

zal op maandag 5 juli om 16.00 uur zijn. Afvaart- en aankomsthaven is enkhuizen.  

Het zeilkamp kost 160 euro per persoon. 

Daarbij inbegrepen zijn: • 3 OVerNAcHtiNGeN Op Het scHip • GeGArANDeerDe 

GluteNVriJe MAAltiJDeN Op Het scHip • AlcOHOlVriJe DrANKeN • Veel lOl! 

Op het schip zijn twee ervaren bemanningsleden aanwezig, die afhankelijk zijn van 

de hulp van de deelnemers. Hierbij leren de deelnemers algemene vaardigheden zoals 

knopen leggen. Zeilervaring is dus niet nodig. 

Dit kamp is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 26 jaar. Heb je zin om mee te 

gaan? Kijk op www.jongenglutenvrij.nl

uitwAAieN Op ZeilKAMp 

uitslAG wiNNAAr eNquête And the winner is… Jorn Hartman!

Jong & Glutenvrij heeft in december 2009 een enquête uitgebracht om te bestude-

ren hoe zij het best kan functioneren. Deze enquête is gericht op jongeren. De 

voorlopige uitslagen zijn bekend maar we kunnen nog veel meer antwoorden 

gebruiken. Hoewel de prijs al vergeven is, kun je nog steeds een enquête invullen 

op www.jongenglutenvrij.nl.

De VOOrlOpiGe resultAteN:

•	80%	van	degene	die	onze	enquête	hebben	ingevuld	is	vrouw.	(Wij	weten	niet	of	

dit representatief is, maar we weten wel dat op ons eerste zomerkamp de voor-

zitter de enige aanwezige man van het gezelschap was).

•	De	gemiddelde	leeftijd	van	de	respondenten	is	21	jaar.

•	Die	zit	precies	in	het	midden	van	onze	doelgroep.

•	De	inzenders	zien	de	reisafstand	als	meest	hinderlijke	factor	om	niet	naar	een	

activiteit te gaan.

•	Een	uur	is	de	maximale	afstand	voor	bijna	de	helft	van	de	mensen.

•	 Fun-activiteiten,	maar	ook	workshops	zijn	gewild.

•	De	zaterdag	en	zondag	zijn	de	meest	gewilde	dagen	voor	een	activiteit.

•	 Jong	&	Glutenvrij	moet	volgens	jullie	voornamelijk	activiteiten	organiseren,	maar	

toch ook informatie uitgeven en vragen beantwoorden.

•	 Jorn Hartman is de gelukkige winnaar van het boek ‘Lekker Glutenvrij’ en van 

een interview! Dat interview lees je in Glutenvrij Magazine nummer 2.

leZiNG 18 DeceMber Deskundigen vertellen over actuele ontwikkelingen
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LUISA MEARIN VAN DE COELIAKIEPOLI: 

“ Mijn ultieme droom  
        is dat overal in   
Nederland de artsen

      heel veel verstand 
   van coeliakie hebben”
Op het interview-wenslijstje van Nynke en Zara staat 

Dr. Luisa Mearin. Zij is kinderarts MDL 

(voluit: Maag, Lever, Darm) in het ziekenhuis LUMC 

te Leiden en heeft als eerste met haar collega’s in 

Nederland op 1 april 2009 een Coeliakiepoli opgericht. 

Nynke en Zara hebben zich goed voorbereid, hebben een 

date, M&M’s en zijn er klaar voor… 

TEKST EN FOTO’S Anita Veenhof

Op het interview-wenslijstje van Nynke 

en Zara staat Dr. Luisa Mearin. Zij is 

kinderarts MDL (voluit: Maag, Lever, 

Darm) in het ziekenhuis LUMC te Leiden 

en heeft als eerste met haar collega’s 

in Nederland op 1 april 2009 een 

Coeliakiepoli opgericht. Nynke en Zara 

hebben zich goed voorbereid, hebben 

een date, M&M’s en zijn er klaar voor… 

Waarom is de Coeliakiepoli 

opgericht?

Kinderen maar vooral ouders moeten 

soms veel dokters bezoeken tot zij de 

weg vinden naar een plek waar ze weten 

wat coeliakie is. Naar het consultatiebu-

reau, huisarts, misschien zelfs naar een 

andere kinderarts. Na veel omwegen 

komen ze toch hier terecht. Toen dach-

ten mijn collega’s en ik: misschien kun-

nen we dat makkelijker maken. We gaan 

een nieuwe poli openen voor kinderen 

met coeliakie en voor hun ouders. Dat is 

een gemakkelijke manier om een expert, 

zo noem je iemand die heel veel over 

een bepaalde ziekte weet, te bezoeken 

en zo kunnen ze makkelijker hun weg 

vinden.

Hoe gaat het in z’n werk 

daar? Wat is er anders dan 

een ‘gewone’ poli?

Wat er anders is dan op een gewone 

poli is dat normaal als je naar een dok-

ter moet of wil, je eerst naar de huisarts 

gaat. Die geeft een verwijzing, dan ga 

je naar het ziekenhuis en krijg je een 
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afspraak. Wat wij hebben gedaan is de 

poli digitaal te maken met een website. 

Vroeger, toen jullie nog niet geboren 

waren, gingen papa en mama, bijvoor-

beeld als ze op vakantie wilden, naar 

een reisbureau. Dat reisbureau praatte 

met hen of ze naar de zon of de sneeuw 

wilden. Dat werd allemaal voor ze uit-

gezocht. 

Maar dàt doen we niet meer. Dus als 

we op vakantie willen gaan we het 

internet op om te kijken waar we naar 

toe willen en wat we moeten doen om 

daar te komen. Wij dachten: misschien 

is dat voor coeliakie ook gemakkelijker, 

de mensen kunnen thuis googelen, 

typen coeliakiepoli in, zien dat er één 

is in Leiden in het LUMC en kunnen een 

afspraak maken. 

Worden alle onderzoeken 

op de poli verricht 

(bloedprikken, scopie, 

diëtiste, en zo?

Bloedprikken en diëtiste wel. We zijn 

met vier artsen die de coeliakiepoli 

doen en verpleegkundigen die bloed-

prikken. Daarnaast zijn twee diëtisten 

verbonden aan de coeliakiepoli. 

Het kijken in de dunne darm en de dun-

nedarmbiopsie gebeurt niet op de poli, 

maar op de scopiekamer. Alles wordt 

wel geregeld via de coeliakiepoli. De 

coeliakiepoli is gewoon een onderdeel 

van de kinderpoli in het LUMC, maar 

dan op speciale dagen en met speciale 

dokters.

Wat zijn de voordelen van 

een speciale poli en zijn er 

ook nadelen?

Het voordeel is dat je naar een plek 

komt waar je weet dat je met vragen 

over coeliakie terecht kan. De mensen 

hier weten er veel van. Niet alles, want 

er zijn altijd vragen die we niet kunnen 

beantwoorden. Maar is er veel kennis en 

dat is een voordeel. Een nadeel is als je 

ver weg woont. 

Mijn droom is, ik heb altijd veel dromen, 

dat in de toekomst ook gedeeltelijk of 

alles via internet kan gebeuren en dan 

hebben we dat nadeel ook niet meer. 

Maar het is nog niet zover, hoor! Daar 

gaat nog een aantal jaren duren. 

Maar kan er niet over een 

tijdje in elke provincie een 

coeliakiepoli zijn? 

Dat is ook een droom. Als er in elke 

provincie een coeliakiepoli is, dan is het 

probleem ook opgelost. Dan heeft ieder-

een dichterbij huis een centrum waar 

heel veel kennis is en dat hoop ik ook.

Als kinderen voor het eerst 

komen en nog niet zeker 

is wat ze hebben, hoe gaat 

dat dan?

Vaak komen ouders met kinderen, ver-

tellen over de klachten van de kinde-

ren en dat ze gelezen hebben dat het 

coeliakie zou kunnen zijn. Ik vraag nog 

wat andere dingen, bijvoorbeeld hoe 

het met de familie gaat. De families 

van de kinderen zijn heel belangrijk, of 

iemand anders in de familie bekend is 

met coeliakie. Daarna ga ik de kinde-

ren wegen en meten en de groeicurve 

bekijken. Het allerbelangrijkste wat je 

als kind doet is groeien. De moeders 

en vaders hebben vaak nog het boekje 

van het consultatiebureau, kennen jullie 

die groene boekjes? (hmm…?) Want 

deze gegevens zijn belangrijk voor het 

stellen van de diagnose. Nog belangrij-

ker zijn de uitslagen van de erfelijkheid 

en de antilichamen van coeliakie om te 

weten of er coeliakie zou kunnen zijn. Zo 

gaat dat een beetje. Vaak komen hele 

gezinnen, pa, ma en een paar kinderen. 

Dan onderzoeken we het hele gezin. En 

maken we een gezinsboom om te kijken 

hoe de erfelijkheid van de ziekte loopt. 

Wat gebeurt er 

als ik 18 word?

Als je 18 wordt ben je volwassen en kan 

je niet meer worden behandeld op de 

kinderafdeling; je bent geen kind meer. 

In het LUMC hebben we een transitie-

poli. Een transitiepoli is een duur woord 

voor een poli voor pubers. Dat betekent 

dat als kinderen 16-17 jaar zijn, dan 

maak ik een keer een afspraak voor de 

MDL-dokter voor volwassenen en voor 

mij of mijn collega’s. We zien het kind 

een keer gezamenlijk en zo kan het 

kind kennismaken met een dokter voor 

volwassenen. We kunnen dan vertellen 

over de voorgeschiedenis, hoe op dit 

moment gaat en als er problemen zijn 

deze bespreken. Zo wordt de zorg over-

gedragen. Dat werkt erg goed, voor de 

kinderen zelf, de dokters en ook voor 

de ouders. Dat doen we niet alleen voor 

coeliakie, maar ook voor andere ziekten.

Is het nou een goed idee dat 

een kind naar de coeliakie-

poli gaat en niet naar een 

lokale MDL-arts?

Het is heel belangrijk dat een kind met 

coeliakie door een kinderarts-MDL of 

door een algemene kinderarts gaat 

gecontroleerd wordt. Als kind heb je een 

arts nodig die over kinderen weet. Neem 

bijvoorbeeld het groeien. Volwassenen 

groeien niet meer, alleen in de breedte. 

Als kind heb je een arts nodig, die 

weet over groeien. Inderdaad is het een 

nadeel als er maar één coeliakiepoli 

in Nederland is. Er zijn natuurlijk ook 

andere mogelijkheden. Het is mogelijk 

om één keer naar de coeliakiepoli te 

komen als er bepaalde problemen zijn 

en daarna in overleg met de lokale 

MDL-kinderarts een plan te maken. Dat 

gebeurt vaak en naar de coeliakie-

poli komen ook kinderen die worden 

gestuurd door de MDL-kinderarts van 

het ziekenhuis in hun omgeving. Je ziet 

ze dan één of twee keer of zolang als 

nodig en stuurt ze dan weer terug naar 

hun lokale dokter. Het is niet de bedoe-

ling dat iemand uit Maastricht de hele 

tijd hier naartoe komt. 
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Is de coeliakiepoli alleen 

bedoeld voor kinderen/

jongeren in de omgeving 

van Leiden? 

Nee, niet alleen. Vandaar de website. 

Als er op één plek kennis is over coelia-

kie, zou het heel jammer zijn als alleen 

rond die ene plek gebruikgemaakt kan 

worden van die kennis. Dat is nog een 

andere droom: om in Nederland een 

expertisecentrum voor coeliakie te heb-

ben. Maar niet alleen in Leiden, hè, dus 

in heel Nederland. Dat zou mijn ultieme 

droom zijn, dat overal in Nederland de 

artsen heel veel verstand van coeliakie 

zouden hebben. Dat zou prachtig zijn. 

Dan kunnen we zeggen: “Wij zijn in 

Nederland een expertisecentrum voor 

coeliakie, bij volwassenen en bij kin-

deren.”

Ik woon in Holten, als ik 

dan naar de coeliakiepoli 

wil, moet ik dan heel vaak 

een reis maken?

Het is afhankelijk van de situatie. Als 

je coeliakie hebt en de ziekte is al lang 

geleden gediagnosticeerd, ga je maar 

één keer per jaar of één keer per ander-

half jaar naar de dokter, als het heel 

goed gaat. Andere kinderen, bij wie 

coeliakie nog niet is gediagnosticeerd, 

moeten vaker komen tot het helemaal 

goed in orde is. Er zijn ook kinderen 

die geen coeliakie hebben. We praten 

de hele tijd over kinderen die coeliakie 

hebben, maar er zijn ook kinderen van 

wie de ouders denken dat ze coeliakie 

hebben, maar ze hebben het niet. Oké, 

maar wat is het dan wel de oorzaak 

van hun klachten? Zij moeten verder 

worden onderzocht tot het probleem is 

opgelost. 

 

In Leiden is de eerste 

coeliakiepoli, komen er 

meer poli’s in Nederland?

Er zijn geruchten dat er binnenkort twee 

poli’s geopend gaan worden. Nog een 

in ander academisch ziekenhuis en een 

andere in een niet-academisch zieken-

huis. Ik zou er heel erg blij mee zijn. Het 

gaat niet om wie nu een coeliakiepoli 

heeft en wie niet. Het gaat om goede 

zorg en goede begeleiding voor mensen 

met coeliakie.

Ziet coeliakie er anders 

uit bij kinderen dan bij 

volwassenen?

 Ja, heel anders. Kijk maar naar de groei 

waar we het net over hadden. Soms 

stoppen kinderen met coeliakie met 

groeien. Dat doen volwassenen niet, 

want die zijn al uitgegroeid. Als kinde-

ren behandeld worden met een gluten-

vrij dieet knappen ze heel snel op, veel 

sneller en beter dan volwassenen. Ze 

gaan ook weer goed groeien. Kinderen 

hebben ook veel minder complicaties, 

juist omdat coeliakie vroeg is ontdekt 

en behandeld. 

Waarom vindt u kinderen 

met coeliakie zo interessant 

dat u er uw werk van heeft 

gemaakt? 

Dat is toevallig zo gegaan! Omdat toen 

ik geneeskundestudent was in Madrid, 

had ik een professor die heel veel over 

coeliakie wist. Ze vertelde ook veel 

daarover en dat vond ik heel interes-

sant. Toen ik naar Nederland kwam, 

heeft de professor mij geholpen om 

hier te kunnen werken en onderzoek te 

doen. Ik was een jonge arts en onder-

zoeker voor coeliakie. Ik vond het zo 

interessant dat ‘gewone’ voeding zo’n 

ziekte kan veroorzaken. 

U komt uit Spanje. 

Vindt u het leuk in 

Nederland te werken?

Ja, ik vind het wel leuk in Nederland. Ik 

denk dat Nederland een goed land is 

om te werken en te wonen ook. Maar 

weet je, ik kan het niet goed vergelijken, 

want ik heb eigenlijk nooit in Spanje 

gewerkt. Ik had net mijn artsendiploma 

toen ik naar Nederland kwam. Ik heb 

daar alleen als coassistent gewerkt en 

daarna een paar maanden om geld te 

verdienen om een ticket naar Nederland 

te kunnen kopen. 

Werkt het hier 

hetzelfde in het ziekenhuis 

als in Spanje?

Ik heb wel, toen ik in opleiding was tot 

kinderarts, vier maanden in een groot 

ziekenhuis in Madrid mogen werken. 

Ik wilde graag zien hoe in Spanje de 

opleiding tot kinderarts was. Er waren 

niet zulke grote verschillen. Ik denk 

dat er in Spanje wel een groot verschil 

is tussen de grote steden en de kleine 

dorpjes. In de grote stad zijn de zieken-

huizen wel zoals hier, maar in de kleine 

dorpjes is er maar één dokter en een 

klein of geen ziekenhuis. Maar daar heb 

ik nooit gewerkt, dus dat weet ik ook 

niet zo goed.

Weten ze daar ook al zoveel 

over coeliakie?

In Spanje is heel veel kennis over coeli-

akie. Ik heb het gehad over die ene pro-

fessor, die mij geholpen heeft. Kijk hier 

is een foto van haar, professor Isabel 

Polanco. Zij heeft mij heel veel geleerd 

over coeliakie en nog steeds hoor. Ik 

werk nog steeds met haar samen. 

Luisa, heel hartelijk dank 

voor de gastvrije ontvangst 

met de lekkere limonade en 

thee! De M&M’s zijn – weer 

- bijna op…
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Het liefst zet ik de oven aan. En dan begint hef feest: bijvoorbeeld een echte Italiaanse lasagne. 
100% gluten- en tarwevrij. Een kostelijk gerecht van diepvriesspecialist DS. Geen eenheidsworst 
bij mij op tafel, maar heerlijk gevarieerd eten: vissticks, tortellini en nog veel meer. Alles is in een 
handomdraai klaar en smaakt supervers. Vergeet dus niet je voorraad tijdig aan te vullen! 
Quality by Schär garandeert je niet alleen producten van de hoogste kwaliteit, maar ook de 
zekerheid dat je altijd zorgeloos kunt genieten.

Een heerlijk
 verse maalt

ijd

  zonder de d
eur uit te ga

an

www.ds4you.com

NEW

Great food, great fun.
Nynke en Sara met de beer die de NCV heeft 
gegeven bij de opening van de coeliakiepoli.
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Beleef de bergen in het

“Naturpark Texelgruppe”

... het  vakantiehotel waar je je goed voelt

Hotel Weiss

Vinschgauer Str. 38

I-39020 Partschins

www.hotelweiss.it

Info@hotelweiss.it

Open van April tot November - Halfpension tussen € 52,50 en € 59,00 (p.p.p.d.)

Geniet van het comfort in ons sympathieke familiehotel 

en laat u zich door ons verwennen.

Voor sportieve gasten hebben wij twee gravel 

tennisbanen een groot verwarmd zwembad en een 

midgetgolfbaan.

Op culinair gebied serveren wij al meer dan 10 jaar 

glutenvrije gerechten uit de Italiaanse en Tirolse keuken.

In ons cafe  hebben wij dagelijks zelfgemaakt gebak en ijs 

(glutenvrij).

Wij zijn graag bereid om u meer informatie toe te sturen.

Van Voorst & Hardeman

www.vanvoorstenhardeman.nl
www.glutenvrijewebshop.nl

Glutafin
Glutaner
Glutano
Green's
Hammermühle
I Am Glutenfree
JoannesmolenJoannesmolen
Kelkin
Kosschen
La Disfida
Le Veneziane
Lhian’s Kitchen
Lindroos
LivwellLivwell
Meridian Foods
Minderleinsmuhle

3Pauly
Abonyi
Amaizin
Baxters
Beltane
Bioculinair
BruggemanBruggeman
Candy Tree
Consenza
Dafco
Damhert
De Bron
Dr. Schär
Eat NaturalEat Natural
Finax
France Aglut

Orgran
Proceli
Provena
Riso Scotti
Roley’s
Schnitzer
SemperSemper
Tellofix
Tinkyáda
Ton Kwakman
Valpi
Vision
Wallaby
WasaWasa
Werz
Zwergenwiese

Leverancier van onder andere:
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Ik ben blij dat het bezoek wat ik heb 

mogen brengen aan Santiago de Chili in 

juni 2009, heeft geresulteerd in de vertaling 

van het kinderboekje ‘Celia en het koekjes-

feest’. Dit boekje wordt in een oplage van 

ongeveer 2000 onder u verspreid voor een 

bodemprijs van €9,50 hardcover, met dank 

aan uw voorzitter. 

Ik hoop dat voor veel juffen en meesters 

op de lagere school hiermee een moge-

lijkheid is om coeliakie met name voor de 

kleintjes in een leukere context te plaat-

sen voor de rest van de klas.

In het kader van mijn jacht op verdere 

informatie voor u en mogelijk nieuwe boe-

ken, kwam ik al of niet toevallig terecht in 

Nieuw-Zeeland. De voorzitster van de 

Nieuw-Zeelandse coeliakievereniging is 

getrouwd met een Nederlandse immigrant 

en zal dit boekje in Nieuw-Zeeland in het 

Engels gaan verspreiden.

Interessant was dat in elk restaurant in de 

kleinste plaats in dit land, dat groter is dan 

het United Kingdom en Ierland samen, 

maar slechts vier miljoen inwoners heeft, 

glutenvrij pontificaal op de menu’s prijkte.

Glutenvrij was overal. Glutenvrij was 

vooral géén probleem. Niet dat ik daar 

dagelijks naar kijk als ik een restaurant in 

ga, maar het glutenvrije deel der maaltij-

den werd zo aangeprezen dat mijn oog er 

wel op móest vallen.

Wat blijkt, in Nieuw-Zeeland zijn een 

kleine 10.000 patiënten met een herken-

de coeliakie. Bij optimale screening zou-

den dit er 40.000 kunnen zijn. Echter, in 

Nieuw-Zeeland eten 50.000 tot 70.000 

mensen glutenvrij. Veel pseudo-coeliaken 

houden zich aan een glutenvrij dieet 

omdat ze denken dat het voor hun prik-

kelbare darmsyndroom veel goed doet. 

Medisch wetenschappelijk is dit tot op 

heden niet aangetoond, maar in het  

alternatieve circuit floreert deze therapie. 

In Australië is dit niet anders,  in een land 

met een kleine twintig miljoen  inwoners, 

blijken  één miljoen Australiërs dagelijks 

glutenvrij te eten en, zoals collega MDL-

artsen mij uit Sydney en Melbourne ver-

zekerden, met een fanatisme dat bijna 

onvoorstelbaar is. Het komt er volgens 

hen op neer, dat mensen, die met de 

ingebeelde diagnose coeliakie uit het 

alternatieve circuit komen, hiervan niet af 

te brengen zijn en menen dat ‘Het’ voor 

ongeveer alles goed is.  

Over het nut van dit glutenvrij dieet voor 

het grootste deel van deze gebruikers wil 

ik niet ingaan, ik waag het te betwijfelen. 

Het grote voordeel is echter dat voor de 

echte ‘coeliaken’ het aanbod glutenvrije 

producten bijna onuitputtelijk genoemd 

mag worden in Australië en Nieuw-

Zeeland. Elke supermarkt heeft glutenvrij. 

Niet een vakje, maar meters, bijna wan-

den en de productinformatie leek mij zeer 

adequaat. Hierdoor is het aanbod groot, 

de concurrentie groot en de prijzen dalen. 

Het komt er eigenlijk op neer dat in 

Australië 20-30 keer zoveel mensen glu-

tenvrij eten als er medisch aanleiding 

voor is. Er zijn hooguit 40.000 herkende 

mensen met coeliakie en dit getal is eer-

der lager dan hoger.

Kort samengevat komt het erop neer dat 

als u geld heeft om naar Australië of 

Nieuw-Zeeland op vakantie te gaan u al 

reizende weinig problemen met uw coeli-

akie zult meemaken en dat zo’n reis bij 

de meer gefortuneerden onder u het 

overwegen waard is. Wilt u glutenvrij in 

april aanstaande een Rijnreis maken 

(Tulips & Rhine River Cruise), dan moet u 

mailen naar Bob & Ruths Gluten-free 

dining club in de USA: 

info@bobandruths.com.

Ander heugelijk nieuws is dat het Coeliakie 

disease Consortium, ik zou willen zeggen 

onder de bezielende leiding van Frits 

Koning, erin geslaagd is om 4 miljoen euro 

subsidie te krijgen van de overheid, wat 

verdeeld zal worden tussen UMC Leiden, 

VUmc Amsterdam en UMC Utrecht, 

Wageningen Universiteit en UMC Groningen. 

Een deel van het geld zal gebruikt wor-

den om een Klinisch Expertise Centrum 

op te richten in de VU Amsterdam en in 

het UMC Leiden om u beter van dienst te 

kunnen zijn. De bestanden, natuurlijk 

anoniem, van u die hierbij betrokken zijn, 

kunnen onderzoekers daarbij beter inzicht 

geven in veel vragen die u heeft. Wat is 

het risico van coeliakie op allerlei meer of 

minder enge ziektes bij het goed houden 

van een glutenvrij dieet? Hoe goed moet 

het glutenvrij dieet zijn? Wat is er op 

tegen als je volledig klachtenvrij bent al 

zo’n achttien à twintig jaar, om toch glu-

ten te gaan eten? We hebben tien tot 

twintig patiënten in de VU onder controle 

die zich aan god noch gebod houden en 

zeker géén voorbeeld nemen aan 

Australiërs die helemaal geen coeliakie 

hebben en toch dringend menen een 

glutenvrij dieet te moeten volgen.  Veel 

van dit soort vragen en overwegingen 

kan ik tot op heden met de beschikbare 

literatuur niet beantwoorden. 

Dankzij dit geld hopen wij veel kennis te 

gaan vertalen naar wat u, de patiënt wilt. 

Daarnaast zien we nu al dat een deel van 

de patiënten geld inzamelt om verder 

onderzoek mogelijk te maken. Er worden 

zelfs stichtingen opgericht om coeliakie-

onderzoek te stimuleren. Wij kijken hier-

mee bijvoorbeeld of coeliakiepatiënten 

meer of minder kans dan een gewone 

Nederlander hebben op inflammatoir 

darmlijden, ziekte van Crohn, Colitis 

Ulcerosa en als ze meer kans hebben of 

dat dan is op de ziekte Colitis Ulcerosa of 

Crohn. Dit soort, wat ik zou willen noe-

men, pilotstudies, wordt mogelijk 

gemaakt door enkelen van u. Ik denk dat 

een Coeliakie Research Stichting onder de 

paraplu van de Nederlandse Coeliakie 

Vereniging zeker kans van slagen heeft. 

De Maag Lever Darm Stichting was voor 

u vaak onvoldoende herkenbaar. Echter, 

de MLDS heeft bij de ronde 2009 voor 

het eerst sinds 5 jaar, geld gegeven 

(€130.000) voor een coeliakieprotocol. 

Misschien komt het wel goed met al die 

sponsors voor u en voor ons.

Wij hopen dat we in 2010 meer antwoor-

den op uw vragen kunnen geven.

Chris Mulder

Nieuw-zeeland
VOORZITTER MEDISCHE  

ADVIESRAAD NEDERLANDSE 

COELIAKIE VERENIGING



Bij inlevering van één van deze Bonnen Bij de
desBetreffende leverancier 

ontvangt u de aanBieding tijdens de 

Jaarvergadering
op 24 april in de reehorst te ede

      Een primeur uit Frankrijk:
p 12 nieuwe glutenvrije producten uit de heerlijke  
      Franse keuken.
p Alle producten zijn zo natuurlijk mogelijk en 
      bevatten geen kunstmatige kleurstoffen en 
      conserveringsmiddelen.
p Enkele van de producten zijn zelfs gecontroleerd 
      biologisch.     

p Er zitten ook twee verse kant-en-klaar-gerechten
     bij. Deze gerechten hoeven niet in de vriezer te
     worden bewaard. Ze zijn makkelijk en snel, 
     binnen 3 minuten geserveerd. Héééérlijk!!
                  Bon Appétit!                                                                    

presenteert

O.a.verkrijgbaar bij : Glutenvrijemarkt.com
en zie voor winkeladressen onze website!

www.ZIZO-Glutenvrij.nl

Postbus 11364  -  3004 EJ Rotterdam  -  Bel: 010-2460299



Bij aankoop van een pak 
cake- of pannenkoekenmix 
ontvangt u GRATIS een 
SNACKCAKE
(maak verse cake in 2,5 min.)
Bij inlevering van 
deze waardebon.

Zowel geldig in Eindhoven als Ede

GRATIS
SNACKCAKE

WAARDEBON

Het Mam’s glutenvrij assortiment is verkrijgbaar bij diverse grote supermarkten 
en natuurvoedingswinkels. Kijk voor uw dichtstbijzijnde lokatie op: www.freeof.nl

2 broden gratis cake

Gratis  cake bij aankoop van 2 broden

=

FREE 9050 - Kortingsbon_95x40.indd   1 10-02-2009   15:33:50

G L U T E N V R I J E  P R O D U C T E N
LE POOLE

1 pak Pandea madeleines (6 st) of

1 pak Pandea  minicakes met stukjes chocolade(6 st) 

GRATIS

Bij besteding van € 20.00 en tegen 
inlevering van deze originele coupon

Ellen’s
®

allergy
friendly

BETROUWBAAR
BETAALBAAR

BETER

Bij aankoop van €10 aan Allergy Friendly 
producten ontvangt u tegen inlevering van 
deze bon GRATIS een doos Crisp Bread.

Deze bon is niet inwisselbaar tegen geld. Alleen geldig op 13 maart 2010.

Bon voor GRATIS Crisp Bread 

DA0010 wt Bon voor gratis Crisp Bread.indd   1 15-02-2010   14:41:30

 
 
 
 

 
 
 

Een 2e product gratis 

 

Gratis 
 probeerverpakking 
 Twinny’s 
 tegen inlevering van deze bon bij de stand van 

probeerverpakking

U
itsluitend geldig op de Coeliakiem

arkt 
van 13 m

aart 2010. M
axim

aal 1 bon p.p. 
Zolang de voorraad strekt.   

www.rosies-food.nl

Bij aankoop van 2 Rosies producten een 3e product gratis.
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Tegen inlevering van deze coupon 
krijgt u een 50% korting op 
Nutrifree Italiaanse koekjes! 
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bij jezelf!
begin

op 24 april is in de reehorst te ede de jaarvergadering van de ncv. als u 
al langer lid bent, is dit voor u een bekend fenomeen, voor nieuwe leden is 
zo’n eerste jaarvergadering vaak een bijzonder moment: zoveel mensen met 
coeliakie bij elkaar te zien alleen al! de jaarvergadering is gratis voor leden en 
hun familie. op deze pagina’s vindt u het programma en extra informatie. Bij 
dit glutenvrij Magazine zit een aanmeldingsformulier. u moet zich van te voren 
opgeven voor de glutenvrije lunch. voor bezoek aan de markt en de lezingen 
is het niet per se noodzakelijk om u aan te melden, maar het is wel fijn voor 
de organisatie als u dat wél doet. zo kunnen we een goede inschatting maken 
van het aantal te verwachten bezoekers in verband met catering en dergelijke. 

prograMMa jaarvergadering 
24 april 2010 de reehorst, ede

10.00 uur ontvangst en welkom door louk de Both, 

 voorzitter NCV (CVV Glutenvrij-zaal/Studio 3)

10.10 uur statutaire jaarvergadering, waarin:

 • Toespraak van de voorzitter
 • Notulen jaarvergadering 4 april 2009
 • Financieel verslag van de penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Déchargeverlening en vaststelling jaarrekening 2009
 • Vaststelling van begroting 2010
 • Rooster van aftreden
 • Verkiezing nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Sluiting
11.00 uur voordracht door Marjan van ravenhorst 

 www.allergenenconsultancy.nl

 (CVV Glutenvrij-zaal/Studio 3)

11.30 uur voordracht door roesja van doorn 

 www.artsenvoorkinderen.nl

 (CVV Glutenvrij-zaal/Studio 3)

12.00 uur pauze 

13.30 uur voordracht door een medewerker van het cBo (kwaliteitsinstituut 

 van de gezondheidszorg) (CVV Glutenvrij-zaal/Studio 3) 

14.15 uur Medisch forum met leden van de Medische advies raad (MAR) 

 van de NCV (CVV Glutenvrij-zaal/Studio 3)

15.00 uur sluiting door louk de Both, voorzitter NCV 

 (CVV Glutenvrij-zaal/Studio 3)

glutenvrije MarKt 
(Wintertuin en verdifoYer)
De glutenvrije markt is te bezoeken 

van 10.00 tot 15.00 uur. Elders in dit 

Glutenvrij Magazine leest u meer over 

de speciale marktaanbiedingen.

dieetconsult (strauss 3)
Dit jaar houdt onze diëtist Florence van 

Klinken een gezamenlijk dieetconsult, 

waarin ervaringen kunnen worden uit-

gewisseld. Hieraan kan een groep van 

7-12 patiënten met evt. een familielid 

deelnemen. Dit vindt plaats van 11.00-

12.00 uur. U kunt zich hiervoor ter 

plekke inschrijven. 

KinderprograMMa en 
puBerforuM (Bach 1 en 2)
Er wordt gezorgd voor opvang van kin-

deren. Voor kinderen van 4-10 jaar is er 

een speciaal kinderprogramma. Pubers 

van 11-15 jaar kunnen zich ter plekke 

aanmelden voor het puberforum onder 

leiding van twee kinderartsen.

WorKshops
In de middag zijn er workshops naar 

aanleiding van de voordrachten van 

Marjan van Ravenshorst en Roesja van 

Doorn. Aan de hand van stellingen 

die tijdens de voordrachten worden 

getoond, worden toehoorders uitgeno-

digd in kleine kring verder te discussië-

ren over de stellingen. U kunt zich daar 

’s ochtends voor aanmelden.

Wij hopen u allen op 24 april 

(weer) te ontmoeten en er samen 

een informatieve en geslaagde 

dag van te maken.

theMa: een 
glutenvrij leven
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gezaMenlijK dieetconsult
jaarlijks houdt de diëtist tijdens de 

algemene leden vergadering open 

spreekuur voor mensen met coelia-

kie. dit jaar zal voor het eerst een 

gezamenlijk dieet consult (gdc)  

worden gehouden. uit onderzoek is 

gebleken dat veel mensen er steun aan 

hebben wanneer ze weten hoe mede-

patiënten met hun aandoening omgaan. 

sommige mensen hebben al jaren coe-

liakie waarbij ze menig probleem tegen 

zijn gekomen. voor veel problemen 

hebben ze zelf een oplossing gevonden. 

iemand met coeliakie is naast patiënt 

ook ervaringsdeskundige. patiënten 

kunnen dus van elkaar leren. daardoor 

wordt de bereidheid om hun levens-

stijl aan te passen alleen maar groter. 

Bovendien kan men leren van de vragen 

die de deelnemers in de groep stellen 

aan de diëtist. hoewel het gdc een 

dieetconsult is, is er ook gelegenheid 

om na het gdc verder met elkaar door 

te praten.het spreekt voor zich dat de 

onderwerpen, die tijdens deze ochtend-

sessie ter sprake komen vertrouwelijk 

worden behandeld.

Wat is een gdc?
een gdc is een groepsconsult die een 

aanvulling kan zijn op de individuele 

consulten die een patiënt bij de diëtist 

ontvangt. er is nu geen sprake van één 

patiënt maar van een groep van zeven 

tot twaalf patiënten eventueel vergezeld 

van een familielid. de duur van een 

consult is dan ook geen tien minuten, 

maar een uur tot anderhalf uur. het 

gdc is geen voorlichtingsbijeenkomst. 

het gdc is afgeleid van het al eerder in 

nederland uitgevoerde gMc (gezamen-

lijk medisch consult). dit laatste wordt 

inmiddels al met succes uitgevoerd met 

onder andere diabetespatiënten.

Je hebt coeliakie, een chronische aandoening. Dat betekent dat je levenslang 

glutenvrij moet leven. In vergelijking met twintig jaar geleden is er voor men-

sen met coeliakie veel verbeterd. Zo is de NCV een onmisbare factor geworden 

in de begeleiding bij coeliakie en het glutenvrije dieet. Ook krijgen meer pro-

fessionals, denk hierbij aan specialisten, (huis)artsen en diëtisten, een steeds 

ruimere blik op de sociale aspecten die coeliakie met zich meebrengt. 

Het glutenvrije dieet blijft een dagelijks terugkerend aandachtspunt en vereist 

steeds opnieuw actie van jezelf en van anderen. Door het vergroten van ken-

nis en het ontwikkelen van  vaardigheden zorg je ervoor dat jij dit glutenvrije 

leven zelf onder controle krijgt/houdt.In de medische wereld wordt ook vaak 

gesproken over zelfmanagement of empowerment. Niet alleen bij coeliakie, 

maar bij elke andere chronische aandoening geldt dat de beperking een uitda-

ging wordt. Dit vraagt om het maken van bewuste keuzes.

Laat ik mezelf beperken of pak ik de beperking aan, is een vraag die regelma-

tig terugkomt. De NCV staat voor het aanpakken van deze beperking.

Op 24 april willen we het accent leggen op: hoe ga ik om met lastige situaties 

en hoe maak ik mezelf weerbaarder? Enkele voorbeelden ter verduidelijking:

Durf je in gezelschap niet te vragen of er rekening gehouden wordt met jouw 

dieet, maar wil je het eigenlijk wel? Dan wordt het tijd om voor jezelf op te 

komen. Laat je je vakantie beperken door je dieet, maar heb je het idee dat 

wat je wilt wel mogelijk zou zijn? Dan wordt het tijd je kennis te vergroten. 

Om ons te laten inspireren hebben we een tweetal gastsprekers uitgenodigd 

die vanuit hun werk inspelen op het thema van deze dag (zie ochtendpro-

gramma).

De lezingen worden afgesloten met enkele stellingen. Na de lunch kunnen 

belangstellenden tijdens een middagworkshop hierover met elkaar verder dis-

cussiëren in een kleine zaal.

Het doel van deze workshop is om uiteindelijk te komen tot een helder over-

zicht hoe je zelf de touwtjes in handen kan blijven houden. Mogelijk geven 

de resultaten ons allemaal nieuwe ideeën of ontstaan er spontaan nieuwe 

initiatieven om in een belangengroep samen een noodzakelijke activiteit aan 

te pakken.

toelichting op het dagtheMa
eMpoWerMent: een glutenvrij leven Begint Bij jezelf!

Jeugdforum coeliakie (11-16 jaar)
Hoe ga je om met je strenge dieet? Smokkel je wel eens? Wat doe je als 
het (misschien wel) mis is gegaan? Bespreek je dat met je ouders? Lig 
je er wakker van? Hoe doe je dat als je bij vrienden thuis of met vrien-
den op stap bent? Voel je je buitengesloten? Zoenen, hoe zit dat ook al 
weer? Wat eet je op school? Hoop je stiekem toch dat coeliakie over-
gaat en hoe ga je daarmee om? Maak je je zorgen over de toekomst?
ga dan met ons in discussie over allerlei onderwerpen! Wij zorgen dat er 2 leuke 

artsen zijn waarmee je kunt discussiëren en je kunt praten met lotgenoten! 

Kom op 24 april 2009 naar ede, start 11.00 uur.

Lekker assortiment glutenvrij 
verkrijgbaar bij 

natuurvoeding- en reformwinkels

ondermeer de volgende merken:
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Party Centrum
“Het Witte Paard”

Gildeweg 2
2632 BA  Nootdorp

Tel. 015 310 10 03  
Direct aan de A12

7 dagen per week geopend
Keuken open tot 21.00 uur

Howdy's•90x65  18-05-2005  15:02  Pagina 1

MorgenStund’ Glutenvrij ontbijt 
voor een vliegende start van een 
mooie dag!

Met WegeBrot glutenvrij 
tussendoortje stelt u 
eenvoudig een 
afwisselend glutenvrij 
dieet samen.

Kijk voor meer info op:
www.zonnevlecht.nl

Zonnevlecht Tel: 0495-492173
  info@zonnevlecht.nl

Alpengasthof Peter Rosegger
Familie Fritz und Barbara Walcher
A-8972 Ramsau am Dachstein 233 
Telefon (0043/3687) 8 12 23
Telefax 81 22 38
E-mail: peter.rosegger@netway.at
www.alpengasthof-peter-rosegger.at

Bij het ontbijt vindt u zelfgebakken broodjes en brood.
Bij halfpension dagelijks keuze uit 2 menu’s. 
Op verzoek ook macro-biotisch.
Onze dochter Silvia heeft zelf ook Coeliakie.
Vraagt u de uitvoerige folders van ons hotel en 
van onze mooie landstreek aan.

 Sonnen - Feinschmecker - Urlaub am Dachstein
Glutenfreie Kost - bei uns kein Problem

Bij het ontbijt vindt u zelfgebakken broodjes en brood.

Z O M E R - H E R F S T  2 010

Van mei tot oktober, geldt voor ieder

NCV lid: een uitprobeer dag gratis 

plus de nieuwe alles inclusief 

‘Schladming-Dachstein Card’

Bij het ontbijt vindt u zelfgebakken broodjes en brood.Bij het ontbijt vindt u zelfgebakken broodjes en brood.

S O N D E R P R E I S E

für Mitglieder von NCV

(und mitreisende Angehörige)

1 Woche Halbpension

ab € 455,-

BestPar tner,  w w w.garb o fo o ds.eu
tel  0416 650 7 39 fax 0416 392 093
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Lekker assortiment glutenvrij 
verkrijgbaar bij 

natuurvoeding- en reformwinkels

ondermeer de volgende merken:



Glutenvrij uit eten, 

het kan. Maar nog niet overal. In ieder nummer van dit 

blad staan tips van horecagelegenheden die ook coeliakiepatiënten wat 

willen bieden. Is het moeilijk voor een restaurant om ook glutenvrije maaltijden 

te bereiden en te serveren? Hoe regel je dat? Glutenvrij Magazine vroeg het 

de chef(kok) van een middenklasse restaurant, van een cafetaria en van een 

wat duurder restaurant. 

tekst Maaike van Soest 
foto’s Eigendom geïnterviewden

“ Ook mensen met 
coeliakie hebben 
recht op een 
smakelijk diner”

GluteNvrij kokeN eN servereN iN de NederlaNdse Horeca
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Haesje Claes is een restaurant 

aan de Spuistraat in hartje 

Amsterdam. Er is plaats voor 

meer dan 350 gasten. Op de kaart staan 

voornamelijk gerechten uit de Hollandse 

keuken. Zowel toeristen als Nederlanders 

weten het restaurant te vinden. Ook glu-

tenvrije mensen kunnen terecht bij het 

restaurant. Onaangekondigd zelfs. Voor 

hen bestaat een glutenvrije menukaart. 

“Het vergde even wat voorbereidingen 

om glutenvrije maaltijden te kunnen 

serveren. Nu gaat het veel makkelijker”, 

vertelt chefkok Oscar Coesel.

“Soms hebben we wel 300 gasten op 

een dag. Ook groepen toeristen met 

een gids. Steeds vaker hoorden we een 

tourleider zeggen: ‘O, ja we hebben twee 

mensen die glutenvrij moeten eten. Kan 

dat bij jullie?’ En dan gonsde het door de 

keuken: glutenvrij, wat is dat ook alweer? 

De één dacht geen eiwit, de ander geen 

melk. Enfin, steeds moesten we mensen 

teleurstellen. Dat was voor mij de aan-

leiding om mij eens serieus te verdiepen 

in het glutenvrije dieet. Overigens heeft 

de vrouw van eigenaar Hugo de Haan 

coeliakie.”

HalffaBricaat
Oscar Coesel nam de hele menukaart 

van het restaurant onder loep, op zoek 

naar gluten. Alle ingrediënten werden 

gescreend. Waar mogelijk zocht hij glu-

tenvrije alternatieven. Dat leverde soms 

interessante bevindingen op. “Voor de 

tomatensoep gebruikten we als basis 

een halffabricaat waar gluten inzat. 

Tegenwoordig maken we de tomaten-

soep zelf, met verse groenten. Even de 

mixer erop en klaar. Verser, lekkerder en 

wat blijkt: het is voor ons als restaurant 

goedkoper dan dat halffabricaat.” 

Het vergde dus veel uitzoekwerk. Neem 

het chocolaatje bij de koffie, dat komt uit 

België. “Het duurde daar zo lang voordat 

ik duidelijkheid kreeg, dat ik bijna de 

neiging had om zelf in de auto te stap-

pen en naar de fabriek in België te rijden. 

Uiteindelijk kreeg ik een antwoord.” 

Wat is bij Haesje Claes het alternatief 

voor het bekende glutenstokbroodje met 

boter als voorafje? “Voor coeliakiepatiën-

ten hebben we aparte kuipjes boter. Zij 

krijgen niet de boterpotjes die andere 

gasten krijgen. Verder hebben we altijd 

glutenvrije broodjes in huis. Dat warmen 

we apart verpakt in aluminiumfolie op in 

de oven.”

De stamppotten van Haesje Claes zijn 

glutenvrij en de rookworsten inmiddels 

ook. De kruidenmengsels die de keuken 

gebruikt eveneens. Hoewel de frites glu-

tenvrij zijn en apart gebakken worden, 

serveert Haesje Claes voor de zekerheid 

geen frites aan gasten met coeliakie. “Ik 

wil het risico niet nemen. Het komt wel 

eens voor dat bij drukte een kroketje in 

de olie voor de frites belandt.”

Bij tWijfel…
Is het moeilijk om als restaurant ook 

glutenvrij te serveren? “Het is een hoop 

uitzoeken, maar uiteindelijk dus niet veel 

werk. Communicatie is belangrijk, met 

keukenpersoneel en met de bediening. 

En je moet naar álles kijken. Niet alleen 

bij de inkoop, maar ook naar de koelkast 

en het magazijn”, aldus de chefkok.

Speciaal voor het personeel maakte 

Oscar van Coesel een werkmap over 

hulp bij het ontvangen en bedienen van 

gasten met coeliakie. Hierin staan ook 

de instinkers. “Ons adagium is altijd en 

dat houden we ook het personeel voor: 

bij twijfel serveren we niet! Ik weet hoe 

erg het is als een patiënt toch gluten bin-

nenkrijgt. Eerlijk gezegd dacht ik vroeger 

dat dit wat overdreven was. Nu weet ik 

anders. Op een besturendag vorig jaar 

werd ik uitgenodigd bij de NCV. Ik lunchte 

met coeliakiepatiënten en raakte met 

hen aan de praat. Daar heb ik veel van 

geleerd. Een mevrouw vertelde dat als 

ze maar een kruimeltje verkeerd eet, ze 

dagen op bed moet blijven liggen. Dat is 

toch verschrikkelijk.“

Haesje Claes

oscar coesel en redactielid jacqueline Baas
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GluteNvrije sNacks
Tot zover een restaurant. Maar hoe zit het 

bij de uitspanning voor de kleine hap, de 

snackbar. Neem cafetaria “Kom d’r in” in 

het Brabantse Gilze.

“Een beetje gluten kan toch geen kwaad… 

gaat bij ons NIET op!”, lezen we op de 

website van ‘Kom d’r in’. In 2002 begon-

nen Harco en Rianne Hamels in Gilze een 

cafetaria. Je kunt er zowel eten als maal-

tijden afhalen. En: óók coeliakiepatiënten 

kunnen er terecht voor glutenvrije snacks, 

maaltijden, milkshakes en ijs. Hoe is dat 

zo gekomen?

Rianne Hamels: wij vinden dat coeliakie-

patiënten ook gewoon een frietje en een 

kroketje of frikadel moeten kunnen mee-

eten. Dat kan bijna nergens, zo ontdekten 

wij als ouders van een dochter met coe-

liakie. Toen we in 2002 met dit cafetaria 

voor onszelf begonnen, was het voor ons 

vanzelfsprekend dat we ook complete 

glutenvrije maaltijden zouden aanbieden. 

Hoe gaat het in de praktijk? “Alle gluten-

bevattende snacks liggen in de vitrine. 

Glutenvrije snacks liggen in een andere 

keuken en worden daar ook behandeld 

en ingepakt. Een glutenvrij broodje ham-

burger, dat maken we ook. En die smaakt 

beter dan bij de Mac. Heb je weleens 

dat vlees gegeten? Onze dochter deed 

dat ooit daar en zei: ‘Deze hoef ik nooit 

meer mama’.”

vertrouWeN
De frites van ‘Kom d’r in’ is glutenvrij 

en het frituurvet blijft dat ook. Ook de 

sauzen en sinds kort de huzarensalade 

bevatten geen gluten. Het stoofvlees 

en de satésaus kan iedereen eten. Nasi 

idem. Rianne Hamels: “Een glutenvrij 

sateetje grillen we op een aparte bak-

plaat in de andere keuken.” 

Glutenvrij voedsel krijgt een speciale 

behandeling. Rianne Hamels: “Is er een 

glutenvrije bestelling, dan verzorg ik of 

mijn man die helemaal. Zo kunnen we 

waarborgen dat iets glutenvrij blijft. Dat 

schept vertrouwen. Ik heb nog nooit een 

klacht gehad achteraf, van een coelia-

kiepatiënt. We doen het serieus en we 

ontmoeten veel dankbaarheid. Natuurlijk 

is het soms wel arbeidsintensief, maar 

dat hebben we ervoor over.”

Glutenvrije patiënten weten ‘Kom d’r 

in’ te vinden, ook van buiten het dorp. 

Bijvoorbeeld op weg naar Bobbejaanland 

of naar de Efteling. “Mensen rijden om 

om ons te bezoeken en komen terug.”

Opgemerkt wordt dat het natuurlijk ook 

commercieel interessant is. “Iemand die 

glutenvrij leeft, neemt vaak een gezel-

schap mee en die mensen komen hier 

ook eten!“

Echtgenoot Harco Hamels wil tot slot nog 

even een statement maken. “Wij zijn een 

zogenaamd laagdrempelige horecaonder-

neming. Glutenvrij eten kan dus bij een 

simpele cafetaria. Maar… er zijn genoeg 

chiquere restaurants waar dat niet kan! Is 

dat niet gek?”

Kom d’r in

rianne en Harco Hamels
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Niet moeilijk!
Gelukkig blijkt uit de praktijk dat dit 

statement niet opgaat voor álle ‘chiquere’ 

restaurants. Theo Sigmond is samen 

met Janno Cornelissen eigenaar van de 

Steenen Tafel in Arnhem, een restaurant 

uit het wat hogere segment zoals dat 

heet. ‘Een pure keuken met zuivere sma-

ken’, zo valt te lezen op de website. Theo 

Sigmond staat net als zijn kompaan in de 

keuken. Gemiddeld ontvangt het restau-

rant iedere week wel een of meer gasten 

met coeliakie, vertelt hij. Van alle dieet-

wensen die de Steenen Tafel hoort, is het 

glutenvrije dieet het meest gevraagd. De 

laatste zes jaar lijkt de vraag naar glu-

tenvrije diners daar toe te nemen, aldus 

Theo Sigmond.

Op de vraag of glutenvrij koken en serve-

ren ingewikkeld is, antwoordt hij stellig: 

“Helemaal niet moeilijk! Maar… ik wil wel 

een voorwaarde noemen. Ik hoor het 

graag van tevoren zodat ik er rekening 

mee kan houden bij de voorbereiding. 

Dan gaat het prima. Zelfs een glutenvrij 

zesgangenmenu lukt dan.”

De Steenen Tafel is een restaurant dat 

de meeste gerechten helemaal zelf 

bereid, tot en met de noga aan toe. 

“Halffabricaten voor soepen, kant en 

klare-sauzen, daar werken wij niet mee. 

En dat zijn juist producten waarin dik-

wijls gluten zitten. En we gebruiken in 

onze keuken niet vaak tarwebloem om te 

binden. Hebben we toch een bindmiddel 

nodig, dan nemen we voor glutenvrije 

gasten bijvoorbeeld aardappelzetmeel, 

pijlwortelmeel of maïzena.”

GluteNvrij cakeje
Het ambachtelijk zelfgebakken brood is 

natuurlijk niet geschikt voor mensen met 

coeliakie. Voor glutenvrije gasten haalt 

de Steenen Tafel glutenvrij brood in huis. 

“En dit wordt niet op dezelfde plank 

gesneden als het glutenbrood. En van-

zelfsprekend zetten we er apart ‘schone’ 

boter bij”, aldus Theo Sigmond. 

“Verder is het voor ons altijd even oplet-

ten bij de koekjes bij de koffie. Weet 

ik dat er iemand met coeliakie komt, 

dan bak ik bijvoorbeeld een glutenvrij 

cakeje. En ook bij het dessert is het even 

uitkijken, maar er zijn genoeg glutenvrije 

alternatieven.”

Theo Sigmond bekent dat hij het ‘iets 

lastiger’ vind om een menu aan te pas-

sen voor een gast die lactosevrij eet. 

“In onze keuken gebruiken we veel zui-

velproducten, boter bijvoorbeeld. Maar 

nogmaals; als ik het van tevoren weet, 

is het ook mogelijk om een smaakvol 

lactosevrij menu samen te stellen. Want 

of je nu vegetariër bent of geen lactose 

of gluten mag; er is altijd wat van het 

eten te maken. Ook deze mensen zijn 

een avondje uit en hebben recht op een 

smakelijk diner.” n

de Steenen Tafel

Horecabedrijven die zich inzetten voor een glutenvrije 

maaltijd kunnen lid worden van de horeca-alliantie van 

de Nederlandse coeliakie vereniging. 

restaurant Haesje claes en cafetaria ‘kom d’r in’ 

zijn hierbij aangesloten. 

meer informatie is te vinden via www.glutenvrij.nl

Haesje claes, spuistraat 275/Nieuwe Zijdsvoorburgwal 320, 

amsterdam, (020) 624 99 98, www.haesjeclaes.nl

cafetaria ‘kom d’r iN’, Nieuwstraat 126, Gilze, 

(0161) 45 55 70, www.cafetariakomdrin.nl

de steeNeN tafel, Weg achter het Bosch 1, arnhem, 

(026) 443 53 13, www.desteenentafel.nl
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coeliaKIDS
Hallo, ik vont de kerst woortzoeker hil 

leuk maar hij klopt niet want er 

mist een woort en dat is piek. 

Op de blatzijden 

7 zijn de muisjes 

glutenvrij?? 

andré (6 jaar)

Oei, dat is dom van 

ons André. Gelukkig 

heb jij goed opgelet 

want inderdaad… 

de “p” was weg 

gevallen!! Of de 

muisjes glutenvrij 

zijn kun je opzoeken 

op www.livaad.nl 

Mama of papa helpt 

je daar wel mee. 

Groetjes, Irene en Maaike

424242

op www.livaad.nl 

Mama of papa helpt 

je daar wel mee. 

Groetjes, Irene en Maaike

De broodtrommel 

van Pjotr (6 jaar)

Heej kidzz, 
Het schooljaar zit er voor het 

grootste gedeelte op, de Cito is achter de 
rug en voor je ligt weer een gloednieuwe, vette 

Coeliakids. We kregen post van André: hij vond de 
kerstpuzzel erg leuk. Bedankt voor je reactie André!
Eten in een restaurant, doe jij dat wel eens? Elyse (12 
jaar) geniet in ieder geval van haar eerste glutenvrije 
Big Mac in Oslo, Noorwegen. Je kunt gezellig kokkerel-
len in de paassfeer en er is weer een antwoord op de 

vraag van vandaag. We zijn dol op post, dus mail 
ons maar: coeliakids@glutenvrij.nl

Toedels, Irene en Maaike
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DE VRAAG VAN

VANDAAG

Glutenvrij uit eten kan. 
Laat je vader of moeder 
wel van tevoren goed uit-
leggen aan de kok wat 
glutenvrij is. In Glutenvrij 
Magazine staan vaak tips 
voor restaurants die ook 
leuk zijn voor kinderen.

Benno (9 jaar): “Bij de McDonalds. Daar eet ik patat en 
een hamburger zonder broodje. Bij de snackbar in ons 
dorp halen we ook weleens glutenvrije patat.”

Jiska (8 jaar): “Ja, als ik 
jarig ben. Dan gaan we 
naar de Chinees. De 
mevrouw daar weet pre-
cies wat ik mag en wat 
niet. De laatste keer maak-
te ze glutenvrije loempia’s 
voor me. Heel lekker!”

Esther (8 jaar): “Toen mijn oma een feestje gaf, zijn we naar een 

pannenkoekenrestaurant gegaan waar ze glutenvrije pannenkoeken 

bakken in een aparte pan. En ik kreeg een nieuwe, schone fles 

schenkstroop. Daarmee schreef ik mijn naam op de pannenkoek.”

Elyse (12 jaar) eet haar 
eerste glutenvrij Big Mac 
in Oslo, Noorwegen. 

Antwoord Helaas zijn niet álle lolly’s glutenvrij Dylan, maar veel wel. Kijk eens 

met je moeder of vader op de computer, bij www.livaad.nl. Daar kun je precies 

lezen welke je wel mag hebben. Snoep ze en een groet.

“Ik ben net begonnen met een glutenvrij dieet. 

Zitten in lolly’s nou wel of geen gluten?” Dylan (6 jaar) 

Mmmmm
mmmmmmmmm

mmmmm!!
mmmmmmmmm

 En? Lekker? 
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Ingrediënten:
 4 eieren
250 gram broodmix bijv. Twello’s wit
½  tl zout
2 tl suiker
5 gr gedroogde gist
½ el fiberhusk
100 ml heet water uit de kraan
100 ml kookroom light 
(bijv. van AH) uit de koelkast
1 flinke el vloeibare boter 
en wat extra
1 el crème fraîche
1 kopje heet water uit de kraan
Beetje melk

Bereiden:
• Was de 4 eieren goed schoon. 

• Prik met een naald een gaatje in de 

dikke onderkant van het ei. Het gaatje 

moet iets naast het midden zitten.

• Zet de oven op 50 graden. 

• Zet een bakje water onder in de oven.

• Meng de droge ingrediënten door elkaar.

• Doe de kookroom en 100ml heet 

water samen in een maatbeker.

• Giet dit bij het meelmengsel, maar 

roer het er nog niet door.

• Doe de vloeibare boter erbij

• Mix het met de kneedhaken tot het 

een glad deeg is.

• Mix de crème fraîche erdoor.

• Maak je handen vet met de extra 

boter. Hierdoor worden de broodjes 

mooi glad en krijgen ze geen barsten.

• Verdeel het deeg in 4 gelijke stukken.

• Vorm van het deeg met je vette han-

den een lange dunne rol.

• Leg een ei in het midden van de rol 

en sla de uiteinden van de deegrol 

om het ei.

• Zorg dat het gaatje in het ei boven 

het deeg zit en niet dicht gaat.

• Vorm van de twee uiteinden de oren.

Let op: Door het lange bakken worden 

de eieren heel hard gekookt. Hierdoor 

slaan ze groen uit. Ze zijn nog prima te 

eten, maar vind je het niet zo smakelijk, 

vervang de eieren dan door proppen alu-

miniumfolie van dezelfde grootte en ruil dit 

na het bakken om voor gekookte eieren.

• Leg de haasjes op de bakplaat. Zorg 

dat er voldoende ruimte tussen de 

haasjes zit, want ze worden twee keer 

zo groot. Schuif de bakplaat in het 

midden van de oven. Hang over een 

rooster een warme vochtige theedoek.

• Schuif dit rooster met de natte thee-

doek twee richels boven de bakplaat 

met broodjes.

• Zet de oven nu uit anders wordt het 

te warm en rijzen de broodjes niet.

• Laat de haasjes ongeveer 30-45 minu-

ten rijzen tot ze bijna 2x zo groot zijn.

• Haal de haasjes uit de oven en zet 

de oven op 190 graden. Of als je een 

heteluchtoven hebt: op 165 graden.

• Besmeer de haasjes met melk.

• Zorg ervoor dat je het hele ei van het 

haasje niet raakt.

• Laat de haasjes 25-30 minuten bak-

ken tot ze goudbruin zijn.

• Haal de haasjes uit de oven en spoel 

ze gelijk af met koud stromend water, 

zodat de eieren schrikken. Laat de 

haasjes op een rooster afkoelen.

• Teken een hazengezicht op het ei.

• De broodjes zijn het lekkerst als ze 

nog een beetje warm zijn.

Paashazen
met ei 4 stuks

DE NCV IS OP ZOEK NAAR

EEN DIRECTEUR MET 
AMBITIE EN PASSIE 

VOOR 3 DAGEN PER WEEK 
STANDPLAATS NIJKERK

De Nederlandse Coeliakie Vereniging is 
een patiëntenorganisatie met 11.000 leden
De vereniging groeit snel en krijgt er per 
jaar bijna 1000 leden bij. De vereniging 
heeft een diëtist in dienst en heeft een 

actieve Medische Adviesraad. Het landelijk 
bestuur, de regionale besturen en verder 

nog ruim 200 vrijwilligers werken er hard 
aan om onze leden zo goed mogelijk van 
dienst te zijn. Een aantal diensten van de 

vereniging, waaronder de administratie, 
wordt verzorgd door de medewerkers van 
het Facilitair Bureau Patiëntenorganisaties 

Nederland (FBPN) te Nijkerk.

FUNCTIEPROFIEL
• Contacten onderhouden met 

diverse stakehouders, zoals collega 
patiënten organisaties, NPCF, 
overheid en zorgverzekeraars

• Ontwikkelen en onderhouden van relaties
• Actieve rol in voorlichting/media
• Begeleiden en enthousiasmeren van onze 

vrijwilligers en vaste medewerkers
• Beleidsontwikkeling en advisering 

van het bestuur
• Financiën beheren
• Signalering van de belangrijkste 

ontwikkelingen in onze sector

FUNCTIEVEREISTEN
• Minimaal HBO werk- en denkniveau met 

ervaring in de gezondheidszorg en/of lan-
delijke (zorg)organisatie

• Mensgericht, goede peoplemanager en 
gericht op samenwerking

• Representatief en communicatief goed 

onderlegd                                     
• Aantoonbaar ervaring met vrijwilligers
• Flexibiliteit in werktijden en inzet

AANBOD
Wij bieden een veelzijdige functie in een 
enthousiaste vrijwilligersorganisatie. 
Aanstelling voor 3 dagen met mogelijk 
groei op termijn. Salaris is afhankelijk van 
kennis en ervaring, waarbij CAO Welzijn 
geldt als referentie. 

REACTIE
Als u in aanmerking wilt komen voor deze 
uitdagende functie, reageert u dan voor 
15 maart aanstaande naar de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging, t.a.v. het bestuur, 
Postbus 65, 3860 AB  Nijkerk. 
Nadere informatie kunt u inwinnen bij de 
voorzitter van de vereniging, dhr. Louk de 
Both, via telefoon 06 5155 3587 of 
mail voorzitter@glutenvrij.nl.

V A C A T U R E

•adv-Rosies-halfA4.pdf   22-01-2010   14:34:38



•adv-Rosies-halfA4.pdf   22-01-2010   14:34:38

Proceli het a merk in glutenvrij

Nieuw:
bestel nu rechtstreeks  via onze webwinkel, tegen 
lagere prijzen dan u gewend was.

www.proceli.nl

Nieuw:
ready to eat overheerlijke kant-en-klaar producten 
 Baguette
 Witte bolletjes
 Bruine bolletje 
 

wist u:
dat u al onze broodproducten uit de verpakking 
kunt invriezen, en daarmee de houdbaarheid 
t/m een half jaar kan verlengen!

Waarom genoegen nemen met minder!

Per 2 verpakt, 
even opwarmen in een 
magnetron en eat!

Lekker naar het strand in Bergen aan Zee

Omgeven door strand, duin 
en bos, dat is de ligging van 
Hotel Meyer*** in Bergen 
aan Zee. Een familiehotel 
waar persoonlijke service 
en traditionele gastvrijheid u 
aangenaam zullen verrassen. 
’s Morgens serveren wij een 
uitgebreid ontbijtbuffet en 
’s avonds ontvangen wij u 
graag voor een 3-gangen diner. 
Tevens kunt u wat drinken 
aan onze gezellige bar of 
bij de openhaard. Ook met 
uw dieetwensen houden wij 
rekening bv.: vegetarisch, suiker- 
of gluten vrij geen probleem!

Gratis parkeerfaciliteiten voor 
auto of motor en een berging voor 
meegebrachte fi etsen. Lift aanwezig. 

Arrangementen 
al vanaf € 112,00 pp 
inclusief (minimaal):
●  2 overnachtingen   
●  2 x Hollands ontbijtbuffet
● 2 x 3-gangen diner
●  gebruik tennisbanen
●  gebruik midgetgolfbanen
●  duinkaart

Voor informatie bel 072 581 24 88 of kijk voor de laatste aanbiedingen op 
www.hotelmeyer.nl

Hotel Meyer,  Jacob Kalffweg 4, 1865 AR  Bergen aan Zee

3-daags arr. € 112,00 pp

4-daags arr.  € 166,00 pp

5-daags arr.  € 219,00 pp

Weekend arr.  € 114,50 pp
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Korte  berichten

DE ONLINE BIBLIOTHEEK: 
WWW.GLUTENVRIJ.NL/
BIBLIOTHEEK
Alle leden en donateurs van de NCV heb-

ben toegang tot exclusieve ledeninforma-

tie via de website. Er komt steeds meer 

informatie beschikbaar, zoals onlangs 

nog de presentaties die worden gegeven 

tijdens bijeenkomsten van de NCV in de 

verschillende regio’s.

Met één muisklik is direct beschikbaar:

• oude uitgaven van Glutenvrij Magazine

• informatie voor op vakantie

• informatie over glutenvrije meelsoorten 

en bakmixen

• recepten

• veelgestelde dieetvragen

• veelgestelde bakvragen

• en nog veel meer

De belangrijkste plek waar deze informa-

tie te vinden is, is de bibliotheek. Via 

www.glutenvrij.nl/bibliotheek gaat u daar 

snel naar toe. 

Om in te loggen heeft u uw lidnummer 

nodig. Dat staat op het adreslabel op de 

cover van Glutenvrij Magazine. Uw wacht-

woord bestaat uit uw postcode, zonder 

spatie. Leden met een adres in het bui-

tenland gebruiken de tekst ‘welcome’ als 

wachtwoord. Als het onverhoopt niet lukt 

om in te loggen, vraag gerust even hulp 

via het formulier op de site of direct met 

een mailtje aan webmaster@glutenvrij.nl.

Twan Korthorst, webmaster
PS Op onze website vindt u ook welke 

zorgverzekering uw lidmaatschap van de 

NCV vergoedt.

UIT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER COELIAKIE:
Kan coeliakie aanwezig zijn bij kinderen die weinig of geen maag-darmklachten 

hebben? Antwoord: Ja.

De aard van de klachten en de mate waarin coeliakie klachten veroorzaakt, vari-

eren sterk. Sommige mensen hebben duidelijke maag-darmklachten of aanwijzin-

gen voor een tekort aan voedingsstoffen. Vaak zijn er echter geen duidelijke 

maag-darmklachten of zijn er zelfs helemaal geen klachten.

Bij kinderen werd coeliakie vroeger herkend aan de klassieke combinatie van 

symptomen van chronische diarree, afbuigende groeicurve, platte billen, opge-

zette buik en humeurigheid. Combinaties van deze symptomen komen nog 

steeds veel voor. Toch zijn de symptomen bij kinderen in Nederland aan het 

veranderen. Tegenwoordig ziet men steeds vaker buikpijn, gewichtsverlies of 

bloedarmoede als eerste symptoom van coeliakie. Slechte lengtegroei (groeiach-

terstand) kan het enige symptoom zijn. Het komt vaak voor dat bij dergelijke 

klachten niet aan coeliakie wordt gedacht.

Uit een onderzoek bij Nederlandse kleuters zonder duidelijke klachten bleek dat 

er op elk kind met herkende coeliakie zeven zijn met niet-herkende coeliakie. De 

helft van die kinderen heeft bij nader inzien toch wel klachten, zoals buikpijn, 

moeheid of problemen met voedsel, terwijl de groei meestal normaal is. De 

andere helft heeft helemaal geen klachten. Voor Nederlandse volwassenen geldt 

zelfs dat tegenover elke volwassene met coeliakie er 22 staan bij wie de diag-

nose niet is gesteld.  Deze vraag en nog veel meer vragen én de antwoorden 

vindt u op onze website www.glutenvrij.nl

Allereerst het boek Gezond koken Glutenvrij 

genieten. Winkelprijs € 19,95; NCV-marktprijs 

€ 13,00; NCV-webwinkel (incl. verzendkos-

ten) € 15,50. 

Redacteur Charlotte Leenaers schreef over 

dit boek eerder in Glutenvrij Magazine: “Laat 

je bij dit nieuwe kookboek niet afleiden 

door de natuurgeneeskundige invalshoeken, 

zet een grote streep door de levensmidde-

lenwijzer achterin en sla lekker aan het kok-

kerellen.” 

Het tweede boek heet Heerlijke desserts 

glutenvrij en zonder melk, Van koekjes tot 

tarte tatin: meer dan 40 verleidelijke recep-

ten. Winkelprijs € 16,95, NCV-marktprijs 

€11,00, NCV-webwinkel (incl. verzendkosten) 

€ 13,50. Beiden zijn geen uitgaven in 

samenwerking met een (NCV)-deskundige, 

dus er kan altijd informatie instaan die niet 

conform onze richtlijnen zijn. 

Leuke boeken 
In samenwerking met Uitgeverij Deltas kan de NCV 

twee leuke kookboeken leden voordelig aanbieden. 

Leuke boeken 
In samenwerking met Uitgeverij Deltas kan de NCV 

twee leuke kookboeken leden voordelig aanbieden. 



ANDERE 
INTERESSANTE SITES
• www.coeliakie.startpagina.nl 

 met een heleboel sites over coeliakie

• www.celiacchicks.com 

 ‘the guide to a hip and healthy gluten-

free lifestyle’ van de Amerikaanse vrou-

wen Kelly en Kim.

• http://glutenfreegirl.blogspot.com

 de London Times noemde deze blog 

een van de beste 50 blogs over eten 

ter wereld.

• www.livaad.nl  een enorme database 

met producten die Glutenvrij zijn, ook 

voor op je mobiel

• www.veranderingenindezorg.nl

 een site van het ministerie van VWS 

met informatie over veranderingen in 

de zorg in 2010

• www.ZorgkaartNederland.nl  

 Op 1 december is een nieuwe website 

gelanceerd waar je zorgverleners en 

zorginstellingen kunt zoeken, vinden 

en waarderen. Het is een hulpmiddel 

voor consumenten die een huisarts, 

specialist, ziekenhuis, tandarts, fysio-

therapeut of andere zorgverlener zoe-

ken. Per zorgverlener vind je een over-

zicht van waarderingen van consumen-

ten en kwaliteitsinformatie uit onder-

zoek naar de betreffende zorgverlener. 

ZorgkaartNederland.nl is een initiatief 

van de Nederlandse Patienten en 

Consumenten Federatie en uitgeverij 

Bohn Stafleu van Loghum.

Toen Gerda Hobert begin 2009 in de krant las dat Nederlands grootse 
bakkerij Bolletje vroeg om ideeën voor nieuwe producten op te sturen 
twijfelde ze geen moment: “Ik wil Bolletje glutenvrij beschuit! Want 
beschuit is niet alleen lekker, beschuit heeft ook een sterke nostalgische 
waarde!” Gerda weet sinds 2004 dat ze coeliakie heeft en kent dus de 
smaak van typische dingen als beschuit met muisjes of een lekker 
beschuitje met aardbei.

“Ik wil Bolletje beschuit, haal die gluten er uit”, vond Gerda. Glutenvrij 
beschuit bleek één van de favorieten van het stemmende publiek en 
mocht door naar de finale. Hier werd Gerda’s idee gekeurd door een 
deskundig team van Bolletje. Uiteindelijk koos de jury het glutenvolle 
‘Bolletje kruidnoten ontbijt’ als winnaar. Maar de massale stemactie van 
het publiek op Bolletje glutenvrij beschuit was de jury niet onopgemerkt 
gebleven. De productontwikkelaars van Bolletje zijn daarom nu alsnog 
in gesprek gegaan met Gerda en NCV bestuurslid Gustav Calkhoven 
om te kijken of het mogelijk is om een dergelijk product te ontwikkelen.

Dit onderzoek is nog steeds volop bezig. Er wordt gekeken naar de com-
merciële en technische haalbaarheid. Gerda heeft genoeg ideeën over hoe 
dit glutenvrij beschuit ontwikkeld zou moeten worden. 
“Om het commercieel aantrekkelijk te maken zou het tegen een goede 
prijs op de markt moeten worden gebracht. Bolletje kan de kosten laag 
houden door in het recept bijvoorbeeld een mix van rijstmeel en boek-
weitmeel te gebruiken.” Ook zal er moeten worden gezocht naar een 
ander bedrijf dat de beschuiten kan produceren, aangezien er in de bak-
kerij van Bolletje veel kans op kruisbesmetting is. Gerda hoopt dat het 
product voor december 2010 in de supermarkt is te vinden. Tot die tijd 
zal zij zich volop inzetten zodat in de toekomst alle mensen met coeliakie 
weer kunnen genieten van een knapperig beschuitje bij het ontbijt!

Ik wil Bolletje… 
glutenvrij!

Gerda van Bolletje!

OPROEP: 
GROEPSREIZEN
Gaat u wel eens mee met 

een groepsreis en heeft u coeliakie? Wat 

zijn u ervaringen? Of zou u graag mee-

gaan op een groepsreis maar doet u het 

juist niet vanwege uw glutenvrije diet? De 

redactie van Glutenvrij Magazine wil daar 

graag eens aandacht aan besteden. Mail 

daarom naar: redactie@glutenvrij.nl of 

stuur ons een brief (zie colofon voor 

adres). U mag uw ervaringen daarin ver-

tellen, al hoeft dat niet, wij nemen ook 

graag contact met u op. 

TEKST Marianne van der Zwaag
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Aan de andere kant heeft 30% van de 

Nederlanders HLA DQ2 en/of DQ8 en 

geen coeliakie! Bovendien zijn er tus-

sen coeliakiepatiënten grote verschillen 

in de ernst van hun glutenintolerantie; 

sommige mensen krijgen al klachten als 

baby, terwijl anderen jarenlang nergens 

last van hebben. Dit komt waarschijnlijk 

door bepaalde omgevingsfactoren en 

door extra genen die bijdragen aan het 

risico en het beloop van coeliakie.

In het Universitair Medisch Centrum 

Groningen proberen we te ontdekken 

welke genen naast HLA DQ2 en DQ8 nog 

meer bijdragen aan het risico op coeli-

akie en de ernst van de ziekte. Als we 

deze genen kennen hopen we hiermee, 

in families waarin coeliakie voorkomt, te 

kunnen voorspellen wie een hoog risico 

loopt om ziek te worden. Ook zouden 

deze genen nuttig kunnen zijn om te 

voorspellen of iemand een extra grote 

kans heeft op bepaalde bijverschijnse-

len van coeliakie, zoals osteoporose. 

Misschien kunnen we met een genetisch 

profiel in de toekomst zelfs wel voor-

spellen of iemand een grote kans heeft 

COELIAKIE EN ERFELIJKHEID

Help mee om 
DNA-geheimen 
te ontrafelen! 
De kans op coeliakie is voor een gedeelte erfelijk. We weten 

dat mensen met familieleden met coeliakie een grotere kans 

hebben om het ook te krijgen. Bovendien zijn de belang-

rijkste risicofactoren voor coeliakie, de HLA DQ2 en DQ8 

genen, overerfbaar van ouders op kinderen. 

TEKST Noortje Festen, Afdeling Genetica van het UMC Groningen 
FOTO’S UMCG

Links: Een mengsel van het DNA met een 

speciale reactiemix wordt op een genoom-

wijde associatie chip gepipetteerd. Hierna 

wordt deze chip in een speciale robot 

geladen. Aan het eind van het proces kan 

de data zo vanuit de robot naar een 

computer gedownload worden.

Rechts: De onderzoeksgroep. 

Van links naar rechts en van boven 

naar beneden: Agata Szperl, Suzanne 

van Sommeren, Titia Lamberts, Jihane 

Romanos, Cisca Wijmenga, Jingyuan Fu, 

Ron Booij, Lude Franke, Noortje Festen, 

Gosia Trynka. Niet op de foto: Mathieu 

Plateel, Monique Veenstra.

om naast coeliakie ook bijvoorbeeld 

type 1 diabetes of schildklierproblemen 

te krijgen. Ten slotte kan het ontdekken 

van meer coeliakiegenen ons helpen bij 

het beter begrijpen van hoe de ziekte 

werkt. We weten dat mensen met coelia-

kie een afweerreactie krijgen op gluten, 

maar hoe bereiken die gluten de afweer-

cellen? Misschien zijn er wel risicogenen 

voor coeliakie die zorgen dat de darm-

wand meer gluten doorlaat waardoor je 

kans om ziek te worden groter is.

Om nieuwe risicogenen voor coeliakie 

te ontdekken, vergelijken we het erfelijk 

materiaal (= het DNA) van grote aantal-

len coeliakiepatiënten met het erfelijk 

materiaal van grote aantallen mensen 

zonder coeliakie. Als een bepaalde vari-

atie in het DNA vaker voorkomt bij 

mensen met coeliakie dan bij mensen 

zonder coeliakie, dan kan deze vari-

atie verband houden met een grotere 

kans op coeliakie. Een dergelijke studie 

wordt ook wel een genoom-wijde asso-

ciatiestudie genoemd. Het genoom is 

het totaal aan erfelijk materiaal (al het 

DNA) dat iemand heeft. De studie is 

genoom-wijd (beter zou zijn: genoom-

breed) omdat al het erfelijk materiaal 

wordt vergeleken tussen mensen met 

en zonder coeliakie. Ten slotte wordt dit 

een associatiestudie genoemd, omdat 

er wordt gekeken welke DNA-varianten 

geassocieerd zijn met coeliakie, doordat 

ze vaker voorkomen bij coeliakiepatiën-

ten dan bij gezonde mensen. 

Onder leiding van Cisca Wijmenga, van 

de afdeling Genetica van het UMCG, 
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hebben we zo’n grote ‘DNA-vergelijk stu-

die’ al twee keer uitgevoerd. Onze groep 

is onderdeel van het Celiac Disease 

Consortium (CDC), dat dit onderzoek 

mogelijk maakt. 

Dit genetisch onderzoek is een samen-

werking tussen VUmc, LUMC, UMC 

Utrecht en UMCG. Daarnaast wordt met 

een aantal andere internationale groe-

pen samengewerkt. De eerste studie 

hebben we gedaan in samenwerking 

met een onderzoeksgroep uit Londen. 

Deze studie heeft geleid tot de ontdek-

king van zeven coeliakie risicogenen. De 

meeste van deze risicogenen zijn, net 

als HLA DQ2 en DQ8, betrokken bij de 

afweerreactie tegen gluten. Vergeleken 

bij HLA DQ2 en DQ8 veroorzaken deze 

genen maar een heel klein gedeelte van 

het erfelijke risico op coeliakie: wordt 

het risico op coeliakie door het hebben 

van het HLA DQ2 gen ongeveer vier keer 

groter, het hebben van één van de nieuw 

ontdekte genen vergroot dit risico maar 

een kwart keer. Een heel opvallende 

bevinding was dat vier van deze zeven 

genen ook geassocieerd zijn met type 

1 diabetes, een ziekte die vaker voor-

komt bij mensen met coeliakie. Verder 

bleek coeliakie risicogenen te delen met 

de chronische darmontstekingsziekten 

colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn 

en met de gewrichtsontstekingsziekte 

reumatoïde artritis. Voor de tweede 

studie hebben we samengewerkt met 

dezelfde Engelse groep en ook nog met 

onderzoeksgroepen uit Italië en Finland. 

Deze tweede studie, die binnenkort 

wordt gepubliceerd, leverde nòg eens 

dertien nieuwe coeliakiegenen op, waar-

van zeven genen ook risicogenen voor 

andere ziekten zijn.

Om deze studies te kunnen uitvoeren 

is DNA van heel veel coeliakiepatienten 

en gezonde controlepersonen nodig. Bij 

de eerste studie is DNA van 768 coelia-

kiepatienten en 1422 gezonde controles 

onderzocht en bij de nieuwste studie 

was er DNA van 4533 coeliakiepatiën-

ten en 10.750 gezonde controleperso-

nen. Om nog meer coeliakierisicogenen 

te ontdekken moeten we nog meer 

mensen gaan onderzoeken. Bovendien 

weten we nu weinig over het verband 

tussen de risicogenen en het ziektebe-

loop. We zullen naast meer mensen ook 

meer informatie over hun ziektebeloop 

moeten hebben, zeker als we ook nog 

willen gaan kijken welke genen een gro-

tere kans geven op dingen als een vroeg 

begin van de ziekte of osteoporose. 

Voor de laatste genoom-wijde associa-

tiestudie hebben we vanuit Nederland 

DNA van 803 coeliakiepatienten en 846 

gezonde controlepersonen bijgedragen. 

Deze mensen zijn door artsen van een 

aantal grote ziekenhuizen in de studie 

meegenomen. 

Natuurlijk zijn er veel meer mensen 

in Nederland die ook graag bij willen 

dragen aan de vergroting van de kennis 

over coeliakie. Dat kan! Voor nieuwe 

studies zijn we op zoek naar coeliakie-

patiënten en hun gezonde partners die 

bereid zijn een vragenlijst in te vullen 

en DNA af te staan voor het onderzoek. 

Hiervoor hoeft u de deur (bijna) niet 

uit; de vragenlijst kunt u invullen op 

onze internet site en DNA kunnen we 

isoleren uit speeksel, waarvoor u een 

speciaal potje thuisgestuurd krijgt. Het 

onderzoek gebeurt anoniem; uw naam 

en adres worden niet gekoppeld aan 

uw DNA monster. U hoeft zich dus geen 

zorgen te maken dat anderen iets over 

uw DNA te weten komen. Aan de andere 

kant betekent dit ook dat we u persoon-

lijk geen informatie terugsturen over 

uw genetisch profiel. Zolang we nog 

niet weten wat de exacte invloed van 

de nieuwe risicogenen op de kans op 

coeliakie en het verloop van coeliakie 

is, is het voor u ook niet nuttig om deze 

informatie te hebben. Na iedere studie 

rapporteren we natuurlijk wel over de 

nieuw gevonden genen en andere resul-

taten in Glutenvrij Magazine!

Voor meer informatie, en om u op te 

geven om deel te nemen aan de studie, 

kunt u naar onze website gaan: 

www.glutenonderzoek.nl 

Als u geen beschikking over internet 

hebt kunt u ook een briefkaart met uw 

naam en adres sturen naar: 

UMCG, AfdelingGenetica,  

Antwoordnummer 299,  

9700 VB,  GRONINGEN, 

o.v.v. ‘Glutenonderzoek’, 

we zullen u dan de benodigde informa-

tie en formulieren opsturen. Alvast heel 

hartelijk bedankt voor uw hulp bij het 

ontrafelen van de erfelijke achtergrond 

van coeliakie! n

Een blik in het laboratorium waar het onderzoek uitgevoerd wordt.
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We vermelden de baklessen bij de regio-
activiteiten. Kijkt u dus bij de verschil-
lende regio’s of er een bakles voor u bij 
zit. U mag ook deelnemen aan bakles-
sen buiten de regio waar u woont. 
Alle leden van de NCV kunnen deelne-
men aan de baklessen voor een bijdrage 
van € 7,00 (niet-leden betalen 
€ 12,00). De gebakken producten 
worden onder de deelnemers verdeeld, 
neemt u daarom doosjes of iets derge-
lijks mee. Alle ingrediënten zijn aanwe-
zig en bij de prijs inbegrepen.
Als u naar een bakles gaat, neemt u 
dan het volgende mee: twee theedoeken, 
een handdoek, een vaatdoek, een oven-
want en een schort.
Wanneer u wilt deelnemen aan een van 
de baklessen moet u zich (liefst ruim) 
vooraf telefonisch of schriftelijk aan te 
melden bij betreffende bakinformatrices. 
Bij te weinig aanmeldingen voor een 
bakles, gaat deze les niet door!
Wilt u een routebeschrijving ontvan-
gen naar de locatie van uw bakles, dan 
verzoeken wij u een aan uzelf geadres-
seerde en gefrankeerde envelop bij de 
aanmelding in te sluiten.

B a k l e s s e n

algemene regio info:

Regionieuws
noordregio

overijsselregio

Voor vragen op bakgebied: 

Annemiek Landeweerd, Tel. (0548) 36 66 32, e-mail a.landeweerd1@kpnplanet.nl

Vragen combinatiediëten: 

Lisette Leusenkamp Tel. (074) 250 53 37

Vragen voorlichting / huiskameravonden: 

Tonny Haverkort, telefoon (0546) 64 38 02, e-mail tonnyhaverkort@hotmail.com 

en Diny Lenters, telefoon (0523) 26 55 59, e-mail d.lenters@orange.nl

Tapas/Proeverij in Heerenveen
13 maart 2010 tussen 15:00 en 18:00 uur

Aangezien er zoveel enthousiaste reacties kwamen op de proeverij die 

vorig jaar in Drachten werd gehouden, hebben wij besloten nogmaals een 

proeverij te organiseren. En nu wel met weer andere lekkernijen.

Ditmaal wordt het een soort tapas-proeverij! Verzorgd door de koks van 

het Hajé restaurant, de Schans 65, 8441 AC Heerenveen

We beginnen met een kopje thee of koffie met ruime keuze aan eigenge-

bakken lekkers. Daarna volgen luxe glutenvrije hapjes zoals: gehaktballe-

tjes in saus, toast zalm/haring, gevulde tomaatjes enz.

Voor de kinderen is er een speelhoekje en er worden bitterballetjes en fri-

tes gebakken. De kosten bedragen, incl. een kopje koffie of thee, € 11,50 

p.p. voor volwassenen en voor kinderen tot 12 jaar € 3,95.

Frisdrank en aperitief zijn voor eigen rekening.

In de sfeervolle zaal van het Hajé hotel kan men ervaringen uitwisselen, 

vragen stellen of gewoon even gezellig met lotgenoten een contactgesprek 

voeren. Wij doen ons best er een geslaagde namiddag van te maken en 

willen dat graag met u allen delen. Uiteraard hopen we op een goede 

opkomst!

Aanmelden voor de proeverij kan via de site www.glutenvrij.nl onder de 

link activiteiten Friesland, formulier downloaden, uitprinten en opsturen. 

Ook komt de aankondiging in de eerstvolgende nieuwsbrief van regio 

Noord. Informatie is ook te verkrijgen bij Corrie Baas, 

telefoon (0512) 84 28 44
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Tijdens het weekeinde van 2 tot en met 4 juli 2010 houden 

wij weer ons jaarlijkse Jeugdkamp in Bakkeveen. 

Kinderen in de leeftijd van 7 tot en met 15 jaar kunnen zich 

hiervoor opgeven. De kosten van deelname bedragen € 50,-. 

Wij verzoeken belangstellenden om zich zo spoedig mogelijk 

op te geven. Er zijn al veel kinderen die zich hebben opgege-

ven en er zijn nog slechts enkele plaatsen vrij. 

opgeven bij Jannie Hulshoff (adres en mail zie boven)

info-aVonden
Op initiatief van de NCV regio Noord en maag-, darm- en 

leverartsen worden in de provincie Fryslân info-avonden geor-

ganiseerd.Wij willen u graag uitnodigen om één van deze 

avonden te komen bezoeken. Zij zijn een must voor die men-

sen die pas te horen hebben gekregen dat zij coeliakie heb-

ben. De bedoeling van deze avonden is ervaring, tips en infor-

matie uit te wisselen en praktische steun te bieden.

Er kan gesproken worden over o.a.:

•	het	glutenvrije	dieet

•	het	zelf	bakken	van	glutenvrije	producten

•	waarop	te	letten	bij	het	kopen	van	etenswaar?

•	voor	ouders:	traktaties	op	school,	schoolreisjes,	 

spelen bij vriendjes e.d.

De informatieavonden worden gehouden op verschillende 

locaties en avonden van 19:30 – 21:00 uur.  

Kijk op de website voor actuele informatie hierover.

U hoeft zich niet aan te melden voor deze infoavonden, maar 

loop gewoon binnen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wij heten u van harte welkom op één van deze avonden.

NCV regio Noord werkgroep Fryslân

inloopochtend
Elke tweede donderdag van de maand, behalve in de  

maanden januari, juli en augustus, organiseert regio Noord 

een inloopochtend.

Tijdens deze inloopochtend beantwoorden voorlichters  

van de Nederlandse Coeliakie Vereniging, vragen van patiënten 

over het door hen te volgen dieet. De voorlichters geven tips 

en zijn een luisterend oor.

De Jumbo Euroborg is gemakkelijk te vinden. 

Adres: Boumaboulevard 525, 

9723 ZS Groningen, 

telefoon (050) 317 55 80

Volgt u de richtingborden.

coeliakiekidskamp Overijssel 
Hallo jongens en meisjes! Wij organiseren voor alweer de derde keer 
een kinderkamp! Het kamp is bedoeld voor kinderen van de basis-
school, groep 3 t/m groep 8. Het kamp wordt gehouden van vrijdag-
middag 9 april t/m zondagmiddag 11 april. We logeren in kampeer-
boerderij De Zwemkolk in Markelo. De kosten zijn € 20,- per kind.
Heb je zin om mee te gaan geef je dan snel op, ook als je andere jaren 
al eens mee bent geweest, moet je je even opnieuw aanmelden. Zodat 
iedereen een kans heeft om mee te gaan. Want vol = vol! 
Opgeven kan bij onderstaande personen, telefoon: (0548) 62 00 27
Of per mail: coeliakiekidskamp@hotmail.com 

Frank en Monique Schwarte

1.000 ste lid

de regio overijssel mocht het 

1000ste	lid	verwelkomen.	Het	is	de	

8-jarige thijn machielsen. het 

bestuur	bracht	hem	en	zijn	ouders	

een	bezoek.	Ze	vonden	het	erg	fijn	

en	ze	waardeerden	dat	ze	voor	de	

feestdagen	nog	wat	voorlichting	

over het dieet en een mooi pakketje 

glutenvrije producten mochten ont-

vangen.	Ze	waren	blij	met	alle	infor-

matie en natuurlijk ook met het 

welkomstkaartje	met	wat	lekkers.

Jeugdkamp regio noord
datum: 2 juli 17:00 tot 4 juli 11:00 

locatie: Bakkeveen

Voor	wie: Kinderen 7 - 15 jaar

inleiding: Jeugdkamp 2010 regio Noord

kosten: € 50,- p.p.

organisatie: Regio Noord

contactpersoon: Jannie Hulshoff

Telefoon: (0512) 30 35 97

e-mail: rjhulshoff@home.nl

Voor regio: Noord
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deVenter
kinderBakles 

voor kinderen van 4 t/m 12 jaar onder 

begeleiding van een ouder

datum: zaterdag 13 maart 2010

tijd: 13.00 tot 16.00 uur

locatie: Het Stormink, Deventer

Er worden allerlei kinderbaksels gemaakt

De les wordt gegeven door Astrid Klein 

Oonk en Evelie Wesseling, Letty Mentink

Info en opgave: Astrid Klein Oonk, 

telefoon (0570) 54 40 65

kosten: voor leden € 8,- en voor niet 

leden €12,-

deVenter
datum: dinsdag 20 april 2010

tijd: 18.45 uur 101 22.00 uur

locatie: Het Stormink, Deventer

Er worden allerlei glutenvrije baksels 

gemaakt. De les wordt gegeven door 

Astrid Klein Oonk en Nicol Davies

Info	en	opgave: Annemiek Landeweerd 

telefoon (0548) 36 66 32 a.lande-

weerd1@kpnplanet.nl

kosten: voor leden € 8,- en voor niet 

leden € 12,-

hengelo
datum: dinsdag 16 maart 2010 en 

dinsdag 8 juni 2010

tijd: 19.00 uur tot 22.00 uur

locatie: School ’t Genseler, Hengelo

Er wordt brood en gebak gebakken. 

De les wordt gegeven door Ellen Habes 

en Elles Oriëns

Info	en	opgave: Annemiek Landeweerd 

telefoon (0548) 36 66 32 

a.landeweerd1@kpnplanet.nl

kosten: voor leden € 8,- en voor niet 

leden € 12,-

niJVerdal
datum: dinsdag 23 maart 2010 en een 

dinsdag in mei

tijd: 18.45 uur tot 22.00 uur

locatie: De Cirkel, Nijenkerkendijk 17, 

7442 RL, Nijverdal. Er worden allerlei 

soorten brood gebakken, wit, bruin, 

rozijnen-, suiker-, kaas/kruiden/uien-, 

Italiaanse en/of Turkse broden. En er is 

een demonstratie van de broodbakma-

chine. De les wordt gegeven door 

Annemiek Landeweerd en Fenny Krieger

Info	en	opgave: Annemiek Landeweerd 

telefoon (0548) 36 66 32 

mail: a.landeweerd1@kpnplanet.nl

kosten: voor leden € 8,- en voor niet 

leden € 12,-

niJVerdal
glutenVriJe high tea

datum: Belangstellenden kunnen zich 

doorlopend aanmelden. Als er voldoen-

de aanmeldingen zijn wordt er een 

datum gepland.

locatie: Mensinkweg 6 B, Nijverdal

kosten: € 15,- deelnemersbijdrage en € 

8,- voor de ingrediënten

korting: er zijn mogelijkheden via ziekte-

kostenverzekering of NCV

Informatie: Fenny Krieger, mail fenny@

glutenvrij.nl, telefoon (0548) 61 03 38 

(privé)

Er worden diverse high tea-gerechten 

gemaakt waarbij we zoveel mogelijk 

gebruik maken van nature glutenvrije 

ingrediënten.

Deze les wordt georganiseerd door: ROC 

van Twente, docent Ina Muller met 

behulp van Fenny Krieger

Aanmelden kan door het invullen van 

een inschrijfformulier. Aan te vragen bij 

fenny@glutenvrij.nl

B a k l e s s e n

kookmiddag 
Op	25	november	was	er	een	kinder-

kookmiddag in kookstudio het lachende 

paerd. het begon al goed: alle kinderen 

kregen een cadeautje en hierna kon 

worden	gesmuld	van	heerlijke	poffertjes.	

De	kinderen	gingen	als	heuse	chefs	aan	

het	werk.	De	kinderen	vonden	het	fan-

tastisch om het hele proces van begin 

tot	het	eind	te	maken.	Want	zeg	nou	

zelf;	iets	wat	je	zelf	hebt	gemaakt,	

smaakt toch veel lekkerder! de kinderen 

werden	tussendoor	verwend	met	gluten-

vrije	banketstaaf	en	pepernoten.	We	zijn	

de	sponsoren	van	deze	middag	zeer	

erkentelijk	en	we	bedanken:	A&H	winkel	

de	G&W	winkel,	Pure	food,	Damhert,	

Bakkerij kuiper uit den ham en in het 

bijzonder	kookstudio	Het	Lachende	

Paerd	die	geheel	belangeloos	meewerk-

te aan de middag!  

Monique Geertjes
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riet Bugter heeft afgelopen 9 januari de gezegende leeftijd van 80 jaar bereikt. Riet 

is al jarenlang een zeer actieve vrijwilligster binnen de regio Gelderland. Ook daar-

buiten kent menigeen deze enthousiaste dame die bij vele activiteiten van de NCV 

betrokken is geweest.

Namens de NCV kreeg Riet een cadeaubon en een voorjaarsbloemstuk aangeboden.

Wij wensen Riet nog vele jaren in goede gezondheid!

gelderlandregio

glutenVriJ inloopuur
Elke eerste maandag van de maand, behalve in de maanden 

juli en augustus, organiseert de NCV een glutenvrij inloopuur. 

Voorlichters beantwoorden vragen van patiënten over het glu-

tenvrije dieet, coeliakie en de vereniging. 

Van 10.00 uur tot 11.30 uur bent u van harte welkom.

locatie: Poli Zuid, Rijnstate Ziekenhuis, Marga Klompélaan 6, 

6836 BH Arnhem - Rijkerswoerd

let op: meldt u van te voren telefonisch aan bij (026) 325 23 

29 (tot maandagochtend 9.15 uur)

hallo Jongens en meisJes 
Van 8 tot 18 Jaar!
Graag willen wij weer een leuk kamp voor jullie organiseren.  

Maar daar hebben we wel jullie voor nodig!! Dus lijkt het je 

leuk om een weekendje mee te gaan, rond juni, dan kun je je 

aanmelden via de mail eugeniekok@hotmail.com. 

We zijn dringend op zoek naar vaders/moeders/ anderen die 

willen helpen voor/tijdens dit gezellige weekend. Zonder bege-

leiders gaat het niet lukken om een kamp te organiseren dus 

aanmeldingen zijn zeer nodig. Als iemand een goede tip heeft 

voor een leuke locatie dan horen wij dit ook heel graag. Dit 

kan ook bij bovenstaand mailadres.

Eugenie Kok

actiViteit Voor ouders met kinderen 
Van 4 – 12 Jaar. 
Vorig jaar is er een speeltuinmiddag georganiseerd en dit jaar 

wil Monique Kapel dit ook weer organiseren. Terwijl de kinde-

ren lekker spelen, kunnen hun ouders ervaringen uitwisselen. 

Kortom een leuke ongedwongen kennismaking met lotgenoten 

waarbij de kinderen kunnen zien en ervaren dat ze echt niet 

de enige zijn met coeliakie. In onderling overleg kan een 

datum (ergens in mei of juni) worden geprikt. De speeltuin in 

Dieren is tot dusverre een uitstekende locatie gebleken.

Aanmelden en meer informatie via het mailadres: 

gl.secretaris@glutenvrij.nl

Op woensdagmiddag 2 december 2009 

hebben vier kinderen, vier ouders en 

een oma met veel plezier gebakken.   

Ze maakten een speculaaspop met 

behulp van een houten vorm, peperno-

ten en koekjes van teff meel. Tijdens het 

bakken in de oven was het tijd om wat 

te drinken en een zelfgemaakte stroop-

wafel te eten. Ook de moeders kregen 

zo’n lekkere stroopwafel bij de thee. 

Veel kinderen vroegen tijdens de bakles: 

“Mama, mag ik dit ook eten?”. Zij von-

den het heel bijzonder dat ze alles kon-

den eten wat ze bakten en aangeboden 

kregen. Na de pauze maakten de jonge 

koks een tompouce van bladerdeeg met 

een heerlijke roomvulling. Daarna kregen 

ze leuke ideeën voor een traktatie: van 

marsepein een kaarsje met pit (krentje) 

en muis ook een muis van fruit op cake: 

een plak cake met daarop een halve 

peer (uit blik) rozijntjes voor de ogen, 

amandelen voor de oren en als staart 

een glutenvrije dropveter. 

De kinderen kregen ook nog muffins en 

spulletjes om ze te versieren mee naar 

huis. Van een importeur kreeg ieder een 

glutenvrije taart en overheerlijke donuts. 

Het was een gezellige én vooral lekkere 

middag.

Na afloop snel naar huis, zodat we het 

bos uit waren voordat het donker werd.

Jacqueline van Zetten

Deze tekst is onverkort eerder gepubliceerd 
in Overgevoeligheden 1 - 2010, het tijd-
schrift van de Stichting VoedselAllergie.

niVon BosBeek Bennekom bakles	voor	kinderen	met	coeliakie	en/of	een	allergie	voor	noten,	pinda’s	of	kippenei
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noord-hollandregio

flevoland-utrechtregio
Geen	informatie	ontvangen.	Kijkt	u	op	www.glutenvrij.nl	voor	nieuws	uit	deze	regio.

Deze	regio	zoekt	bestuursleden!	Zie	voor	vacatures	de	website.

NIeuWe	VOOrZITTer 
regio gelderland 
Regio Gelderland heeft een nieuwe voor-

zitter: peter gerding. “Ik ben getrouwd 

met Cynthia en we zijn de trotse ouders 

van Dominique en Michael. Sinds bij mijn 

vrouw begin 2009 coeliakie is gediagnosti-

ceerd, zijn we lid van de NCV. Daar de vacature voor voorzitter 

van de regio Gelderland al geruime tijd niet vervuld werd, heb 

ik besloten om hierop te reageren. Ik heb het afgelopen jaar 

geconstateerd dat onze patiëntenvereniging, ondanks haar 

grootte, moeite heeft om vrijwilligers te vinden die zich willen 

inzetten voor de vereniging. Graag wil ik andere leden (of 

familieleden) oproepen om te reageren op de vacatures van 

de vereniging.”

glutenVriJe Bakles Voor Jong en oud  
Op een van de Open dagen van het Nivon-huis in Hall zijn 

twee glutenvrije baklessen georganiseerd. 

Wanneer: zaterdag 10 april om 12.00 en 14.00 uur 

Nivon ABK-huis, Hallseweg 12, 6964 AM Hall (bij Eerbeek) 

(0313) 65 13 77. Meer	informatie: www.nivon.nl

VriJWilligers fair	GeZOCHT
Farm & Country Fair Aalten vrijdag 25 – zondag 27 juni 2010 

Bezoek met familie, vrienden of kennissen de Farm en Country 

Fair en wissel dat af met ongeveer drie uur in de NCV stand.  

Iets voor u? De medewerkers krijgen een gratis entree/stand-

houderkaart tevens parkeerbewijs. 

Meer	informatie	op: www.countryfair.nl.

aanmelden graag per mail: koolwijk.taal@hetnet.nl

Baklocaties	GeZOCHT
We zoeken nog steeds een locatie om baklessen te geven in de kop van Noord-Holland in de 

omgeving van Hoorn/Alkmaar. Maar ook baklocaties in andere delen van de regio Noord-

Holland zijn van harte welkom! Waarschijnlijk hebben we binnenkort een nieuwe baklocatie in 

Edam. Daarvoor zoeken we nog wel bakdemonstratrices. Zie voor informatie en aanmelding 

hieronder.

Bakdemonstratrices geVraagd m/V 
Uiteraard is een baklocatie alleen niet genoeg. Daarom zoeken we ook met spoed enthousias-

te mensen die onze leden willen adviseren en helpen bij het bakken van glutenvrij brood, 

koek en gebak, hartige taarten, pizza’s etc. De baklessen geeft (nieuwe) leden ook de moge-

lijkheid om ervaringen uit te wisselen over de glutenvrije keuken en ideeën en inspiratie op te 

doen. Lijkt het je leuk om bakdemonstratrice te zijn of te worden, meld je dan aan via nh.

secretaris@glutenvrij.nl. Voor inhoudelijke informatie kun je een e-mail sturen aan Anita 

Roeland, anitaroeland@hccnet.nl. 
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Nadat wij op 9 november heerlijk gegeten hadden in het Horizon-
College in Heerhugowaard deelde Anne-Marie Grijpma ons mee, 
dat het Kerstdiner in Haarlem plaats zou vinden op 9 december.
Wij hadden een heel positieve ervaring uit 2008, dus gaven ons 
direct op. Gelukkig werden we ingedeeld en vol verwachting gin-
gen wij 9 december vanuit Heerhugowaard naar onze voormalige 
geboortestad, Haarlem.
De ambiance in het Nova Grand Café is als een sterrenrestaurant, 
heel sfeervol en de ontvangst heel vriendelijk. Je voelt je er thuis.
Het menu was weer om te watertanden en na het voorstellen en 
het eerste drankje werden de gebruikelijke glutenwetenswaardig-
heden uitgewisseld.
Een heel belangrijk onderdeel van dit soort evenementen.
Wat koop je waar en hoe doe jij dit of dat? Er kwam bij ons aan 
tafel zelfs een glutenzeef ter sprake. Aan onze hooggespannen 
verwachting werd wederom voldaan. Van de vijf gangen was alles 
speciaal. De Amuse klein, maar heel apart en een streling voor de 
tong, de Carpaccio opende de weg naar een heerlijke ossenstaart-
soep en toen de Gegrilde Kalfslende met couvert. Heerlijk.

Aan het eind een heerlijke Chocolade parfait met frambozen en 
saus. Al met al een feest qua opmaak en daardoor nog fijner van 
smaak. Wij kijken nu al weer uit naar 2010.
Tussen de diverse gerechten door kwamen de twee gastvrouwen 
even een persoonlijk praatje maken aan tafel en bij deze bedanken 
wij hen ook voor de organisatie van dit soort eetfestijnen, waar je 
niet op gluten hoeft te letten.
O, ja die hiervoor genoemde glutenzeef bestaat jammer genoeg 
niet, dat was een geintje. 

Els Polzin en Chris Schreuder

herhaalde oproep

REGIO NOORD-HOLLAND 

ZOEKT PER DIRECT:

eeN	VOOrZITTer	M/V
Informatie: Bert van der Voorn, 
(023) 537 63 62

een Voorlichter m/V
Informatie: Anne-Marie Grijpma, 

(023) 535 86 82, Meer informatie is ook 

te lezen op de website onder Actueel, 

vacatures vrijwilligers.

Kerstdiner

en	zo	kwam	sinterklaas	met	zijn	Pieten	

ook	dit	jaar	weer	naar	Velsen	om	met	

hulp	van	vele	enthousiaste	vrijwilligers	

hier	zijn	verjaardag	te	vieren.	Het	werd	

een	geweldig	leuk	feest	voor	klein	en	

groot,	met	heel	veel	pepernoten,	marse-

pein,	wafels,	snoepgoed,	mandarijntjes	

en	nog	veel	meer.	Ook	was	er	voor	de	

kinderen	weer	van	alles	te	doen	en	aan	

het	eind	van	de	middag	wisten	alle	kin-

deren	het	weer	zeker:	zie	je	wel,	

sinterklaas	weet	best	wat	glutenvrij	is	

(alleen	sommige	hulpsinterklazen	zijn	

soms een beetje dom….)!

FOTO’s	ACTIVITeITeN
Foto’s	van	onze	activiteiten	zijn	te	bezichtigen	op	

http://picasaweb.google.nl/ncvregionh.

inloopuur Voor mensen met coeliakie
Elke eerste woensdag van de maand organiseert de NCV regio Noord-

Holland een inloopuur in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp. Dit 

inloopuur is niet alleen voor hen die moeten starten of net gestart zijn met 

het glutenvrije dieet, maar ook voor hen die al langere tijd glutenvrij zijn en 

hun kennis hierover willen opfrissen. Er wordt zoveel mogelijk ingegaan op 

uw persoonlijke vragen rondom coeliakie en het volgen van het dieet. Zie 

voor meer informatie de activiteitenkalender op de website.

en	zo	kwam	sinterklaas	met	zijn	Pieten	

ook	dit	jaar	weer	naar	Velsen	om	met	

hulp	van	vele	enthousiaste	vrijwilligers	

Sinterklaasfeest 
Sinterklaas, die goeie heer

Komt hier alle jaren weer
Uit het land van Spanje

Dan brengt hij ons lek-kre koek

Speelgoed en een prentenboek
Appels van oranje

2009
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glutenVriJ iJsfeest 
Zaterdag	23	januari	was	het	eerste	glu-

tenvrije	schaatsfeest	voor	de	kinderen	in	

de regio noord holland! ruim 45 kinde-

ren (en hun ouders)  hebben ondanks 

het	winterse	weer,	genoten	van	de	pro-

fessionele	schaatslessen	op	de	ijsbaan	

in haarlem. 

 

de jongsten (5-7jr) hebben hun naam 

waargemaakt,	door	onder	andere	als	

pinguïns te schaatsen. de ijsberen 

(7-10jr) mochten meteen op de grote 

buitenbaan hun kunsten vertonen. de 

derde	groep		(de	coole	kikkers)	waren	

het meest gevorderd en hebben dat 

laten	zien!	sommige	ouders	gingen	zelf	

schaatsen,	anderen	moesten	wel	een	

beetje	afzien	vanwege	de	kou.	Gelukkig	

kwam	daarna	de	welverdiende	koek	en	

zopie.	Aan	lange	versierde	tafels	even	

uitrusten	en	tijd	voor	warme	chocolade-

melk	met	slagroom,	puddingbroodjes,	

snoepjes,	fruit	etc.	

 

bijna	jammer	dat	de	tweede	schaatsles	

voor de ijsberen en de coole kikkers 

weer	begon.	Maar	die	lieten	zich	niet	

kennen	en	gingen	hup	de	baan	weer	

op.	Na	afloop	met	z’n	allen	nog	een	

drankje,	koekje,	snoepje,	oorkonde	en	

natuurlijk	nog	op	de	foto.	Moe,	nat	en	

koud	maar	zeer	voldaan	gingen	de	deel-

nemers	weer	naar	huis,	enne	zeker	

weten…volgend	jaar	doen	we	het	

gewoon	weer!	De	foto’s	zijn	te	zien	op	

http://picasaweb.google.nl/ncvregionh	

De	puddingbroodjes	zijn	overigens	

gemakkelijk	zelf	te	maken.	bon	matin-

broodjes (schär) opensnijden en vullen 

met	behulp	van	een	spuitzak	met	ban-

ketbakkersroom (van dr oetker) en roy-

aal bestrooien met poedersuiker! 

eet smakelijk!

 

Dit	ijsfeest	is	gesponsord	door	Good	for	

you	en	Coop	Van	de	Wijden	te	Haarlem,	

waarvoor	onze	hartelijke	dank!

 

Lilian Beek en Maureen Bos

❆
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inloopaVond en -middag in dordrecht
Dinsdag 27 april van 19.30 tot 21.30 en woensdag 23 juni van 

14.00 tot 16.00 uur in het Albert Schweitzer ziekenhuis, kapel 

locatie Amstelwijck.

Deze informatieve en gezellige avond en middag zijn bedoeld 

voor volwassen coeliakiepatiënten, maar ook voor kinderen 

met coeliakie en hun ouders.

U kunt vrijblijvend binnenlopen voor informatie over coeliakie, 

het uitwisselen van ervaringen en recepten. Tips over vakantie, 

uit eten en verjaardagen. De koffie en thee staat klaar en 

natuurlijk kunt u proeven van heerlijke glutenvrije recepten!

Voor meer informatie: Ingrid Boer–Schoonen, 

telefoon 06 4223 7839.

glutenVriJe markt in leiden
Op zondag 28 maart 2010 wordt er van 12.00 tot 16.00 uur 

een glutenvrije markt gehouden bij Reformhuis de Zaailing, 

Hooigracht 41 in Leiden. Verschillende leveranciers en vrijwilli-

gers van de NCV zullen aanwezig zijn.

Verdere informatie zie www.glutenvrijemarkt.com.

Op de internationale coeliakiedagen zaterdag 15 en zondag 16 

mei organiseren wij twee leuke activiteiten.

ZATerDAG	15	MeI,	LuNCH	eN	beZOeK	
Beeldentuin met ruïne
Het	programma	ziet	er	als	volgt	uit:

•	 12.30	uur:	lunch	in	restaurant	de	Hoecksack,	 

markt 9 te Heenvliet

•	 14.30	-	17.00	uur:	bezoek	(beelden)tuin	en	Ruïne	Ravesteyn,	

(www.ruineravesteyn.nl) of (www.beeldentuinravesteyn.nl) 

•	 15.00	-	16.30	uur:	kopje	koffie/thee	met	iets	lekkers	in	de	

Schapeschuur (in de beeldentuin).

In/bij de Schapeschuur zal een informatiestandje van de NCV 

aanwezig zijn en iemand om uw vragen te beantwoorden.

De kosten voor deze middag zijn € 24,50 per persoon, kinde-

ren zijn ook van harte welkom, zij betalen € 11,00 (tot 11 jaar).

De drankjes bij de lunch zijn hierbij NIET inbegrepen en dient 

u zelf, na afloop van de lunch, af te rekenen. 

Na aanmelding ontvangt u de informatie over wijze 

van betaling.

 

Aanmeldingen*	en	verdere	info:	

Jeandrine Kastelein, jeandrinebokma@hotmail.com 

Telefoon (0181) 66 19 04 / 06 1679 1138

zuid-hollandregio

B a k l e s s e n

Beginners / basisbaklessen

Op afspraak kan er een basisbakles voor 

brood, cake en koekjes worden gevolgd.

‘s	GrAVeNZANDe		
bij Paula de Jong, 

e-mail zh.voorzitter@glutenvrij.nl

of telefoon (0174) 41 84 41 / 

06 13 29 13 69 

In Leiden (privé) of bij meerdere aanmel-

dingen in Zoetermeer bij Effatha

Informatie	en/of	aanmelding: bij Karen 

van Zuilen, e-mail FJvdWal@orange.nl of 

telefoon (071) 568 09 29

papendrecht  
In Papendrecht bij Marjolein Opsteegh, 

e-mail marjolein.opsteegh@yahoo.com of 

telefoon 078 613 97 43

rotterdam:
15 april en 3 juni: nog geen thema 

De baklessen worden gegeven bij Asto 

Keukens (www.astokeukens.nl) 

Driemanssteeweg 170 van 19.15 uur tot 

22.00 uur. 

Aanmeldingen*	en	verdere	info:	

Jeandrine Kastelein                                                   

e-mail: jeandrinebokma@hotmail.com                                                 

Telefoon (0181) 66 19 04 / 06 1679 1138

naaldWiJk
ouder en kind bakles

Op 13 maart 2010 is er weer een ouder/

kind bakles maar dan op een nieuwe 

locatie: de Herman Broerenschool in 

Naaldwijk, het thema is Pasen. De bak-

les is bedoeld voor kinderen vanaf 4 

jaar en hun ouders, kinderen mogen ook 

alleen komen als ze dat leuk vinden, ze 

worden dan in een groepje met een 

andere ouder ingedeeld.

De	kosten	zijn: € 5,00 per kind en 

€ 7,00 per volwassene

adres school: Verhagenplein 9, 2671 HS, 

Naaldwijk, www.hermanbroerenschool.nu

Aanmeldingen*	en	verdere	info: 

Jeandrine Kastelein jeandrinebokma@

hotmail.com

ZOeTerMeer	
thema: Pasen

locatie: Scholengemeenschap Effatha, 

Zalkerbos 336, Zoetermeer. 

www.effatha.nl

datum: 29 maart 2010

tijd: 19.00 - 21.30 uur

Informatie	en/of	aanmelden*: 

het liefst per e-mail: bij Karen van 

Zuilen, fjvdwal@orange.nl 

telefoon(071) 568 09 29 

  

In juni willen we ook een bakles geven 

en daar hebben we nog geen thema 

voor, dus als u iets wilt leren bakken, 

laat het dan weten
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Regio nieuws

kindermiddag 
in rotterdam
Wij organiseren weer een kindermiddag 

op woensdag 16 juni bij De Speeldernis 

in Rotterdam (www.speeldernis.nl).

Het is van 13.30 uur tot circa 16.30 uur 

en voor kinderen t/m 12 jaar. Broertjes 

en/of zusjes zijn ook van harte welkom. 

De kosten zijn € 5,00 per kind, de 

ouders mogen gratis meegenieten.

Aanmelden*	en	verdere	info: 

Jeandrine Kastelein 

jeandrinebokma@hotmail.com

terugBlik 
De sinterklaasmiddag in Den Bosch en Bergen op Zoom was 

weer een groot succes. 42 kinderen in Den Bosch en maar 

ééntje die huilde, geen slechte score! De mooie gekleurde mij-

ters met naam zorgde voor een kleurrijk geheel en was prak-

tisch voor Sinterklaas.  

Snoeppiet was zijn schoenen verloren, maar gelukkig stonden 

er nog een paar clownschoenen achter de bar, zodat hij niet 

op zijn sokken hoefde te lopen. Stel je toch eens voor dat 

Sinterklaas dat zou merken? Lekker gesnoept en mooie 

cadeautjes, we hebben genoten. 

De vrijwilligers hebben weer goed werk verricht.

M. Payens, Tilburg 

noord-brabant / zeelandregio

*Voor	ALLe	activiteiten	geldt:	Vermeldt	bij	inschrijving	uw	naam,	adres,	tele-

foonnr.	en	lidnr.	(dit	staat	op	de	adressticker	van	het	magazine).

Door	ruimtegebrek	in	het	blad	kunnen	we	helaas	geen	verslag	doen	van	al	

onze	activiteiten.	u	zult	binnenkort	een	nieuwsbrief	per	e-mail	ontvangen.	Als	

u	nog	geen	nieuwsbrieven	van	onze	regio	heeft	ontvangen,	meldt	dan	uw	cor-

recte	e-mailadres	bij	info@glutenvrij.nl	o.v.v.	uw	lidnummer.

ZONDAG	16	MeI,	Wandeling 
staelduinseBos
Het programma 

zal er ongeveer zo uit zien:

•	 13.00-13.45:	ontvangst	met	koffie/thee	

met wat lekkers

•	 13.45-14.00:	presentatie	coeliakie

•	 14.00-15.00:	wandeling	met	gids	door	

het Staelduinsebos

•	 15.00-16.00:	Tijdens	een	Proeverij	van	

hartige lekkernijen, kunt u door mid-

del van expositie en film kennis 

nemen van de activiteiten van de 

vrienden van het Staelduinsebos.

 Deze middag zijn er vrijwilligers van 

de NCV aanwezig voor vragen of 

zomaar een praatje.

Kosten voor deze middag zijn € 7,50

Aanmelden*	en	verdere	info: Paula de 

Jong zh.voorzitter@glutenvrij.nl

Telefoon (0174) 41 84 41 / 06 1329 1369

kookWorkshops 
in rhoon op 5 Juni 2010
In het voorjaar wordt er in het kasteel 

van Rhoon weer een glutenvrije kook-

workshop gegeven. Vanaf 16.00 uur 

koken we onder begeleiding van een 

chefkok een viergangenmenu. Voor dit 

zeer goed verzorgde all-inclusive arran-

gement betaalt u het gereduceerde tarief 

van 45 euro p.p. Wees er op tijd bij, vol 

is vol! aanmelden* kan bij Marjolein.

Opsteegh@yahoo.com

Zie onze website voor verdere informatie

kindermiddag bij de speeldernis in rotterdam



Vrijwilligersnieuws
bestuurslid	ed	van	Wijk	heeft	onze	nieuwsbrief	jarenlang	

gemaakt	én	gezorgd	voor	verzending	naar	onze	leden.	Veel	

werk	en	altijd	onder	tijdsdruk!	Helaas	heeft	ed	vanwege	

drukke	werkzaamheden	en	studie	zijn	functie	moeten	neer	

leggen.	Op	10	januari	heeft	het	bestuur	op	passende	wijze	

afscheid	van	hem	genomen.

Gelukkig	hebben	wij	een	nieuwe	vrijwilliger	bereid	gevonden	

deze	taak	te	gaan	uitvoeren	:	Franka	Dekkers.

u	begrijpt	hoe	blij	we	met	haar	zijn;	haar	eerste	exemplaar	

is	inmiddels	ontvangen	door	onze	leden	en	in	het	volgende	

Glutenvrij	Magazine	stelt	Franka	zich	aan	u	voor.
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tWee nieuWe Bestuursleden
Heel blij zijn we met twee nieuwe bestuursleden die zich aan 

u voorstellen. Onze nieuwe secretaresse, karin van de sande: 

“Ik ben sinds kort toegetreden tot het bestuur als secretaris. 

Ik ben 47 jaar, woon in Tilburg en ben moeder van 3 zonen 

van 16, 18 en 20 jaar. Ik weet sinds eind 2006 dat ik coeliakie 

heb, wat voor mij niet onbekend was, omdat ook mijn moe-

der deze glutenintolerantie heeft. Waarschijnlijk had mijn oma 

van moeders kant ook coeliakie, maar dat werd in die tijd niet 

altijd onderkend. Ik vind het belangrijk én leuk om naast mijn 

gewone werk ook vrijwilligerswerk te doen en omdat ik me 

helemaal kan vinden in de doelstellingen van de NCV was de 

keuze snel gemaakt. Ik ben bereikbaar via mail nb.secretaris@

glutenvrij.nl.”

Nieuwe bakcoördinator en bestuurslid ans kops: “Ik ben al 

veertien jaar bakinformatrice voor de NCV. Drie dagen per 

week werk ik in de bedrijfscatering. Ik ben getrouwd en wij 

hebben twee kinderen, twee schoondochters en vier kleinkin-

deren. Mijn man, onze kinderen en twee van onze kleinkinde-

ren hebben coeliakie. Vijftien jaar geleden is er bij mijn man 

Wim Coeliakie geconstateerd. Ik ben toen enorm geholpen 

door een bakinformatrice van de vereniging. Ik heb zelf brood 

leren bakken, (dat me daarna ook heel goed lukte) en wilde 

graag dit werk helpen voortzetten. Nu de vacature van 

Bakcoördinator vrij kwam, ga ik deze taak ook op me nemen. 

Tevens ben ik lid van het dagelijks bestuur van de regio 

geworden. Ik blijf mijn werk als bakinformatrice ook gewoon 

doen, dus bij vragen of aanmelden voor een bakles graag na 

15.00 uur bellen (076) 532 14 09 of 

per mail nb.bakcoordinatie@glutenvrij.nl.”

 

kinderkamp 
Het lang verwachte kinderkamp van de regio Noord-Brabant - 

Zeeland  komt er eindelijk aan! Van zaterdagochtend 22 mei 

tot en met zondag namiddag 23 mei voor kinderen in de leef-

tijd van 8 t/m 14 jaar. We gaan er een leuk weekend van 

maken vol spelletjes en gezellig samen eten op kamphuis De 

Korhoender te Riel. Voor meer info kunt u kijken op 

www.manegehoefke.nl. Wij vragen hiervoor een kleine bijdrage 

van € 20,- per kind. Dit is dan inclusief overnachting, eten en 

drinken. Er is een maximum van 25 kinderen dus wees er snel 

bij en meld je aan want vol = vol, via de mail

nb.kinderactiviteiten@glutenvrij.nl

Omdat dit de eerste keer zoeken wij nog ouders (met of zon-

der EHBO diploma) die een halve dag willen meehelpen of 

zelfs mee willen overnachten. Wij als NCV vragen de ouders 

bij aanmelding een bewijs van goed gedrag. Graag ook aan-

melden bij bovenstaand mailadres.

interregionale markt
Zaterdag 13 maart, Evoluon te Eindhoven, 

van 11.00 tot 14.00 uur.

daar moet u naar toe voor: 

•	Veel	proeven	en	lekkere	producten	kopen	uit	een	zeer	

uitgebreid assortiment.

•	Een	hoop	informatie	over	NCV

•	De	diëtiste	NCV,	Florence	van	Klinken	die	aanwezig	is

•	Een	paar	van	onze	regio-bakinstructrices	die	er	zijn

•	Dhr.	Jacobs,	financieel	adviseur,	hij	verzorgt	een	informa-

tieve presentatie.

•	Een	bijzonder	interessante	lezing,	die	gegeven	wordt	

door Dr. Joachim Schweizer, MDL kinderspecialist van het 

Leids UMC.

Voor informatie over tijdstippen van aanvang lezing en presen-

tatie zie www.glutenvrij.nl en link door naar de 

Activiteitenkalender.

De	bestuursgroep	op	het	afscheid	ed	van	Wijk.
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Wilt	u	een	bakles	bijwonen?	
stuur	een	mail	of	bel	even	met	
een van onderstaande adressen. 
Zie	hieronder	ook	reeds	inge-
plande	data	waar	u	zich	voor	in	
kunt schrijven. 

goes/middelBurg
locatie: n.o.t.k.

Sylvia de Kort geeft de lessen

U kunt bellen voor het maken van een 

afspraak.

Voor	info	en	aanmelden: Sylvia de Kort, 

telefoon (0118) 61 10 15 of 

mail syljafra@zeelandnet.nl

9 maart en 13 april staat er een bakles 

gepland

eindhoVen
locatie: Midden-Brabant, n.o.t.k.

Rita Dechesne geeft de lessen

U kunt bellen voor het maken van een 

afspraak.

Voor	info	en	aanmelden: Rita Dechesne  

telefoon (040) 211 75 95 of mail 

Dechesne-bloos@planet.nl

B a k l e s s e n

Geen informatie ontvangen. Zie de website www.glutenvrij.nl onder regio Limburg 

voor nieuws uit regio Limburg.limburgregio

ZONDAG	28	MAArT	
glutenVriJe kinderpaasBrunch
Na het succes van vorig jaar willen we dit jaar ook weer een 

paasbrunch organiseren voor het hele gezin. Deze zal plaats-

vinden bij Kijk en Speelboerderij ’t Rundal in Eersel 

www.varkensmuseum.nl. Op het Rundal gaan de kinderen 

‘Back to Basic’ en leren ze waar hun voedsel vandaan komt.

De varkensboerderij is te bezichtigen en boer Bert vertelt er 

alles over. Ook zijn er prachtige paarden en mag je de tamme 

huisdieren aaien en knuffelen.  Of wil je op een echte tractor 

zitten	of	liever	in	maïs	zwemmen?	Wil	je	meedoen	meldt	je	

dan snel aan via nb.kinderactiviteiten@glutenvrij.nl. We vragen 

dit jaar wel een kleine bijdrage van € 4,- per persoon. Dit is 

inclusief de lekkere glutenvrije brunch. 

kennismakingcontactaVonden 
op tWee nieuWe locaties
24	februari,	aanvang	20.00	uur

Franciscus ziekenhuis, Roosendaal

Aanmelden en nadere informatie:  

nb.voorlichting@glutenvrij.nl of (076) 565 48 40

20	april,	aanvang	20.00	uur

Elisabeth ziekenhuis, Tilburg

Aanmelden en nadere informatie: 

nb.voorzitter@glutenvrij.nl of (076) 501 61 80

Op beide avonden zal een bakinstructrice en ook 

een diëtiste aanwezig zijn.

Aanvang 19.00 Bergen op Zoom. 

kosten: € 20.00 

18 maart: themales Pasen, locatie 

Markenlanden school Oudenbosch 

29 april: thema glutenvrije en biologi-

sche gezonde ontbijt- en lunchideeën

Aanvang 19.00 uur te Bergen op 

Zoom. Kosten: € 20.00

27 mei: glutenvrij koken met natuurvoe-

ding met als thema Japans koken met 

o.a. sushi en boekweitnoedels.  

Aanvang 19.00 uur te Bergen op Zoom.  

Kosten: € 20.00

VeldhoVen
locatie: Midden-Brabant, aan huis

Erica Aalbers geeft de lessen

U kunt bellen voor het maken van een 

afspraak

Voor	info	en	aanmelden: Erica Aalbers, 

telefoon (040) 711 41 73 of  

mail aalberse@telfort.nl

Inschrijven kan nu voor bakken van 

brood en broodjes op 25 maart, 

22 april en 10 juni, ’s ochtends 

van 9.00 tot 12.00 uur.

teteringen
locatie: West-Brabant, aan huis

Ans Kops geeft de lessen

U kunt bellen voor het maken van een 

afspraak.

Voor	info	en	aanmelden: 

Ans Kops (076) 532 14 09 (na 16.00 

uur) of mail anskops@hetnet.nl

Brood bakken in de broodmachine, muf-

fins en pizza

3 maart, 31 maart en 3 mei staan lessen 

gepland waar je jezelf voor op kunt 

geven, ‘s avonds van 10.00 uur tot 

22.00 uur

ZeVeNberGeN	
locatie: West-Brabant, aan huis

Dianne Schneijderberg geeft de lessen

U kunt bellen voor het maken van een 

afspraak

Voor	info	en	aanmelden: Dianne 

Schneiderberg telefoon (0168) 37 11 07 

of mail dianne.s@hetnet.nl

De volgende lessen staan gepland: 

11 maart: thema kookdemonstratie met 

maaltijd in buffetvorm en vele recepten 

op papier
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de lutte
Driedaags arrangement was ook gluten-

vrij een succes. 

Hotel	restaurant	de	Lutteweide,

Bentheimerstraat 80, 7587 NJ De Lutte

(0541) 55 13 57, info@ delutteweide.nl

www.lutteweide.nl

Sjef en Marijke Gerichhausen

delden
Wij hebben ons laten verwennen in dit 

hotel in Twente. Mijn man (coeliakiepa-

tiënt) kreeg onder andere twee soorten 

glutenvrij brood van een bakker uit het 

dorp. Diner ook voortreffelijk aangepast. 

Hotel	Het	Wapen	van	Delden,

Langestraat 242, 7491 AN Delden

(074) 376 13 55, www.hotelrestaurant.nl

Jan en Teuna Verburg, Krimpen aan 
de IJssel

deVenter en VeldhoVen
Voor lunch en pannenkoeken. Glutenvrij 

meel voor een pannenkoek op voorraad. 

Schoon keukenmateriaal, Ot	&	sien

Brink 64b, 7411 BW Deventer

(0570) 67 20 23

Café-restaurant	Jan’s	Polder

Eigenaar bekend met dieet. Goed ver-

zorgd en sfeervolle ambiance.

Muggenhol 15a, 5509 LM Veldhoven,

(040) 254 66 54, www.janspolder.nl  

Ine Simons

Barchem
Iedereen, van personeel tot leiding, was 

op de hoogte van het dieet en mij onge-

vraagd van dienst. 

Ik kreeg een Vip-behandeling. 

Hampshire	Hotel-bona’Aparte

Lochemseweg 37, Lochem/Barchem

(0573) 29 89 00, www.hotelbonaparte.nl

Map Uiterwijk

eindhoVen
Bij deze prima bistro valt op de kaart te 

lezen welke gerechten glutenvrij zijn.

tout le monde, Geldropseweg 8

Eindhoven, (040) 293 00 55
www.bistrotoutlemonde.nl 
Daty Sprenger

dussen
hotel-restaurant de koppelpaarden

Oude Kerkstraat 1, Dussen

(0416) 39 12 64, 

www.dekoppelpaarden.nl

Mw M.L.E. Mahu-Ferket, Graauw

ledeacker
Meerdere keren heerlijk glutenvrij gege-

ten! Uitstekende bediening.

Oele	Ton’s	Gasterij

Dorpsstraat 2, (0485) 38 18 45

Ledeacker, www.oeletons.nl

Nellij Verhaag, Boxmeer 

middelBurg
Knus restaurantje in het centrum. De 

eigenaar is bijzonder goed op de hoogte 

van het dieet. Vooraf glutenvrij stok-

brood geserveerd en bij de koffie gluten-

vrije koekjes en chocola. 

Brasserie panneke, Lammerensteeg 5

4331 MB Middelburg, (0118) 62 52 87

www.panneke.com

Marina Polderman

ValkenBurg a/d geul
Restaurant De zoete zoen van het 

Landalpark had alles glutenvrij goed 

geregeld. landal kasteeldomein de 

cauberg. Cauberg 29, Valkenburg a/d 

Geul, (043) 458 35 90

www.Landal.nl/DeCauberg

Familie De Bonte

reuVer en geleen
Goed lactosevrij en glutenvrij eten. 

Reserveer van tevoren.

restaurant	Hadiejos,	Landal De 

Lommerbergen 

Lommerbergen 1, Reuver 

(077) 474 95 95

www.Landal.nl/DeLommerbergen

Ook goed rekening gehouden met lacto-

se- en glutenvrij. Van tevoren reserveren.

brasserie	effe, Raadhuisstraat 4 Reuver, 

(077) 476 23 33 www.brasserie-effe.com

En ook lekker smikkelen in Geleen. 

Reserveer van tevoren. 

‘t kleine Verschil Lunch-Diner-

Partyservice Peschstraat 50, Geleen, 

(046) 475 10 30 

www.hetkleineverschil.eu

H.Janssen

maastricht en margraten
Brasserie Britannique, Vrijthof 6

Maastricht, (043) 321 86 91

www.britannique.nl

Hotel Wippelsdaal Margraten

Groot Welsden 13, Margraten

(043) 458 18 91, www.wippelsdaal.nl

A.Koning, Havelte

scheVeningen
Met mijn collega’s heb ik heerlijk gluten-

vrij gegeten in restaurant Spijs. Ik mocht 

net als de anderen een verrassingsmenu 

kiezen. We begonnen met een amuse en 

ook ik kreeg er heerlijk brood bij geser-

veerd. Daarna volgde een voorgerecht 

met tonijn, hoofdgerecht met tournedos 

en een verrukkelijke chocoladedrieluik 

als dessert. Echt een aanrader, vlakbij de 

boulevard. 

spijs, Wassenaarsestraat 147

Scheveningen, (070) 358 69 75

www.spijs.com 

Karin Tiktak, Rijswijk

frankriJk
Bed en Breakfast met glutenvrije maaltij-

den van Marie-Laure en Alain Tauzin-

Delbosc, aan de voet van de Pyreneeën 

in het dorpje Montbernard.

0033 (0) 5 61 94 19 60 

Delbosc-tauzin@wanadoo.fr

www.chambresdhotes-sansgluten.fr

Joke Vloermans

Restaurant 
     & vakantie - e r v a r i n g e n



Lente recepten

Glu tenvr i j  •  maar t  201062

Cupcakes:
125 gram boter
125 gram (riet)suiker
2 eieren
2 eetlepels melk
70 gram rijstmeel
30 gram ketanmeel (kleefrijstmeel)
4 gram bakpoeder
15 gram cacao

• Verwarm de oven voor op 190 graden.

• Zet papieren vormpjes in een muffin-

bakvorm.

• Mix de boter en de suiker in een kom 

tot een lichte, luchtige massa.

• Voeg de eieren en de melk toe en 

zeef het meel, het bakpoeder en de 

cacao erover.

• Mix tot het een glad beslag is.

• Verdeel het beslag over de vormpjes 

en zet de bakplaat in het midden van 

de oven.

• 15-20 minuten bakken, de cakejes 

moeten in het midden stevig 

aanvoelen.

Chocolade botercrème:
90 gram zachte boter
10 gram cacao
2 eetlepels kokend water
125 gram poedersuiker
Enkele druppels vanille-essence

• Klop de boter in een kom erg zacht.

• Doe de cacao in een klein kommetje 

en voeg het kokende water toe.

• Meng tot een papje en doe dat bij 

de boter.

• Voeg de poedersuiker en de vanille 

toe en klop tot een glad glazuur.

Versiering:
Chocolade vlokken
36 suikereitjes (Hema)

• Verdeel de chocolade botercrème over 

de cakejes en strijk het glad met de 

achterkant van een lepel.

• Schik de vlokken op de randen van 

de cakejes om een “nestje” te maken.

• Leg 3 eitjes in elk nestje.

Na de lange winter zijn lenterecepten extra lekker. 

Jeandrine Bokma bedacht hele feestelijke. Voor een 

speciale dag, maar ook gewoon voor als er niks bij-

zonders is. RECEPTEN EN FOTO’S Jeandrine Bokma

250 gram witte broodmix 
(bv Twello’s of Consenza)
5 gram gist
½ theelepeltje zout 
(als het niet in de broodmix zit!)
1 theelepel suiker
2 eetlepels Blue Band vloeibaar
100 gram kokend water
100 gram kookroom light
35 gram crème fraîche 
1 volle theelepel saffraandraadjes 
175 gram gemengd gedroogd fruit in klei-
ne stukjes (of gewelde, goed afgedroogde 
krenten en/of rozijnen)
1 eetlepel meel

Vogelnestjes (12 stuks) Paasbrood



Spritsbeslag
250 gram Schär C 
(of bijv. DovesFarm witte bloem)
5 gram fiberhusk
1 eiwit 
snufje zout 
120 gram witte basterdsuiker
200 gram boter
1 zakje vanillesuiker
Ronde aluminium vormpjes, licht ingevet 

• Een klein cakeblik van ca. 20 x 10 cm.

• Verwarm de oven tot 45 graden met 

een schaaltje heet water onderin.

• Doe de saffraan in een glazen 

maatbeker en giet er het kokende 

water op, laten staan.

• Meng broodmix, gist, zout en suiker 

goed door elkaar.

• Voeg kookroom, Blue Band en 

crème fraîche toe.

• Giet de ‘saffraan-thee’ door een zeefje 

er bij.

• Mix met de mixer met kneedhaken tot 

een egaal deeg.

• Meng de eetlepel meel door het fruit, 

zodat de stukjes niet aan elkaar 

kleven.

• Mix het fruit door het deeg. 

• Schep het deeg in een bakblik en 

strijk het met natte hand mooi glad.

• Laat het deeg 30-40 minuten, 

in de oven, rijzen tot 2x volume.

• Zet de oven op 190 graden en bak het 

brood in 35-40 minuten gaar en bruin.

• Klop de boter met de basterdsuiker 

met de mixer schuimig, voeg het eiwit 

toe en mix goed door elkaar. 

Zeef het meel, fiberhusk, zout en 

vanillesuiker er boven en mix alles 

door elkaar.

• Schep het mengsel in een spuitzak 

met grote kartelmond.

Spuit een cirkel deeg langs de rand 

van de vormpjes, het midden blijft 

dus leeg.

Eiwitglazuur
1 eiwit
225 gram poedersuiker
Groene kleurstof
suikereitjes (van AH)
(spekkippetjes, bv. van Jamin)

• Klop in een schone vetvrije kom het 

eiwit schuimig.

• Zeef er de poedersuiker boven en roer 

alles tot een dik, glanzend mengsel.

• Roer er 1 à 2 druppels groene kleur-

stof door.

• Schep wat glazuur in het midden van 

het nestje en leg er 3 suikereitjes in 

en/of zet er een spekkippetje op.

SpritsnestjesSpritsnestjesSpritsnestjesSpritsnestjes

M
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2009Vooraf
De informatie in dit artikel is in sterk 

verkorte vorm overgenomen van de 

website van de Belastingdienst. De 

informatie hieronder is niet volledig. 

Diverse onderwerpen, die specifiek voor 

mensen met coeliakie van belang 

kunnen zijn, worden genoemd. Voor de 

volledige en meest recente informatie 

kunt u terecht op de website van de 

Belastingdienst. Via de website van de 

Nederlandse Coeliakie Vereniging wordt 

u direct naar de juiste pagina’s en bro-

chures van de Belastingdienst 

doorverwezen.

ZiektekosteN
Als u in 2009 uitgaven hebt gedaan 

wegens ziekte van uzelf, uw partner, of 

uw jonger dan 27-jarige kinderen, is het 

mogelijk dat u aanspraak kunt maken 

op een aftrekpost in uw aangifte inkom-

stenbelasting. U mag alleen het deel van 

de uitgaven in aftrek brengen dat uit-

komt boven een bepaalde drempel. De 

hoogte van deze drempel is afhankelijk 

van uw verzamelinkomen (vóór toepas-

sing van de persoonsgebonden aftrek). 

Voor het jaar 2009 bedraagt de drempel 

1,65% van het verzamelinkomen tot 

€ 38.000 (met een minimum van € 

118) vermeerderd met 5,75% van het 

gedeelte van het verzamelinkomen dat 

€ 38.000 te boven gaat.  

Als u in 2009 het hele jaar een fiscale 

partner had, moet u de ziektekosten 

van uzelf en van uw partner samenvoe-

gen. De drempel voor fiscale partners 

bedraagt 1,65% van het gezamenlijke 

verzamelinkomen tot 

€ 38.000 (met een minimum van 

€ 236) vermeerderd met 5,75% van het 

gedeelte van het gezamenlijke verzamel-

inkomen dat € 38.000 te boven gaat.

soorteN aftrekposteN
Met ingang van 1 januari 2009 zijn 

alleen nog de uitgaven voor specifieke 

zorgkosten aftrekbaar. Ziektekosten die 

worden vergoed door uw zorgverzeke-

raar komen niet voor aftrek in aanmer-

king.

speCifieke ZorgkosteN
Het gaat hierbij om de volgende 

uitgaven: 

•	medische	hulp	(bijvoorbeeld	huisarts,	

tandarts, fysiotherapeut en specialist)

•	verpleging	in	een	ziekenhuis	of	andere	

verpleeginstelling 

•	voorgeschreven	medicijnen	

•	hulpmiddelen	(met	uitzondering	van	

brillen, contactlenzen, ooglaserbehan-

delingen en andere hulpmiddelen die 

het gezichtsvermogen ondersteunen)

•	aanpassingen	aan	een	woning	of	

andere zaken op medisch voorschrift

•	vervoerskosten	voor	een	zieke	of	inva-

lide (bijvoorbeeld ambulancevervoer) 

•	dieet	op	doktersvoorschrift

•	uitgaven	voor	extra	gezinshulp	extra	

•	uitgaven	voor	kleding	en	beddengoed

•	 reiskosten	ziekenbezoek.	

U mag uw aftrekpost ziektekosten voor 

specifieke zorgkosten uitgaven verhogen 

met 113% als uw drempelinkomen niet 

hoger is dan € 32.127. Uw drempelin-

komen is het totaal van uw inkomsten 

en	aftrekposten	in	box	1,	2	en	3,	maar	

zonder uw persoonsgebonden aftrek. 

Als u heel 2009 een fiscale partner had, 

mag het drempelinkomen van u en uw 

fiscale partner samen niet hoger zijn dan 

€ 32.127. De uitgaven voor medische 

hulp en verpleging en de reiskosten 

voor ziekenbezoek tellen niet mee 

voor de berekening van de hierboven 

genoemde verhoging.

Hieronder volgt een toelichting op de 

aftrekpost voor dieetkosten. Voor een 

uitgebreide toelichting op de specifieke 

zorgkosten, verwijzen wij u naar de web-

site van de Belastingdienst.

Dieet op 
DoktersVoorsCHrift
U mag een vast bedrag als ziektekosten 

in aanmerking nemen als u op medisch 

voorschrift een dieet volgt dat is opge-

nomen in de Tabel ‘Vaste aftrekbare 

bedragen voor diëten’. Als u de uitgaven 

niet gedurende het gehele kalenderjaar 

hebt gedaan, worden de tabelbedragen 

naar tijdsgelang in aanmerking geno-

men. Als uw dieet niet in de tabel ‘Vaste 

aftrekbare bedragen voor diëten’ is 

opgenomen, kunt u geen aftrekpost in 

aanmerking nemen. 

Als u in één jaar twee of meer diëten uit 

de tabel volgt, zijn de volgende situaties 

mogelijk: U volgt twee of meer diëten 

voor eenzelfde ziektebeeld en aandoe-

ning. In dat geval mag u slechts voor 

één van die gevolgde diëten het vaste 

bedrag uit de tabel meetellen. Daarbij 

geldt dat u het hoogste bedrag mag 

kiezen dat voor het desbetreffende ziek-

tebeeld van toepassing is. 

C o e l i a k i e  e N  u w

belasting aangifte



Glu tenvr i j  •  maar t  2010 65

2009U volgt meerdere diëten voor verschil-

lende ziektebeelden en aandoeningen. 

Dan mag u per ziektebeeld en aandoe-

ning het vaste bedrag van de gevolgde 

diëten meetellen. Als u echter maar één 

dieet volgt voor verschillende ziektebeel-

den en aandoeningen mag u slechts één 

keer het vaste bedrag voor dat dieet 

meetellen.  

Als uw fiscale partner ook één of meer 

diëten volgt, geldt het bovenstaande 

ook voor uw fiscale partner. 

Hieronder treft u een overzicht aan van 

enkele diëten die zijn opgenomen in 

de tabel en die van belang kunnen zijn 

voor mensen die coeliakie hebben. De 

volledige tabel bevat tientallen diëten. 

Als u niet precies weet welk dieet u 

volgt, vraag uw arts dan om een dieet-

bevestiging

tegemoetkomiNgs 
regeliNg 
Het is mogelijk dat u ziektekosten of 

andere buitengewone uitgaven kunt 

aftrekken. Als u weinig of geen inkom-

stenbelasting hoeft te betalen, hebt u 

echter weinig of geen voordeel van deze 

aftrekpost. Het belastingvoordeel kan 

namelijk niet hoger zijn dan het bedrag 

dat u aan inkomstenbelasting betaalt. 

Om het belastingvoordeel dat u hierdoor 

mist te compenseren, is er een tege-

moetkomingsregeling. De Belastingdienst 

stelt op basis van uw aangifte inkom-

stenbelasting vast of u in aanmerking 

komt voor een tegemoetkoming. Als dit 

het geval is, stort de Belastingdienst 

automatisch het bedrag op uw bank- of 

girorekening. U hoeft hiervoor geen 

apart verzoek te doen. Het is dus wel 

van groot belang om aangifte te doen.

www.BelastiNgDieNst.Nl
op de website van de Belastingdienst 

vindt u onder andere:

•	Het	aangifteprogramma	met	 

algemene toelichting over buitenge-

wone uitgaven

•	De	aanvullende	toelichting	over	 

ziektekosten

•	De	brochure	‘Als	u	ziektekosten	of	

andere buitengewone uitgaven heeft’

•	Diverse	rekenvoorbeelden

www.gluteNVrij.Nl
Op de website van de Nederlandse 

Coeliakie Vereniging wordt u direct door-

verwezen naar de juiste webpagina’s en 

brochures van de Belastingdienst.

U vindt hier ook informatie die u kan 

helpen om uw belastingaangifte over 

eerdere jaren in te vullen. Nog altijd 

maken veel te weinig mensen met een 

chronische ziekte gebruik van de aftrek 

van specifieke zorgkosten. Dat is jam-

mer, want zij laten vaak honderden 

euro’s belastingvoordeel liggen. Grote 

kans dat ook u dit voordeel naar u toe 

kunt halen. U kunt voor het jaar 2005 

nog aangifte doen tot en met 31 decem-

ber 2010. Ook voor de jaren 2006, 2007 

en 2008 kunt u nog een aangifte indie-

nen als u een teruggaaf van meer dan  

€ 14 verwacht.

Ten slotte vindt u op de website van 

de Nederlandse Coeliakie Vereniging 

een brochure van de CG-Raad. Daarin 

staan enkele tips bij het invullen van uw 

belastingaangifte. n

belasting aangifte

Ziektebeeld aandoening Dieet Bedrag 2009 Bedrag 2008

Maag-, darm- 
en leverziekten

Coeliakie 
en ziekte  
van Dühring

Glutenvrij € 1.090 € 1.222

Glutenvrij i.c.m.  
lactosebeperkt

€ 1.343 € 1.484

Overige Voedsel
overgevoelig-
heid

Lactosebeperkt € 487 € 431

Tarwevrij € 856 € 1.026

Koemelkeiwitvrij  
i.c.m. glutenvrij

€ 1.370 € 1.514

   

Deze informatie kwam tot stand met medewerking van Eddo Hageman FB, werkzaam op 
het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs B.V. te Rotterdam.

meer iNformatie
Belastingtelefoon: 0800-0543 (bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 

8.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur).



                                                                                    

Knapperige baguettes en Weense broodjes
Klaar om te eten

GLUTENVRIJE
LEVENSMIDDELEN

verdeeld in Nederland door:
www.proceli.nl

Proceli, betrouwbare producten
Natuurlijke ingrediënten, voortdurend onderzoek en verbetering.

Proceli producten worden elke dag meer gewaardeerd wereldwijd voor hun versheid en
smaak, en omdat we alleen glutenvrije voedingsmiddelen maken.

NEW

Xanthan gom (E415) brood verbeteraar 
korrels. Smaakloos. Calorievrij. 
Komt vaak voor in buitenlandse (VS) 
recepten als een brood verbeteraar. 
Gebruik 2-3 theelepeltjes per brood als 
een bindmiddel.

• Xanthan Gom (E415) - 200 g. pak  € 7,35
 (plus € 2,65 porto)

•  Glutenvrij Bakpoeder - 170 g. pak  € 4,15
 (plus €1,85 porto)

•  Guar Gom (E412) - 200 g pak  € 4,35
 (plus € 2,65 porto)

Vanaf 5 zakken,  porto vrij
G F Supplies
e-mail bestelling: info@xanthan.nl
Tel. 020 497 5610 (Ma.-Za. 17-20 uur)
Fax. 020 497 4804 / Web: www.xanthan.nl

Bestelling uit buitenland mogelijk

Gee s tweg  56  •   2671  ED  Naa l dw i j k
Te l .  0174 -624987   •   www.b i e f i t . n l

Openingstijden: 
Maandag gesloten. Dinsdag t/m vrijdag 8.30-18.00 uur. 
Vrijdagavond koopavond 19.00-21.00 uur. Zaterdag 8.30-17.00 uur.

- Groot assortiment
- Regelmatig proeven
- Aanbiedingen
- Goede bereikbaarheid

Specialist in glutenvrije producten

Biefit-02-09.indd   1 12-05-09   14:08



De uitgaven zijn te bestellen via de webshop van 
het Voedingscentrum op www.voedingscentrum.nl. 
Voedingscentrum informatielijn: 070-306 88 88.

 BROCHURES LEDEN NIET-LEDEN

1.00 NCV informatieboek ‘Leven met coeliakie’ (Let op: nieuwe 
leden ontvangen het gratis in het welkomstpakket) 

€ 6,20 € 12,50

1.01 NCV Informatiefolder Coeliakie en het glutenvrije dieet gratis gratis

1.04 Ned. vertaling proefschrift Dr. W.K. Dicke € 4,55 € 7,50

1.05 Knutselmaterialen gratis gratis

1.14 Meellijst 2009 met alle glutenvrije meelsoorten € 1,15 € 2,50

1.20 Tijdschrift voor kindergeneeskunde € 4,95 € 17,00

1.21 CD-rom ‘Coeliakie heb ik dat?’ € 8,00 €11,00

1.23 Kookboek ‘Lekker glutenvrij’ € 7,50 € 12,50

1.24 Best Practice & Research Clinical Gastroenterology € 14,95 € 29,95

1.25 Informatie voor ouders van kinderen van 0-5 jaar gratis (max. 2 stuks) € 2,50

1.26 Informatie voor kinderen van 6-10 jaar gratis (max. 2 stuks) € 2,50

1.27 Informatie voor kinderen van 11-15 jaar gratis (max. 2 stuks) € 2,50

VAKANTIE
FOLDERS   
LEDEN GRATIS; 
NIET-LEDEN € 1,00

2.01 Duitsland

2.02 Engeland 

2.03 Frankrijk

2.04 Italië 

2.05 Spanje 

2.06 Oostenrijk

2.07 Zwitserland 

2.08 Noorwegen 

3.01 Arabisch

3.02 Chinees

3.03 Deens

3.04 Duits

3.05 Engels

3.06 Fins

3.07 Frans

3.08 Grieks

3.09 Hongaars

3.10 Indonesisch

3.11 Italiaans

3.12 Japans

3.13 Marokkaans

3.14 Nederlands 

3.15 Noors

3.16 Portugees

3.17 Servo-kroatisch 

3.18 Spaans

3.19 Tsjechisch

3.20 Turks

3.21 Zweeds

3.22 Russisch

3.23 Hebreeuws 

3.24 Servisch

3.25 Kroatisch

3.26 Pools

3.27 Roemeens 

3.28 Sloveens

3.29 Farsi 

3.30 Slowaaks

3.31 Litouws

DIEETVERTALINGEN LEDEN € 0,50; NIET-LEDEN € 1,50 DIEETPASJES LEDEN € 1,50; NIET-LEDEN € 2,50

4.01 Chinees 

4.02 Deens 

4.03 Duits 

4.04 Engels 

4.05 Fins 

4.06 Frans 

4.07 Grieks 

4.08 Hebreeuws 

4.09 Hongaars 

4.10 Iraans 

4.11 Italiaans 

4.12 Nederlands 

4.13 Noors 

4.14 Pools 

4.15 Portugees 

4.16 Russisch 

4.18 Spaans 

4.19 Turks 

4.20 Zweeds 

4.22 Bosnisch 

4.23 Kroatisch 

4.24 Servisch DIVERSEN LEDEN NIET-LEDEN

5.00 Set van 6 ansichtkaarten € 0,75 € 1,50

5.02 (Voor)leesboek ‘Celia en het 
koekjesfeest’

€ 9,50 € 11,95

5.04 Stickers glutenvrij symbool (24x) € 0,75 € 1,50

5.05 Statuten van de NCV gratis € 2,00

5.06 Coeliakie-fl yer gratis € 1,00

5.07 Tien meest gestelde vragen gratis € 1,00

5.08 Flyer glutenvrije dieetinfo gratis € 1,00

5.09 T-shirt maat 104 - 116 € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat 116 - 128 € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat 128 - 140 € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat 140 - 152 € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat 152 - 164 € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat M € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat L € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat XL € 12,80 € 16,50

5.09 T-shirt maat XXL € 12,80 € 16,50

5.12 Leesloepje € 1,00 € 1,50

5.13 Stripposter gratis € 1,50

5.14 Button ‘Glutenvrij hoort erbij’ € 1,00 € 1,50

5.15 Kaasprikkers per 50 stuks € 2,20 € 2,20

871 Glutenvrij dieet € 3,95

A297 Lijst glutenvrije merkartikelen (pdf ) € 14,95

A298 Lijst glutenvrije merkartikelen (geprint) € 19,95

881 Dieet bij lactose-intolerantie € 3,95

BESTELLEN 
BIJ HET VOEDINGSCENTRUM 

(WWW.VOEDINGSCENTRUM.NL)

BESTELLEN 
VIA DE WEBWINKEL VAN DE NCV

(WWW.GLUTENVRIJ.NL)

4.00 VEL DIEETPASJES: ENGELS, FRANS, DUITS, POR-
TUGEES, SPAANS, ITALIAANS, TURKS, NEDERLANDS
LEDEN € 2,50; NIET-LEDEN € 4,00

HEEFT U GEEN BESCHIKKING OVER INTERNET, DAN KUNT U 
CONTACT OPNEMEN MET DE NCV VIA TEL.: (033) 247 10 40.

DIVERSEN VERVOLG LEDEN NIET-LEDEN

5.16 Kookboek ‘Gezond koken, 
glutenvrij genieten’

€ 15,50 € 22,45

5.17 Kookboek ‘Heerlijke desserts, 
glutenvrij en zonder melk’

€ 13,50 € 19,45



Schär Pausa ciok, ons nieuwe kleine chocoladetaartje: 
luchtige biscuit met binnenin een laagje heerlijke melkcrème en

 rondom zachte melkchocolade – natuurlijk glutenvrij. 
Maak van de dag een feestdag met het kleine verwentaartje van Schär: 

bij het ontbijt, in de pauze of onderweg. 
Wij zorgen voor u – omdat uw genot voor ons belangrijk is.

Meer zoete lekkernijen vindt u op
 www.schaer.com 

ZZOONNNDDEERRR kk leeuruursttooffffeenn eenn 

ccoonnnsseervvveerrinngggsssmmiidddddeeleeenn!!

  Vers uit de  

     koelkast 
het lekkerst!

taartje
Het kleine  

    voor de 
grote momenten

Schär is de nummer één in Europa voor een glutenvrij leven:
• natuurlijk glutenvrij < 20 ppm • veelzijdig en breed assortiment 
• baanbrekend onderzoek • de beste kwaliteit
• meer dan 25 jaar ervaring • in heel Europa verkrijgbaar
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