
Je hoeft de vele etiketten van voedingsmiddelen en –supplementen 
maar te lezen en je komt het geregeld tegen: bevat gluten of is 
glutenvrij. Heb je eigenlijk geen flauw idee waar het dan over gaat 
en of dat voor jou (en je gezin) interessante informatie is? Voor je 
verder leest, is het wellicht leuk om te weten dat het woord ‘glu-
ten’, dat in het Latijn lijm betekent, een woord is om even bij stil te 
staan. Het woord suggereert namelijk een meervoudsvorm te zijn: 
de gluten zijn, terwijl we hier toch echt met een enkelvoudsvorm te 
maken hebben: het gluten is. Een ‘gluut’ bestaat dan ook niet! Gluten 
is behoorlijk aanwezig in ons leven en om daar een beetje zicht 
op te krijgen, gaan we eerst een paar jaartjes terug.
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Het wel en wee van gluten
Wat doet het met jou?

Broodje? 
Gluten is onoplosbaar in water. Hierdoor kan het bakken van 
brood gerust óók gezien worden als een waar knutselwerk. 
Tot de bestanddelen van tarwebloem behoren de gluten-
eiwitten glutenine en gliadine. Voeg je hier water aan toe, 
dan ontstaat deeg, een elastische massa. Gliadine zorgt 
voor het vasthouden van het water en glutenine is 
verantwoordelijk voor de rekbaarheid van het deeg: 
trek je deeg uit elkaar, dan zal het wanneer je het weer 
loslaat, terugkeren naar de oorspronkelijke vorm. 

Een (beter) leven zonder gluten?
Ons lichaam is er van oorsprong niet op gemaakt om veelvuldig gluten te verwerken. 
We eten het wel, en doorgaans gaat dat ook goed, maar er even kritisch naar kijken 
zou best eens tot verrassende inzichten kunnen leiden. Allereerst kunnen we niet 
anders dan concluderen dat er steeds meer graanproducten, en dan met name tarwe, 
worden gegeten. Kijk eens om je heen in de supermarkt en je ziet tarwe, overal waar 
je kijkt: broden, koekjes, pasta’s, cereals (ontbijtgranen). Als je dan bedenkt dat tarwe 
een hogere glycemische index heeft dan suiker – dat witte, zoete, verslavende goedje 
– kun je je best afvragen of  het niet vooral de vele tarweproducten zijn die zorgen 
voor de steeds groter wordende groep mensen met obesitas, inclusief diabetes. Een 
bloedsuikerspiegel die herhaaldelijk omhoog schiet, vraagt om insuline om het gluco-
segehalte in het bloed weer omlaag te krijgen. Is dit gehalte weer omlaag, dan ervaar 
je meteen weer nieuwe trek. Is tarwe soms net zo verslavend als suiker...? 

Naar de prehistorie
Gluten is een verzamelnaam voor een groep 
eiwitten. Het betreft hier de eiwitten glutenine 
en gliadine die in meerdere of mindere mate 
voorkomen in granen als tarwe, rogge, spelt, 
gerst, rijst... 
Hoewel het voor ons de normaalste zaak van de 
wereld lijkt om granen te eten, is dat helemaal 
zo vanzelfsprekend niet. Vaak wordt gedacht dat 
de holbewoner al volop granen at, maar niets is 
minder waar. De mens at in die tijd voornamelijk 
vlees, vis, groenten, fruit, eieren en noten, en 
kwam aan dit eten door te jagen en te verzame-
len; landbouw kende men tot zo’n 10.000 jaar 
geleden nog niet. 

In de oertijd hadden ze wel wilde granen, maar 
het was zeer bewerkelijk om dat dagelijks te 
eten. Eerst moest men namelijk met de hand 
de zaden van de wilde granen verzamelen, 
om die zaden vervolgens fijn te malen (zonder 
machines) alvorens er een maaltijd van te kun-
nen maken. Het eerder genoemde oermenu 
was dan veel makkelijker. Voedzaam ook. Men 
kreeg hiermee volop vezels binnen - hier waren/
zijn niet per se granen voor nodig. Ook bood 
hun voedingswijze voldoende vitaminen en mi-
neralen. Neem bijvoorbeeld de B-vitaminen, die 
zitten inderdaad in granen, maar… nog meer 
in een maaltijd met vlees, noten en groente. 
Granen zijn dan ook zeker niet onmisbaar voor 
een gezond leven. Daar komt bij dat granen 
in de loop der jaren door menselijk ingrijpen 
genetisch zijn bewerkt tot gewassen waarbij 
het vooral draait om het verkrijgen van grotere 
(geld)oogsten. Die getransformeerde granen 
lijken totaal niet meer op de wilde granen van 
lang geleden. 

Knutselen met gluten
Naast een hoofdrol in granen, is gluten tevens 
een heel normaal bestanddeel van allerlei knut-
selmateriaal. Op scholen hebben de kinderen er 
regelmatig mee te maken: lijm, klei, vingerverf. 
En ook als volwassene heb je zonder dat je je er 
bewust van bent gluten bij de hand. Want heb je 
niet weleens een kamertje behangen? Gluten is 
een gewild ingrediënt voor… behangplaksel!
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Steeds meer mensen hebben te maken met allerlei lichamelijke en 
psychische klachten waar zowel zij als de artsen niet direct de vinger 
op kunnen leggen. De vraag zou nu kunnen zijn of het uit de hand 
lopende gebruik van tarwe daar wellicht mee te maken heeft. 

Coeliakie
Mensen waarbij het lichaam extreem overgevoelig reageert op gluten 
hebben glutenintolerantie, ook wel bekend onder de naam coelia-
kie, uit te spreken als seuliakíe. Van de twee eiwitten waaruit gluten 
bestaat, zijn het de gliadinen die voor de overgevoeligheidsreacties 
zorgen. Die overgevoeligheid kan zich bij ieder mens weer anders 
uiten, wat het des te moeilijker maakt deze immuunziekte te herken-
nen. Het betreft klachten als:

• buikpijn
• diarree of juist verstopping
• onder- of juist overgewicht
• psychische klachten
•  huidaandoeningen zoals b.v. psoriasis 

of keratosis pilaris
• menstruatiestoornissen
• ‘botpijn’
• moeheid
• vruchtbaarheidsproblemen
• bloedarmoede
• en nog veel meer (vage) klachten…

Bij coeliakie is sprake van een immuunreactie op het eiwit gliadine. 
Het roept een ontstekingsreactie in het lichaam op waarbij het 
slijmvlies van de dunne darm aangetast wordt; darmvlokken gaan 
kapot. Houdt dit proces langdurig aan, dan heeft het als consequen-
tie dat voedingsstoffen niet goed meer worden opgenomen. Je kunt 
je voorstellen dat dit in het geval van baby’s en kinderen kan leiden 
tot groeiachterstand en groeistoornissen. Bij hen is het raadzaam 
om extra alert te zijn, vooral omdat zij nog helemaal geen reserves 

opgebouwd hebben om een aanhoudend tekort 
aan voedingsstoffen enigszins op te kunnen 

vangen. Het wordt afgeraden om met die 
kleintjes te gaan experimenteren. Trek 

liever voor verder onderzoek aan de bel 
bij de huisarts of het consultatiebureau 
als je o.a. de volgende symptomen 
opmerkt:

• diarree of verstopping
•  meerdere malen op een dag vettige, 

schuimende ontlasting, gepaard met 
opmerkelijke stank

• groeiachterstand, ondergewicht
• overgeven, weinig eetlust
•  veel huilen; het kindje zit duidelijk niet 

goed in zijn/haar vel

De darm kan zodanig beschadigd raken, dat naast gluten soms ook 
geen lactose meer verdragen wordt. Coeliakie is daarom een ziekte 
die niet te onderschatten is, wat het des te verontrustender maakt dat 
zoveel mensen niet eens weten dat ze in feite glutenintolerant zijn. 
Hoe eerder coeliakie ontdekt wordt, des te beter kan de dunne darm 
zich met behulp van een consequent en levenslang glutenvrij dieet 
weer herstellen.

Laboratoriumtest
Om erachter te komen of je coeliakie hebt, en beter af bent met een 
leven zonder gluten, is een onderzoek door een specialist mogelijk. 
Laat je zo’n onderzoek niet doen, en ga je meteen op eigen initiatief 
over tot een voedingspatroon zonder gluten, dan wordt het voor een 
arts moeilijk hierna alsnog een sluitende diagnose te stellen.
Doorgaans zal eerst een bloedonderzoek gedaan worden om te 
kijken of er afweerstoffen tegen gluten aanwezig zijn. Is dat het 
geval, dan kun je doorverwezen worden naar een specialist voor een 
darmbiopsie om met zekerheid vast te kunnen stellen dat het om 
coeliakie gaat. Bij de biopsie zal een stukje darmwand uit de dunne 
darm genomen worden. Blijkt uit het onderzoek dat de darmvlokken 
ontbreken of beschadigd zijn, dan is er zeker sprake van coeliakie. 
Deze ingreep neemt zo’n tien minuten in beslag.

Zelftest
Tegenwoordig worden we geregeld door de overheid gestimuleerd 
om niet te snel een deskundige te raadplegen, maar eerst eens 
kritisch te kijken naar wat we zelf aan maatregelen kunnen nemen. 
Niemand die dan ook nog raar staat te kijken bij de vele zelftesten die 
tegenwoordig op de markt zijn. En inderdaad, er bestaat ook zoiets 
als een gluten check test. Voor deze Gluten-Check is slechts één 
druppel bloed en tien minuten nodig. Wanneer de test positief uitvalt, 
zal dit met een rode lijn aangetoond worden. 
Het is heel goed mogelijk dat je ondanks een negatieve bloedtest 
toch overgevoelig bent voor gluten - alleen dan in mindere mate. 
Steeds meer (radeloze) mensen gaan daarom op eigen initiatief over 
op een glutenvrij dieet om zo zelf te ervaren of ze er baat bij hebben.

Van test tot best
Een bekend persoon die met een glutenvrij voedingspatroon aan 
de gang is gegaan, is toptennisspeler Novak Djokovic. Met zijn ten-
nistalent was niets mis, en dat hij tot ‘s werelds beste vier spelers zou 
gaan behoren, daar twijfelde ook niemand aan. Toch zaten allerlei 
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tijdens het verwerkingsproces besmet ge-
raakt zijn met gliadine bevattende granen. 
Haver die wél probleemloos gegeten kan 
worden, draagt het logo ‘glutenvrij’.

Goed nieuws: TARWEGRAS (de 
jonge scheuten van tarwe) IS 
GLUTENVRIJ. Dus neem gerust 
een shotje tarwegrassap: proost!

Niet-granen die uitstekend als vervanger 
van granen kunnen dienen zijn: amaranth, 
wilde rijst, zonnebloempitten, sojabonen, 
boekweit en quinoa.

Het jaar van de quinoa
Ontdek de charme van quinoa (uit te 
spreken als kienwa), een voedselgewas uit 
Zuid-Amerika dat vrij is van gluten. 2013 is 
door de Verenigde Naties zelfs uitgeroepen 
tot het internationale jaar van de quinoa; 
een mooie waardering voor dit ‘gouden 
graan van de Andes’. Dankzij de inheemse 
volkeren van het Andesgebied is quinoa als 
natuurlijke voedselbron bewaard gebleven. 
Quinoa staat bekend als een van de super-
foods van de Inca’s en is van grote waarde 
voor onze gezondheid (het superfood 
‘maca’ komt overigens ook al bij de Inca’s 
vandaan). 

•  Quinoa is o.a. rijk aan vitaminen en mine-
ralen zoals ijzer, calcium, vitamine E en de 
B-vitaminen, en al zeer bekend en geliefd 
onder vegetariërs. 

•  Het meest uitzonderlijke van quinoa is 
het hoge gehalte aan eiwitten, vezels en 
fytonutriënten. Fytonutriënten zijn plant-
aardige stoffen waar veelal medicinale 
eigenschappen aan worden toegekend; 
ze zijn al in enkele microgrammen nuttig 
om allerlei lichamelijke processen in gang 
te zetten. 

Van oudsher gebruikten de Inca’s de 
quinoazaden om hun uithoudingsvermogen 
mee te vergroten, en doordat met deze za-
den bloedsuikerpieken vermeden worden, 
is het product ook bijzonder geschikt voor 
mensen met diabetes.

Creatief met quinoa
Quinoa is te bereiden als rijst of cous-
cous. Het is lekker samen met groenten, 
vlees en/of vis, verwerkt door salades 
en soepen, als vulling voor paprika’s en 
champignons en je kunt er zelfs burgers 
van maken. Regenachtige zondagen lenen 
zich uitstekend voor een dagje experimen-
teren in de keuken!  

TIPlichamelijke ongemakken hem in de weg. 
Zijn geluk was zijn voedingsdeskundige die 
hem aanspoorde een glutenvrij dieet te vol-
gen, en met succes. Al na enkele maanden 
glutenvrij eten maakte zijn gezondheid een 
flinke sprong vooruit, wat tot een geweldige 
opleving leidde, gevolgd door een suc-
cesreeks die niet te stuiten was. Novak was 
superfit: game, set and match, Djokovic; 
ínclusief de nummer 1 positie op de wereld-
ranglijst. Ook nu nog, een paar jaar na deze 
opmars, voelt Djokovic zich kiplekker! Over 
kip gesproken: gluten komt níet voor in dier-
lijke producten. Wellicht heb jij je eigen strijd 
te leveren en is de overwinning dichterbij 
dan je had kunnen vermoeden. 

Blij met glutenvrij!
Het kan in beginsel best zwaar zijn, dat glu-
tenvrije leven. Het vraagt allemaal om aan-
passing en je zult waarschijnlijk ongemerkt 
een ware etikettenexpert worden (vooral als 
je ernstig glutenintolerant bent: gluten zit 
niet alleen in voeding en knutselmateriaal, 
maar óók in medicijnen en cosmetica). Ben 
je slechts licht overgevoelig, dan leef je vaak 
al op door niet álle granen, maar slechts 
tarwe uit je voedingspatroon te elimineren. 
Hoe bewuster je bezig bent, hoe meer je 
zult ontdekken dat er nog steeds heel veel 
lekkers te eten is: knutselen zonder gluten, 
ook wel creatief koken genoemd. 

•  Eet volop groente, warm en koud. Er zijn 
vast vele soorten die je nog niet eerder 
ontdekt hebt.

•  Rauwe noten en zaden zijn zéér voed-
zaam en zowel als tussendoortje als bij/in 
een hoofdgerecht te gebruiken.

•  Wees niet bang voor vet. Gezonde vetten 
als olijfolie extra vierge, kokosolie of het 
vet uit een advocado zijn je vriend. 

•  Geniet van een stukje fruit, een sapje of 
een smoothie.

•  Gebruik kip, eieren, vlees, vis, kaas, yog-
hurt… Genoeg om mee te variëren!

•  Vermijd granen als tarwe, rogge, spelt, 
gerst en kamut. 

•  De granen rijst, maïs en teff worden vaak 
wel verdragen; zij bevatten weinig tot geen 
gliadinen.

•  Haver is van nature glutenvrij, maar kan 
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