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Het doel van dit rapport
Met dit rapport beoogt het Nederlands Bakkerij Centrum de huidige stand van zaken
weer te geven over de kennis van voedselovergevoeligheid voor tarwe en verwante
granen (rogge, spelt, haver, Quinoa, gerst) voor drie hoofdgroepen van mensen met een
aan tarwe gerelateerde voedselovergevoeligheid. Het gaat om de groep mensen met
coeliakie of tarweallergie en daarnaast een groeiende groep mensen die klachten ervaren
na het eten van tarweproducten, maar niet gediagnosticeerd kunnen worden met
tarweallergie of coeliakie. Deze groep wordt de NCTGS groep genoemd (Niet Coeliakie
Tarwe/Gluten Sensitiviteit).
Dit rapport beschrijft mogelijke voedingstechnologische oplossingen die ingezet kunnen
worden om klachten van deze drie groepen te verminderen en wellicht zelfs op termijn
de prevalentie te verlagen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van
mogelijke oplossingen, voert het Nederlands Bakkerij Centrum in dit kader onderzoek uit
samen met gerenommeerde Universiteiten en onderzoeksinstanties. Daarover meer in
hoofdstuk 6 van dit rapport.
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Samenvatting
Tarwe wordt al millennia lang gebruikt als grondstof voor basisvoedingsmiddelen. Dit is
enerzijds wegens de gunstige voedingskundige samenstelling (goede leverancier van
energie uit koolhydraten, eiwitten, voedingsvezels, vitamines en mineralen), anderzijds
door de aanwezigheid van gluten. Het eiwit gluten bestaat uit glutenine en gliadine.
Hierbij is glutenine vooral van belang voor de elasticiteit van het deeg (matrixvorming),
terwijl gliadine zorgt voor de viscositeit. De combinatie van deze eigenschappen maakt
het gluteneiwit uniek en zeer geschikt voor de productie van lekkere (gerezen) dagelijks
te consumeren bakkerijproducten.
Sinds de jaren ‘50 van de vorige eeuw is bekend dat een klein deel van de bevolking
(0,5-2%) niet goed reageert op voedingsproducten waarin tarwe is verwerkt. Later bleek
dat dit probleem werd veroorzaakt door gluteneiwit en dan met name door de gliadine
fractie van het eiwit. De ziekte werd aangeduid als coeliakie (glutenintolerantie).
Wanneer mensen met coeliakie toch gluten eten tast dit de darmwand aan met alle
gevolgen van dien. Zie ook hoofdstuk 2. Naast coeliakie blijkt er nog een veel zeldzamere
aandoening te zijn (geschat op minder dan 1%) waarbij het immuunsysteem allergisch
reageert op bepaalde (gluten) eiwitfracties uit tarwe. Dit geeft klachten als jeuk,
misselijkheid of niezen, maar het kan soms ook ernstigere vormen aannemen. De tarweeiwitten die een allergische reactie veroorzaken zijn divers en verschillen per persoon.
Hoofdstuk 3 gaat hier verder op in.
Tenslotte, is er vrij recent een derde groep van mensen bijgekomen (Niet Coeliakie
Tarwe/Gluten Sensitiviteit afgekort NCTGS) die klachten ervaren na het eten van
tarweproducten, maar niet gediagnosticeerd kunnen worden met tarweallergie of
coeliakie. Van deze groep is niet bekend hoe groot die is en op welke inhoudsstoffen (uit
tarwe) zij reageren. Omdat deze groep snel groeit en ook de aandacht voor tarwe en
glutenovergevoeligheid de laatste tijd sterk toeneemt, is het voor de bakkerijsector van
belang deze groeiende groep van mensen met klachten te onderzoeken en te begrijpen
welk mechanisme eraan ten grondslag ligt. Met de bestaande kennis over de groep
mensen met coeliakie en tarweallergie en de nieuwe kennis over deze laatste groep kan
gerichter gezocht worden naar oplossingsrichtingen voor een of meerdere van deze
groepen mensen met een tarwe gerelateerde voedselovergevoeligheid.
In de literatuur worden meerdere grondstof- en procestechnologische mogelijkheden
beschreven om tarweproducten te maken die minder aanleiding geven tot
overgevoeligheidsreacties voor tarwe (eiwitten) of andere inhoudsstoffen. Nogmaals, het
betreft oplossingen voor een zeer klein deel van de bevolking. Een aantal kan interessant
zijn voor de bakkerijsector. Het gaat hier om oplossingen voor de korte, middellange en
lange termijn, te weten:
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Voedings(technologische) mogelijkheden
1. Gebruik van alternatieve granen (zoals haver, Teff, Quinoa,

Termijn
Korte

boekweit en anderen)
2. Vermindering van vitale gluten

Korte

3. Het gebruik van alternatieven voor gluten door b.v. de inzet

Middel

van wei-eiwit uit melk of het gebruik van haverbloem
4. Het gebruik van fermentatieprocessen met zuurdesem

Middel

5. Selectie en modificatie van tarwelijnen

Lange

In hoofdstuk 5 van dit rapport worden deze mogelijkheden nader beschreven.
Bekend is dat voor de mensen met coeliakie of tarweallergie het eten van respectievelijk
glutenvrije en tarwevrije producten tot op heden de enige oplossing is. Dit kan
ondermeer door de inzet van alternatieve granen (technologie 1, zie hierboven). Wellicht
zou het gebruik van alternatieven voor gluten eveneens een oplossing kunnen zijn. Er
zijn veelbelovende experimenten, maar nog weinig concrete toepassingsmogelijkheden
(technologie 2). Op lange termijn zou het mogelijk zijn voor beide groepen door
veredeling minder immunogene tarwerassen te ontwikkelen (technologie 5). Denk
hierbij bijvoorbeeld aan modificatie van de coeliakie epitopen waardoor deze minder
schadelijk zijn. Bij mensen met tarwe allergie ligt dat wat ingewikkelder omdat het per
individu verschilt op welke tarwe eiwitten zij reageren.
De derde groep van mensen met NCTGS is de grootst groeiende groep waarover nog het
minst bekend is. Voor deze groep moet eerst uitgezocht worden op welke inhoudsstoffen
uit tarwe zij reageren. In de literatuur is al een en ander hierover beschreven, met name
in studies met mensen met PDS (Prikkelbare Darm Syndroom). Aan de hand daarvan zijn
enkele hypotheses voor de NCTGS groep ontwikkeld. In onderstaande tabel staan de
meest toepasbare voedingstechnologische mogelijkheden per doelgroep beschreven. Bij
de groep van NCTGS staat eveneens benoemd welke aspecten allereerst onderzocht
moeten worden voordat nagedacht kan worden over geschikte oplossingsrichtingen.
Desalniettemin beschrijft de tabel, op basis van huidige hypotheses, wat mogelijke
oplossingsrichtingen kunnen zijn voor mensen met NCTGS.
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Aandoening/hoofdgroep
1. Coeliakie

Oplossing
Korte termijn: alternatieve granen
Middel: alternatieven voor gluten
Lange termijn: selectie en modificatie van tarwelijnen

2. Tarweallergie

Korte termijn: alternatieve granen
modificatie van tarwelijnen

3. Niet Coeliakie

Benodigd onderzoek:

Tarwe/Gluten

1) Verder onderzoek naar inhoudsstoffen uit tarwe

Sensitiviteit

waar zij op reageren:
- proces: effect van korte en lange fermentatie, gist of
zuurdesem op modificatie van eiwit epitopen en
FODmaps
- grondstof: welk type graan is laag in FODmaps en/of
laag in andere eiwitten die overgevoeligheid kunnen
bewerkstelligen zoals ATI’s, Lectines, LTP’s)
- nocebo effect: in welke mate is er bij NCTGS
patiënten sprake van een nocebo-effect?
- glutenbelasting: lagere glutenbelasting door
afschaffen gebruik van vitale gluten
2) Bepaling prevalentie van de NCTGS groep in
Nederland

Mogelijke oplossingen voor NCTGS:
Korte termijn: alternatieve granen
Korte termijn: Vermindering van vitale gluten
Midden: Het gebruik van fermentatieprocessen met
zuurdesem
Lange termijn: selectie en modificatie van tarwelijnen
In hoofdstuk 6 en bijbehorende bijlagen 3, 4 en 5 wordt een drietal onderzoeken
beschreven waar NBC bij is betrokken die als doel hebben de inhoudsstoffen uit tarwe
waar NCTGS patiënten mogelijk gevoelig voor zijn nader te onderzoeken.

Pagina 6 van 53

1. Introductie
1.1 Historie en recente ontwikkelingen
Tarwe wordt al millennia lang gebruikt als grondstof voor basisvoedingsmiddelen. Dit is
enerzijds wegens de gunstige voedingskundige samenstelling (goede leverancier van
energie uit koolhydraten, eiwit, vezel, vitamines en mineralen), anderzijds door de
aanwezigheid van gluten. De tarwekorrel bevat, afhankelijk van de variëteit en
groeiomstandigheden, 8-15% eiwit waarvan voornamelijk gluten (80%). Het grootste
deel hiervan bevindt zich in het endosperm (meelkern). Daarnaast bevat de meelkern
albumine en globuline eiwitten. Het eiwit gluten bestaat uit glutenine en gliadine. Hierbij
zijn glutenine eiwitten vooral van belang voor de elasticiteit van het deeg
(matrixvorming), terwijl gliadine eiwitten zorgen voor de viscositeit. De combinatie van
deze eigenschappen maakt gluteneiwit uniek en zeer geschikt voor de productie van
lekkere (gerezen) dagelijks te consumeren bakkerijproducten.
Tarwe kent een lange ontwikkeling (figuur 1). In het begin van de domesticatie van
tarwe, zo’n 10.000 jaar geleden, is er door de boeren vooral geselecteerd op
korrelgrootte. Vaak werden er verschillende soorten tarwe naast elkaar op de akkers
geteeld. Daardoor zijn nieuwe hybride soorten ontstaan. Hierbij is er ongemerkt
geselecteerd op een relatief hoger zetmeelgehalte. Ongeveer 200-500 jaar geleden, met
de ontwikkeling van gerezen broodproducten, is men ook op bakkwaliteit, en daarmee
indirect op eiwitgehalte en samenstelling, gaan selecteren en het gemak waarmee de
korrel losliet van de aar. Pas sinds 250 jaar worden eiwitten erkend als afzonderlijke
voedingsstof, en het betrouwbaar meten van het eiwitgehalte van tarwe kan pas sinds
het begin van de 20e eeuw. Harde tarwe, voornamelijk gebruikt voor broodproductie en
pasta, bevat over de jaren heen voor het overgrote deel tussen de 12% en 14% eiwit en
zachte tarwe wordt juist geselecteerd op een lager eiwitgehalte van tussen de 7% en
11%. Met een toename van de consumptie van tarwe producten en de industriële
toepassing ervan vindt er dus ook een toename van de inname van gluten en van andere
tarwe-componenten plaats (International Grains Council, 2015).
Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw is bekend dat sommige mensen niet goed reageren
op voedingsproducten waarin tarwe is verwerkt. Later bleek dat dit probleem voor een
deel werd veroorzaakt door gluteneiwit en de ziekte werd aangeduid als coeliakie
(glutenintolerantie). Ongeveer 0,5-1,3% (zo’n 150.000 personen) van de bevolking in
Europa heeft hier last van (Mustalahti 2010, Reilly 2012). Daarnaast bleken mensen ook
voedselallergie voor tarwe te kunnen ontwikkelen. Deze allergie is echter relatief
zeldzaam. Onlangs is er een nieuw ziektebeeld bijgekomen onafhankelijk van coeliakie en
tarwe-allergie. Dit wordt ‘Niet-Coeliakie Tarwe/Gluten Sensitiviteit (NCTGS)’ genoemd.
Een voorzichtige schatting is dat mogelijk 5-10% van de Westerse bevolking last heeft
van deze nieuwe vorm van sensitiviteit (Ludvigsson et al., 2013).
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Tijdens processing van voedingsproducten vindt vaak verrijking plaats met zgn. vitale
gluten. Vitale gluten is een bijproduct van de tarwezetmeelindustrie. Het wordt in
toenemende mate toegepast als technologische hulpstof in tal van uiteenlopende
voedselproducten. Cijfers over de daadwerkelijke gehaltes over de jaren heen zijn echter
slecht te verkrijgen. Op basis van verschillende aannames komt Kasarda (2013) tot een
berekening waaruit zou blijken dat de inname van vitale gluten sinds 1977
verdrievoudigd is, van 136 naar 408 gram per jaar per hoofd van de bevolking. In
hoeverre deze hoeveelheid van invloed is, valt echter te betwijfelen gezien de vele malen
hogere inname van gluten uit tarwemeel (5-5,5 kg/ jaar), aldus Kasarda (2013).
Daarnaast is de inname van gluten al sinds het begin van de tarweconsumptie vele
malen hoger dan het gehalte aan gluten welke schadelijk is voor mensen met coeliakie.
De vraag is dus, of deze relatief kleine verschuivingen in de hoge gemiddelde inname,
relevant zijn voor het ontstaan van coeliakie of NCTGS.

Figuur 1. De evolutie van tarwe soorten (Triticum en Aegilops) (Overgenomen met toestemming uit Gupta et al., 2008).
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1.2 Tarwe en glutenovergevoeligheid
Tarwe-gerelateerde ziektebeelden blijken sinds de jaren ‘70/’80 van de vorige eeuw sterk
te zijn toegenomen. Dit is goed uitgezocht voor coeliakie (Rubio-Tapia et al., 2012). De
toename wordt dikwijls verklaard als zijnde het gevolg van een toegenomen inname van
tarwe (eiwitten) maar ook door grote veranderingen in het algemene voedingspatroon,
de leefstijl, toegenomen hygiëne en medische veranderingen (meer antibiotica en
vaccinaties) waardoor de immunologische gevoeligheid voor bepaalde eiwitten in de
voeding (o.a. gluten) is toegenomen.
De ontwikkeling van coeliakie is gerelateerd aan de voeding die een kind vroeg in het
leven krijgt. Van belang is het geleidelijk starten met de inname van kleine hoeveelheden
gluten voor de leeftijd van 6 maanden en vanaf 4 maanden, bij voorkeur met het
gelijktijdig geven van borstvoeding (Ivarsson, 2013). Reden zou zijn dat
immunomodulerende eigenschappen van borstvoeding en darmflora zouden bijdragen
aan de ontwikkeling van orale tolerantie en aan de preventie van auto immuunziekten
(Agostoni, 2009). Patiënten met coeliakie ontwikkelen geen tolerantie voor gluten of
verliezen deze later in het leven. Het effect van borstvoeding hierop is niet eenduidig
(Ludvigsson, 2012). Het recente advies van de ESPGHAN (European Society for
Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition is in lijn met bovenstaande
gegevens.
De groeiende aandacht voor tarwe en glutenovergevoeligheid en de trend naar
glutenvrije producten en maaltijden vormen een serieuze uitdaging voor de
bakkerijbranche, waar tarwe en tarwegluten belangrijke basis-ingrediënten zijn. Deze
uitdaging betreft niet alleen het ontwikkelen en maken van (veilige) glutenvrije
producten. Er is ook een risico op afbreuk van het goede imago van de bakkerijsector
door de toegenomen negatieve berichtgeving over vermeende gluten- en tarwe-effecten
op de gezondheid. Daarom is het van belang om de wetenschappelijke basis en de
potentiële omvang van tarwe-gerelateerde overgevoeligheden goed in kaart te brengen.
Tevens is het van belang een goed beeld te krijgen van de recente(re) veredeling van
tarwe en de gesuggereerde effecten daarvan op de samenstelling van de inhoudsstoffen.
Zijn er daadwerkelijk veranderingen opgetreden in de hoeveelheid en de samenstelling
van de eiwitcomponenten van tarwe? Ook is een goed beeld nodig van de recente
voedingstechnologische ontwikkelingen met grondstoffen die uit tarwe verkregen worden.
Sinds ongeveer 60 jaar geleden hebben er namelijk grote vernieuwingen in de
bakkerijtechnologie plaatsvonden. Met deze kennis kan vervolgens optimale,
betrouwbare en transparante informatie doorgegeven worden naar de bakkers en de
consumenten, wiens uiteindelijke belangen m.b.t. eten en gezondheid voorop staan.

1.3 Tarwe en glutenconsumptie
De consumptie van tarwemeel door Amerikanen toont een daling tot 1970 en vervolgens
weer een toename tussen 1970 en 2000 (figuur 2). Sinds 2000 is er weer een daling in
de tarweconsumptie. Dit hangt misschien samen met de toename van het aantal mensen
met (vermeende) NCTGS. De toename in consumptie van glutenvrije producten lijkt
hierbij een betrouwbare afspiegeling (tabel 1). In veel gevallen betreffen deze
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overgevoeligheden ook de andere glutenbevattende granen, gerst en rogge. De
consumptie van broodtarwe of van tarwegluten in een grote diversiteit van
voedingsproducten (ook als ‘verborgen’ ingrediënt) overstijgt verreweg de consumptie
van gerst, rogge en spelt.

Tabel 1. Bron: http://www.technologijos.lt/

Figuur 2. Bron: http://www.ers.usda.gov/topics/crops/wheat/wheats-role-in-the-us-diet.aspx
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1.4 Trend glutenvrij
Zowel in Amerika als in Europa ziet men al enige jaren een stijgende trend in de vraag naar glutenvrije
en tarwevrije producten (figuur 2). Een internationaal marktonderzoeksbureau (NPD Group) meldde in
januari 2013 dat 30% van de Amerikanen aangeeft minder gluten te willen consumeren of zelfs een
volledig glutenvrij menu te eten. Hun belangrijkste drijfveer heeft te maken met een veranderd
gezondheidsbewustzijn. ―It’s not that we want health and wellness more but that we are constantly
changing how we address health and wellness’. Hetzelfde onderzoeksbureau rapporteert een sterk
toegenomen vraag naar tarwe en glutenvrije maaltijden bij een restaurantbezoek. In 2013 zou het
gaan om 200 miljoen restaurant bezoeken per jaar.
Daarnaast wordt er gesuggereerd dat het toegenomen gebruik van tarwe(gluten) in levensmiddelen
(ook in niet-graanproducten), bij sommige personen kan leiden tot het overschrijden van ―een
gevoeligheidsdrempel ―. Zo bleek in Australië bijvoorbeeld dat 30% van de geëtiketteerde
voedingsproducten tarwe-ingrediënten of gluten bevat (Atchison e.a. 2010). Toepassing van tarwe en
tarwegluten in een grote verscheidenheid van voedingsproducten is sterk toegenomen: de productie
van gluten is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld.
In de volgende hoofdstukken wordt per aandoening (coeliakie, tarwe-allergie en niet coeliakie
tarwe/gluten sensitiviteit) de mogelijke symptomen, diagnose, prevalentie en de schadelijke stoffen uit
tarwe(gluten) besproken.
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2. Coeliakie
2.1 Introductie
Coeliakie is een auto-immuunziekte d.w.z. een ziekte waarbij de immuun-afweer zich
tegen het eigen lichaam richt. Coeliakie ontstaat door een combinatie van een specifieke
genetische aanleg en omgevingsfactoren, waarvan de consumptie van (tarwe)gluten de
belangrijkste is. Zowel het aangeboren- als het aangeleerde immuunsysteem is
betrokken bij deze ziekte. De meeste mensen met coeliakie hebben HLA-DQ2 of HLADQ8 receptorgenen. Ongeveer 25-30% van de bevolking heeft deze genen. Maar naar
schatting slechts 4% van deze DQ2/8 positieve mensen ontwikkelt ook echt coeliakie
(Stein and Schuppan, 2014). Ook andere genen en factoren spelen hierbij kennelijk een
rol. Daarnaast is de leeftijd van belang. Als zeer jonge kinderen, waarbij de darm nog
niet helemaal volgroeid is, aan gluten (korstje brood) blootgesteld worden, kunnen zij
coeliakie ontwikkelen. Ook bij ouderen, bij wie hormonale veranderingen het
functioneren van het immuunsysteem beïnvloeden, kan coeliakie zich openbaren. Tevens
zijn omgevingsfactoren, waaronder ook onze voeding, van groot belang. Allereerst is dat
dus de blootstelling aan gluten. Hierbij kan een verhoogde doorlaatbaarheid van de
darmwand een rol spelen. Verhoogde doorlaatbaarheid kan een mogelijk gevolg zijn van
de ontstekingsreactie die door gluten veroorzaakt wordt. Vaak wordt hierbij ook gedacht
aan een darminfectie, of medicijn en/of alcohol gebruik. Deze ontstekingen van de
darmwand veroorzaken een sterke afname van het darmwandoppervlak door het
verdwijnen van de oppervlakte-vergrotende darmvlokken (villi) (figuur 3). Als gevolg
hiervan ontstaan er problemen met de spijsvertering en de opname van voedingsstoffen.

Figuur 3. Verschillende stadia van beschadiging van de dunne darm bij coeliakie schematisch weergegeven. Geheel links
worden intacte darmvlokken weergegeven. Deze worden blootgesteld aan ontstekingsreacties waardoor de vlokken uiteindelijk
hun structuur verliezen en er een glad oppervlak ontstaat (geheel rechts). Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Coeliac_disease
(typering volgens Marsh, 1992)

Het klassieke beeld bij coeliakie is de afgevlakte darmwand en de daaruit voortvloeiende
symptomen zoals (vet)diarree, gewichtsverlies en/of bloedarmoede. Bij kinderen ziet
men tevens een groeiachterstand, spierslapte, slechte eetlust en een gespannen buik.
Ook vertonen kinderen met onbehandelde coeliakie vaak stemmingswisselingen en
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sufheid. Dit is echter niet de enige verschijningsvorm van coeliakie. Er zijn ook mensen
met coeliakie die deze klachten niet vertonen, maar wel een of meer andere, algemenere
klachten hebben zoals chronische vermoeidheid of hoofdpijn. Vaak worden de klachten
van deze mensen niet als mogelijke coeliakie (h)erkend en worden zij hierop ook niet
getest en gediagnosticeerd. Dit noemt men subklinische coeliakie. Er wordt in de
literatuur ook gesproken over potentiële coeliakie. Hieronder vallen mensen die wel de
HLA-DQ2 of -8 genen hebben en waarbij ook alle antilichamen in het bloed aanwezig zijn
die specifiek zijn voor coeliakie. Zij hebben echter (nog) geen (aantoonbare)
beschadiging van de dunne darm.

klassieke
coeliakie

Diagnose. 25%
NL: 40.000 pers.

klassieke coeliakie

niet-klassieke/ subklinische
coeliakie

Geen diagnose
75% NL:
120.000 pers.

Potentiële coelakie
Figuur4. De coeliakie-ijsberg.

De ontwikkeling van coeliakie in het kort
1. Door het hoge gehalte aan proline en glutamine in het gluteneiwit is dit bestand tegen
een volledige afbraak door de enzymen in de maag en dunne darm
2. De onverteerde glutenfragmenten (aminozuurketens) kunnen bij mensen met coeliakie
de darmwand passeren, waarschijnlijk ten gevolge van een verstoorde doorlaatbaarheid
van de darm.
3. Bij beschadiging aan de darmwand komt er een enzym vrij (weefsel transglutaminase,
tTg of TG2) dat het glutamine in de onverteerde glutenfragmenten omzet in
glutaminezuur dat sterker kan binden met de HLA-DQ2/8 receptor en vervolgens met Tcellen van het immuun systeem.
4. Die binding aan de T-cellen activeert een ontstekingsreactie die leidt tot schade aan de
darmvlokken.
5. Doordat de dunne darmvlokken zijn beschadigd (in ernstige gevallen zelfs geheel zijn
verdwenen, Figuur 3) ontstaan er problemen met de vertering van voedsel en de opname
van voedingstoffen met alle gevolgen van dien.
6. Ontstekingsreacties kunnen ook elders in het lichaam problemen veroorzaken zoals
huidaandoeningen (Dermatitis Herpetiformis) en neurologische problemen (Ataxie).
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2.2 Symptomen coeliakie
Voor een overzicht van symptomen horende bij coeliakie, zie tabel 2 in paragraaf 4.2.
Hier staan de symptomen van de drie aandoeningen (coeliakie, tarweallergie en niet
coeliakie tarwe gluten sensitiviteit) naast elkaar vermeld.

2.3 Diagnose
De diagnose coeliakie kan gesteld worden naar aanleiding van het klachtenpatroon,
bloedonderzoek (serologie), onderzoek naar genetische aanleg en op basis van de
histologische kwaliteit van afgenomen dunne darmweefsel (biopt). De richtlijn voor
coeliakie van de Nederlandse Vereniging voor Maag-Darm-Lever-artsen (NVMDL, 2008;
http://www.mdl.nl/richtlijnen2) zegt met betrekking tot de diagnostiek van coeliakie het
volgende:
 Bij patiënten met 1) symptomen die kunnen wijzen op coeliakie, zoals chronische
diarree, gewichtsverlies, malabsorptie, buikpijn, opgezette buik, remsporen in de
toiletpot en groeivertraging bij kinderen, 2) presentaties zoals ijzergebreksanemie
en/of osteoporose, die gerapporteerd zijn bij coeliakie en/of 3) bij andere ziekten
dient de diagnose coeliakie overwogen te worden.
 Bij afwezigheid van het HLA-DQ2-en/of –DQ8-gen lijkt verder onderzoek niet
geïndiceerd.
 Bij aanwezigheid van HLA-DQ2 en/of –DQ8 wordt serologisch onderzoek verricht
(EMA en tTGA).
 Indien positief gescoord wordt voor EMA en tTGA is verder histologisch onderzoek
vereist. Hierbij wordt de gezondheidstoestand van het darmbiopt beoordeeld volgens
de standaard classificering van Marsh (zie figuur 4)

2.4 Prevalentie
Naar schatting heeft ca. 0,5-1,3% van de Westerse bevolking coeliakie (Rewers 2005,
Mustalahti 2010, Reilly 2012). De ziekte komt frequenter voor bij vrouwen dan bij
mannen, met een relatie van 2-3:1. In Nederland zijn er momenteel ca. 150.000 200.000 patiënten met coeliakie. Dit zijn gediagnosticeerde en niet-gediagnosticeerde
personen, met klachten en zonder klachten. Naar schatting is slechts 1 op de 8 personen
met coeliakie (10.000 - 27.000 personen) gediagnosticeerd (Mustalahti 2010, Reilly
2012).

2.5 Welke glutenfragmenten kunnen schadelijk zijn?
De gluteneiwitten uit tarwe (broodtarwe, spelt, khorasantarwe, durumtarwe, eenkoorn,
etc.) behoren tot de zogenaamde prolaminen. Gluten wordt onderverdeeld in twee
groepen eiwitten, de glutenines en de gliadines. Alleen de gliadine fractie van het gluten
kan aanleiding geven tot coeliakie (glutenintolerantie). De glutencomponenten glutenine
en gliadine zijn in ongeveer gelijke hoeveelheden aanwezig. Echter, afhankelijk van de
tarwevariëteit kan deze verhouding (de glutenratio) afwijken. De gliadine eiwitten zijn
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vervolgens weer onder te verdelen in /-, - en -gliadine. Bij de glutenine-eiwitten
maakt men onderscheid tussen de eiwitten met een hoog moleculair gewicht (HMWglutenine) en die met een laag moleculair gewicht (LMW-glutenine). Er kunnen wel
honderden verschillende gluteneiwitten voorkomen in de korrel van een enkel
broodtarwe-ras.
Door het hoge gehalte aan proline en glutamine zijn gluteneiwitten op specifieke plaatsen
in de aminozuurketen door de mens slechts gedeeltelijk afbreekbaar. Gezonde mensen
hebben hier geen last van. De resterende onverteerde eiwitfragmenten zorgen, in
combinatie met genetische en omgevingsfactoren, bij een kleine groep mensen voor
gezondheidsproblemen. Onderzoek naar welke gluteneiwitten een
overgevoeligheidsreactie veroorzaken is tijdrovend en kostbaar maar heeft
desalniettemin geleid tot belangrijke inzichten (Digiacomo et al., 2013; Ludvigsson et al.,
2013; Pastorello et al., 2007; Tatham and Shewry, 2008). Sollid e.a. (2012)
publiceerden de internationaal geaccepteerde lijst van glutenfragmenten die een rol
spelen bij coeliakie.
Het blijkt dat er grote verschillen zijn tussen mensen m.b.t. hun reactie op (combinaties
van) glutenfragmenten. Er is dus niet één specifiek gluteneiwit of één specifiek
glutenfragment waar alle mensen op dezelfde manier op reageren. Wel zijn er diverse
eiwitten aan te wijzen waar de grootste groep mensen met coeliakie op reageert. Dit zijn
de α-gliadines en in iets mindere mate de -gliadines. Vooral deze eiwitten leveren veel
epitopen, onverteerbare immunogene fragmenten, op. Ook reageren mensen met
coeliakie op de gluteneiwitten uit rogge (secalines) en gerst (hordeines). Veel minder
coeliakie patiënten reageren op glutenines.
Verandering in het aandeel ongewenste gluten in moderne tarwe is een veel gehoorde
theorie om de toename in het aantal gevallen van coeliakie te verklaren. Voor deze
theorie zijn voor- en tegenargumenten te vinden. Van den Broeck e.a. (2010a)
onderzocht het gehalte van de α-gliadine epitopen Glia-α9 en Glia-α20 in verschillende
Europese moderne (1986-1998) en oude wereldwijd gebruikte hexaploide
tarwevariëteiten (1863-1982). Glia-α9 staat bekend als een van de meest schadelijke
gluten-epitopen voor mensen met coeliakie, en is er een veel kleinere groep mensen die
op Glia-α20 reageert. De onderzoekers hebben de Glia-α9 en Glia-α20 epitopen gebruikt
om tarwevariëteiten te classificeren als laag-, middel- of hoog-reactief. Uit de resultaten
bleek dat slechts 1 van de 36 moderne tarwevariëteiten een laag gehalte Glia-α9 had,
tegenover 15 van de 50 oudere variëteiten. Het aantal variëteiten met een hoog Glia-α20
was in beide groepen gelijk. Bij de oudere variëteiten werden er geen systematische
verschillen gevonden tussen de hexaploide soorten (T. aestivum, T. spelta en T.
compactum). Er werden enkele variëteiten gevonden die een relatief laag gehalte van
beide gliadine-epitopen hadden.
Naast de verschillen tussen hexaploide tarwevariëteiten hebben Van den Broeck e.a. ook
gekeken naar de verschillen in gliadine samenstelling van tetraploide variëteiten (Van
den Broeck et al., 2010b). Onder de tetraploide soorten vallen o.a. durum tarwe,
emmertarwe en khorasantarwe (turgidum). Dit is mogelijk interessant omdat in
tetraploide rassen het D-genoom ontbreekt dat een hoog gehalte α-gliadine epitopen in
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de moderne (hexaploide) broodtarwe geïntroduceerd heeft. De tetraploide variëteiten
bleken echter geen substantieel lager gehalte aan α-gliadine epitopen te hebben dan de
oude hexaploide variëteiten. Volgens de auteurs zou deze bevinding echter ook aan de
gevoeligheid van de detectiemethode kunnen liggen, en zou het verschil in werkelijkheid
groter kunnen zijn. Uit dit onderzoek, aangevuld met het werk van Salentijn e.a. (2013;
2009), zijn wel enkele zuivere tetraploide rassen naar voren gekomen met een significant
lager aantal epitopen. Colomba en Gregorini (2012) onderzochten het gehalte aan
immunogene α-gliadines van twee oudere tetraploide variëteiten (Graziella Ra en Kamut)
ten opzichte van vier modernere durum variëteiten (Capelli, Flaminio, Grazia en Svevo).
Zij vonden een significant hoger gehalte aan α-gliadines in de oudere variëteiten t.o.v. de
moderne variëteiten en concluderen hieruit dat geen van allen geschikt zijn voor mensen
met coeliakie. Vooralsnog kan de suggestie dat oude granen minder immunogene
componenten hebben dan het moderne broodtarwe niet bevestigd worden.
Van den Broeck e.a. (2010a) benadrukken dat het van belang is om onderzoek te doen
naar de glutensamenstelling in een groot aantal tarwevariëteiten om zo een vollediger
beeld te krijgen van potentieel minder coeliakie-schadelijke variëteiten. Er is dus nog
veel meer onderzoek nodig voor de ontwikkeling van tarwevariëteiten met minder
immunogeen gluten. Hoe dan ook zullen deze variëteiten nooit geheel veilig zijn voor
coeliakiepatiënten omdat de drempelwaarde voor een reactie vele malen lager ligt dan
het epitoop-gehalte ervan in de meest gunstige variëteit. Wellicht kan het gebruik van
deze variëteiten in brede toepassing wel een rol spelen om de incidentie van coeliakie in
de samenleving te verlagen en om de klachten bij niet-gediagnosticeerde individuen te
verminderen.

2.6 Drempelwaarde & Behandeling
Vooralsnog is een volledig glutenvrij dieet de enige remedie voor mensen met coeliakie.
Ook sporen van tarwe of andere glutenbevattende granen (gerst, rogge, spelt) aanwezig
in glutenvrij voedsel via kruisbesmetting (bij teelt, oogst, vervoer, productie) moeten
worden vermeden. Bij het volledig vermijden van gluten kan de darmwand uiteindelijk
herstellen en verdwijnen de klachten. Uit onderzoek blijkt dat een gehalte van slechts
10-100 milligram gluten per dag in de meeste gevallen nog veilig is (Hischenhuber et al.,
2006). Wettelijk wordt daarom een maximaal glutengehalte in voedingsproducten van 20
mg/kg (20 ppm) als veilige drempelwaarde aangehouden. Ook als men hiervan niet
direct klachten ondervindt, kan een lage dagelijkse blootstelling op de lange termijn toch
schadelijk zijn. In een zeer klein aantal gevallen is de ziekte al zover gevorderd dat het
vermijden van gluten de darmwand niet meer kan herstellen. Dit noemt men ‘refractoire
coeliakie’.
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3. Voedselallergie voor tarwe
3.1 Introductie
Tarwe-allergie is een zeldzame ongewenste reactie van het immuunsysteem op tarweeiwitten (figuur 5). Het lichaam reageert op het voedingseiwit alsof het een gevaarlijke
ziekteverwekker is die opgeruimd moet worden. Via antigeen-presenterende cellen
worden B-cellen geactiveerd tot de productie van allergeen-specifieke IgE antilichamen.
Deze binden vervolgens aan mestcellen die overal aanwezig zijn in het lichaam. Wanneer
twee of meer IgE antilichamen op het oppervlak van een mestcel door een allergeen
gekoppeld worden, wordt de mestcel geactiveerd en scheiden stoffen uit, o.a. histamine
(figuur 5). Dit leidt tot ontstekingsreacties en klachten zoals opgezwollen slijmvliezen van
de keel- en mondholte, slikproblemen, benauwdheid, diarree, braken, buikpijn,
astmatische reacties en huiduitslag. Er kan ook een reactie van het hele lichaam
optreden, waarbij de bloeddruk zeer snel kan dalen waardoor de patiënt in shock raakt of
in het ergste geval zelfs kan overlijden (www.kennislink.nl). Dit noemen we een
anafylactische reactie of anafylactische shock.

Figuur 5. Schematische weergave van de reactie in het lichaam bij een voedselallergie. Bron: www.kennislink.nl.

Bij voedselallergie voor tarwe wordt er onderscheid gemaakt tussen klassieke
voedselallergie met huiduitslag, darmklachten of luchtwegproblemen, en
inspanningsafhankelijke tarwe gerelateerde anafylaxie (Wheat Dependent Exercise
Induced Anaphylaxis = WDEIA). Bij WDEIA treedt er alleen een allergische reactie op als
tarweconsumptie gevolgd wordt door zware lichamelijke inspanning of sport.
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Bij bakkers kan beroepsallergie optreden door inademen van meel en bloem
(bakkersastma). Dit komt niet heel vaak voor maar is economisch gezien de
belangrijkste vorm van IgE-gemedieerde tarwe-allergie (zie bijlage 4).

3.2 Symptomen tarweallergie
Voor een overzicht van symptomen horende bij tarwe-allergie, zie tabel 2 in paragraaf
4.2. Hier staan de symptomen van de drie aandoeningen (coeliakie, tarweallergie en niet
coeliakie tarwe gluten sensitiviteit) naast elkaar vermeld.

3.3 Diagnose
Of iemand mogelijk een tarwe-allergie heeft, kan worden vastgesteld door de combinatie
van een RAST bloedtest en een priktest op de huid. Met de bloedtest kan men zien of er
IgE antilichamen voor bepaald allergenen (in dit geval tarwe-eiwitten) in het bloed
aanwezig zijn. En met de priktest bekijkt men hoe de huid via de daarin aanwezige IgE
antilichamen reageert op aanraking met een kleine hoeveelheid van het tarwe-eiwit. De
aanwezigheid van IgE antilichamen tegen tarwe in het bloed hoeft lang niet altijd te
betekenen dat er sprake is van een actieve (voedsel)allergie. Ook de huidpriktest levert
geen sluitende diagnose (Sapone et al., 2012). Het echte bewijs wordt daarom pas
geleverd door de z.g. voedselprovokatietest, en dan uitgevoerd in een dubbelblind placebo-gecontroleerde opzet om placebo-effecten te vermijden. Dergelijke tests hebben
aangetoond dat tarwe-allergie een tamelijk zeldzaam verschijnsel is (Zuidmeer et al.,
2008), maar dat er wel veel tarwe-eiwitten immunogeen zijn (IgE’s produceren) die
echter nooit tot klinische klachten blijken te leiden.

3.4 Prevalentie
Hoe vaak voedselallergie voor tarwe voorkomt is niet geheel duidelijk. Voedselallergie in
het algemeen komt voor bij ruim 6% van de kinderen en krap 3% van de volwassenen.
Meestal is dit een allergie voor eiwitten uit melk, ei en pinda (www.voedselallergie.nl).
Cijfers voor tarwe-allergie onder kinderen lopen uiteen van <0,1% tot 1%, afhankelijk
van leeftijd en land (Hischenhuber et al., 2006; Kotaniemi-Syrjänen et al., 2010; Sapone
et al., 2012). Uit een grote meta-analyse blijkt echter dat de prevalentie ongeveer
hooguit 0.2% is (Zuidmeer et al., 2008).
Ongeveer de helft van de kinderen ‘groeit over hun voedselallergie heen’. Afhankelijk van
het soort allergie is dit percentage lager (pinda) of hoger (melk). Er zijn meldingen in de
literatuur dat ruim 80% van de kinderen met een tarwe-allergie hier voor het 8e jaar
overheen gegroeid is en 96% voor hun 16e Jaar (Kotaniemi-Syrjänen et al., 2010). Het
aantal volwassenen met tarwe-allergie ligt waarschijnlijk dus veel lager dan het aantal
mensen met coeliakie.
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3.5 Welke tarwe-eiwitten?
De tarwe-eiwitten die een allergische reactie veroorzaken zijn zeer divers en verschillend
per persoon. De twee belangrijkste eiwitgroepen bij voedselallergie voor tarwe zijn 5gliadine en ATI’s. In mindere mate, blijken er reacties te zijn op LMW-glutenine, lectine
(Wheat Germ Agglutinin; WGA en Lipid Transfer Proteins (LTPs) (ook uit maïs, rijst en
gerst) (Gilissen et al., 2014). Bij kinderen met tarwe-allergie ziet men juist vooral
reacties op: /- en -gliadines (Pastorello et al., 2007; Tatham and Shewry, 2008). In
20% van de gevallen zijn mensen met een tarwe-allergie ook allergisch voor gerst en
rogge (Sicherer, 2001).

3.5.1 De ω5-gliadines
Bij IgE-gemedieerde tarwe-allergie zijn vaak ω-gliadines (m.n. ω5-gliadine) betrokken.
Hierbij kan er ook sprake zijn van een zgn. kruisreactie met overeenkomstige eiwitten uit
andere granen.

3.5.2 Amylase-trypsine remmers (ATI’s)
ATI’s (-amylase/trypsin inhibitors) komen in tarwe meestal voor in nauw contact met
gliadines en worden vaak in een glutenextract aangetroffen. Het zijn eiwitten die de
werking van afbraak/verteringsenzymen (-amylase en trypsine) van insecten en
zoogdieren remmen. Tarwe bevat voor zover bekend zeker 11 verschillende van deze
ATI’s (Junker et al., 2012). Ook rogge en gerst bevatten vergelijkbare ATI’s. Ze vormen
een natuurlijk afweermechanisme van de plant tegen vraat door insecten. ATI’s vormen
ca. 80% van de totale albumine fractie in tarwe en mogelijk 1% in de totale hoeveelheid
eiwit in tarwebloem (Cordain, 1999).
Het is al langer bekend dat ATI’s een rol spelen bij bakkers-astma (meelstofallergie) en
voedselallergie voor tarwe (Pastorello et al., 2007; Tatham and Shewry, 2008). Recent
onderzoek geeft aanwijzingen dat ATI’s mogelijk ook een rol spelen bij zowel coeliakie als
bij niet-coeliakie gerelateerde tarwe overgevoeligheid (Junker et al., 2012) via de
productie van ontstekingsfactoren (cytokines) in de darm. Daarnaast remmen ATI’s de
vertering van koolhydraten en eiwitten uit de voeding (Cordain, 1999).
Groeiomstandigheden van de tarwe (schaduw, hoogte, opslagomstandigheden) lijken van
invloed op het ATI gehalte (Prandi et al., 2013). Zij vergeleken de ATI gehaltes van drie
verschillende soorten durum tarwe op drie verschillende groeilocaties in Italië. Hieruit
bleek dat er zeker verschillen zijn per ras, maar dat het effect van de
groeiomstandigheden groter is. Of ATI’s gevolgen hebben voor de gezondheid op de
lange termijn is onbekend.
ATI’s zijn hittebestendig. Uit onderzoek blijkt dat ATI’s ook in gekookte tarwe (5 min 100
°C) aanwezig zijn en een allergische reactie kunnen oproepen (Pastorello et al., 2007). Er
zijn zelfs enkele onderzoeken waaruit bleek dat er mensen zijn die een sterkere
allergische reactie vertonen op verhitte tarwe dan op de niet-verhitte variant (Tatham
and Shewry, 2008).

Pagina 19 van 53

3.5.3 LTP’s
LTP’s (Lipid Transfer Proteins) zijn vet transporterende eiwitten die voorkomen in
’hogere’ planten soorten, waaronder granen, groente en fruit. Ze staan vooral bekend als
hittebestendige allergenen uit maïs en gerst, en uit diverse vruchten zoals perzik, kers en
appel. Mogelijk spelen ze ook een rol bij tarwe-allergie, maar hierover is minder bekend
(Gilissen et al., 2014; Pastorello et al., 2007; Tatham and Shewry, 2008).

3.5.4 Lectinen
Lectinen in tarwe staan niet bekend als allergene eiwitten, maar zouden soms problemen
bij de spijsvertering kunnen geven. Lectinen zijn specifieke koolhydraat-bindende
eiwitten die aanwezig zijn in bijna alle planten en hun zaden, noten en vruchten. Ze
spelen een rol in belangrijke biologische processen zoals de herkenning van cellen en
eiwitten en beschermen hiermee de plant tegen externe ziekteverwekkers zoals
schimmels en andere organismen. Sommige gecultiveerde granen en peulvruchten
hebben relatief hoge concentraties van specifieke lectinen. Zo bestaat een deel van de
tarwe-eiwitten die voorkomen in de kiem van de tarwekorrel uit WGA. Er is geen
onderzoek bekend naar het gehalte aan lectinen in verschillende tarwerassen en de
mogelijke verandering hierin sinds de domesticatie en de recente veredeling van granen.
Mogelijke schadelijke effecten van producten gemaakt van lectine-rijke grondstoffen zijn
gebaseerd op onderzoek met dieren in het laboratorium (dus niet met mensen) en zijn
meestal uitgevoerd met hoge doseringen van geëxtraheerde (pure en niet aan hitte
blootgestelde) lectinen. Omdat WGA (Wheat Germ Agglutinin) een hitte-labiel lectine is,
wordt aangenomen dat de biologische activiteit ervan na verhitting verdwenen zal zijn.
Onderzoek met pasta laat zien dat, hoewel sommige ongekookte volkorenpasta’s in de
winkel wel actief WGA bevatten, het koken ter bereiding van het voedsel alle WGAactiviteit elimineert (Peumans, 1996). Het is niet bekend of dit ook geldt voor andere
(hitte)behandelingen, zoals pasteurisatie, bakken en extrusie. In een uitgebreid verslag
van de Universiteit van Maastricht (Van Buul and Brouns, 2014) worden een reeks
recente onderzoeken besproken waarbij vooral werd gekeken naar effecten op de
lichaamsgewichtregulatie, auto-immuunziekte, depressie, kanker en chronische
darmziekte. Hieruit blijkt dat er verrassend weinig onderzoek gericht is op het verkrijgen
van kwantitatieve gegevens over de verschillende soorten lectinen in voor consumptie
bereid voedsel, evenals op de effecten van inname door mensen op korte en lange
termijn.

3.6 Drempelwaarde & Behandeling
Het is voor mensen met tarwe-allergie noodzakelijk om producten met tarwe (en
eventuele andere granen waarop men reageert) geheel te vermijden. Afhankelijk van de
ernst moet men in meer of mindere mate ook bedacht zijn op kruisbesmetting met
sporen van tarwe. In sommige gevallen kan allergische kruisreactiviteit met granen
onderling (tarwe, gerst, rogge) en zelfs met vruchten optreden. Dit komt echter zelden
voor (Gilissen et al., 2014).
Uit onderzoek blijkt wel dat de tolerantie van volwassenen over het algemeen hoger is
dan die van kinderen. Enkele tot tientallen grammen tarwe-eiwit worden door de meeste
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volwassenen zonder klachten verdragen. Dit is (veel) hoger dan bij mensen met
coeliakie. Voor het gros van deze mensen lijkt het gevaar op kruisbesmetting dus minder
van belang dan voor mensen met coeliakie. Er zijn echter grote individuele verschillen,
en er zullen ook patiënten zijn die wel op kleinere hoeveelheden reageren. Kinderen met
tarwe-allergie reageren meestal op kleinere hoeveelheden tarwe dan volwassenen. In de
literatuur wordt gemeld dat 80% van de kinderen reageert op minder dan 2 gram tarweeiwit. Voor een klein deel is minder dan 10 milligram zelfs een probleem. Aan de andere
kant is de aard van de klachten bij kinderen vaak minder ernstig (voornamelijk
huiduitslag, luchtwegklachten en darmkrampen) dan bij volwassenen (vaker
anafylactische shock, gezichtsoedeem en ernstige darmklachten en slokdarmirritaties)
(Hischenhuber et al., 2006). Klinische allergische klachten zijn echter zeldzame
verschijnselen (Zuidmeer et al., 2008).
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4. Niet-Coeliakie Tarwe/Gluten Sensitiviteit (NCTGS)
4.1 Introductie
Al enkele decennia wordt er gesproken over een derde groep van mensen die klachten
ervaren na het eten van tarweproducten, maar niet gediagnosticeerd kunnen worden met
tarwe-allergie of coeliakie en waarbij de gastro-intestinale symptomen van PDS-achtige
(prikkelbare darm syndroom) klachten verbeteren op een glutenvrij dieet. Deze groep
wordt aangeduid als 'Niet-Coeliakie Tarwe/Gluten Sensitiviteit' (NCTGS). Over de naam
en de diagnostische criteria is vrij recent consensus bereikt. Ondanks het woord 'gluten'
in de huidige definitie van NCTGS, is het verre van zeker dat gluten de
(hoofd)veroorzakers is van klachten bij deze groep mensen. Echter ook tarwe als oorzaak
is onduidelijk.

4.2 Diagnose
Wat het definiëren van NCTGS moeilijk maakt, is dat de mensen zowel klachten
rapporteren die op coeliakie kunnen duiden als symptomen die voorkomen bij tarweallergie (zie tabel 2). Veelal betreft het zelf-diagnostiek. Goed gedefinieerde biomarkers
ontbreken nog bij NCTGS. Zo is er bij mensen met NCTGS geen sprake van een
beschadigde darmwand (biomarker voor coeliakie) en worden bij deze mensen ook geen
tarwe-allergeen-specifieke IgE antilichamen in het bloed aangetroffen (biomarker voor
tarwe-allergie). Als nog strengere criteria, zouden het ontbreken van bewijsmateriaal van
een allergische of immuun reactie kunnen gelden of zou een positieve reactie op een
dubbelblind, placebo-gecontroleerde gluten challenge kunnen worden ingezet (Sapone
2012, Ludvigsson 2013).

4.3 Symptomen Niet Coeliakie Tarwe/Gluten Sensitiviteit
Zoals hierboven vermeld, kunnen mensen met NCTGS zowel klachten rapporteren die op
coeliakie kunnen duiden als symptomen die voorkomen bij tarwe-allergie. Voor een
overzicht van symptomen horende bij alle drie de aandoeningen (coeliakie, tarwe-allergie
en niet coeliakie tarwe gluten sensitiviteit), zie tabel 2 hieronder.
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Tabel 2. Mogelijke klachten als gevolg van tarweconsumptie; overgenomen en vertaald van.(Capili et al., 2014)

Coeliakie

Tarweallergie

Niet-coeliakie gluten /tarwe

(Symptomen t.g.v. een

(Acute immuun -IgE-

overgevoeligheid

chronische

gemedieerde klachten)

(Chronische symptomen)

Buikpijn

Buikpijn

Buikpijn

Diarree

Darm krampen

Diarree

Verstopping

Diarree

Verstopping

Misselijkheid

Misselijkheid

Misselijkheid

Overgeven

Overgeven

Opgezwollen buik

immuunreactie)
Maagdarmklachten

Afwijkende ontlasting
Afvallen
Neurologische/

Hoofdpijn

Duizeligheid

Hoofdpijn

pijnklachten

Bot- of gewrichtspijn

Hoofdpijn

Gewrichts- of spierpijn

―wollig‖ in het hoofd

―wollig‖ in het hoofd

Prikkelen of

Prikkelingen in of gevoelloosheid

gevoelloosheid van

van handen en voeten

handen en voeten

Vermoeidheid

Vermoeidheid

Depressie

Ataxie (=
coördinatiestoornis)
Depressie
Aanvallen
Angst/spanningen
Anders

Dermatitis Herpetiformis Eczeem
(huidaandoening)

Astma

Onverklaarbaar

Rhinitis (ontstoken

ijJzergebrek

neusholten)

(bloedarmoede)

Jeuk

Botontkalking

Moeilijk ademhalen

Verminderde

Opgezwollen mond en

vruchtbaarheid

keel

Menstruaties overslaan

Anafylactische shock

Verhoogde kans op

Angioedema

Huiduitslag

abortus
Gebitsproblemen
Aften
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4.4 Prevalentie
Een Internationaal marktonderzoeksbureau meldde in januari 2013 dat 30% van de
volwassen Amerikanen aangaf te minderen met gluten of een volledig glutenvrij dieet te
volgen. In 2010 was dit volgens het bureau rond de 25%. Dergelijke hoge aantallen
staan in schril contrast met resultaten van gegevens uit grote bevolkingsonderzoeken. In
de Amerikaanse National Health and Nutrition Examination Survey 2009-2010 (n=7762,
coeliakie uitgesloten) antwoordde slechts 0,55% ‘ja’ op de vraag ‘volgt u een glutenvrij
dieet?’ (Digiacomo et al., 2013). Rubio-Tapia e.a. (2012) rapporteerden een
vergelijkbaar aantal: volgens hun onderzoek zou ca. 0,63% van de Amerikanen een
glutenvrij dieet volgen.
Tussen 2004 en 2010 bezochten 5896 patiënten met 'coeliakie-/tarwe-allergie-achtige
klachten' het Centre for Celiac Disease van de Universiteit van Maryland (USA). Van deze
patiënten voldeed 6% aan de criteria voor NCTGS (Sapone et al., 2012). Afgaand op
deze data, zal de prevalentie onder de totale bevolking dan wellicht veel lager zijn dan
6% omdat die 5896 patiënten niet een representatief deel van de bevolking is, maar
wegens buikklachten naar het Centre zijn gekomen. De meest nuttige gegevens zijn te
halen uit onderzoek naar voedselovergevoeligheid bij mensen met PDS. Er zijn diverse
aanwijzingen gevonden dat een deel van de mensen met PDS mogelijk overgevoelig
reageert op gluten/tarwe en dat dit aantal wellicht hoger is dan het aantal dat verklaard
kan worden met de diagnose coeliakie. In 1982 vonden Alun Jones en collega’s (Alun
Jones et al., 1982) dat van de 21 patiënten er 9 klachten rapporteerden bij het eten van
tarwe, zonder dat er sprake was van coeliakie (volgens de destijds geldende diagnose
criteria). Cash e.a. (2011) vonden bij 7,3% van de PDS-patiënten (totaal: n=492) die zij
onderzochten, antilichamen die gerelateerd konden worden aan coeliakie (met name
tegen gliadine). Echter bij slechts 0,4% werd de diagnose coeliakie bevestigd. Carroccio
e.a. (2012) vonden dat 30% van de mensen met PDS (n=920), zonder coeliakie of
tarwe-allergie, in een dubbelblind onderzoek reageerden op blootstelling aan tarwe. De
meesten hiervan (ruim 22,4%) vertoonden naast een reactie op tarwe ook
overgevoeligheid voor koemelk (allen), ei (n=120) en/of tomaat (n=112). Slechts 7,6%
(n=70) reageerde alleen op tarwe. De eerste groep vertoonde symptomen die meer
leken op die bij tarwe-allergie; bij deze groep was ook vaker sprake van een
geschiedenis van voedselallergie in de kinderjaren. De groep die alleen op tarwe
reageerde, vertoonde meer overeenkomsten met coeliakie. Zo had 75% van hen het
HLA-DQ2/8 gen en hiervan vertoonde 94% lymfocyten in het duodenum. Daarnaast
testte het darmbiopt van een derde van deze groep patiënten positief op EMA. Dit zou
dus ook kunnen wijzen op een pre-stadium van coeliakie.
Door de huidige brede consensus definitie (zie 4.1) is het vooralsnog niet mogelijk een
betrouwbare inschatting te maken van het aantal mensen dat leidt aan NCTGS. Men
verwacht dat dit hoger is dan het aantal mensen met coeliakie, maar concrete getallen
die een (meer of minder onderbouwde) schatting geven zijn schaars en lopen uiteen van
0,5 tot 10% van de bevolking (Ludvigsson, 2013).
Naar schatting heeft ca. 15% van de Nederlandse bevolking PDS (Nederlandse
Huisartsen Genootschap, NHG, 2011; https://www.nhg.org/standaarden/volledig/nhgstandaard-prikkelbaredarmsyndroom-pds). Op basis hiervan en het onderzoek van
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Carroccio e.a. (2012) zou ca. 4,5% van de Nederlandse bevolking een overgevoeligheid
hebben voor tarwe, zonder dat er sprake is van coeliakie of tarwe-allergie. Meer
onderzoek onder de Nederlandse bevolking is nodig om deze schatting nader te
onderbouwen.

4.5 Welke inhoudsstoffen van tarwe?
Voor deze derde groep van mensen met NCTGS moet nog uitgezocht worden op welke
inhoudsstoffen uit tarwe zij reageren. In de literatuur is al een en ander over beschreven,
met name in studies over mensen met PDS (Prikkelbare Darm Syndroom).
Gluten of tarwe?
Er zijn de laatste twee jaar relatief veel publicaties over NCTGS verschenen. Er zijn
enkele interventiestudies uitgevoerd die kijken naar de reactie van mensen met
(vermeende) NCTGS op een dieet met en zonder gluten en/of tarwe in vergelijking met
een controlegroep. Het gros van de onderzoeken is gedaan in groepen patiënten met het
Prikkelbare Darm Syndroom (PDS), die aangaven baat te hebben bij het vermijden van
tarwe. Bij de onderzoeken die significante verschillen te zien gaven, ging dit vooral om
gerapporteerde klachten na blootstelling aan tarwe/gluten in blinde provocaties (waarbij
de deelnemer in de test niet weet of er tarwe/gluten dan wel een placebo in het voedsel
aanwezig is). In de meeste studies werden er geen veranderingen waargenomen in
darmdoorlaatbaarheid of in specifieke (immunologische) bio-markers die iets zouden
kunnen verklaren over de achterliggende oorzaak van NCTGS. In enkele van deze
onderzoeken kon coeliakie niet uitgesloten worden (Alun Jones et al., 1982; Bucci et al.,
2013; Sapone et al., 2011) omdat er geen informatie was over de weefseltoestand van
de dunne darm. In sommige andere onderzoeken waren personen betrokken met lichte
darm beschadigingen en die daarmee zouden voldoen aan het Marsh 1 stadium van
coeliakie (figuur 3). Deze personen zijn dan onterecht als NCTGS patiënt gekenmerkt, en
zouden na verder onderzoek wellicht de diagnose coeliakie krijgen. Echter dergelijke
lichte beschadigingen van de darmwand en daarmee samenhangende doorlaatbaarheid
kunnen ook optreden na medicijn en/of overmatig alcohol gebruik. Kortom, er bestaat
twijfel over de betrouwbaarheid van de huidige beschikbare gegevens. Volgens diverse
1
onderzoekers is er vooral sprake van een zogenaamd 'nocebo' effect . De relatie met
gluten wordt uit onderzoek niet bevestigd.
Er zijn ook diverse onderzoeken geweest waarin is getest met tarwe(producten) en dus
niet met gluten/gliadine specifiek (Biesiekierski, 2013, Vazquez-Roque 2013 ). In deze
onderzoeken werd men ook blootgesteld aan andere tarwe-componenten, zoals LTP’s,
ATI’s (voor verdere toelichting zie ook hoofdstuk 3). Tot op heden zijn er geen
onderzoeken uitgevoerd waarin tarwe-overgevoelige personen getest zijn op hun reactie
op deze afzonderlijke componenten in vergelijking tot elkaar.

1

Het nocebo-effect is een negatief verwachtingseffect en de tegenhanger van het positieve verwachtingseffect
dat bekend is als het placebo-effect. Nocebo wordt veelal gezien als een onderdeel van het placebo-effect.
Populair gezegd: `Angst maakt ziek`.
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FODMaP’s
Bij sommige patiënten met PDS lijkt een verband met het consumeren van voeding met
een hoog gehalte aan fermenteerbare sacchariden (Fermentable Oligo-, Di- Monosaccharides and Polyols; FODMaP). Onderzoeken waarin specifiek wordt gekeken naar
het effect van een FODMaP vrij dieet (dus niet alleen tarwevrij) rapporteren getallen van
rond de 75% van de PDS-patiënten die hier goed op reageerden (Barrett and Gibson,
2012; Staudacher et al., 2011; Van der Waaij and Stevens, 2014). De meeste patiënten
reageerden echter niet op alle FODMaP maar op één of twee specifieke. Barrett en
Gibson noemen de volgende percentages voor het aantal PDS-patiënten dat problemen
zou hebben bij het verteren van specifieke FODMaP: Dit is voor mannitol 20%, voor
sorbitol 57%, voor fructose 45% en voor lactose 25%. Fructo-oligosaccharides (FOS) en
Galacto-oligosaccharides (GOS) zijn voedingsvezels en komen dus per definitie
onverteerd in de dikke darm waar zij gefermenteerd worden. Deze typen onverteerbare
koolhydraten kunnen bij grotere inname allemaal laxerend werken. Ze zijn ook snel
fermenterend waardoor er relatief veel gassen kunnen vrijkomen. Mensen met PDS
reageren hier mogelijk sterk op met klinische klachten. De meeste tarwevariëteiten en soorten hebben een hoog gehalte van deze FODMaP (Biesiekierski et al., 2011).
In Australië heeft men onderzoek gedaan naar het gehalte FODMaP in diverse groenten,
fruit, peulvruchten, zaden en graanproducten, waaronder diverse broodsoorten
(Biesiekierski et al., 2011). Hier bleek het FODMaP gehalte van (donker) roggebrood het
hoogst, gevolgd door volkoren tarwebrood en wit tarwebrood. Brood bereid met spelt had
een aanzienlijk lager gehalte FODMaP, namelijk 0,24 gram per 100 gram ten opzichte
van 1,96 gram per 100 gram voor donker roggebrood en 1,36 gram per 100 gram voor
volkoren tarwebrood. Ook bij de ontbijtgranen en pasta scoorden de varianten op basis
van tarwe, maïs en/of rogge hoger dan varianten met haver, quinoa of rijst als
voornaamste graancomponent. Vervolgonderzoek met een breder productaanbod zou
deze resultaten moeten bevestigen. Zie figuur 6 voor voorbeelden van
voedingsproducten die veel of weinig FODMaP bevatten.

Figuur 6. Voorbeelden van voedingsmiddelen die veel en weinig FODMaP bevatten. Overgenomen uit Van der
Waaij en Stevens (2014).

Er is geen vergelijkend onderzoek bekend naar het totaal gehalte FODMaP in tarwe of
andere granen. Wel is er onderzoek gedaan binnen het Europese HEALTHGRAIN project
naar het verschil in vezelgehalte tussen verschillende graansoorten en oude en nieuwere
variëteiten hiervan.
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In dit onderzoek is specifiek gekeken naar het gehalte arabinoxylanen, de in water
oplosbare vezelfractie (WE-AX) die fermenteerbaar is in de dikke darm. Deze
arabinoxylanen kunnen als koolhydraatbron gezien worden voor de microflora in de
darmen. De hoogste concentraties WE-AX werden gevonden in rogge en de laagste
gehaltes in gerst, haver en T. dicoccum. Dit gold zowel voor de bloem als de zemeldelen
van deze graansoorten (figuur 7).
Meer onderzoek is nodig waarbij verschillende rassen, ook geoogst na vergelijkbare
teeltomstandigheden (die wellicht effect op de vezelsamenstelling in de graankorrel
hebben), met elkaar worden vergeleken op het gehalte aan totaal vezels en (specifieke)
fermenteerbare vezels (en dus op FODMaP), om betrouwbare uitspraken te kunnen doen
over daadwerkelijk consequente verschillen tussen de verschillende graansoorten.

Figuur 7. Fermenteerbare arabinoxylanen in diverse graansoorten zoals gemeten in de HEALTHGRAIN Cereal Diversity Screen
(overgenomen met toestemming uit Ward et al., 2008).

4.6 Drempelwaarde & Behandeling

Er is geen betrouwbare informatie over de drempelwaarde van tarweconsumptie waarbij
mensen met NCTGS klachten ontwikkelen. Het zou kunnen dat deze drempelwaarde
(vele malen) hoger ligt dan bij coeliakie en tarwe-allergie, maar dit is nog nooit goed
onderzocht. De drempelwaarde zal in ieder geval sterk afhangen van de veroorzakende
component en de (specifieke) gevoeligheid van de patiënt. Gaat het om een
overgevoeligheid voor fructanen, dan zal de drempelwaarde waarschijnlijk hoger zijn dan
wanneer de onderliggende oorzaak een immuunreactie op tarwe-eiwitten betreft. Er zijn
echter ook anekdotische verhalen waaruit zou blijken dat mensen met NCTGS, in
tegenstelling tot mensen met coeliakie, kleine hoeveelheden gluten/tarwe wel verdragen.
Het zou zelfs zo kunnen zijn dat een tijdelijk volledige glutenvrij dieet al kan ‘genezen’,
waarna kleine hoeveelheden wel weer getolereerd worden.
Di Sabatino en Corazza (2012) benadrukken in een opinieartikel dat NCTGS geen
homogeen ziektebeeld is (zoals coeliakie en tarwe-allergie), maar eerder een heterogeen
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syndroom. Waarschijnlijk is de achterliggende oorzaak en het mechanisme niet voor alle
mensen met NCTGS hetzelfde. Het is dus zeer goed mogelijk dat de term NCTGS
binnenkort niet meer blijkt te voldoen, maar dat er verschillende (nieuwe) ziektebeelden
zullen worden gedefinieerd, op basis van een overgevoeligheidsreactie voor verschillende
componenten van tarwe- of graan(producten). De aanpak van de behandeling of
preventie van deze aandoeningen zal dan ook meer specifiek worden.
Met betrekking tot voedingsvezels zijn er twee adviezen: 1) Voor een gezonde darmflora
en darmfunctie wordt de consumptie van fermenteerbare koolhydraten algemeen
aanbevolen (Gezondheidsraad, 2006, www.mlds.nl). Bij een consumptie van meer dan
vijf gram snel fermenteerbare koolhydraten per maaltijd kunnen er (onschuldige)
klachten ontstaan t.g.v. gasvorming leidend tot een ‘wat opgeblazen gevoel’ in de buik.
2) Omdat personen met PDS erg gevoelig kunnen zijn voor gasvorming in de buik wordt
hen echter aangeraden weinig snel fermenteerbare vezels te eten. De vraag of een
consumptie van slechts één tot twee gram FODMaP daadwerkelijk tot verstorende
gasvorming kan leiden, is nog onduidelijk. Vooralsnog wordt echter in veel gevallen van
NCTGS of PDS een gluten en/of tarwevrij dieet geadviseerd (Nijeboer et al., 2013).
Spelttarwe heeft en relatief laag FODMaP gehalte (Biesiekierski et al., 2011). In hoeverre
dit in de onderzochte speltproducten een rol zou kunnen spelen bij een deel van de
mensen met PDS die aangeven baat te hebben bij het eten van speltproducten in plaats
van standaard tarweproducten, verdient verder onderzoek.
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5. Voedingstechnologische oplossingsrichtingen ter
vermindering van tarwe-gerelateerde ziekten
5.1 Introductie
De graanteelt en bakkerijsector zijn vooral geïnteresseerd in oplossingsrichtingen die
potentieel toepasbaar zijn in de doorsnee Nederlandse bakkerij. Oplossingen voor
patiënten met coeliakie en tarwe-allergie, waarvan zeker is dat zij reageren op zelfs de
kleinste spoortjes glutenbevattende granen, zijn bij voorbaat niet toepasbaar in deze
setting. Daarom worden in dit hoofdstuk vooral strategieën besproken die gericht zijn op
het maken van producten met een verlaagd gehalte aan stoffen die potentieel klachten
veroorzaken.
Op basis van de literatuur kunnen diverse oplossingsrichtingen onderscheiden worden die
al op relatief korte termijn te implementeren zijn (Gilissen et al., 2014). Er is een
onderverdeling gemaakt in korte-, midden en lange termijn oplossingen.
Tabel 3: korte-, middellange en lange termijn oplossingen
Voedings(technologische) mogelijkheden
1. Gebruik van andere graansoorten (zoals haver, Teff, Quinoa,

Termijn
Korte

boekweit en anderen)
2. Vermindering van vitale gluten

Korte

3. Het gebruik van alternatieven voor gluten door b.v. de inzet

Middel

van wei-eiwit uit melk of het gebruik van haverbloem
4. Het gebruik van fermentatieprocessen met zuurdesem

Middel

5. Selectie en modificatie van tarwelijnen

Lange

5.2 Korte termijn
5.2.1 Gebruik van andere graansoorten
De glutenbevattende granen zijn tarwe, gerst en rogge. Dat wil zeggen, deze granen
bevatten gluteneiwitten met immunotoxische peptiden die coeliakie kunnen veroorzaken.
Andere nauwverwante granen zijn bijvoorbeeld haver, Teff, rijst en ragi. Iets minder
verwant, maar nog steeds tot de grasachtigen behorend zijn maïs, sorghum en gierst. Al
deze granen slaan glutenachtig eiwit op in hun zaden als reservevoedsel voor de jonge
kiem. Deze eiwitten bevatten echter geen epitopen en zijn dus veilig in een glutenvrij
dieet. Haver heeft lang op de verboden lijst van veilige producten gestaan, totdat
duidelijk werd dat de problemen met haver veroorzaakt bleken door besmetting met
tarwe, gerst of rogge. Het glutenachtig havereiwit avenine bevat geen van de bekende
epitopen uit tarwe, gerst of rogge (Londono et al., 2013). Haverproducten met minder
dan 20 ppm glutenbesmetting mogen nu volgens Europese wet- en regelgeving als
glutenvrij gelabeld en verkocht worden (EC-Verordening 41/2009). Dit maakt haver een
goed alternatief voor tarwe en is een belangrijke bron van gezonde voedingsvezels (-
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glucaan) in het dagelijks dieet. Haver -glucaan helpt het cholesterolgehalte te verlagen
en zorgt voor een goede stoelgang bij een dagelijkse inname van minimaal drie gram.
Er zijn nog niet bevestigde aanwijzingen uit Finland dat de immunogeniciteit van rogge
veel lager lijkt te zijn dan die van tarwe. Vervangen op grote schaal van tarwe- door
roggeproducten zou op bevolkingsniveau de prevalentie wellicht kunnen verlagen.
Het combineren van reguliere broodtarwe met graansoorten die bekend staan om hun
lage gehalte aan specifieke gliadines en/of gluten, ATI’s en/of FODMaP, zorgt voor een
lagere blootstelling aan deze stoffen en daarmee wellicht voor vermindering of zelfs het
verdwijnen van milde klachten. Spelt zou mogelijk interessant zijn om toe te passen in
bakkerijproducten voor mensen met een broodtarwe-overgevoeligheid (NCTGS; PDS). De
beschikbaarheid van deze granen voor commerciële teelt en toepassing is hierbij een
aandachtspunt. Het is interessant om de hoeveelheden van de bovengenoemde stoffen
ook te leren kennen in diverse oude tarwesoorten, zoals eenkoorn, emmer en durum.

5.2.2 Vermindering toevoeging vitale gluten
De vermindering van het gehalte toegevoegde vitale gluten zou een relatief simpele
methode kunnen zijn om te komen tot producten die (beter) geschikt zijn voor de nietgediagnosticeerde doelgroep van mensen met coeliakie. Het lijkt in ieder geval de moeite
waard te testen wat het effect is van verlaging van het totaal glutengehalte door
verlaging van het gehalte toegevoegd vitale gluten.
Uiteraard zal dit van invloed zijn op de kwaliteit van het eindproduct. Maar door te kiezen
voor een kwalitatief betere bloem, is wellicht geen/minder toegevoegd vitale gluten
nodig. De verwachting is namelijk dat er van vitale gluten relatief meer nodig is voor
eenzelfde effect als van het van nature aanwezige gluten. Het is mogelijk dat vitale
gluten door de grove wijze van behandeling tijdens het extractieproces minder goed
verteerbaar is dan het van nature aanwezige gluten in meel, bloem en brood, en tot
grotere, immunogene, eiwitfragmenten afgebroken wordt.

5.3 Middellange termijn
5.3.1 Fermentatieproces
De zuurdesemtechnologie is zeer oud in de broodbereiding. Deze langzame vorm van
deegbereiding heeft een ‘voorverterend’ effect op het gluteneiwit, waardoor mogelijk ook
epitopen geïnactiveerd worden en wellicht ook de mogelijk schadelijke werking van
andere componenten, zoals FODMaP, verminderen, zoals een voorlopig resultaat uit het
HealthBread project aangeeft. Ook in Australisch onderzoek naar fermentatie van
roggedeeg werd een geringe afname (10-15%) in het FODMaP gehalte beschreven.
Welke FODMaPs specifiek en welke FODMaP bevattende producten precies voor klachten
zorgen bij IBS patiënten is nog onvoldoende aangetoond (Costable 2014).
Dezelfde Costabile heeft onderzocht wat het effect van verschillende type broden (gist en
zuurdesem) en bereidingswijzen (o.a. fermentatietijd) is op de samenstelling van de
faeces van gezonde proefpersonen en van personen met IBS. In de studie zijn diverse
parameters onderzocht (in vitro) waarvan twee een opvallend resultaat lieten zien. Twee
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groepen ‘slechte’ darmbacteriën namen af bij langere fermentatie van zuurdesembrood
(15 uur of meer), terwijl de ‘goede’ bifidobacterien alleen een significante toename lieten
zien in gezonde proefpersonen. Opvallend was verder dat zuurdesembrood een gunstig
effect liet zien op de gasvorming door de faeces bacteriën. Deze was minder en verliep
geleidelijker.
De onderzoekers concluderen om bovenstaande redenen dat het zuurdesembrood bij een
lange fermentatietijd (vanaf 15 uur) waarschijnlijk minder klachten geeft bij patiënten
met PDS.
Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt in Nederland steeds minder
zuurdesembrood gegeten, ten gunste van brood verkregen met het snelle rijsproces door
gist. Ook is sinds die tijd steeds meer vitale gluten toegepast als broodverbetermiddel
om een luchtiger brood te realiseren met een hoger volume. Het bestaan van een direct
verband tussen een ‘versneld’ broodbakproces en een toename in het aantal gevallen van
coeliakie en NCTGS is niet ondubbelzinnig aangetoond. In Nederland wordt brood al
zeker sinds de jaren 50 met gist bereid. Los van het historisch perspectief zijn er wel
aanwijzingen dat langdurige fermentatie van tarwedeeg, alvorens het verwerkt wordt tot
brood, de samenstelling dusdanig kan wijzigen dat bepaalde voedingsstoffen beter
beschikbaar worden voor menselijke vertering en absorptie. In dit verband is het
interessant te vermelden dat de prevalentie van coeliakie in Duitsland dat een langdurige
traditie kent van het eten van zuurdesembrood (en ook van roggebrood) beduidend lager
ligt dan in andere Europese landen, zoals Nederland (0.3% tegenover 1-2% van de
bevolking).
5.3.2 Alternatieven voor gluten
Een andere benadering betreft de ontwikkeling van alternatieven voor gluten om een
mooi visco-elastisch deeg te bereiden. Eén dergelijk alternatief is gebaseerd op het
gebruik van wei-eiwit uit melk. De eerste experimenten met toepassing van dit eiwit in
een zetmeelmengsel leverde een deegachtige structuur (Van Riemsdijk et al., 2011). Ook
vervolgexperimenten met de bereiding van deeg uit haverbloem zijn veelbelovend
(Londono et al., 2014).

5.4 Lange termijn
5.4.1 Selectie laag-immunogene tarwelijnen
In genenbanken zijn wereldwijd vele duizenden tarwesoorten en rassen verzameld. Deze
omvatten moderne en oude hexaploide en tetraploide variëteiten, landrassen,
gecultiveerde en wilde soorten, en diploïde soorten, waaronder de voorouders van de
huidige hexaploide broodtarwe met het A, B en D genoom (Molberg et al., 2005;
Salentijn et al., 2013; Salentijn et al., 2009; Spaenij-Dekking et al., 2005; Van den
Broeck et al., 2010a; Van den Broeck et al., 2010b; Van Herpen et al., 2006). Deze
collecties vormen een nuttige bron voor verder onderzoek naar de gluteneiwitten (en hun
genen) die coeliakie veroorzaken en om tarwelijnen te identificeren met een verminderde
coeliakie-respons. Dergelijk onderzoek heeft inmiddels al laten zien dat de - en gliadines uit het D-genoom de meeste epitopen bevatten, gevolgd door die uit het Agenoom, terwijl deze gliadines uit het B-genoom vrij zijn van epitopen. Op basis van
eiwit-analyse en genexpressie zijn nu enkele tetraploide tarwelijnen gevonden met een
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epitopenprofiel dat wijst op sterk verminderde coeliakie-immunogeniciteit. Deze
resultaten zouden met patiënten panels verder bevestigd moeten worden. Ook is een
diploïd ras (de eenkoorn tarwe ‘Monlis’) geselecteerd dat al goed door patiënten
verdragen zou kunnen worden (Zanini et al., 2013). Dergelijke lijnen met gunstig
epitopenprofiel zouden zeer bruikbaar zijn in veredelingsprogramma’s.

5.4.2. Deletielijnen
Deletielijnen zijn via natuurlijke mutagenese ontwikkeld om bepaalde stukjes van
chromosomen te verwijderen en daardoor de functies van ontbrekende genen beter te
leren kennen (Endo and Gill, 1996). De genen voor de -gliadines in tarwe liggen op de
korte arm van chromosoom 6. Eliminatie van het betreffende stuk van chromosoom 6
van het D-genoom uit hexaploide tarwe (in dit geval de tarwelijn Chinese Spring) gaf een
sterke verlaging van epitopen en zelfs een verbetering van de technologische kwaliteit
van het deeg. Het deeg van Chinese Spring is gewoonlijk heel kleverig en gevoelig voor
te lang mixen. Eliminatie van - en -gliadines (waarvan de genen op chromosoom 1
liggen) gaf vermindering van epitopen te zien, maar daarbij bleef de bakkwaliteit
hetzelfde. In verder onderzoek bleek tevens dat de kwaliteit verder verbeterd kon
worden door toevoeging van avenine-eiwit uit haver, dat vrij is van CD-epitopen (Van
den Broeck et al., 2011). Chinese Spring is een model tarwelijn en de deletielijnen hieruit
zijn tientallen jaren geleden speciaal ontwikkeld voor onderzoeksdoeleinden. Het is niet
te verwachten dat deze lijnen tot commerciële rassen ontwikkeld zullen worden. Hiervoor
zou dan met ander hexaploide uitgangsmateriaal gewerkt moeten worden. Van meer
modernere brood- en pastatarwes bestaan ook al deletielijnen (MacRitchie and Lafiandra,
2001).

5.4.3 Synthetische hexaploïden
Door kruising van tetraploide tarwelijnen (emmer- en durum-type, met AABB
genoomsamenstelling) met diploïde lijnen met het D-genoom, kunnen zogenaamde
synthetische hybriden verkregen worden met de AABBDD genoomsamenstelling. Dit type
werk is begonnen bij het CIMMYT en het voormalige Centrum voor Plantenveredeling en
Reproductie Onderzoek in Wageningen (CPRO-DLO) (Lange and Jochemsen, 1992) en
wordt nu grootschalig voortgezet door het NIAB in de UK. Alle huidige commerciële
broodtarwerassen bevatten het D-genoom van waarschijnlijk één voorouder. Dit Dgenoom bevat veel epitopen. Onderzoek is nu gaande om andere D-genoom ouderlijnen
(lees: andere diploïde tarwesoorten met het D-genoom) te vinden die veel minder
epitopen bevatten en dus een synthetische hexaploide broodtarwe kunnen leveren met
een sterk verlaagde coeliakie-immunogeniciteit (Samenwerkingsproject Wageningen UR
met NIAB in de UK). Om lijnen te krijgen met goede agronomische en technologische
kwaliteiten zijn vaak terug kruisingen nodig. Interessant blijft de vraag naar de
bakkwaliteit van deze nieuwe hybriden met verlaagd epitoopgehalte. NIAB heeft
inmiddels duizenden pre-veredelingslijnen in de testfase. Rond 2020 worden de eerste
commerciële synthetische rassen op de markt verwacht (www.niab.com).
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5.4.4 Genetische modificatie gericht op minder 'schadelijke' tarwevariëteiten
Met behulp van de zogenaamde ‘gene-silencing’ technologie kan een gen specifiek
stilgelegd worden zodat het betreffende eiwit (bijvoorbeeld een gluteneiwit in de
graankorrel) niet gevormd wordt. Deze methode berust op de afbraak van specifiek RNA
d.m.v. RNA interferentie (RNAi; RNA silencing). Op deze wijze zijn verschillende
tarwelijnen geproduceerd die geen gliadines en dus geen epitopen meer bevatten. De
bakkwaliteit van deze lijnen bleek redelijk goed behouden (Gil-Humanes et al., 2012;
Pistón et al., 2011). Ook is het via een andere moleculairbiologische benadering mogelijk
om het DNA van specifieke genen zodanig te blokkeren zodat het niet afgelezen kan
worden waarmee ook tarwelijnen geproduceerd zouden kunnen worden zonder epitopen
(Wen et al., 2012). Als van dergelijke lijnen de agronomische eigenschappen, de
opbrengst en technologische kwaliteit acceptabel zijn, zouden ze toegepast kunnen
worden in de productie van ‘glutenvrije’ of ‘laag-in-gluten’ levensmiddelen. Hierbij dient
echter opgemerkt dat het om bepaalde vormen van genetische modificatie gaat. Niet alle
Europese landen staan hier gemakkelijk tegenover. In Spanje is de wet- en regelgeving
hierin meer relaxed. Vandaar dat veel onderzoek aan GM-tarwe daar plaatsvindt. Tot nu
toe zijn er geen GM tarweproducten op de Europese markt (Gil-Humanes et al., 2014a;
Gil-Humanes et al., 2014b; Gil-Humanes et al., 2008; Gil-Humanes et al., 2012; GilHumanes et al., 2010; Pistón et al., 2011; Van den Broeck et al., 2011; Van den Broeck
et al., 2009; Zörb et al., 2013). Deze technologieën zouden ook voor de vermindering
van de gehaltes van kan ATI’s en (indirect) voor FODMaP toegepast kunnen worden. Er is
echter jarenlange ontwikkeling voor nodig om te komen tot rassen waarin de juiste
genen uitgeschakeld zijn en toch geschikt blijven voor commerciële teelt en
voedselproductie. Daarnaast is het de vraag of consumenten dergelijke GM
voedingsmiddelen zullen accepteren.
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6. Mogelijke voedingstechnologische oplossingen; lopend
en gepland onderzoek
6.1 Introductie
Alle genoemde oplossingsrichtingen in hoofdstuk 5 zijn gericht op de vermindering van
blootstelling aan tarwebestanddelen die coeliakie of andere overgevoeligheid kunnen
veroorzaken, maar niet per se om ze volledig te elimineren. We gaan er hierbij vanuit dat
een lagere blootstelling aan deze componenten gunstig is voor de gezondheid.
Bekend is dat voor de mensen met coeliakie of tarweallergie het eten van respectievelijk
glutenvrije en tarwevrije producten tot op heden de enige oplossing is. Dit kan
ondermeer door de inzet van alternatieve granen (technologie 1, zie hierboven). Wellicht
zou het gebruik van alternatieven voor gluten eveneens een oplossing zijn (technologie
2). Er zijn veelbelovende experimenten, maar nog weinig concrete
toepassingsmogelijkheden. Op lange termijn zou het mogelijk zijn voor beide groepen
door veredeling minder immunogene tarwerassen te ontwikkelen (technologie 5). Bij
coeliakie zou het gaan om modificatie van de coeliakie epitopen waardoor deze minder
schadelijk zijn. Bij mensen met tarweallergie ligt dat wat ingewikkelder omdat het per
individu verschilt op welke tarwe eiwitten zij reageren.
De derde groep van mensen met NCTGS is de grootst groeiende groep waarover nog het
minst bekend is. Voor deze groep moet eerst uitgezocht worden op welke inhoudsstoffen
uit tarwe zij reageren.
In onderstaande tabel staan per doelgroep de mogelijke oplossingen benoemd. Bij de
groep van NCTGS staat daarbij in het kort beschreven welke aspecten eerst onderzocht
moeten worden. Desondanks beschrijft de tabel voor deze groep aan de hand van
bestaande hypotheses wat mogelijke voedingstechnologische oplossingsrichting (zie tabel
3) zijn.

Pagina 34 van 53

Tabel 3: overzicht van oplossingsrichtingen per hoofdgroep.

Aandoening/hoofdgroep
1. Coeliakie

Oplossing
Korte termijn: alternatieve granen
Midden: alternatieven voor gluten
Lange termijn: selectie en modificatie van
tarwelijnen

2. Tarweallergie

Korte termijn: alternatieve granen
Lange termijn: selectie en modificatie van
tarwelijnen

3. Niet Coeliakie

Benodigd onderzoek:

Tarwe/Gluten

1) Verder onderzoek naar inhoudsstoffen uit tarwe

Sensitiviteit

waar zij op reageren:
- proces: effect van korte en lange fermentatie op
modificatie van eiwit epitopen en FODmaps
- grondstof: welk type graan is laag in FODmaps
en/of laag in andere eiwitten die overgevoeligheid
kunnen bewerkstelligen zoals ATI’s, Lectines,
LTP’s)
- nocebo effect: in welke mate is er bij NCTGS
patiënten sprake van een nocebo-effect?
- glutenbelasting: lagere glutenbelasting door
afschaffen gebruik van vitale gluten
2) Bepaling prevalentie van de NCTGS groep in
Nederland

Mogelijke oplossingen voor NCTGS
Korte termijn: alternatieve granen
Korte termijn: Vermindering van vitale gluten
Middellange termijn: Het gebruik van
fermentatieprocessen met zuurdesem
Lange termijn: selectie en modificatie van
tarwelijnen

Voor de NCTGS groep staat in tabel 3 eveneens beschreven welke onderzoeken nodig
zijn om de inhoudsstoffen waarop deze groep reageert in beeld te krijgen.
Een aantal van deze onderzoeken lopen al of zijn in voorbereiding. Hieronder worden
deze onderzoeken kort benoemd. Voor een volledige beschrijving van de onderzoeken
wordt verwezen naar de bijlagen 3, 4 en 5.
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•

•

•

Effect van proces en grondstof: In 2015/2016 zal naar alle waarschijnlijkheid een
onderzoek starten naar het effect van korte en lange fermentatie met
verschillende startersculturen en graansoorten op CD epitopen modificatie en de
hoeveelheid aanwezige FODMaPs . Zie bijlage 1.
Effect van proces, grondstof en nocebo effect: Er ligt een onderzoeksvoorstel dat
in april 2015 besproken wordt binnen een groot internationaal
onderzoeksconsortium. Het betreft een dubbel blind placebo gecontroleerd
humane interventie studie naar de effecten van verschillende graansoorten
(tarwe, spelt, emmer) en naar de effecten van processing (korte en lange
fermentatie, gist versus zuurdesem). Getoetst wordt op een aantal markers die
gerelateerd zijn aan tarwe voedselovergevoeligheid. Binnen hetzelfde voorstel
wordt ook een in vivo studie uitgevoerd die de effecten (functioneel en metabool)
meet van de consumptie van producten bereid volgens een verschillend procedé
op post consumptie klachten/symptomen in IBS patiënten (2015/2016 en verder).
Eveneens wordt onderzocht in welke mate er sprake kan zijn van een nocebo
effect. Zie bijlage 2
Prevalentie NCTGS groep: Er ligt een onderzoeksprotocol, opgesteld door het VU
Medisch Centrum met een aanvulling van het Nederlands Bakkerij Centrum
(vragenlijst onder representatieve steekproef) naar de prevalentie van NCTGS in
Nederland (2015). Naar verwachting start het onderzoek in 2015. Zie bijlage 3.

Voor het effect van het verlagen van een eventuele glutenbelasting is op dit moment
geen onderzoek gestart of in voorbereiding.
Concluderend
Met name voor de korte en middellange termijn zijn er, voor mensen met coeliakie en
tarweallergie concrete oplossingen voorhanden waar de bakkerijsector direct mee aan de
slag kan. Het gaat om het gebruik van alternatieve granen en alternatieven voor gluten.
Voor de groep van NCTGS patiënten zal eerst meer onderzoek uitgevoerd moeten worden
waarin bestaande hypotheses getoetst worden. Zoals reeds beschreven zijn er al
onderzoeken in gang gezet.
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Bijlage 1: Summary of Materials and Method - CONCEPT-

NCTGS study: effects of grain types and processing on epitopes modification and
FODMaPs concentration January 2015 – July 2015
Thesis by A. Tandra, Master of Health Food Innovation Management, Faculty of Health,
Medicine, and Life Sciences, Maastricht University
Objective
This study aims at examining the effects of different grain varieties and fermentation
conditions on the gliaidin epitopes modification and FODMaps composition in bread
products.
Grain varieties
In the study 5 types of wheat, 1 emmer and 5 types of spelt were used to make flour and bread.

Wheat

Spelt and emmer

1 Arezzo

Cosmos

2 Astardo

Frankenkorn

3 Cubus

Zollenspelz

4 Kometus

Oberkulmer Rotkorn

5 Duitse Elite: akteur,

Attergauer Dinkel
Emmer

Fermentation conditions
The following fermentations conditions were applied for breads made with all types of wheat, emmer
and spelt as listed in the table above.

Condition

Remark

1 1 yeast bread fermentation

Commercial yeast

2 4-h sourdough fermentation,

What starter to use is still to be
decided

3 24-h sourdough fermentation

What starter to use is still to be
decided
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Study Design
In this study, the baking trials were conducted into three parts, which are the pilot,
secondary and main trial. Prior to the trial, the flours’ water absorption level and
optimum kneading time was assessed with a Brabender Farinograph.
Pilot trial
The pilot trial was conducted to give a preliminary idea on how the type / length of the
fermentation could affect the gliadin epitopes / gluten protein on sourdough bread. In
this trial, wholemeal wheat (Triticum aestivum) flour was used to make 3 different type
of bread with 3 different type of fermentation (1 yeast bread fermentation, 4-h
sourdough fermentation, and 24-h sourdough fermentation). All of the dough samples
(beginning and end of fermentation) were taken 3 gram each to be extracted and
analyzed.
Secondary trial
The secondary aimed to determine the best starter that can give the most modification
on gliadin epitopes and FODMaps content. In this secondary trial, wholemeal wheat
(Triticum aestivum) flour was used to make a sourdough bread with 4 different type of
commercial starters from Puratos, Bocker, and 1 sourdough bread with spontaneous
fermentation. The commercial sourdoughs were fermented for 24-h hours while the
spontaneous fermentation fermented for 5 days because it did not contain any additional
starters. All of the sourdough samples (beginning and end of fermentation) were taken 3
gram each to be extracted and analyzed.
Main trial
The main trial aimed to see the effect of different type of grains on the gliadin epitopes
modification and FODMaps composition on sourdough bread. In this trial, ten types of
wholemeal flour from three different grain varieties were used to make sourdough bread
with X starters. There grain varieties included 5 wheat varieties (arrezzo, astardo, cubus,
kometus, duitse elite), 4 spelt varieties (kosmos, frankenkorn, zollenspelz, oberkulmer
rotkorn), and 1 emmer variety. All of the doughs (beginning and end of fermentation)
and breads were taken 3 grams each to be extracted and analyzed.
Expected results: end of June 2015
Supervisors: F. Brouns, K. Venema (Maastricht University)
Supervisors: P.J. van Straaten (Nederlands Bakkerij Centrum, Wageningen, the
Netherlands)
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Bijlage 2: NCTGS Intervention trial; Poster study designs
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Bijlage 3: Protocol prevalentie onderzoek NCTGS

Protocol
Non-coeliac gluten sensitivity
Self reported prevalence in the Dutch general population
Participants:
VUmc
Drs. P.Nijeboer, PhD student gastroenterology, VU medical center Amsterdam
Prof. Dr. C.J.J. Mulder, gastroenterologist, VU medical center Amsterdam
Dr. G. Bouma, gastroenterologist, VU medical center Amsterdam

Correspondence;
VU University Medical Center
Coeliac center Amsterdam
Dept of Gastroenterology
P.O. Box 7057
1007 MB Amsterdam
The Netherlands
Telephone : 31 20 444 3522
Fax: 31 20 444 0554
E-mail: p.nijeboer@vumc.nl

Summary
Gluten and glutensensitivity is hot. The questions rises; is it a hype or a new epidemic? Unfortunately,
there are many unanswered questions regarding the proposed link between gluten ingestion and
development of symptoms and therefore data about incidence and prevalence of this condition is
currently missing. Insights into this new disease entity suggest potential diagnostic and therapeutic
alternatives and eventually support for adherence to a GFD for selected patients in future. Successful
management of this entity is ultimately rewarding because it can substantially improve quality of life in
patients and furthermore reduce general healthcare costs.

Relevance of the study
Until a few years ago, gluten were associated only with celiac disease (CD) and wheat allergy (WA);
therefore in patients with functional gastrointestinal symptoms without the evidence of CD or wheat
allergy gluten was not regarded as possible cause for their condition. Over the past several years, a
new disease entity has been recognized concerning the link between irritable bowel syndrome (IBS)
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and the ingestion of gluten, in the absence of the main stigmata of CD or wheat allergy. This new
entity is known as non-coeliac gluten sensitivity (NCGS) [1]. NCGS manifests as intestinal (diarrhoea,
abdominal discomfort or pain, bloating and flatulence) or extra intestinal symptoms (such as fatigue,
headache, lethargy) that occur after the ingestion of gluten and improve after gluten withdrawal [1].
NCGS may be the most common gluten related disorder according to healthcare professionals [2].
Kaukinen et al. reported that the majority of those seeking medical attention for gastrointestinal
symptoms after cereal ingestion, could not be classified as CD or wheat allergy, but were yet affected
by gluten foods and experienced beneficial effects from a GFD [3].

The current interest from the general public and mass media in this topic is overwhelming. NCGS is a
trendy topic in forums and patient groups [2] and the number of hits on Google is a factor 4000 higher
than the number of Pubmed hits. Although official data are lacking the number of patients embracing a
GFD is rapidly growing and fuel a global market of gluten-free products [4,5]. It is estimated that 20%
of the US population is currently buying gluten-free products, which is an order of magnitude greater
than the number of actual celiac disease patients. In 2011 the US gluten-free market accounted for
$1.31 billion and it is projected to rise to $1.68 billion by 2015 [6]. Increased awareness and
knowledge about CD can only explain a small faction of this market rise and so does probably NCGS.
The discussion whether or not gluten can cause symptoms in the absence of CD is confused by a
popular theory that grains, by means of their composition, are unhealthy. This theory is based on the
fact that grains were only introduced 10,000 years (or some 300 generations) ago in our diet. From an
evolutionary point of view this is too short to adapt to the specific contents of wheat. In particular the
high carbohydrate content of wheat is being held responsible for many negative health aspects of
grain products, in particular the current obesity epidemic. Recent wheat modifications have further
increased immunogenicity and carbohydrate content. This hypothesis, outlined in a best-selling book
written by a preventive cardiologist has spread at a dramatic pace in the lay press and among social
media [7]. Many celebrities have embraced this theory as a means to lose weight, further fueling the
popularity of this hypothesis. This theory, that lacks a sound scientific basis, should be clearly
distinguished from the question as to whether gluten, or in a wider perspective, products derived from
grains, can cause symptoms in the absence of CD or wheat allergy[8].

Unfortunately, there are many unanswered questions regarding the proposed link between gluten
ingestion and development of symptoms in IBS and therefore data about incidence and prevalence of
this condition is currently missing. Although reliable epidemiologic studies of NCGS have not been
published, it is estimated that up to 6% of the general population complains of NCGS, which means a
prevalence of 6 times higher than celiac disease [9]. A research group in England recently performed
a prevalence study among the general population and even estimated a self-reported prevalence of
NCGS of 13% in this population (not yet published). In the Netherlands, the popularity of cutting gluten
from the diet is also rising but not as fast and with less media attention than the other mentioned
countries. With this study we try to estimate the self-reported prevalence of NCGS in the Dutch
general population and compare our results with the estimated prevalence in other studies.
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Clinical relevance
For future research in the topic of gluten-sensitivity, establishing the prevalence is mandatory.
Furthermore, insights into this new disease entity suggest potential diagnostic and therapeutic
alternatives and eventually support for adherence to a GFD for selected IBS patients in future.
Successful management of this disease entity is ultimately rewarding because it can substantially
improve quality of life in IBS patients [10] and furthermore reduce general healthcare costs [11].
Furthermore, general knowledge on gluten and gluten-related symptoms is essential for future
disease- and symptom recognition. This might prevent delay in diagnosis of gluten related diseases
and ultimately prevent the development of complications associated with gluten-related diseases
(anemia, osteoporosis and even lymphoma). Therefore, this study reveals the need for a nationwide
campaign about gluten and gluten-related diseases.

Aim of the study
The primary aim of the study is to establish current prevalence of self-reported NCGS in a large
representative Dutch sample of the broadest composition to provide gender, age and social economic
strata specific norms for the general Dutch population, including immigrants.
Secondary aims of the study include:
- To establish the prevalence of general abdominal symptoms in a large cohort.
- To evaluate the frequency, time-frame and the products which cause symptoms related to gluten
intake.
- To evaluate the effect of gluten-related symptoms and complaints on frequency of doctor and
hospital visits and the use of diagnostic tests.
- To evaluate the amount of people consuming (currently or temporarily in the past) a gluten-free diet.
- To evaluate the general knowledge about gluten and coeliac disease.
- To evaluate the effect of the presence of coeliac disease and other autoimmune diseases in familymembers on gluten-related symptoms.
- To determine a difference in gender, age, education, occupational status, demographic variables and
immigrant status on gluten-related symptoms.
Tertiary aims of the study include:
- Establish the relevance of NCGS in the Dutch population and compare these results with other
countries (in cooperation with England, Prof D. Sanders, Sheffield Teaching Hospitals NHS foundation
Trust).
- Estimating the current relevance of NCGS in the Dutch population and determine the need for further
investigations in this research subject.
- Determine the need for a nationwide campaign about gluten and gluten-related diseases.

Research questions
1. What is the prevalence of self-reported NCGS in the Dutch general population (16 years and
older)?
2. What is the prevalence of general abdominal complaints in the Dutch general population?
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3. What is the prevalence of gluten-related symptoms in the Dutch general population?
 What is the frequency of these complaints?
 In which time-frame do these complaints evolve and disappear?
 Which products mainly cause these complaints?
 Since when do these complaints exist?
 Did these complaints influence doctor/hospital visits and result in diagnostic tests?
 Did these complaints result in an official diagnosis?
 Did these complaints result in the start of a gluten-free diet and what was the
attributed effect of it?
4. What is the general knowledge about gluten and coeliac disease in the Dutch population?
5. What is the effect of the presence of coeliac disease and other autoimmune diseases in
family-members on gluten-related complaints?
In addition, core studies of the LISS panel will be used to provide demographical details about the
respondents. Variables that will be considered are gender, age, education, occupational status,
demographic variables and immigrant status.

Questionaire
The NCGS questionnaire consists of 29 questions with a two- or multiple choice response option
(Appendix II). The time for completion is 5-10 minutes (interquartile range).

Study procedure
Data collection by an internet survey is foreseen around spring 2014 (if possible). A cross-sectional
research design will be used to address the research questions. The study sample consists of Dutch
representative inhabitants of 16 years and older. Data-collection is proposed within a random subsample of the LISS-panel (n~4000) to gain a representative and large study sample of the Dutch
population. Participants will be asked to fill in the following standardized questionnaire; Medical
Questionaire on Gastrointestinal Symptoms (Appendix II). This anonymous questionnaire was
designed and tested by the Sheffield Teaching Hospitals (NHS) and has been used in the same study
design in England. This questionnaire is developed to investigate the level of abdominal pain and
gluten-related complaints in the general population. The questionnaire has been translated into Dutch
and is added as additional file. Quantitative, correlation and regression data-analysis will be carried
out and the results will be reported in international and national scientific journals. We aim to publish at
least four-five articles using this dataset, more when possible.

Added value of the LISS-panel
Establishing the prevalence of NCGS in the Dutch population requires a large representative sample
of Dutch inhabitants. The LISS-panel consists of such a representative sample and provides an
excellent opportunity to collect these data. Actually, using the LISS-panel is currently the only feasible
way to collect these data. That is, we are not aware of any existing representative sample of the same
scale as the LISS-panel that could provide the data, and recruiting such an extensive sample just for
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the sake of collecting norms is not realistic. In other words, for the present proposal, the LISS-panel is
crucial and represents a one time opportunity.

Research team
This study is coordinated and funded by VU medical center, Celiac Disease Center Amsterdam,
department of Gastroenterology. The research team that is involved in this study consists of two senior
researchers and one PhD-student:


Prof. dr. C.J.J. Mulder



Dr. G. Bouma



Drs. P. Nijeboer (PhD-student)



New PhD student, start date September 2014

The principal investigator is Prof. dr. C.J.J. Mulder, chief of Celiac Disease Center Amsterdam and
head of the department of gastroenterology. He has been supervisor of many PhD studies in research
area of gluten-related disorders. Furthermore Dr. G. Bouma, who will be involved as senior
researcher, has gained experience in several other studies focussing on gluten-related disorders and
other autoimmune disorders in gastroenterology. The research team has the capacity and specific
experience to successfully carry out this survey. The study will result in a finished PhD thesis of
P.Nijeboer, and international scientific publications. Furthermore, in September 2014 a new PhD
student will start working on his/her thesis in the gluten-related field and will carry on with this dataset
and the work done (name yet unknown). (more detailed information about gluten-related publications
of the research-team in Appendix I).

Nature and extent of the burden and risks associated with participation, benefit and group
relatedness:
No additional risks are associated with participation.
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Bijlage 4: Overzicht tarwe-gerelateerde voedselovergevoeligheid

Tarwe/gluten gerelateerde
voedselovergevoeligheid

Coeliakie

Gluten-eiwitten van
tarwe, rogge, gerst,
kamut, spelt en triticale
m.n.: α-gliadine (Gliaα9), γ-gliadine,
hordeine (gerst),
secaline (rogge),
mogelijk rol voor ATI's

Gluten ataxie
= verstoring
beweging en
evenwicht

Gliadine
specifiek?

Diagnose als:
Genetische aanleg
(HLA DQ2/8)
Beschadiging dunne darm
bewezen door darmbiopt + Serologische test
(EMA, TtG < AGA)

Dermatitis
Herpetiformis =
huidaandoening
(dermatologische
uiting van
coeliakie)

Zie onder
coeliakie

Luchtweg allergie
(bakkers astma/
meelstof allergie)

Voedselallergie

ATI's= α-amylase/
trypsine remmers
uit tarwe en
vergelijkbare
eiwitten uit andere
granen

ATI's, ω5-gliadine,
LMW-glutenine, WGA
(lectine), LTP's (ook
uit mais en gerst),
Bij kinderen: α-, β-, γgliadines

Inspanningsafhankelijke
tarwe gerelateerde
anafylaxie

Contact
eczeem

Niet-coeliakie gluten/tarwe
overgevoeligheid (NCG/TS)

ATI's?
ω5-gliadine, HMWglutenine, ATI's ,
γ-secaline uit rogge en
γ-hordeine uit gerst

Diagnose door combinatie van: +
huid-priktest,
+ RAST test
voor specifiek IgE, + voedsel
provocatie-test

< 1% van de bevolking
Ca. 0.5-2% van de westerse bevolking. Hiervan
heeft 70-97% nog geen diagnose (subklinische-,
potentieel-, en asymptomatische CD)

Niet auto-immuun, niet allergisch
mechanisme onbekend, theorie:
aangeboren immuunsysteem, opoide
effect van gluten, 'sluipende' ontsteking
agv gluten, malabsorptie koolhydraten,
verstoorde darmflora, nocebo effect

Allergische reactie
(het lichaam maakt antistoffen tegen voedseleiwitten)

Auto-immunreactie (het
lichaam maakt antistoffen tegen zichzelf)

0,1-1% van de kinderen, waarvan 84%
hieroverheen gegroeid is op 8 jarige
leeftijd

ω5-gliadine

Gluten??
FODMaP??

Diagnose door:
Uitsluiten
coeliakie
Uitsluiten tarweallergie
Verdwijnen van klachten op
gluten- of tarwezetmeelvrij dieet en
terugkomen klachten bij herintroductie
glutenbevattende granen/tarwezetmeel.

5% van de bevoking?
Veel
zelfdiagnose
Geen goede,
uniforme diagnositische test Mogelijk
gedeeltelijke overlap met subklinische
en/of potentiele coeliakie
Mogelijk verklaring voor oorzaak klachten
deel PDS patiënten

Overzicht van de diverse tarwe/gluten gerelateerde vormen van voedselovergevoeligheid. (Aangepast en aangevulde met informatie uit de volgende artikelen: Di Sabatino and Corazza, 2012;
Digiacomo et al., 2013; Hischenhuber et al., 2006; Kotaniemi-Syrjänen et al., 2010; Ludvigsson et al., 2013; Pastorello et al., 2007; Sapone et al., 2012; Sapone et al., 2011; Tatham and Shewry,
2008)

Bijlage 5: Stroomschema diagnosebepaling bij verdenking op overgevoeligheidsreactie na tarwe- en/of
glutenconsumptie.
(Overgenomen met toestemming uit Boettcher and Crowe, 2013)
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Proposed approach to patients reporting adverse gastrointestinal reactions to eating wheat or gluten. Proposed approach for the differential diagnosis of suspected wheat or gluten-related disorders,
including wheat allergy, celiac disease (CD), non-celiac gluten sensitivity (NCGS), and wheat starch intolerance. The evaluation outlined is best conducted in centers with special interest and
expertise in CD, food allergies, and/or food intolerances. In the case of suspected wheat allergy, skin pin-prick tests, wheat-specific serum IgE, and wheat protein challenge are conducted. If the IgEbased tests and challenge are positive, the diagnosis of wheat allergy is confirmed. If this evaluation is negative, wheat allergy is ruled out and other diagnoses should be considered (*proceed to
suspected NCGS or wheat intolerance pathway). In suspected CD, NCGS, or wheat starch intolerance, if the patient is currently consuming wheat or gluten, CD is initially evaluated with serological
testing (serum tissue transglutaminase (tTG) IgA, total IgA level, and potentially, gliadin peptide antibodies). If this is positive, esophagogastroduodenoscopy (EGD) is performed. If the tTG IgA is
negative and there is a high likelihood of CD (otherwise unexplained diarrhea, iron deficiency, weight loss, and abdominal pain), EGD is also recommended. If the biopsy result is positive, the
diagnosis of CD is confirmed. If the biopsy is negative and the patient has human leukocyte antigen (HLA) CD susceptibility genes, as well as tTG IgA positivity, the patient may have potential CD,
but could also have NCGS. If the biopsy is negative and HLA gene testing is negative, CD is ruled out and one could proceed to assess for NCGS or wheat intolerance (*). If the patient is not
currently consuming gluten, and CD, NCGS, and wheat intolerance are being considered, HLA DQ2/DQ8 testing is performed. If the patient has an HLA susceptibility gene, serological testing should
be checked and, if positive, proceed to EGD with biopsy. If serology is not abnormal, a gluten challenge should be undertaken for up to 3 to 6 months if symptoms or serology do not become positive
earlier, followed by EGD, including small intestinal biopsies. If the tTG IgA is negative and clinical suspicion for CD is low, then a diagnosis of either wheat intolerance or NCGS is suspected. At this
point, it is recommended to perform a blinded wheat starch challenge or gluten challenge, ideally by the gold standard method, a double-blinded placebo-controlled (DBPC) challenge. In the first
phase of the DBPC challenge, an elimination diet is initiated. This is followed by DBPC challenge, in the case of wheat intolerance, with wheat starch or placebo (xylose) administered as a capsule
followed by washout period and crossover. In the case of NCGS, the challenge is identical, except with gluten capsules. If DBPC challenge is not possible, a nonblinded trial of wheat-starch-free or
gluten-free diet followed by food challenge testing is initiated. If the DBPC challenge is positive, elimination of wheat starch or gluten is performed, and if there is an improvement wheat starch
intolerance (or NCGS) is likely. If there is no improvement, other diagnoses are entertained, including small intestinal bacterial overgrowth and FGID, which can be associated with food sensitivities
beyond wheat proteins or starch
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