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Waarom is tarwe en gluten voor mij gezond maar voor jou ongewenst? 
 
Tarwe is de derde meest geconsumeerde graansoort ter wereld en draagt daardoor 
aanzienlijk bij aan de wereldwijde inname van energie en micronutriënten. In de 
sociale media en in een paar populaire boeken zoals bijvoorbeeld “broodbuik” en 
“de voedselzandloper” wezen “boze vingers” de afgelopen jaren naar 
graanconsumptie, in het bijzonder tarwe, als oorzaak van overgewicht, type 2 
diabetes en een reeks van andere chronische ziekten. In dit licht wordt er veel over 
mogelijke oorzaken gespeculeerd. Een veel gesuggereerde reden is dat het huidige 
tarwe door het gebruiken van genetische modificatie is veranderd met als gevolg een 
andere eiwitsamenstelling en een hoger gehalte aan gluten. Dergelijke suggesties 
zijn “uit de lucht gegrepen” en zorgen onder consumenten voor veel verwarring.  
 
Een internationaal researchproject, met als naam “WellonWheat?”, gefinancierd 
door de Nederlandse overheid-Top Sector Agri Food en een reeks van donaties uit de 
granen verwerkende voedselketen, onderzoekt de effecten van oude en recente 
tarwe varianten, vanaf het zaadje in de akker tot het brood op ons bord. 
 

 
 
In dit research consortium wordt bestudeerd hoe omgevingsfactoren (regio, bodem, 
bemesting, klimaat, gewasbeschermers) de tarwekorrelsamenstelling beïnvloeden. 
Tevens wordt nagegaan in hoeverre bewerkingsmethoden zoals malen, gebruik van 
gist of zuurdesem, verschillende deegrijstijden en het bakproces de samenstelling 
van het consumptiebrood beïnvloeden en daardoor mogelijk een effect zouden 
kunnen hebben op het ontstaan van maag-darmklachten zoals die door sommigen 
worden ondervonden. Antwoorden op basis van aantoonbare feiten kunnen helpen 
om de bovengenoemde verwarring omtrent granen en gezondheid, te helpen 
verminderen 
 
Ongeveer 40% van de mensen heeft een specifieke genetische aanleg voor het 
kunnen ontwikkelen van door gluten veroorzaakte immuun- en ontstekingsreacties 
die leiden tot darmwandbeschadiging bij een ziekte die wij coeliacie noemen. Van 
deze 40% ontwikkeld ongeveer 4 % daadwerkelijk deze aandoening. Het feit dat niet 
iedereen die deze genetische aanleg heeft de ziekte ontwikkeld duidt erop dat er 
ander factoren (zoals darmvirus infectie-?-) nodig zijn voor de initiatie van het 
ziekteproces. 
Coeliacie is met grote mate ‘omkeerbaar’ door levensmiddelen te consumeren die 
glutenvrij zijn. Wanneer dat consequent over langere termijn gedaan wordt treedt or 
over het algemeen een goed herstel op.   
Thans kan men met behulp van beschikbare gegevens berekenen dat de wereldwijde 
gemiddelde prevalentie van coeliakie er ongeveer 1% bedraagt (afhankelijk van regio 
variërend van <1% tot > 5%, in Europa 0,4-0,8%). Echter, deze cijfers zijn naar 
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verwachting wat te laag, omdat veel patiënten door de complexheid van 
symptomen/vage klachten niet als coeliacie-patiënten gediagnosticeerd worden.  
 
Naast gluten is aangetoond dat andere graan-eiwitten (oa. Amylsae Trypsine 
Inhibitors- ATIs) die in het meel(stof) aanwezig zijn bij huid/long contact kunnen 
leiden tot allergische reacties. Zij zijn de hoofdoorzaak van bakkersallergie. Tarwe-
eiwitten allergie komt bij 0,2-0,5% van de bevolking voor.  
 
Daarnaast spelen ATI’s ook een mogelijke rol bij een heel kleine groep mensen (een 
paar %) die geen coeliacie-darmschade ontwikkelen maar wel aantoonbare 
ontstekingsreacties van het darmepitheel hebben. Bij deze personen hebben de 
klachten met grote waarschijnlijkheid helemaal niets met gluten te maken maar zijn 
het gevolg zijn van een relatief snelle fermentatie van voedingsvezels (ook wel 
FODMAP genaamd, zoals bijvoorbeeld fructanen) in de darm. Om deze reden wordt 
thans steeds minder gesproken over “non celiac gluten sensitivity” en meer over 
“non celiac wheat sensitivity”.  
 
Het feit dat "glutenvrij" (ten onrechte) als “de gezondere leefstijl” een wereldwijde 
vlucht heeft genomen met een volgerspercentage dat veel hoger is dan dat van 
personen die aantoonbaar aan intolerantieklachten lijden, kan worden verklaard 
door mentale verwachtings-(nocebo) effecten. Uit Engels onderzoek bleek dat 86% 
van de personen die zeker meenden aan glutengevoeligheid te lijden, bij ‘blind 
testen’ aantoonbaar geen enkel effect van gluten ondervonden. 
 
De glutenvrije markt was oorspronkelijk bedoeld voor mensen met 
glutenintolerantie, ook bekend als coeliakie. Dit zeer kleine consumentensegment 
(1%) leidde ertoe dat industriële investeringen voor productontwikkeling zeer 
beperkt bleven.  
Onlangs is dit echter drastisch veranderd als gevolg van het samenkomen van 
verschillende belangrijke door sociale media aangedreven punten van zorg:  
1) Gluten is de oorzaak van overgewicht en chronische ziekten,  
2) Tarwe maakt je ziek,  
3) Koolhydraten zijn slecht voor jou en,  
4) FODMAP's in granen veroorzaken ongemak in de buik.  
 
Dit heeft ertoe geleid dat veel meer consumenten gingen vragen om producten die 
tarwe- en glutenvrij zijn. Deze marktontwikkeling opende een venster voor 
industriële investeringen in de glutenvrije, tarwevrije voedselketen, vergezeld van 
intensieve marketing, waarom “glutenvrij gezonder voor u is’.  
Tegenwoordig bereikt "glutenvrij is goed voor u" de consument dus als een soort 
‘gezondheidsvoordeelverklaring’, een soort van gezonde levensstijl. 
Deze ontwikkeling heeft geleid tot een marktvraag voor andere producten die dit 
"label" ook dragen zoals bars, pizza's, snacks, spreads, bier, etc. Mede door deze 
ontwikkelingen schatten MarketsandMarkets ™ dat de waarde van de glutenvrije 
markt zal stijgen van USD 4,48 miljard in 2018 tot USD 6,47 miljard in 2023, met een 
jaarlijkse groei van 7,6%.  
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Er zijn echter ook tegenkanten van deze ontwikkeling. Veel van het door sociale 
media gegenereerde nieuws lijkt te zijn gebaseerd op verkeerde interpretatie van 
wetenschappelijke gegevens en het selectief uitkiezen (‘cherry picking’) van 
argumenten die passen bij de claim "glutenvrij is beter voor jou".  Daarnaast kan het 
vermijden van graangewassen die enerzijds gluten bevatten maar anderzijds 
wereldwijd een belangrijke bron van energie en voedingsstoffen zijn (Tarwe, Spelt, 
Emmer, Eenkoren, Khorasan, Durumtarwe en Gerst) en deze vervangen door maïs, 
rijst en aardappel, zal de inname van vezels en van daaraan gebonden 
micronutriënten sterk doen afnemen. Een ander punt van zorg is dat veel van de 
glutenvrije producten meer vet, zout en calorieën bevatten, vergeleken met de 
glutenbevattende producten. Als gevolg hiervan wordt de voedingswaarde van veel 
glutenvrije producten vaak slechter gekwalificeerd. Aangezien de prijs van de meeste 
glutenvrije voedingsmiddelen ook nog 2-3 keer hoger is dan die van 
glutenbevattende producten, is de vraag wie daadwerkelijk glutenvrij moet 
consumeren en waarom zeer relevant.  
 
De voedingsindustrie wordt daarom uitgedaagd om actie te ondernemen voor het 
ontwikkelen van meer geschikte alternatieven met een voldoende gehalte aan vezels 
en micronutriënten, tegen een betere prijs. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te 
maken van haver of andere graansoorten die ook vezel- en micronutriëntenrijk zijn 
zoals bijvoorbeeld Amaranth en Teff.  
 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben geleid tot het besef dat in het verleden 
de meeste studies die een focus op de rol van gluteninname en de daaraan 
gekoppelde bio-reactiviteit in de darm over het hoofd zagen dat er met het gluten 
ook andere stoffen worden ingenomen die tegelijkertijd een rol kunnen spelen.  Dit 
geldt ook voor ”geïsoleerde gluten’ bekend als “vitale tarwegluten”, dat veel 
gebruikt in de levensmiddelenindustrie voor het verbeteren van product-technische 
kwaliteiten, o.a. om het rijzend vermogen van deeg te vergroten.  
In dit glutenconcentraat blijken ook alle andere niet oplosbare eiwitten uit het tarwe 
aanwezig te zijn zoals bijvoorbeeld ATI’s en lectinen. Het zou dus goed kunnen zijn 
dat waargenomen effecten niet door gluten zelf veroorzaakt worden maar door een 
ander component. In dit daglicht moet ook worden gezien dat gasvorming in de 
darm, leidend tot een opgeblazen gevoel tot stand komt door fermentatie van 
koolhydraten en niet door gluten-eiwit. In dit kader is het ook goed om te weten dat 
gasvorming in de darm geen ziekte of afwijking is maar een normaal optredend 
effect zoals wij dat bijvoorbeeld ook waarnemen, na het eten van uien, waarin 
soortgelijke snel fermenteerbare voedingsvezels (koolhydraten) zitten. 
 
Vooralsnog is er internationale consensus over het gegeven dat tarwe 
(granen)consumptie niet causaal gekoppeld kan worden aan de steeds verder 
toenemende percentages van overgewicht, obesitas en diabetes type 2 in de 
wereldbevolking. Een reeks van meta-analysen laat zien dat consumptie van 
volkorenproducten (waarvan het merendeel tarwe bevat) in verband staat met een 
significante vermindering van de risico’s voor het ontwikkelen van type 2-diabetes, 
hart- en vaatziekten en darmkanker. Daarnaast wordt er een gunstiger 
gewichtshandhaving op langere termijn waargenomen.  Deze effecten kunnen 
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worden verklaard door de bioactieve componenten die aanwezig zijn in de aleuron-
vezellaag van de zemel 1,2. Verwante metabole veranderingen zoals verbetering van 
de bloedglucoseregulatie, het cholesterolniveau, de bloeddruk en lagere 
serumconcentraties van chronische ontstekingsfactoren (bijv. het hoog-gevoelige C-
reactieve proteïne) ondersteunen een gunstige vermindering van het ziekterisico. Er 
bestaat geen schoen die iedereen past en ook geen voeding die voor iedereen 
gezond is. Dat geldt ook voor tarwe. Een compleet overzicht m.b.t. 
tarwesamenstelling en ongewenste neveneffecten kan worden gevonden in 
meerdere recente wetenschappelijke, deels vrij toegankelijke publicaties3-7 
 
Eerste inzichten van uitgebreid literatuuronderzoek en een reeks van 
projectmeetings van het “WellonWheat?” consortium kunnen als volgt worden 
opgesomd: 

• “In paleo-tijden aten wij geen granen” è is een fabel! 
• Archeologische vondsten van gebruik tarwe, rogge en gerst duiden op > 

40.000 jaar. 
• Vondsten m.b.t het eerst gebakken brood betreffen pitabrood gebakken door 

jagers-verzamelaars in het laat paleolithicum. 
• Ons huidige broodtarwe ontstond door natuurlijke kruising in het wild, zo’n 

11.000 jaar geleden! (niet door ‘genetische modificatie van mensenhand’).  
• Spelt is een tarwesoort (zelfde genen als broodtarwe) en bevat ook gluten! 
• Het tarwe-eiwitgehalte in de graankorrel (dus ook gluten) is over de 

afgelopen decennia afgenomen t.g.v. een gelijktijdige toename van zetmeel5. 
• Oude tarwesoorten (Emmer, Eenkoren) bevatten meer gluten (met name het 

gliadine aandeel) dan het huidige brood tarwe. 
• Kleine verschillen voedingsstoffengehalte tussen “oude” en “nieuwere” 

tarwe varianten zijn m.b.t. gezondheid ‘klinisch niet relevant’ 
• Omgevingsfactoren (temperatuur, regen, droogte, bodem, bemesting) 

hebben meer invloed op de kwantitatieve graansamenstelling dan genetische 
factoren5..  

• Zuurdesem fermentatie reduceert FODMAP-gehalte zeer sterk, bij lange duur 
zelfs tot > 90%. Gistfermentatie (enkele uren)  reduceert FODMAP in 
geringere mate (ca 70%) 

• Er bestaan duizenden zuurdesemvarianten è het maken van een generieke 
uitspraak over effecten is niet mogelijk! 

• Zuurdesem beïnvloedt, afhankelijk van de desem cultuur ook de 
eiwitsamenstelling è of dit leidt tot een betere verdraagzaamheid is een?. 

• Maatregelen om glutenafbraak in deeg te realiseren è resulteren in slechte 
bakeigenschappen 

• Glutenvrije granen: è slechte bakeigenschappen  
• Aanwezigheid en kwantiteit ATI “soorten” (ca. 20 iso-vormen) verschilt per 

graansoort en variant. 
• Rol van ATI’s (welke isovormen doen wat?) bij het ontstaan darmklachten 

(wie wel/niet en waarom?) is nog onduidelijk. 
• Vitaal tarwegluten-isolaat bevat OOK ATIs en andere eiwitten. 
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• Gebruik van Vitaal gluten-isolaat voor het doen van een gevoeligheidstest 
maakt de interpretatie van oorzaak-gevolg effecten moeilijk. Is het gluten, of 
is het een andere component die ook in het gluten-isolaat aanwezig is? 

• Het ontwikkelen van een goede diagnose voor het kunnen vaststellen van 
(niet coeliacie/allergie-) tarwegevoeligheid laat op zich wachten. 

• Naar de huidige inzichten geeft een optelsom van de prevalentie van 
personen met coeliacie, tarweallergie en een schatting van de prevalentie 
van personen met andere vormen van tarwe/gluten gevoeligheid een totaal 
van ca 5% van de bevolking. 

• 95% consumeert tarwe, spelt, rogge en gerst zonder problemen. 
• De consumptie meer volkorenproducten leidt in vergelijking tot consumptie 

van meer geraffineerde witte bloemproducten tot een aanzienlijke 
vermindering van type 2-diabetes, hart en vaatziekten en dikke-darmkanker 

• De effecten van volkoren zijn nog sterker dan die van groenten en fruit.  
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