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‘In het ziekenhuis hadden ze geen eten voor me’.
Week van de Coeliakie 2019: aandacht voor glutenvrij eten in ziekenhuizen

Mensen met coeliakie moeten hun hele leven lang een streng glutenvrij dieet volgen. Gluten, een
eiwit dat voorkomt in tarwe en andere graansoorten zorgt er voor dat het lichaam zichzelf stuk
maakt. Deze auto immuun ziekte treft 1% van de Nederlanders. Voor hen is het belangrijk dat
veilig glutenvrij eten beschikbaar is om een volwaardig leven te kunnen leiden. In de supermarkt
natuurlijk, maar ook op het werk, op school, in restaurants of in het ziekenhuis. In de praktijk
levert dat echter nog te vaak problemen op. Er is geen glutenvrij eten beschikbaar, of er kan niet
gegarandeerd worden dat het ook echt veilig glutenvrij is.

Vandaag, 16 mei, de Internationale Dag van de Coeliakie start de Week van de Coeliakie 2019. Dit
jaar vraagt de Nederlandse Coeliakie Vereniging aandacht voor volwaardig eten in ziekenhuizen.
In de praktijk blijkt dat er te vaak geen volwaardige glutenvrije maaltijd beschikbaar is bij dag- of
langdurige opname. Het televisieprogramma KASSA deed hier al eerder onderzoek naar. Het
afgelopen jaar kreeg de Nederlandse Coeliakie Vereniging veel meldingen: ‘ toen ik werd
opgenomen voor een chirurgische ingreep bleek er s avonds geen eten beschikbaar. De volgende
ochtend was er alleen maar een rijstwafel..’ Of: ‘ik had voor de zekerheid m’n eigen eten
meegenomen en dat was maar goed ook’.

Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Coeliakie Vereniging: ‘Natuurlijk zijn er ook
ziekenhuizen waar het wel goed gaat, maar bij een te groot aantal lijkt het niet goed geregeld. We
vragen alle andere ziekenhuisdirecties – en diëtisten om bestendig beleid te maken voor patiënten
met coeliakie die te gast zijn. Natuurlijk helpen we daar graag bij. We vinden dat alle patiënten
recht hebben op een gezonde volwaardige maaltijd in het ziekenhuis, ook als je coeliakie hebt’.

In de Week van de Coeliakie staan diverse activiteiten gepland waaronder een enquête onder
leden over hun ervaringen. Ook wordt een ziekenhuis aan het woord gelaten die het prima voor
elkaar heeft. Voor meer informatie www.glutenvrij.nl

Coeliakie
Coeliakie is een auto-immuunziekte die voorkomt bij meer dan 1% van de Nederlandse bevolking.
Er zijn in Nederland 35.000 diagnoses bekend. Een grote groep mensen, ongeveer 135.000, heeft
coeliakie en kampt met diverse klachten, maar weet dit niet. Mensen met coeliakie moeten een
heel leven lang een streng glutenvrij dieet volgen. Gluten komt voor in tarwe en zit in heel veel
voedingsproducten verwerkt. Coeliakie gaat gepaard met verschillende (buik-)klachten, variëren

van vervelend tot invaliderend. Mensen met coeliakie geven een relatief laag cijfer aan hun
kwaliteit van leven. Er moet meer onderzoek komen waardoor coeliakie voorkomen kan worden.

