
Symptomen van coeliakie bij kinderen

Coeliakie 
bij kinderen

33.600 1 op 8
Coeliakie komt voor op iedere 

leeftijd, ook bij baby’s vanaf 
het moment dat hun voeding 
 gluten bevat. Bij slechts van 

1 op de 8 kinderen in Nederland 
met coeliakie is de diagnose 

coeliakie vastgesteld.

In Nederland hebben 
zo’n 33.600 kinderen 

coeliakie.

Wat is coeliakie? 
Coeliakie is een auto-immuun-

ziekte die wordt geactiveerd door 
het eten van gluten. Gluten is een 
eiwit dat van nature voorkomt in 
tarwe, rogge en gerst. Gluten zit 
ook in producten die van deze 

granen zijn gemaakt.
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De Glutenscreen studie is bedoeld om coeliakie vroegtijdig op te 
 sporen bij  kinderen tussen de 12 maanden en 4 jaar. Dat gebeurt op de 
 consultatiebureaus in de regio Kennemerland. Hoe eerder we coeliakie 

 opsporen hoe beter we de gevolgen van deze ziekte, zoals een tekort aan ijzer 
en andere voedingsstoffen of een groeiachterstand, kunnen voorkomen.

Zo werkt de Glutenscreen studie

3. Uitnodiging vingerprik
De ouders wordt gevraagd toestemming te verlenen 
voor een vingerprik bij hun kind. Hiervoor wordt een 

vervolgafspraak gemaakt.

4. Vingerprik
Met behulp van een vingerprik op het consultatiebureau 

kan in één druppel bloed de aanwezigheid van   
coeliakie-antistoffen worden aangetoond. De kans hierop 

is ongeveer 2%.

5. Vervolgonderzoek
 Indien coeliakie-antistoffen in het bloed aanwezig zijn, 

neemt een verpleegkundige van het LUMC binnen 48 uur 
contact op om eventuele vragen te beantwoorden. Binnen 3 
weken zal voor verder onderzoek een afspraak plaatsvinden 

op de polikliniek kindergeneeskunde in het LUMC.

6. Afspraak bij diëtist voor
glutenvrij dieet

Coeliakie kan goed behandeld worden. Een levenslang 
glutenvrij dieet heeft een positief effect op de gezondheid 

en de kwaliteit van leven van kinderen met coeliakie.

7. Controle
Nadat het kind een tijd lang het glutenvrij dieet heeft 

gevolgd, wordt het kind gewogen en zal de kinderarts in het 
LUMC het kind ter controle aan de hand van een bloedprik 

onderzoeken hoeveel coeliakie-antistoffen in het bloed 
aanwezig zijn. 
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Kijk voor meer informatie over de 
 Glutenscreen studie op glutenscreen.nl 

1. Uitnodiging deelname onderzoek
Ouders van alle kinderen tussen de 12 maanden en 4 jaar die 
het consultatiebureau in de regio Kennemerland bezoeken, 
zullen worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. 

2. Vragenlijst
De vragenlijst bestaat uit een aantal vragen die te maken 
hebben met coeliakie. Bijvoorbeeld: “Heeft u kind langer 

dan 3 weken last van buikpijn?”
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Kijk voor meer informatie over coeliakie en glutenvrij leven op www.glutenvrij.nl

Kijk voor meer informatie over coeliakie en glutenvrij leven op www.glutenvrij.nl

Indien u vragen heeft over de Glutenscreen studie kunt u contact opnemen met  Wilma 
Ninaber- de Jong of Yvonne Wijkhuisen. U kunt ook een email sturen naar 

glutenscreen@lumc.nl.

http://glutenscreen.nl
http://www.glutenvrij.nl
http://www.glutenvrij.nl

