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“Beste	  dokter,	  zoals	  u	  weet	  heeft	  mijn	  man	  glutenallergie.	  Nu	  vroegen	  we	  ons	  nu	  af	  hoe	  we	  dit	  bij	  
ons	  Marieke	  (2m)	  kunnen	  voorkomen.	  Geven	  we	  best	  geen	  gluten	  het	  eerste	  jaar?”	  	  Het	  is	  een	  vraag	  
die	  velen	  onder	  ons	  wel	  al	  eens	  gekregen	  hebben.	  	  

Tot	  ongeveer	  een	  jaar	  geleden	  zouden	  we	  geadviseerd	  hebben	  om	  kleine	  hoeveelheden	  gluten	  aan	  
te	  bieden	  tussen	  de	  leeftijd	  van	  4-‐6	  maand	  (en	  dan	  nog	  liefst	  met	  verder	  zetten	  van	  de	  
borstvoeding).	  Een	  Zweedse	  studie	  (2000)	  had	  immers	  aangetoond	  dat	  de	  prevalentie	  van	  coeliakie	  
steeg	  door	  een	  vroege	  introductie	  van	  gluten,	  terwijl	  een	  Amerikaanse	  observationele	  studie	  (2005)	  
minder	  coeliakie	  zag	  bij	  een	  introductie	  tussen	  4-‐6	  maand.	  Hoewel	  deze	  laatste	  studie	  prospectief	  
opgesteld	  was,	  plaatste	  de	  JAMA	  toch	  een	  ‘waarschuwende	  editorial’	  bij	  dit	  artikel	  die	  wees	  op	  een	  
paar	  methodologische	  zwaktes.	  	  

In	  2014	  verschenen	  twee	  studies	  in	  het	  NEJM	  (PreventCD	  Vriezinga	  SL	  et	  al.	  en	  CELIPREV	  Lionetti	  E	  et	  
al.)	  die	  aantoonden	  dat	  noch	  het	  tijdstip	  van	  gluten-‐introductie	  noch	  de	  duur	  of	  aanwezigheid	  van	  
borstvoeding	  een	  invloed	  had	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  coeliakie,	  maar	  dat	  de	  enige	  risicofactor	  het	  
HLA	  genotype	  was	  .	  

De	  huidige	  studie	  bevestigt	  deze	  resultaten.	  6436	  kinderen	  kregen	  een	  jaarlijkse	  screening	  voor	  
coeliakie	  vanaf	  de	  leeftijd	  van	  2j.	  Kinderen	  die	  tweemaal	  na	  elkaar	  positief	  testen	  voor	  tTGA,	  werden	  
verwezen	  naar	  een	  kindergastro-‐enteroloog	  voor	  bevestiging	  van	  de	  diagnose.	  Ouders	  hielden	  een	  
dagboek	  bij	  over	  het	  tijdstip	  van	  introductie	  van	  elke	  nieuw	  voedingsbestanddeel	  bij	  hun	  kind.	  Uit	  
deze	  studie	  leren	  we	  dat	  van	  de	  6436	  kinderen	  er	  773	  (12%)	  positief	  testen	  voor	  tTGA	  en	  dat	  307	  
(5%)	  gediagnosticeerd	  werden	  met	  coeliakie.	  De	  introductie	  van	  gluten	  in	  het	  dieet	  verschilde	  van	  
land	  tot	  land	  (mediaan:	  21.7w	  in	  Zweden;	  26.3w	  in	  Finland	  en	  30.4w	  in	  de	  VS	  en	  Duitsland),	  in	  de	  
hele	  studie	  kregen	  6%	  van	  de	  kinderen	  gluten	  voor	  de	  leeftijd	  van	  4	  maand.	  De	  onderzoekers	  
concluderen	  dat	  de	  vroege	  of	  late	  introductie	  (voor	  of	  na	  6m)	  niet	  geassocieerd	  was	  met	  een	  
gestegen	  tTGA	  of	  coeliakie.	  De	  enige	  risicofactoren	  die	  ze	  weerhielden	  waren:	  HLA	  genotype	  DR3-‐
DQ2,	  familiaal	  voorkomen	  van	  coeliakie,	  vrouwelijk	  geslacht	  en	  woonplaats	  in	  Zweden.	  

Helaas	  betekent	  deze	  studie	  niet	  het	  einde	  van	  onze	  lees-‐odyssee	  over	  coeliakie.	  Zo	  weten	  we	  nog	  
steeds	  niet	  met	  zekerheid	  waarom	  coeliakie	  toeneemt	  (met	  een	  factor	  5	  gedurende	  de	  laatste	  50j).	  
De	  prevalentie	  van	  de	  relevante	  HLA	  genotypes	  is	  immers	  niet	  recent	  toegenomen,	  de	  hoeveelheid	  
gluten	  in	  tarwe	  is	  niet	  veranderd,	  bijna	  99%	  van	  de	  bevolking	  consumeert	  gluten…	  Wetenschappers	  
zijn	  nog	  steeds	  op	  zoek	  naar	  andere	  mogelijke	  risicofactoren:	  keizersnede,	  perinatale	  en	  pediatrische	  
infecties,	  het	  gebruik	  van	  antibiotica	  en	  protonpompinhibitoren,	  ons	  microbioom,	  de	  verwerking	  van	  
gluten	  door	  de	  voedingsindustrie,…	  Recent	  verschijnen	  ook	  meer	  publicaties	  rond	  het	  fenomeen	  



“non-‐celiac	  gluten	  sensitivity”,	  een	  entiteit	  waarvan	  we	  het	  klinisch	  belang	  nog	  niet	  kunnen	  
inschatten.	  

Er	  zit	  dus	  niets	  anders	  op	  dan	  de	  recente	  literatuur	  te	  blijven	  lezen	  met	  een	  enthousiaste	  maar	  
kritische	  houding…	  
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