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Hans kraak

Hoofdredacteur 

Colofon

Als we het over een dieet hebben, hebben we het meestal niet over de 
normale voeding, maar over het (speciale) eten voor iemand met een 
ziekte of aandoening. Mensen die niets onder de leden hebben, die eten 
gewoon; het beste dieet is geen dieet. Iemand met een voedselallergie 
moet op dieet. Zo gezegd, zo gedaan, maar dat laatste valt nog niet mee. 
Want wie echt allergisch is voor een of meer voedingsmiddelen, merkt 
dat in alle vezels van zijn dagelijkse leven. 
Het aantal Nederlanders dat dénkt een voedselallergie te hebben, ligt 
tussen twaalf en twintig procent. Dat is nogal wat. Gelukkig valt het aan-
tal mensen dat gediagnosticeerd is en werkelijk een allergie heeft een 
stuk lager uit, namelijk twee tot drie procent. Zij moeten zich wel houden 
aan een streng dieet om de gevolgen van de allergie te vermijden, zoals 
jeuk, benauwdheid, rode ogen, misselijkheid of in het ergste geval een 
anafylactische shock. En dat bijvoorbeeld na het eten van slechts een 
stukje pinda of iets waar koemelkeiwit in zit.
Waarschuwingen op levensmiddelen voor de boodschappende aller- 
gische patiënt zijn er alom. Desondanks komen onbedoeld toch nog veel 
patiënten met een allergeen in aanraking. Veel producten waarop geen 
waarschuwing staat, blijken toch allergenen te bevatten. Daar komt bij 

dat in een groot deel van de producten met een waarschuwing (may con-
tain) juist geen allergenen blijken te zitten. De allergenenetiketering laat 
nogal eens te wensen over. Een verzachtend excuus hiervoor is de com-
plexiteit van de voedselproductieketen. Maar dat verandert vooralsnog 
niets voor de  allergiepatiënt, die toch al niet zo’n ruime keuze heeft.
Lekker uit eten gaan is voor veel patiënten ook geen voor de hand liggen-
de optie. Pety Breugem, kok en diëtiste van restaurant Karakter in Rotter-
dam, bevestigt dat specifieke kennis over diëten, voedselovergevoelig- 
heden en allergieën vaak ontbreekt bij horecapersoneel. ‘Meestal gaat 
het toch fout in de restaurants’, zegt ze. ‘Bij een glutenvrijdieet worden 
soms alle zetmeelproducten onnodig geschrapt. Ook wordt niet gelet op 
producten die wel sporen van tarwe bevatten (zoals sojasaus). Het glu-
tenvrij brood wordt bij het uitserveren naast het normale brood gelegd. 
Het koemelkeiwitvrije dieet wordt verward met een lactose-intolerantie. 
Ook alternatieven als geitenkwark en sojamelk worden nog niet vaak  
gebruikt. De allergiepatiënt zou hier best naar kunnen informeren.’
Uit de artikelen in dit themanummer komt naar voren dat extra inspan-
ningen op een aantal terreinen, zoals etikettering en het productaanbod, 
tot een betere kwaliteit van leven van de allergiepatiënt kunnen leiden. 

uit eten met een dieet
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