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marloes Collins wil kennis voedselallergieën bij elkaar brengen

‘diëtist moet centraal staan’

Maurice de Jong

Marloes Collins (40) begon een online allergiesupermarkt toen er in 
Nederland nog nauwelijks producten verkrijgbaar waren voor 
mensen met een voedselallergie. Daarna volgde het organiseren 
van bijeenkomsten en opleidingen. Ook schreef ze een kookboek en 
publiceerde een kinderboek over allergieën. ‘Ik wil meehelpen 
voedselallergieën bespreekbaar te maken.’

‘Meneer Pindakaaspot, zet uw deksel op. En anders zal ik over u heen 
komen staan. Dan zal ik u laten weten hoe het is om het benauwd te 
hebben.’ De pindakaaspot zet zijn deksel op. En de jampot kan – let-
terlijk – opgelucht ademhalen. In de middag is zijn benauwdheid 
helemaal weg.

Jampot en pindakaaspot Het verhaal over de jampot die in 
een glasbak terechtkomt en dan last krijgt van pinda-allergie is 
Marloes Collins’ favoriete hoofdstuk uit het boek Alles over mijn aller-
gie, dat ze zelf publiceerde. Het boek heeft als doel om allergie onder 
kinderen op een leuke manier bespreekbaar te maken. ‘Als je dit voor-
leest in de klas, dan snap je beter wat een kind meemaakt’, zegt Col-
lins, grondlegger van de website allergieplatform.nl. Achter in het 
boek kunnen kinderen hun naam opschrijven en no teren wat ze wel of 
niet mogen eten. Om die reden kunnen ze ook streepjescodes plak-
ken. ‘Je plakt de streepjescode erin omdat je niet alle voedingsmidde-
len mag hebben. In sommige paprikachips zit bijvoorbeeld weipoeder, 
waarvoor sommige kinderen allergisch zijn. Je mag alleen bepaalde 
soorten. Dan is een streepjescode belangrijk.’ 
Een voedselallergie kan een groot struikelblok voor ouders vormen 
om voor hun kroost een school te vinden, ontdekte Collins via Twitter. 

Bij een pinda-allergie kan al een heftige reactie optreden bij alleen de 
geur van pinda’s of pindakaas. Kleuters met broodjes pindakaas of 
met het broodbeleg aan hun handen: het gevaar schuilt in ieder hoek-
je. ‘Ouders moeten vertrouwen hebben in een goede hygiëne. Lera ren 
moeten bijvoorbeeld zeggen: ‘geen pindakaas in de klas’. In de  
Verenigde Staten krijgen passagiers in sommige vliegtuigen al geen 
pinda’s of pindakaas meer.’

allergie supermarkt In 2003 begon Collins met een webwin-
kel voor producten zonder allergenen. Daarna breidde ze haar ‘aller-
gie-imperium’ rap uit. De jaar lijkse allergiebeurs kwam erbij (vanwege 
economische tegenwind niet dit jaar) en de AllergieAcademie. Die 
laatste is in het leven geroepen voor zorgprofessionals zoals diëtisten 
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‘Doorverwijzen naar een diëtist 
gebeurt nog te weinig’

marloes Collins wil met de publiCatie van een kinderboek over 

allergie het onderwerp meer bespreekbaar  maken.
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en verpleegkundigen. De AllergieAcademie richt zich op scholing en 
preventie, bijvoorbeeld door het geven van nascholingen en kookwork-
shops. Collins: ‘We richten ons op zoveel mogelijk allergieën. Het is 
ook goed dat bijvoorbeeld diëtisten weten wat de praktijkondersteuner 
doet.’ Een medische adviescommissie met wetenschappers en zorg-
professionals waarborgt de kwaliteit van cursussen en nascholing. 
Met deze initiatieven wil Collins de bekendheid van haar allergiesuper-
markt vergroten en het delen van kennis bevorderen. De allergiebeurs 
is zo’n platform waar verschillende partijen zoals patiënten, zorg- 
professionals en andere belanghebbenden bij elkaar komen, weet Col-
lins. Ze zet nu ook teleconsulten, e-learning, chats en videopresenta-
ties in voor het over brengen van informatie. 

sociale media Collins maakt regelmatig gebruik van sociale me-
dia om de discussie over voedselallergie gaande te houden. Ze heeft 
echt een passie ontwikkeld voor het onderwerp. Iets dat ze van tevo-
ren nooit had kunnen bevroeden. Collins is een echte zakenvrouw die 
beginnende ondernemers hielp hun eigen zaak op te zetten. Ze deed 
de mts en ging daarna bedden importeren uit Australië. Tussendoor 
behaalde ze nog haar propedeuse informatica. Maar in 2003 verander-
de haar le ven voorgoed toen ze ontdekte dat haar jongste dochter 
Maaike – pas zes weken oud – last had van koemelkallergie. Een niet 
ongewoon probleem onder kinderen, zo ondervond ze. Iedereen uit 
haar omge ving kende wel iemand met een allergie of intolerantie. Col-
lins kwam er al snel achter dat goede informatie hierover schaars was 
en lekkere voedingsmiddelen voor mensen met een allergie al hele-
maal. Onder het motto ‘Lekker leven met een allergie’ startte de be-
zorgde moeder haar online Allergiesupermarkt. 
In die begintijd importeerde ze praktisch al haar allergenenvrije voe-
dingsmiddelen (vooral gemaksproducten) uit het Verenigd Koninkrijk. 
‘Met een allergie valt prima te le ven, maar je moet alles zelf maken. 
Als je kleine kinderen hebt, heb je daar niet altijd zin in. Je wilt ook 
weleens een blik soep opentrekken’, zegt Collins. Tegenwoordig haalt 
ze haar spullen uit Nederland waar de verkrijgbaarheid van producten 
zonder allergenen de laatste jaren flink steeg. Maar de kracht van Col-
lins’ online supermarkt is keuze. ‘Bij mij hebben klanten geen keuze 

uit drie soorten koekjes, maar uit veertig. Het verzorgingsgebied van 
een supermarkt is klein; ze gaan dus geen dertig meter allergieproduc-
ten in hun assortiment opnemen.’ 
Voedselallergieën worden de laatste jaren beter vastgesteld, signaleert 
Collins. Toen haar dochter klein was en maar bleef huilen, zorgde Col-
lins’ eigen speurwerk uiteindelijk voor de diagnose voedselallergie. 
‘Het zit nu meer in de hoofden van artsen dat als een kind zonder  
reden blijft huilen, het weleens een voedselallergie kan zijn.’

centrale rol diëtist Collins’ ziet een centrale rol weggelegd 
voor de diëtist als het gaat om voedselallergieën. Gewapend met prak-
tische kennis kan deze gezondheidsprofessional helpen met het  
samenstellen van een dieet. Voor een allergiepatiënt ligt de drempel 
om te bellen met praktische vragen bij een diëtist vaak lager dan bij 
een arts. Collins’ pleit er dan ook voor om mensen met een allergie 
vaker door te verwijzen naar een diëtist. Die kan de persoon in kwestie 
dan begeleiden in zijn dieetpatroon. ‘Dat doorverwijzen gebeurt nu te 
weinig.’  
Collins heeft al haar initiatieven over voedselallergieën gebundeld op 
de website allergieplatform.nl. Zo valt de website allergiediëtist.nl ook 
onder deze paraplu. ‘Een diëtist die allergiespecialist is, kan zich hier-
voor aanmelden. Zij krijgt dan een pagina waarop foto en het specia-
lisme worden vermeld. ‘Dit is kosteloos’, legt Collins uit. Op de web-
site staan ook nog tips voor recepten zonder allergenen. Het is nog 
een hele opgave, het bijhouden of er in een voedingsmiddel stoffen 
zitten die allergische reacties veroorzaken. Voor de producten uit haar 
allergie supermarkt probeert Collins dit zo goed mogelijk te doen. 
‘Maar honderd procent zekerheid heb je nooit. Als er verbeterde 
samenstel ling op een product staat, dan is iedereen op zijn hoede.’

schakel patiënt en professional Collins wil benadrukken 
dat ze zichzelf absoluut niet ziet als specialist voedselallergieën. ‘Ik 
fungeer als schakel tussen professionals en patiëntenverenigingen, 
breng partijen bij elkaar. Ook wil ik voedsel allergieën bespreekbaar 
maken.’ Met alle initiatieven verenigd op allergieplatform.nl verdient 
Collins een beetje. Genoeg om rond te komen, maar zeker geen vet-
pot. ‘Je moet echt passie voor voedselallergie hebben, want anders 
moet je er niet aan beginnen.’ Dochter Maaike is inmiddels acht jaar 
en over haar allergie heen gegroeid. Dat gebeurt vooral bij gevoelig-
heid voor koemelk of kippenei. Maar het kan ook andersom. ‘Ik heb 
bijvoorbeeld een klant van 92 die hoorde dat ze opeens glutenvrij 
moest gaan eten.’

meer informatie
bekijk op www.allergieplatform.nl de initiatieven op het 
gebied van voedselallergieën.

Collins’ 

ontwikkelde een 

speCiaal kookboek 

voor mensen met 

een voedsel

allergie.


