S

teeds meer mensen willen glutenvrije voeding omdat ze er niet
goed tegen zouden kunnen. Toch
neemt het percentage voedselintoleranties volgens de experts niet toe. Hoe kan
dat dan?
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Zelfs de rijstwafels pronken met het
label glutenvrij op de verpakking. Super
mooi. Maar ook een inkoppertje, aangezien rijst sowieso geen gluten bevat.
‘Gluten zijn een soort eiwitten in tarwe,
gerst en rogge’, vertelt Harry Wichers,
allergieonderzoeker bij Fresh Food &
Chains. ‘Glutenvrije diëten worden voorgeschreven aan mensen met coeliakie.
Naar schatting lijdt ongeveer 1 procent
van de bevolking aan deze aandoening
en zij worden erg ziek van zelfs een klein
beetje gluten. Deze mensen hebben
een enzym in de darmen dat gluten-eiwit omzet in een andere stof waar het
immuunsysteem sterk op reageert waardoor het de eigen darmen beschadigt,
wat onder andere leidt tot darmklachten
en groeistoornissen. De diagnose coeliakie is lastig te stellen, hiervoor is onder
andere een darmbiopt nodig, waarbij de
schade aan de darm zichtbaar is.
Daarnaast is er een groep mensen met
zogeheten ‘non-coeliakie gluten sensitivity’ (NCGS). De meeste klachten zijn
subjectief en lopen uiteen van buikpijn,
diarree, hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Mensen merken dat
klachten verdwijnen als ze geen gluten
eten. ‘Het is nog niet precies duidelijk
wat het onderliggende mechanisme
hierbij zou zijn en er wordt ook gezegd
dat het vooral tussen de oren zit’, vertelt

Wichers. Het zogenaamde nocebo-effect: hoe meer je erover leest en hoort,
des te eerder ga je dat ook bij jezelf herkennen. Wichers: ‘Ik kan dat niet goed
beoordelen. Maar als mensen zich dan
beter voelen, moeten ze vooral stoppen
met gluten.’
Naast gluten kunnen ook andere
bestanddelen darmklachten veroorzaken: de FODMAPS, de fermenteerbare
oligo-, di-, en monosachariden en polyolen. Dat zijn koolhydraten die onder
meer in granen, appels, uien, knoﬂook
en melk zitten. Sommige mensen verteren deze slecht. Bacteriën in de dikke
darm gaan er vervolgens mee aan de
haal, wat darmklachten geeft. Omdat ze
ook in producten met gluten zitten, is
het vaak moeilijk om onderscheid
te maken.
Volgens Wichers kan het
geen kwaad om glutenvrij te
eten. ‘Er zijn genoeg andere
voedingsmiddelen waar je
vezels, eiwit en vitamines uit
kunt halen. Je moet ook bedenken dat we pas gluten eten sinds
het ontstaan van de landbouw, toen
we granen gingen verbouwen. Daarvoor
kwamen we misschien wel eens verdwaalde gluten tegen, maar 98 procent
van ons bestaan deden we het in
principe prima zonder gluten.’
Conclusie: Glutenallergie is zeldzaam, maar als een glutenvrij
dieet zorgt dat je je beter voelt,
vooral doen. tl

‘98 procent van
ons bestaan
deden we het
in principe
prima zonder
gluten’
Harry Wichers,
Allergieonderzoeker bij
Fresh Food & Chains.

WUR wil lering trekken uit de coronacrisis met het programma Erraze: Early
Recognition and Rapid Action in Zoonotic Emergencies. Hiermee ontstaat een
Wagenings platform van bijvoorbeeld
virologen, ecologen, economen, dier- en
communicatiewetenschappers.
We willen beter voorbereid zijn op de
volgende uitbraak van een gevaarlijk en
besmettelijk virus. Daarbij wil WUR vooral beter zicht krijgen op zoönosen, de
ziekteverwekkers die van dier op mens
kunnen overspringen. ‘Wageningen Bio-

We worden dagelijks
overspoeld met soms
tegenstrijdige informatie.
Hoe zit het nu precies?
In deze rubriek geeft een
wetenschapper antwoord
op jullie prangende vragen.

veterinary Research doet al veel onderzoek aan zoönosen; hoe ze de gastheer
infecteren en hoe ze zich verspreiden’,
zegt programmacoördinator Joukje Siebenga. ‘Maar in dit programma kijken we
veel breder. We weten ook veel van de
ecologie van virussen en wilde dieren en
hoe de klimaatverandering hun verspreiding en contacten beïnvloedt. Die kennis brengen we bij elkaar in Erraze.’
Zo wil WUR de hotspots in de wereld
aanwijzen waar de zoönosen van dier
naar mens kunnen overgaan. Dus plekken waar wilde dieren in contact komen
met vee, huisdieren en mensen. Daarbij
gaat het niet alleen om de wet markets
waar wilde dieren levend worden verkocht, maar ook op plekken in tropisch

Door te vragen word
je wijzer. Durf jij ’m
te stellen? Mail naar
redactie@resource.nl
Illustratie Marly Hendricks

WUR wil hotspots aanwijzen: plekken waar wilde dieren in contact komen met vee,
huisdieren en mensen. Foto Shutterstock

regenwoud waar de veehouderij oprukt.
En ook de intensieve veehouderij in
Nederland, waar vogelgriep van trekvogels op kippen kan overgaan, is zo’n
hotspot. Door kennis over klimaatverandering en veranderend landgebruik in te
brengen, krijgt Erraze ook zicht op hoe

‘Google ziet de griepgolf
eerder dan het RIVM’
deze hotspots verschuiven.
Daarnaast wil het Wageningse pandemie-platform zorgen dat onbekende
virussen sneller worden gedetecteerd,
door gerichte surveillance in de hotspots. Dat vereist vooral meer samenwerking tussen virologen en epidemiologen, maar ook gedragswetenschappers
en economen. ‘Google ziet de griepgolf
eerder dan het RIVM, door het zoekgedrag van mensen. Ook die data moeten
we analyseren en bij elkaar brengen.’ as

Ook in China is een gmo-debat
De Chinese regering is genuanceerd voorstander van ontwikkeling van genetisch
gemodificeerde (gm) plantenrassen, Chinese burgers op sociale media zijn
overwegend tegen. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Yan Jin.

De Chinese regering heeft sinds 2002
de import van ruim vijftig gm-gewassen
geaccepteerd die dienen als veevoer en
bouwmateriaal. Maar de regering geeft
tot dusverre geen toestemming om
gm-gewassen in China te verbouwen,
met uitzondering van enkele non-food
gewassen. Het Chinese ministerie van
landbouw wil de geleidelijke introductie
van de verbouw van gm-gewassen.
De regering heeft 35 miljard dollar in
ontwikkeling van dergelijke gewassen
geïnvesteerd.

Maar Chinese consumenten zijn kritisch
over gm-gewassen. Jin onderzocht
het online debat over gmo’s op Weibo,
het Chinese Twitter, tussen 2013 en
2020. Dat debat wordt gedomineerd
door anonieme opponenten van

Chinese consumenten
zijn kritisch over
gm-gewassen, mede
vanwege een aantal
schandalen

gm-gewassen. Jin vond 778 duidelijke
meningen over gm-gewassen, waarvan
632 tegen waren. Dat komt door enkele
schandalen. Zo was de Chinese overheid
niet transparant over de toelating
van insectresistente gm-rijst, waarop
Greenpeace in 2014 aantoonde dat er
gm-rijst werd verbouwd in China zonder
officiële toestemming. Dat leidde tot
forse kritiek op Weibo.
De resultaten van Jin passen in eerder
Chinees onderzoek, waaruit blijkt dat
de bevolking de regering wantrouwt op
het gebied van voedselveiligheid – denk
maar aan de melamine-affaire. as
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Hoe zit het met de explosie
aan gluten-allergieën?
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