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Kan een sprintje een anafylactische reactie oproepen?

Inspanning en voedselallergie
De meeste mensen met voedselallergie reageren direct na het innemen van het voedsel
waarvoor ze allergisch zijn. Maar er is ook een categorie die pas last krijgt van allergenen
nadat ze zich hebben ingespannen, al dan niet in combinatie met andere factoren.
Redactielid Vera Hendriks zocht uit wat inspanningsafhankelijke anafylaxie (ofwel FDEIA)
inhoudt, hoe het (mogelijk) wordt veroorzaakt en waar je terecht kunt met je vragen.
Wat is FDEIA?
FDEIA staat voor ‘Food-Dependent ExerciseInduced Anafylaxis’. In het Nederlands noemen
we het ‘voedselafhankelijke inspanningsgeïnduceerde anafylaxie’. Mensen met FDEIA kunnen
anafylactische reacties krijgen als ze zich inspannen
na het eten van een voedingsmiddel waarvoor
ze allergisch bevonden zijn. Zo zijn er verhalen
bekend van sporters die in elkaar zakten tijdens
een marathon en van kinderen die na een pastamaaltijd gingen voetballen en op de eerste hulp
belandden.
FDEIA kan in principe door alle mogelijke allergenen worden veroorzaakt. Een vaker voorkomende
variant van FDEIA is WDEIA, waarbij de W staat
voor ‘wheat’ oftewel tarwe. Andere allergenen
die relatief vaak worden genoemd als het om
FDEIA gaat zijn tomaat, schelp- en schaaldieren
en selderij.
Omdat de symptomen van FDEIA soms moeilijk
te herleiden zijn, of omdat de aandoening lastig
onomstotelijk is te bewijzen, is het onduidelijk
hoeveel patiënten met FDEIA er precies zijn. Er is
geen nationale registratie van FDEIA-patiënten in
Nederland.

Alle vormen van inspanning
kunnen tot een reactie leiden,
van hardlopen tot paadjes harken

FDEIA is niet hetzelfde als allergie die verergert
door inspanning. Bij ‘normale’ allergiepatiënten
kan een allergische reactie soms heftiger worden,
bijvoorbeeld als je na het eten van iets verkeerds
snel naar huis rent om je adrenaline-auto-injector
te pakken. Maar bij FDEIA is de inspanning echt
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een voorwaarde om een allergische reactie uit te
lokken. Je kunt iets eten zonder ziek te worden, of
je inspannen zonder problemen, maar pas als je
het vlak na elkaar doet, loop je kans op een anafylactische reactie.

Oorzaken
Voor allergologen is FDEIA een flinke kluif, want
oorzaken, symptomen en de tijd tussen inname
en reactie wisselen van patiënt tot patiënt.
En ook kan de reactie per keer verschillen. Soms
eet je, ga je sporten en heb je nergens last van.
Een andere keer kan precies hetzelfde resulteren
in een anafylactische reactie met spoedopname
in het ziekenhuis. Alle vormen van inspanning
kunnen tot een reactie leiden, van hardlopen
tot paadjes harken.
Omdat de reactie per keer zo wisselend kan zijn,
denken allergologen en onderzoekers dat er nog
meer factoren meespelen bij het opwekken van
anafylaxie bij FDEIA-patiënten. Bijvoorbeeld de
omgevingstemperatuur: de overgang van een
koude buitenlucht naar een warme omgeving
kan misschien een rol spelen. Andere factoren
die waarschijnlijk bijdragen aan het uitlokken
van een allergische reactie bij inspanning zijn
allergische aanleg (atopie), hormonale waarden
(vooral bij vrouwen), het innemen van pijnstillers
als ibuprofen of aspirine (NSAIDs), alcohol, de
doorlaatbaarheid van je darm en je weerstandsniveau.
Definitieve bewijzen voor deze factoren zijn nog
niet gevonden, hoewel er intussen wel een test
bestaat voor omega-5-gliadine (Tri a19), het
belangrijkste allergeen(-component) bij patiënten
met WDEIA. Omega-5-gliadine zit in glutenhoudende granen, dus naast tarwe ook in rogge,
gerst en spelt. Overigens zijn veel patiënten
gesensibiliseerd voor omega-5-gliadine, zonder
WDEIA of tarwe-allergie te hebben.

Testen op FDEIA
Er wordt ook in Nederland onderzoek gedaan
naar het hoe en waarom van FDEIA, bijvoorbeeld
door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam.
Allergoloog Maurits van Maaren en wetenschappelijk onderzoeker Nicolette de Jong hebben
geprobeerd een manier te vinden om patiënten
objectief te testen op WDEIA. Dat deden ze door
vijf patiënten boterhammen (van tarwe) te geven
en ze daarna op een loopband te zetten. De provocatie was dubbelblind en placebogecontroleerd,
wat betekent dat zowel de patiënten als de onderzoekers niet weten of ze echte tarwe binnenkrijgen,
of een product dat erop lijkt. Nicolette de Jong
vertelt: ‘In eerste instantie gebeurde er weinig.
Het bleek dat de hoeveelheid tarwe in de boterhammen niet genoeg was. Later hebben we de
boterhammen vervangen door pannenkoekjes.
We merkten daarnaast dat enkele minuten op
een loopband niet voldeed. Het moest echt tot
een hartslag van 120 komen. Elke drie minuten
verhoogden we de hellingshoek en de snelheid.
De meeste patiënten houden dat maar negen tot
twaalf minuten vol. Twee van de vijf keer is het
ons gelukt een reactie op te wekken.’
Aan de hand van deze tests en daaropvolgend
onderzoek ontwikkelde het Erasmus MC een
protocol om FDEIA/WDEIA op een gestandaardiseerde manier te kunnen vaststellen. Dat protocol
is nu verspreid onder allergologen en huisartsen.
Toch blijft het onomstotelijk aantonen van de
aandoening lastig, want hoe weet je dat huiduitslag niet veroorzaakt wordt door kou?
Of benauwdheid door inspanningsastma?
‘Het verschil zit hem in de combinatie van
symptomen. Een allergoloog kan je helpen
de goede verklaring te vinden’, aldus De Jong.

Kinderallergoloog Monique Gorissen over nieuwe inzichten

Door eczeem kun je allergisch worden
Kinderen met eczeem hebben meer kans op het ontwikkelen van
allergie. Als stoffen via een kapotte huid in het lichaam komen,
reageert het afweersysteem anders dan als diezelfde stoffen via de
mond binnenkomen. Kinderallergoloog Monique Gorissen vertelde
op de Familiedag over dit nieuwe inzicht om allergie te voorkomen.
Een volle zaal tijdens de Familiedag in DierenPark
Amersfoort. Veel ouders maken gebruik van de
gelegenheid om kinderarts-allergoloog Monique
Gorissen (Kinderallergiecentrum, Deventer
Ziekenhuis) het hemd van het lijf te vragen.
Hoe moet je omgaan met de allergie van je kind?
Hoe schoon moet je omgeving zijn? En vooral:
kun je allergie voorkomen? Hier een samenvatting van de vragen en antwoorden,
om nog eens rustig door te lezen.
Eczeem en voedselallergie, wat is
het verband?
‘Kinderen die voedselallergie ontwikkelen beginnen vaak met
eczeem. En wat we nu ontdekken, is dat je door ernstig
eczeem veel meer kans hebt
een voedselallergie te ontwikkelen. Eén van de belangrijkste onderzoeken naar het
voorkomen van allergie gaat
over de huid.

Kinderen moeten kennismaken met nieuwe
voedingsmiddelen via de mond, niet via de huid
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Je huid is er namelijk op gericht vreemde stoffen
buiten te houden, niet om ze door te laten.
Als een jong kind met eczeem bijvoorbeeld pinda
of ei via de huid binnenkrijgt, dan zeggen de
afweercellen in de huid: ‘Wacht even, jij moet
buiten blijven.’ Ze gaan de indringer bevechten,
en zo raakt het immuunsysteem gesensibiliseerd
voor dat allergeen.
Als een allergeen via de mond naar binnenkomt,
is dat juist de manier waarop een kinderlijf zegt:
‘Prima, kom maar verder. Dit moet je opeten en
je moet ervan groeien.’ Dus in het kort gezegd:
kinderen moeten kennismaken met nieuwe voedingsmiddelen via de mond, en niet via de huid.
Dat is hoe je hun immuunsysteem op de goede
manier aan het werk zet.’
Is dat niet strijdig met het onderzoek dat zegt dat
kinderen op jonge leeftijd al via het boerenleven
in contact moeten komen met stoffen?
‘Er zijn veel onderzoeken die zeggen dat een
boerderijomgeving gunstig is voor je immuunsysteem, net als bijvoorbeeld het hebben van een
hond. Dit geldt alleen voor kinderen die geen
eczeem hebben. Het merendeel van de kinderen
heeft dat gelukkig niet, dus voor hen is het zeker
een goed advies. Maar met ernstig eczeem moet
je opletten: er zijn onderzoeken geweest waaruit
bleek dat kinderen met een huid waar makkelijk
eczeem op komt, drie keer zoveel kans hadden
op een pinda-allergie.’
Hoe kun je voorkomen dat allergenen via de huid
binnendringen?
‘Als eerste door de huid goed in te smeren met
vette zalf. Liefst iets waarin geen parfum zit,
zo neutraal mogelijk. Het is afhankelijk van de
huid van je kind hoe vet je de huid moet houden.
Je hoeft er geen Michelinpoppetje van te maken!
Maar belangrijk is dat je de huid insmeert als

OverKoken

De lente is zo’n mooie tijd van het jaar… ook om te koken en te bakken! En te
experimenteren, bijvoorbeeld met deze overheerlijke recepten. Probeer te variëren
naar dieetmogelijkheid en smaak. Neem een glutenvrije mix in plaats van tarwebloem. Kokosbloesem- of rietsuiker in plaats van gewone suiker. Aardappelzetmeel
in plaats van maiszetmeel. Of vervang citroenschil door een stuk citroengras (sereh)
in de soep. Er is bijna altijd een oplossing!

Inspiratie voor een
heerlijk voorjaar
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Breek-brioche
Dit Franse zoete gistbrood is al heerlijk met
alleen wat margarine! Maak je het deeg een dag
van tevoren, dan kan het zich mooi ontwikkelen
in de koelkast en kun je de broodjes ’s morgens
verder afwerken. Houd bij de bereiding in ieder
geval rekening met rust- en rijstijden van eerst
een uur, daarna minstens vier uur (of een hele
nacht) en tot slot nog eens een uur.

Benodigdheden
• 375 gram bloem
• zakje gedroogde gist
• 75 gram suiker
• merg van 1 vanillestokje
• snufje zout
• 100 gram vloeibare margarine*
• 150 ml water
• plantaardige melk om te bestrijken

Bereiding
• Zeef de bloem boven een kom en doe er gist,
suiker, vanillemerg en zout bij. Voeg water en
margarine (mag beide gewoon koud) toe en
kneed met de hand in ongeveer 10 minuten tot
een soepel, zacht deeg. Je kunt natuurlijk ook
de keukenmachine het werk laten doen, dan is
het in 2 minuten klaar. Vorm een bol en laat
deze, in een kom afgedekt met plasticfolie, één
tot anderhalf uur bij kamertemperatuur rusten.
• Kneed het deeg kort door en vorm weer een
bal. Zet afgedekt in de kom minstens vier uur
in de koelkast, maar een nacht is nog beter!
• Beleg een bakplaat met bakpapier. Kneed het
deeg even door, vorm 12 even grote bolletjes
(van ca. 55 gram) en leg deze tegen elkaar aan
op de bakplaat. Dek af met een theedoek en
laat op kamertemperatuur nog een laatste rijs
van een uur doormaken.
• Verwarm de oven voor op 180°C. Bestrijk de
bolletjes met plantaardige melk en plaats in
het midden van de oven. Bak 20 minuten en
laat daarna uitwasemen op een rooster.
Zowel warm als afgekoeld een traktatie!
Dit gerecht kan sojavrij worden bereid.

Tulband-cakejes met matcha-glazuur
Deze cakejes danken hun subtiele theesmaak aan
het matcha-poeder in het glazuur: Japanse
groenetheepoeder, te koop bij de natuurvoedingswinkel, maar ook – veel goedkoper – bij
de toko. Om mee te koken (en voor gezoete dranken als matcha latte met plantaardige melk) is
deze laatste prima geschikt. Wat kurkuma zorgt
voor een warmere kleur cakebeslag, maar is niet

per se nodig. Uiteraard kun je in plaats van tulbandjes ook gewone cupcakevormpjes gebruiken. Mijd je citrusvruchten, neem dan in plaats
van citroenrasp het merg uit een vanillestokje.

Benodigdheden (voor 10-12 stuks)
• 20 gram kikkererwtenmeel
• 190 gram bloem
• evt. 1 theelepel kurkuma
• 15 gram maizena
• 1,5 theelepel baksoda
• 135 gram suiker

• snuf zout
• rasp van 1 citroen
• 100 ml plantaardige melk
• 50 ml soja- of rijstcuisine
• 1,5 theelepel (appelcider)azijn
• 150 ml vloeibare margarine* (of olie)
• 50 ml bubbelwater
• 1 zakje dr. Oetker Glazuur Wit (zie pagina 32)
• 1,5-2 theelepels matcha-poeder (zie pagina 32)
• twee theelepels water
• ca. 12 bakvormpjes + olie om in te vetten
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Heilzaam of schadelijk? De dosis bepaalt!

Suiker op de korrel genomen
Veel mensen houden van zoete producten.
Deze voorkeur wordt al – letterlijk – met de
moedermelk ingegeven. Moedermelk bevat
de suiker lactose, waardoor de baby leert
dat zoet lekker is. Deze voorkeur blijven de
meeste volwassenen houden. De oermens

De suikerbiet (Beta vulgaris) is een tweejarige
plant, die in het eerste jaar alleen wortels en
bladeren vormt. In de wortel wordt veel suiker
(17 procent) opgeslagen als reservevoedsel voor
bloei en zaadvorming in het tweede jaar. Maar
zover komt het niet: de biet wordt al in het eerste
jaar gerooid. De bieten worden in reepjes gesneden en met warm water behandeld; de suiker
lost hierin op. Na een aantal bewerkingen
scheiden de suikerkristallen zich af uit het sap.

Raffinose komt voor in erwten en bonen en is
opgebouwd uit drie verschillende enkelvoudige
suikers. De enzymen in ons spijsverteringskanaal
kunnen er niets mee beginnen, zodat de stof
onverteerd in de dikke darm komt. Daar weten de
micro-organismen uit de darmflora er wel raad
mee. Ze breken de raffinose af, waarbij flinke
hoeveelheden gas ontstaan. Dit is zeker niet
reukloos, zodat een bonenmaaltijd sociaal
ongemak kan veroorzaken.

Verschillende soorten suiker

Conservering

In de natuur komen veel verschillende suikers
voor. In levensmiddelen worden er maar enkele
gebruikt. Ze smaken allemaal zoet, maar hebben
verschillende eigenschappen. De meest gebruikte
suikers zijn glucose, fructose, sacharose, lactose
en maltose.
Glucose (dextrose) is een enkelvoudige suiker en
de belangrijkste suiker voor de energievoorziening
van levende cellen. Glucose is minder zoet dan
tafelsuiker (sacharose). Glucose wordt op grote
schaal vervaardigd uit maiszetmeel. Omdat het
minder zoet is dan fructose wordt het door middel
van enzymen omgezet in een één-op-één mengsel
van glucose en fructose. Dit heet invertsuiker of
high fructose corn sirup; het heeft dezelfde
samenstelling als sacharose en smaakt even zoet.
Fructose (vruchtensuiker, levulose) is ook een
enkelvoudige suiker en zit in vruchten en honing;
het is de zoetste van alle veelvoorkomende suikers.
Een merkwaardige eigenschap van fructose is
dat de zoetheid bij 60 graden Celsius ineens met
de helft afneemt.
Sacharose is de wetenschappelijke naam voor
riet- of bietsuiker en wordt ook wel tafelsuiker
genoemd. Het is een tweevoudige suiker, dat wil
zeggen dat een molecuul sacharose bestaat uit
een molecuul glucose gekoppeld aan een molecuul fructose. Het is de op één na zoetste suiker
en wordt op grote schaal gebruikt.
Lactose (melksuiker) bestaat uit twee enkelvoudige suikers, glucose en galactose. Het is veel
minder zoet dan tafelsuiker. Het wordt in veel
levensmiddelen toegepast in de vorm van weipoeder.
Maltose (moutsuiker) is een tweevoudige
suiker die uit twee moleculen glucose bestaat.
Het komt voor in kiemend graan, vandaar de
naam. Het wordt industrieel vervaardigd door
zetmeel met enzymen af te breken.

Suiker wordt ook gebruikt als conserveermiddel.
Veel toegevoegd suiker onttrekt vocht aan het
voedsel, waardoor micro-organismen dan nauwelijks kunnen groeien. Hierdoor zijn producten
als jam en gekonfijte vruchten lang houdbaar.
Aan light-producten wordt minder of geen suiker
toegevoegd; dan is een conserveringsmiddel
nodig waar intolerante mensen heftig op kunnen
reageren.

at bij voorkeur zoete vruchten omdat hij
wist dat deze ongevaarlijk waren.
Bijennesten werden geplunderd omdat
honing zo lekker zoet smaakt. In Oosterse
landen houdt men erg van mierzoete thee
of lekkernijen. Zoet wordt ook overdrachtelijk gebruikt: ‘Het kind zit zoet te spelen’,
‘Wie zoet is krijgt lekkers’.

Suiker is niet meer weg te denken uit ons dagelijks
menu. Je kunt niet zonder, want je hebt het nodig
om je hersenen en spieren te laten functioneren.
Maar de levensmiddelenfabrikanten hebben
ontdekt dat suiker verkoopt en verslavend werkt;
daarom voegen ze aan de gekste producten
handenvol suiker toe.

Suikerproductie
Suiker wordt voornamelijk uit twee gewassen
gewonnen: suikerriet en suikerbiet. Suikerriet
(Saccharum officinarum) is een meerjarige plant,
die tot de familie van de grassen behoort.
De plant groeit in vochtige gebieden met een
gemiddelde temperatuur van 28 graden Celsius.
De stengels bevatten een sterk suikerhoudend
sap (7-20 procent). Na kappen worden ze tussen
walsen gekneusd en uitgeperst; het geelbruine
sap wordt vervolgens ingedampt, waardoor er
suikerkristallen gevormd worden. Er blijft melasse
(een dikke stroop) achter, die nog een deel van de
suiker bevat. Deze melasse wordt gebruikt voor
het maken van rum. De stengelresten dienen als
grondstof voor papier, veevoer of als brandstof
voor de opwekking van elektriciteit of stoom.
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Suikers en gezondheid
Er is veel te doen over de invloed van suikers op
onze gezondheid. ‘Suiker is puur vergif’ wordt
op internet en in boeken door dieetgoeroes verkondigd. Dit is natuurlijk grote onzin. Als je te
veel water drinkt, ga je dood. Maar niemand zal
beweren dat water puur vergif is. Het gaat om
de hoeveelheid. Dat geldt ook voor suikers: je
kunt niet zonder glucose, want deze stof is de
brandstof die onmisbaar is om hersenen, spieren
en rode bloedcellen te laten functioneren.
De dagelijkse behoefte van een mens is 160 gram
glucose, waarvan maar liefst 120 gram door de
hersenen gebruikt wordt. Deze glucose kun je
halen uit vers fruit, groenten, volkorenrijst, -pasta,
-brood, noten en bonen. Je hoeft niet de suikerpot aan de lippen te zetten. Maar als je te veel
suiker eet, kun je inderdaad ziek worden.
Het veroorzaakt ziektes zoals obesitas, hart- en
vaatzieken en diabetes type 2. Daarom is het verstandig om de inname van suikers te beperken.
Helaas denkt de voedingsmiddelenindustrie er
anders over. Suiker is een belangrijke smaakmaker
en wordt in grote hoeveelheden in heel veel producten gestopt, ook in die waarin je het niet zou
verwachten. Zo publiceerde zeer onlangs voedselwaakhond Foodwatch de resultaten van een
onderzoek naar suiker in groente in blik of glas.
Aan bijna de helft (46 procent) van die groenten

Overgevoeligheid voor fructose
Een overgevoeligheid voor fructose kan
aangeboren zijn of in de loop van de tijd
ontstaan. Er zijn twee vormen. In beide
gevallen is het verstandig te onderzoeken
waar de persoonlijke tolerantiegrens ligt.
Fructose en glucose zijn de kleinste koolhydraten
die we kennen. Ze worden ook wel enkelvoudig
koolhydraat en monosaccharide genoemd. Het zijn
de bouwstenen van de grotere koolhydraten.
Fructose wordt vaak vruchtensuiker genoemd.
Fructose is de natuurlijke suiker in vruchten,
groente en honing. Ook de producten die hiervan
worden gemaakt zoals jam, vruchtensap en
melkproducten met fruit bevatten fructose.
Fructose wordt nogal eens verwerkt in snoep,
koekjes en gebak.
Vruchtensuiker is ook een bestanddeel van rietof bietsuiker (sacharose): als sacharose wordt
afgebroken in de darm, ontstaan de splitsingsproducten glucose en fructose.
Sorbitol is de enige kunstmatige zoetstof die
in ons lichaam wordt afgebroken tot fructose.
De suikervangers isomalt en maltitol kunnen
worden omgezet in sorbitol en vervolgens dus
tot fructose.
Het is de bedoeling dat fructose via de darmwand
in het bloed wordt opgenomen en dan naar de
lever wordt vervoerd. In de lever wordt fructose
afgebroken, zodat het als glucose weer in het
bloed kan worden vervoerd naar de lichaamscellen. Glucose vormt de brandstof voor alle
activiteiten in ons lichaam.

Problemen
Problemen met fructose in de voeding kan twee
oorzaken hebben: hereditaire fructose-intolerantie
en fructose-malabsorptie.

Verwarring
> Fructosemalabsorptie wordt vaak fructoseintolerantie genoemd.
> Een veelgebruikte term voor beide vormen
van fructose-overgevoeligheid is fructoseallergie, maar dat is fout. Het immuunsysteem is er niet bij betrokken, dus is er
geen sprake van allergie.
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Hereditaire fructose-intolerantie
Hereditaire fructose-intolerantie is een aangeboren
koolhydraatstofwisselingsstoornis, waarbij de
fructose niet volledig wordt afgebroken. Dit kan
klachten geven als buikpijn, braken en misselijkheid.
Omdat het lichaam een aantal tussenstapjes niet
kan maken, kan er een te lage bloedsuiker ontstaan,
met als gevolg trillen en duizeligheid. Uiteindelijk
kan er ook schade ontstaan aan lever en nieren.
De aandoening is zeldzaam. Het dieet (zie hieronder)
bij hereditaire fructose-intolerantie is blijvend.

Producten waaraan (vruchten)suiker is toegevoegd zijn bijvoorbeeld:
• alle soorten zoet beleg
• luxe broodsoorten
• koek, snoep, gebak, ijs
• frisdranken
• diverse zuiveldranken
Het lastige is dat ook algemeen erkende gezonde
producten soms niet of heel beperkt kunnen
worden gebruikt, zoals:
• fruit: met name appel, mango, peer, watermeloen
en diverse fruit in blik zijn rijk aan fructose
• aardappelen
• groenten, met name wortel, rode biet, tomaat,
mais, koolsoorten, sperziebonen, prei

Fructosemalabsorptie
De fructose wordt in geval van fructosemalabsorptie niet door de dunne darm opgenomen.
De fructose komt daardoor in de dikke darm
terecht. Door omzettingen ontstaan onder andere
gassen die klachten veroorzaken, zoals buikpijn,
krampen, winderigheid en diarree. Fructosemalabsorptie kan worden vastgesteld met een
zogenoemde waterstof-uitademingstest.
Slechte opname in de dunne darm kan van tijdelijke aard zijn. Daarom is het nodig na ongeveer
een half jaar te controleren of het dieet nog even
streng moet worden gevolgd.

Door de beperkte keuze in fruit- en groentesoorten
kan er een tekort in de voeding optreden wat
betreft het gehalte aan oplosbare vezels en vitamine C. Dit kun je wel voorkomen, want de keuze
in veilige producten is nog groot. Dreigt er toch
een tekort aan vitamine C, dan is het advies dit
aan te vullen met een supplement.

Beperking van fructose is ook een onderdeel
van het FODMAP-dieet. Fructose is namelijk een
fermenteerbaar monosaccharide (enkelvoudig
koolhydraat). Meer over het FODMAP-dieet in
Allergie & Voeding 2015-4, voor leden in te zien
op www.voedselallergie.nl.

Het dieet vanwege een overgevoeligheid
voor fructose kan leiden tot onbegrip
in de omgeving door de beperking van
gezonde voedingsmiddelen. Maar uitleg
van het probleem brengt hierin wellicht
helderheid.

Dieetmaatregelen

Sacha Visser //
dietist@voedselallergie.nl

De dieetmaatregel bij een hereditaire fructoseintolerantie is een zeer sterke beperking van
fructose, sacharose en sorbitol in de voeding.
Het is wel noodzakelijk te onderzoeken waar
de persoonlijke tolerantiegrens precies ligt.
Zoeken van de tolerantiegrens is ook aan de orde
bij een malabsorptie. Hierbij is een heel sterke
beperking soms tijdelijk nodig.
Op voorverpakte producten is bij de ingrediëntenopsomming te zien of er fructose in het product
zit. De benamingen waarom het gaat zijn:
• fructose, vruchtensuiker, fruitsuiker of levulose
• sorbitol, polyol of E 420
• sacharose, sucrose, tafelsuiker, rietsuiker of
bietsuiker
• invertsuiker, poedersuiker, kandij of basterdsuiker
• stroop
• honing
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