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Glaasje wijn bij het 
eten?

Soms ben je één dag een VIP. Een Europese.  

Het bestuur van de Stichting Voedselallergie  

is actief betrokken bij de European Federation 

of Allergy and airway diseases patient 

organisations (EFA). Een nieuw Europees 

platform werd officieel gelanceerd in het 

Europees Parlement onder auspiciën van  

de Belgische koning. De naam is prachtig: 

Euforea. Een samenwerking van top-

wetenschappers, artsen, politiek en ja...  

de patiënt. Wat wil je nog meer. En ik was 

uitgenodigd om te spreken. Patient 

empowerment. 

Het nieuwe platform richt zich op de bovenste 

luchtwegen. En daar zit voor de voedsel-
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allergische mens een fors raakpunt. Kruis-

reacties met pollen, de beruchte hooikoorts  

en ontstekingen van bijvoorbeeld holtes en 

oren. Een win-winsituatie om daarin mee te 

draaien. ‘s Avonds was er een galadiner in het 

paleis met echte VIP’s die ruim doneerden; 

daar wel! 

De Nederlandse situatie verandert sterk. 

De rol van patiëntenorganisaties wordt steeds 

sterker, komt op een hoger niveau, maar 

ondersteunen en promoten is iets anders. Er 

zijn artsen die sterk samenwerken met  

patiëntenorganisaties, maar in Nederland gaat 

dit niet op binnen de allergologie. We mogen 

bijvoorbeeld niet meer lid zijn van hun 

vereniging en de grote actie die we afgelopen 

najaar onder artsen en diëtisten hebben 

gehouden, gaf weinig respons. Dat is 

opmerkelijk en eerlijk gezegd gewoon een 

beetje dom. Internationaal is samenwerking 

de sleutel tot verbetering en ook succes. In ons 

kikkerlandje springen de kikkers meteen weg. 

Een nat poldermodel. 

Eind februari hebben we met bijna veertig 

andere organisaties een petitie aan de Tweede 

Kamer aangeboden. Versterk de patiënten-

organisaties en daarmee de mogelijkheden 

voor de patiënt! Maak ze een echte gespreks-

partner. Nu hebben we niet de mogelijkheid 

– geld – om sterk te lobbyen zoals bijvoorbeeld 

ziektekostenverzekeraars en ook specialisten. 

Maar goed, de landelijke politiek is nu aan zet. 

Europees zijn we een partner met alle belang-

hebbenden, voor één dag een VIP. En maak er 

voor Nederland een andere vertaling van:  

een Very Interesting Patientorganisation!

Erna Botjes // voorzitter 
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Het drinken van alcohol zit al duizenden 

jaren in ons systeem. We drinken het bij 

het eten, bij een avond stappen of een 

feestje, máár er zijn ook mensen die geen 

druppel alcohol verdragen. Bestaat er een 

verband tussen voedselallergie of 

-intolerantie en het drinken van alcohol?

‘Een alcohol-allergie komt maar zeer zelden voor’, 

legt wetenschappelijk onderzoeker Nicolette de 

Jong van het Erasmus MC uit. Volgens haar zijn er 

vrij weinig gevallen bekend van een ernstige aller-

gie voor alcohol. ‘Bij een dergelijke allergie zijn er 

eigenlijk twee vormen: patiënten die voor alcohol 

in het algemeen allergisch zijn en geen enkele 

soort mogen drinken – deze zijn zeer zeldzaam – 

én patiënten die specifiek voor één soort alcoholi-

sche drank allergisch zijn.’ Ook in die laatste groep 

is het aantal patiënten vrij laag. En waarop reage-

ren zij precies? Het is een heel gepuzzel om daar 

achter te komen: ze kunnen een allergische reac-

tie krijgen van diverse bestanddelen in alcohol. 

Alcoholische dranken bestaan vaak uit verschil-

lende soorten producten die een reactie zouden 

kunnen uitlokken zoals druif, bes, kers, mout, hop, 

gist, gerst en klaringsmiddelen (stoffen die de 

alcohol helder houden). 

‘Bij wijn denken we dan aan druiven of andere 

bestanddelen van wijn’, vertelt De Jong. ‘Maar bij 

bier denken we aan hop bijvoorbeeld. We hebben 

zelfs een patiënt die specifiek allergisch is voor 

champagne. Hiervoor hebben we eerst alle ingre-

diënten getest, maar uiteindelijk toch een provo-

catie met champagne gedaan. Die was  

positief. Bij een andere patiënt hebben we op 

Alcohol & voedselallergie en -intoleranties

Moet je oppassen voor een 
glaasje wijn bij het eten?

dezelfde manier een rode-wijn-allergie aange-

toond; de huidtest met druiven was positief.’ 

Intoleranties
Hoe zit het dan met intoleranties? Immunoloog 

Eric Claassen van het Athena Instituut Vrije 

Universiteit heeft zelf jarenlang last gehad van 

onverklaarbare gewrichtsproblemen. Totdat hij 

er, bij toeval, achter kwam dat hij een intole-

rantie heeft voor nachtschade (zoals tomaat en 

paprika) én voor alcohol. ‘Ik heb zes kinderen en 

tijdens alle zwangerschappen van mijn vrouw 

heb ik samen met haar geen alcohol gedronken. 

Eigenlijk heb ik nooit veel gedronken, maar elke 

keer als ik na de zwangerschappen weer alcohol 

ging drinken, kwamen de klachten in alle hevig-

heid terug.’

Tegenwoordig kan Claassen geen druppel  

alcohol meer drinken. ‘Dan heb ik zeker een 

week hevige last van mijn gewrichten. Ik kan 

echt niks meer hebben, dus kennelijk is het ook 

erger geworden dan vroeger.’ Voor de zwanger-

schappen van zijn vrouw dronk Claassen dus  

wel en heeft hij nooit doorgehad dat zijn klach-

ten ook deels door de drank kwamen. ‘Eigenlijk 

ben ik er bij toeval achter gekomen. In dat licht, 

zou ik ook absoluut willen zeggen: zoek goed 

voor jezelf uit waarvan je last hebt en ga het 

vermijden.’

‘Met het vaststellen van een alcohol-intoler antie 

heb je namelijk een probleem’, vervolgt hij. ‘Er is 

niemand die goed tegen alcohol kan, maar de 

effecten van alcohol worden als prettig ervaren, 

tot het overgeefmoment. Er zullen genoeg  

mensen zijn die net als ik slecht op alcohol rea-

geren, maar dat zit in het verwachtingspatroon. 

Je weet als je alcohol drinkt, dat het tegen je  

kan werken. Je verwacht dat je lichaam er niet 

goed op reageert. Dat maakt het lastig. Als ik 

alcohol weiger omdat ik dat niet verdraag, zeg-

gen mensen altijd: ‘Ja, ik kan ook niet tegen alco-

hol, maar ik drink het toch.’ Niemand kan er 

goed tegen.’

Meten alcohol-intolerantie
Voor individuen is het ingewikkeld om een  

relatie te ontdekken tussen klachten en alcohol-

gebruik. Voor professionals is het meten van 

alcohol-intolerantie complex, heeft Claassen 

ondervonden, die ook betrokken is bij  

www.darmgezondheid.nl. Veel onderzoek wordt 

er ook niet naar gedaan. ‘Het is lastig om te 

‘Nasmaak-effect’

Vaak worden intoleranties gevonden door 

middel van een eliminatiedieet. Maar om 

een alcohol-intolerantie te testen, zouden 

mensen volgens Eric Claassen ook kunnen 

letten op iets wat ‘nasmaak-effect’ heet: 

‘Er is een stukje literatuur dat intoleranties 

en allergieën koppelt aan wat wij 

‘nasmaak’ noemen. Dit is het gevoel dat je 

in je mond krijgt als je iets hebt gegeten 

wat je niet bevalt. Dat hebben we allemaal 

weleens. Dat je een avondje uit eten gaat 

en met elk boertje die onprettige smaak 

blijft terugkomen.’ 

‘In dat artikel claimen ze dat het een 

waarschuwingsmechanisme van het 

lichaam is om jou te helpen classificeren 

dat wat jij net hebt gegeten niet geschikt 

is. Daarmee is het makkelijk om die intole-

rantie te bepalen. Ik heb het zelf met 

paprika. Als ik dat per ongeluk heb gege-

ten, blijft dat de rest van de avond onpret-

tig in mijn mond terugkomen. Mijn 

lichaam zegt me eigenlijk: sukkel, sukkel, 

sukkel. Daar zou je eventueel op kunnen 

letten.’

Een allergische reactie op een voedingsmiddel kan worden 

versterkt door het gelijktijdig gebruik van alcohol

‘Houd per dag bij hoe je je voelt 

en koppel dat aan wat je hebt 

gegeten en gedronken’

http://www.darmgezondheid.nl/
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meten. Bij alle intoleranties, allergieën en ziektes 

in het algemeen heb je een groot placebo-

effect. Dit betekent dat puur het feit dat je als 

hulpverlener met iemand bezig bent, al maakt 

dat hij of zij zich beter voelt. Daardoor is het 

ontzettend moeilijk om studies te doen naar 

intoleranties en dat maakt dat veel van die stu-

dies niet worden herhaald of niet herhaalbaar 

zijn. Omdat als je met dat soort grote placebo- 

effecten zit, het gewone effect heel groot moet 

zijn, wil je het meten. Daar zit een stuk van het 

probleem.’ 

Daarbij komt volgens Claassen ook dat we allang 

weten dat het drinken van alcohol grote proble-

men geeft. ‘De kleinere effecten, zoals dit soort 

intoleranties, worden niet gemeten. Niemand 

heeft belang bij een onderzoek naar deze bij-

effecten van alcohol. De gebruikers niet – die 

trekken zich er niks van aan –, de industrie niet 

en de overheid lijkt er ook geen belang bij te 

hebben. Daarnaast is de ‘social acceptance’ van 

het drinken van alcohol hoog. Ik zou me eerlijk 

gezegd ook niet snel wagen aan zo’n studie.  

Je hebt al gauw tien- tot twintigduizend patiën-

ten nodig om enigszins goed onderzoek te doen. 

Dat heeft geen schijn van kans.’ 

Alcohol versterkt allergische reactie 
Dat alcohol zijn schadelijke kanten heeft, sche-

mert ook op een heel andere manier door bij 

voedselallergie in het algemeen. Het drinken van 

alcohol kan namelijk een allergische reactie ver-

sterken. ‘Het is bekend dat er bepaalde factoren 

zijn die een allergische reactie kunnen vergroten’, 

vertelt Nicolette de Jong. ‘Dat zijn onder andere 

NSAID’s (medicijnen), alcohol en sporten.’ 

Een allergische reactie op een voedingsmiddel 

kan worden versterkt door het gelijktijdig gebruik 

van alcohol. Dus niet alcohol drinken in het alge-

meen, maar wanneer je per ongeluk een aller-

geen zoals pinda binnenkrijgt, in combinatie met 

het drinken van alcohol. ‘Een volgende combina-

tie van pinda met alcohol hoeft trouwens niet 

per se dezelfde reactie op te leveren’, legt 

De Jong uit. ‘Het is vaak niet reproduceerbaar, er 

zijn meerdere factoren die meespelen. Daarom is 

een provocatietest met beide componenten vaak 

niet zinvol.’

Goed nieuws
Gelukkig is er volgens Claassen ook wat positiefs 

te melden. ‘Het goede nieuws aan een alcohol-

intolerantie of -allergie is dat je alcohol vrij mak-

kelijk kunt vermijden. Dat merk ik zelf ook. Het 

gaat bijna nooit fout, misschien één keer in de 

zoveel tijd, als ik een toetje eet waarin bijvoor-

beeld een bitterkoekje zit, dat in rum is geweld. 

Als het fout gaat, heb ik ook ongelofelijk veel last, 

Sulfiet en histamine

In sommige alcoholische dranken zit het 

conserveringsmiddel sulfiet, ook wel aan-

geduid met zwaveldioxide of E-nummers 

E220 t/m E228. Sulfiet kan gezondheids-

klachten geven. Het komt van nature voor 

in vruchten, maar wordt sinds mensen-

heugenis nog extra aan wijn en champag-

ne toegevoegd om bederf en inwerking 

van zuurstof op de druiven tegen te gaan. 

Bij wet is geregeld dat maximaal 200 mg/

liter sulfiet aan wijn – zowel rood als wit – 

mag worden toegevoegd. Sulfiet wordt ook 

gebruikt bij het maken van wijnen van 

biologische druiven, maar de hoeveelheid 

is wel lager dan bij ‘gewone’ wijn. 

Wie niet tegen sulfiet in wijn kan, moet 

ook oppassen met bijvoorbeeld azijn en in 

azijn ingemaakte groenten zoals zilverui-

tjes, augurken, (wortel)salade en zuurkool. 

En ook met mayonaise en andere sauzen, 

gedroogde vruchten en groenten. 

Alcoholische dranken bevatten ook hista-

mine en stoffen die histamine in het 

lichaam vrijmaken. Histamine doet de 

bloedvaten uitzetten en zorgt voor jeuk en 

huiduitslag, niesbuien, loopneus, maag-

krampen en/of hoofdpijn bij personen die 

daar gevoelig voor zijn. In rode wijn zit 

meer histamine dan in witte wijn, maar 

het gehalte aan histamine verschilt per 

merk. Mensen die gevoelig zijn voor hista-

mine kunnen ook klachten krijgen van bij-

voorbeeld kaas (oude kaas bevat meer dan 

jonge kaas), varkensvlees en sommige 

groente- en fruitsoorten.

‘Niemand kan goed tegen alcohol, maar de effecten van alcohol 

worden als prettig ervaren, tot het overgeefmoment’ 

maar alcohol is veel makkelijker te mijden dan 

paprika of tomaat, waar ik ook niet tegen kan.’

Ook geeft hij graag een persoonlijke tip mee, om 

achter een dergelijke intolerantie of allergie te 

komen: maak een klachtenboekje. ‘Zo’n boekje is 

tegenwoordig, zeker met je mobiele telefoon, 

makkelijk om bij te houden. Houd per dag bij of 

je klachten hebt, hoe je je voelt op een schaal 

van 1 tot 10 en koppel dat aan wat je hebt gege-

ten en gedronken. Dan ga je uiteindelijk patro-

nen herkennen.’

Yolande Tump  //



Kleurrijke 
groenten-special
Groente, groente en nog eens groente. 

Diverse vitaminebommetjes spelen de

hoofdrol in deze kleurrijke maar vooral

ook lekkere gerechten. Ze vormen hier

zelfs een onderdeel van het ontbijt!

Tover kleur op je bord en geniet…   

OverKoken
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Benodigdheden
• theelepel zout

• 1 wortel, geschild

• 1 rode paprika

• 1 gele paprika

• zakje sugar snaps

• 4 plakjes bladerdeeg (bv. Koopmans Original)

• klein beetje plantaardige melk 

• 150 ml soja- of rijstcuisine

• 1 eetlepel olie

• 1 eetlepel kerriepoeder*

• zout en peper

Yvonne van der Brugge //  
foto’s Mattie Aarts

Bereiding
•  Eerst worden de groenten geblancheerd. 

Zet een flinke pan met water op – zo’n 2,5 liter – 

met het zout. Snijd de paprika’s in reepjes. 

Snijd stukken wortel van ongeveer 10 cm ook in 

repen. Haal puntjes en eventuele draden van de 

sugar snaps. Zet een kom koud water klaar. 

Blancheer eerst één kleur paprika  

2 minuten in het kokende water. Verwijder met 

een schuimspaan en spoel in een zeef onder de 

koude kraan om het kookproces te stoppen. Doe 

de reepjes daarna in de kom koud water. 

Blancheer vervolgens de tweede paprika op 

dezelfde wijze (ook twee minuten), de wortel  

(3 minuten) en de sugarsnaps (3 minuten), tot alle 

groenten bij elkaar in de kom met koud water 

liggen. Als ze goed zijn afgekoeld, kun je ze in een 

zeef laten uitlekken.

•  Verwarm de oven voor op 200°C. Leg de plakjes 

bladerdeeg op een bakblik met bakpapier en 

bestrijk ze met de ‘melk’. Bak in een kwartiertje 

mooi goudbruin in het midden van de oven. 

•  Laat iets afkoelen. Zaag de bladerdeegkussentjes 

met een mes overdwars door (over de 

‘breuklijn’) en leg de bodems elk op een bord. 

•  Maak nu de saus door cuisine, olie en kerrie-

poeder schuimig te mengen met een staaf-

mixer. Breng op smaak met peper en zout.  

Dep de groenten goed droog met een schone 

theedoek en verdeel over de bladerdeeg-

bodems. Schep de saus erover, leg de deksels 

erop, en serveer direct.

*) Kerriepoeder kent vele samenstellingen (zie 

daarvoor de verpakkingen), maar het bevat 

meestal: gember (djahé), kardemom, koriander 

(ketoembar), kruidnagel (tjenkeh), kummel 

(karwij), kurkuma, komijn (djinten) en zwarte 

peper. Verdraag je een ingrediënt niet, dan kun je 

ook je eigen mengsel samenstellen. Op internet 

vind je veel suggesties. Wil je wat anders, gebruik 

dan een eetlepel mosterd. In dat geval is er 

minder zout nodig.

Dit gerecht kan sojavrij worden bereid.

Heb je ook een succesrecept? 

Laat het ons weten:  

redactie@voedselallergie.nl 

Alle recepten zijn vrij van koemelk, kippenei, 

pinda, noten, pitten, zaden, schaal- en 

schelpdieren; soja varieert. Waar mogelijk worden 

alternatieven gegeven. Voor alle recepten geldt: 

raadpleeg je merkartikelenlijst. Alle gerechten zijn, 

tenzij anders vermeld, voor 4 personen.

Op www.voedselallergie.nl en op onze 

pinterestpagina vind je nog veel meer recepten!

mailto:redactie@voedselallergie.nl
http://www.voedselallergie.nl/
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De diëtist

Hoe zit het met aroma’s? 

Smaak 
Aroma’s worden gebruikt om de 

geur en smaak van voedingsmidde-

len aan te passen aan de behoefte 

van de gemiddelde consument. 

Bij de ontwikkeling van producten 

in de industrie worden smaakpanels 

ingeschakeld om het product te 

optimaliseren, ook wat smaak en 

geur betreft. De leden van een 

panel worden met zorg uitgekozen. 

Zo ontstaat een groep die de 

‘gemiddelde consument’ wordt 

genoemd. De beoordeling van het 

product door dit panel heeft invloed 

op het eindproduct. Maar uiteraard 

is niet alleen dit oordeel belangrijk.

Veiligheid 
Aroma’s ondergaan een risicobeoor-

deling voordat ze worden toegepast 

in de levensmiddelenindustrie. 

Hierbij wordt gekeken of de toe te 

passen stoffen geen nadelige gevol-

gen hebben voor de mens bij dage-

lijks gebruik. Voor elke stof wordt 

een ADI vastgesteld. ADI is letterlijk 

Acceptable Daily Intake en in 

gewoon Nederlands: een accepta-

bele hoeveelheid die je dagelijks 

kunt gebruiken. Als iemand een pro-

duct gebruikt en onder de ADI blijft, 

dan mag je er met de huidige kennis 

dus van uitgaan dat er geen nadelig 

effect is op de gezondheid.

Veiligheid van ons voedsel valt 

onder de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit. Maar veel regel-

geving komt in groter verband tot 

stand, namelijk binnen de Europese 

Unie. Zo gelden etiketteringsregels 

voor alle bij de EU aangesloten 

leden.

Het etiket
Op het etiket moet staan of er een 

aroma in het product aanwezig is. 

Dit is te vinden onder de ingrediën-

ten. Want een ingrediënt is iedere 

stof, met inbegrip van additieven en 

enzymen, die bij de bereiding of 

behandeling van een levensmiddel 

wordt gebruikt en die in het eind-

product, eventueel in gewijzigde 

vorm, nog aanwezig is.

Er zijn drie soorten aroma’s:

>  natuurlijke aroma’s

>  synthetische, natuuridentieke 

aroma’s 

>  kunstmatige aroma’s, die niet als-

zodanig in de natuur te vinden 

zijn. 

Etikettering van aroma’s is een heel 

ingewikkeld verhaal. Het verschil 

tussen natuurlijke of synthetische 

kun je vaak niet zien op het etiket, 

behalve als de fabrikant het er expli-

ciet bij zet.

De aanduiding van rookaroma’s is 

verplicht in de ingrediëntenlijst als 

het daadwerkelijk een rooksmaak 

geeft aan het eindproduct.

Sommige aroma’s zijn te herleiden 

tot een allergeen. Bijvoorbeeld 

melk, ei, pinda, noten, tarwe. 

Gelukkig moet dit altijd worden ver-

meld bij de ingrediënten. Het aller-

geen staat dan tussen haakjes ach-

ter het genoemde aroma en/of is 

vetgedrukt. Of het staat in een 

ander lettertype. 

Als er ‘boteraroma’ op het etiket 

staat zónder vermelding naar het 

allergeen melk, dan mag je ervan 

uitgaan dat er geen boter/melk 

inzit. Zie ook de foto’s.

Toch klachten 
En toch zijn er mensen die klachten 

krijgen na het (veelvuldig) eten van 

voedsel waaraan aroma’s en andere 

additieven zijn toegevoegd. Dit kan 

te maken hebben met een drempel-

waarde die voor ieder mens anders 

is. Die drempelwaarde kan door veel 

factoren, juist ook buiten de voe-

ding, worden bepaald. Maar omdat 

we allemaal elke dag eten en we er 

ook allemaal verstand van hebben – 

ieder op zijn/haar eigen wijze – 

wordt de oorzaak van klachten vaak 

daarin gezocht. Op je eetpatroon 

kun je namelijk vaak invloed heb-

ben. Je laat één en ander staan en 

dan verminderen de klachten! 

Probleem opgelost, zo lijkt het.

Maar het gevolg is vaak een onvol-

waardige voeding die na jaren juist 

weer nieuwe klachten veroorzaakt. 

Een volwaardige voeding verbetert 

in het algemeen de tolerantie en 

verhoogt je drempel.

Als je tolerantie (tijdelijk) lager is, 

kunt je ook eens denken aan de vol-

gende maatregelen:

>  koop zo min mogelijk bewerkte 

producten

>  kruid je eten zelf met ongemeng-

de kruiden, vers of gedroogd

>  bewaar verse producten zo kort 

mogelijk, maar bereid ze zo snel 

als kan

>  uiteraard past dit alles in een vol-

waardige voeding, dat is het eer-

ste uitgangspunt

En het wordt vaker gezegd: een half 

uurtje wandelen per dag doet won-

deren!

Sacha Visser // dietist@voedselallergie.nl

Aroma’s zijn stoffen die worden toegevoegd aan voedingsmiddelen. 

Ze vallen onder de additieven. Bij aroma denken we met name aan 

geur- en smaakstoffen. Additieven hebben in allergieland over het 

algemeen geen goede naam. Lezers van Allergie & Voeding zijn geen 

gemiddelde consumenten, maar allergische consumenten.  

Zij kijken vaak anders aan tegen additieven. Goed om in te gaan op 

de feiten over deze stoffen.
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