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Medisch psycholoog 
kan hulp bieden

Relax relax relax. De zomertijd is weer voorbij. 

En help, de scholen zijn weer begonnen. 

Altijd stress met een nieuwe klas, een andere 

onderwijzer of een heel nieuwe school. 

Als je te dealen hebt met voedselallergie, 

verander je toch (en terecht) in een controle 

freak. Ook op het werk. Help, weer een 

bedrijfsuitje, de kantine, de jarige collega. 

Niemand zegt graag nee, hoe lief het ook 

allemaal is bedoeld. Maar… onze Familiedag in 

Amersfoort is… relaxt relaxt relaxt. Geen 

vraag te gek, en eetwensen: kom maar door. 

Het is ook de nationale-leden-verwendag, hoe 

groot of klein je ook bent. Welkom!

Denk mee over plannen voor het komende jaar
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De focus gaan we het komende jaar verbreden 

naar nare voedselovergevoeligheden die te 

weinig bekend zijn of aandacht krijgen. 

Ze hebben de bijzondere afkortingen FPIES* en 

EoO**. 

Waar staan ze voor? Het zijn reacties op eiwit-

ten uit voeding, die leiden tot (heftige) maag-

darm-klachten of klachten aan slokdarm-

maag. Meestal wordt op een groep van zes 

eiwitten gereageerd, denk onder meer aan 

melk, soja en rijst. Maar bloedonderzoek 

(antistoffen) geeft geen informatie en huid-

priktesten zijn negatief. Dan kom je in de 

medische molen, die lastig kan verlopen.  

We gaan je volop op de hoogte houden! 

Een ander speerpunt wordt het gebruik van 

toevoegingen die niet op het etiket staan 

vermeld, maar die zeker tot klachten kunnen 

leiden. Zo kregen we een klacht over aardbeien 

die behandeld waren met sulfiet om 

schimmel vorming tegen te gaan. Maar ook 

andere stoffen worden gebruikt. Zo’n preven-

tieve behandeling valt niet onder wetgeving. 

En daar is dus het laatste woord niet over 

gesproken. Dit gaan we oppakken op Europees 

niveau en natuurlijk aankaarten in Nederland 

bij de diverse voedingsfabrikanten en 

verkopers. 

Het jaar is nog niet om, maar plannen voor het 

komende jaar kunnen we nu al wel invullen. 

Vertel je wensen, vertel waar je tegen 

aanloopt en vertel vooral wat bij je past. 

Voedselallergie is er natuurlijk eentje, maar je 

wilt ook andere dingen delen. Leuke dingen, 

handige dingen of ervaringen die echt verder 

moeten worden verspreid. Ons Facebook-team, 

onze experts: ze zijn er klaar voor.

Erna Botjes // voorzitter 

*FPIES > voedseleiwit geïnduceerd enterocolitis syndroom 

**EoE > eosinofiele oesofagitis (ontstekingsreactie slokdarm)
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Bij een (ernstige) voedselallergie is het 

logisch dat je naar een allergoloog gaat. 

Deze arts houdt zich vooral bezig met de 

fysieke kant van de diagnose: hij/zij 

schrijft medicatie voor, houdt je conditie in 

de gaten en begeleidt de verschillende 

testen. Maar hoe zit het met de psychische 

kant van voedselallergie? De impact kan 

immers behoorlijk zijn: je moet je leven er 

helemaal op aanpassen, waardoor je je 

eenzaam kunt voelen, maar ook kun je 

angsten en stress ervaren. Als onze zoon 

Stijn worstelt met het verwerken van zijn 

eerste bewust meegemaakte allergische 

reactie, vragen wij ons af hoe we hem 

kunnen helpen.

Nachtmerries, paniek, angst, woedeaanvallen bij 

het noemen van het woord EpiPen… In de weken 

en maanden na twee nare allergische reacties – 

Stijn is dan net zes jaar – slaat bij ons manneke 

de realiteit over zijn ernstige voedselallergie in 

als een bom. Zijn ingestudeerde zinnetje ‘Ik ben 

allergisch’ krijgt ineens een zware lading. Voor 

het eerst in zijn leven beseft Stijn wat zijn ern-

stige koemelkallergie inhoudt en wat er kan 

gebeuren. Stijn heeft namelijk grote kans om 

anafylactisch te reageren en draagt te allen tijde 

een adrenalinepen bij zich.

Nieuw besef
Stijn herinnert zich de pijn en paniek tijdens zijn 

allergische reactie nog goed. Maar het is vooral 

het besef dat melk, die dagelijks om hem heen 

wordt gedronken, letterlijk levensgevaarlijk voor 

Begeleiding bij psychische effecten van voedselallergie 

Een medisch psycholoog  
kan hulp bieden

hem kan zijn. Dat maakt hem erg angstig. 

Daarbij heeft de huisartsenpraktijk tot twee 

keer toe een inmiddels gevorderde allergische 

reactie niet herkend, waardoor Stijns vertrou-

wen in artsen ook behoorlijk is geschaad. 

Alles bij elkaar is het niet meer dan logisch dat 

Stijn dit nieuwe besef moet verwerken. Vandaar 

dat ik bij het volgende bezoek aan de allergoloog 

eerst alleen naar binnen ga om Stijns angsten te 

bespreken. De allergoloog en ik zijn het er snel 

over eens dat Stijn op dit moment eerst de 

impact van zijn allergie moet verwerken voordat 

we verder gaan met testen. Nieuw onderzoek is 

van belang om meer inzicht en duidelijkheid te 
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verkrijgen over het verloop van zijn allergische 

reacties, aangezien deze wat atypisch lijken. 

Dat betekent dus een koemelkprovocatie. 

Wij ouders zien het belang van deze provocatie 

in, maar dan wel als Stijn dat aankan. Samen 

met de arts besluiten we hem eerst de ruimte te 

geven om alles te verwerken en daarna is het 

zaak hem mentaal klaar te stomen om een koe-

melkprovocatie aan te kunnen. De allergoloog 

wijst ons op de mogelijkheid hem te laten evalu-

eren en eventueel te laten helpen door een 

medisch (kinder-)psycholoog in hetzelfde zie-

kenhuis.

Medisch psycholoog
Een medisch psycholoog is een aan een zieken-

huis verbonden specialist die ondersteuning kan 

bieden bij psychische klachten die samenhangen 

met een medische aandoening. Veel zieken hui-

zen hebben een afdeling medische psychologie 

en meestal is daar iemand gespecialiseerd in 

kinderen. Vaak gaat het om kortere trajecten. 

Ons traject met medisch kinderpsycholoog Tanja 

Holtackers begint met een intake waarbij vooral 

wij ouders vertellen wat er speelt. Tanja neemt 

uitgebreid de tijd en aan het einde van het 

gesprek bespreken we de opties. Stijn komt 

zeker in aanmerking voor begeleiding door een 

medisch psycholoog, want zijn angsten en emo-

ties zijn gerelateerd aan een werkelijk medisch 

probleem. Bij een kind gaat het traject wat 

anders dan bij een volwassene. In ons geval 

gaan we voor een aantal sessies speltherapie. 

Speltherapie is een vorm van psychotherapie 

waarbij spel als middel wordt ingezet om het 

kind te begrijpen en te helpen. De therapie vindt 

plaatst in een spelkamer, vol met speelgoed en 

expressie-materiaal. Door middel van deze 

methode willen we uitzoeken of Stijn alleen tijd 

nodig heeft om alles te verwerken of dat hij echt 

wordt belemmerd door bepaalde angsten. 

Ook willen we hem als hij er aan toe is, voorbe-

reiden op het idee van een provocatie. 

Speeldokter, praatdokter 
Stijn begint zijn traject bij de ‘praatdokter’. 

Al snel doopt hij zijn psycholoog om tot ‘speel-

dokter’, omdat hij tot zijn grote vreugde vooral 

mag spelen tijdens de speltherapie. ‘Mam, dit is 

echt de leukste dokter die er bestaat! Mag ik 

voortaan altijd naar deze dokter?’ Als wij vragen 

hebben, kunnen we altijd bellen. Het is voor ons 

fijn om met iemand te kunnen sparren over hoe 

we Stijn kunnen helpen op een manier die bij 

zijn leeftijd past. Hoe kunnen we omgaan met 

zijn angst voor een allergische reactie en de 

EpiPen? Hoe reageren we op zijn angst om dood 

te gaan? 

Voor het eerst beseft Stijn wat zijn ernstige  

koemelkallergie inhoudt en wat er kan gebeuren

Het Reinier de Graaf 
Ziekenhuis
De behandeling van allergische kinderen in 

het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft 

vindt plaats in het Centrum voor Allergie en 

Kind. Dat valt weer onder het Delfts Allergie 

Centrum (DAC), waar verschillende discipli-

nes samenwerken ‘om de hoogste kwaliteit 

van zorg te leveren aan kinderen én volwas-

senen’, zo meldt het ziekenhuis op zijn web-

site. Het ziekenhuis heeft ook een afdeling 

medische psychologie. Daar werkt Tanja 

Holtackers, GZ-psycholoog, voor het team 

Kinderpsychologie. 

Wat is een medisch  
psycholoog? 
Tanja Holtackers: ‘Een medisch kinder- en 

jeugdpsycholoog weet veel over de samen-

hang tussen lichamelijke klachten en kind- 

en gezinsfactoren. Lichamelijke klachten, 

ziekte, medische onderzoeken en behande-

ling kunnen een zware emotionele belas-

ting vormen voor een kind en het gezin. 

De normale ontwikkeling van een kind kan 

verstoord raken. Kinderen kunnen ook psy-

chische klachten ontwikkelen. Met enige 

regelmaat zijn dat kinderen met allergieën 

zoals voedselallergie, astma, eczeem of ern-

stige hooikoorts. Kinderen met een (ernsti-

ge) voedselallergie kunnen naar de medisch 

kinder- en jeugdpsycholoog worden verwe-

zen als zij traumatische ervaringen hebben 

meegemaakt. Bijvoorbeeld als er sprake is 

geweest van een anafylactische reactie, als 

er een opname heeft plaatsgevonden of als 

er nare medische ervaringen zijn geweest. 

Ook kan er sprake zijn van angsten voor een 

toekomstige allergische reactie, zowel bij 

een kind als ouders. Of angst voor een pro-

vocatietest of  adrenalinepen. Behandeling 

kan ook worden ingezet als kinderen (en/of 

ouders) moeite hebben met de acceptatie 

van de voedselallergie of moeite hebben om 

hier op een zo goed mogelijke manier mee 

om te gaan.’

Wat doet een medisch  
psycholoog? 
‘De medisch kinder- en jeugdpsycholoog 

kan (psycho)diagnostisch onderzoek ver-

richten, en ondersteuning en behandeling 

bieden. Dit kan door individuele contacten 

met een kind, waarbij bijvoorbeeld gebruik 

wordt gemaakt van psycho-educatie, cogni-

tieve gedragstherapie, speltherapie of 

EMDR. Ook kunnen er behandelcontacten 

plaatsvinden met ouders. 

We werken nauw samen met onder meer 

kinderartsen, verpleegkundigen, diëtisten 

en met het Delfts Allergie Centrum. Op het 

moment dat er een opname of dagbehande-

ling plaatsvindt, zoals een voedselprovoca-

tie, kan de psycholoog ook in beeld komen 

als dat gewenst is.

Veel kinderen en ouders geven aan – naast 

de medische behandeling – baat te hebben 

bij psychische ondersteuning bij de klachten 

die samenhangen met de aandoening. 

De behandeling is meestal kortdurend van 

aard: zo’n vijf tot tien gesprekken.’ 

Meer informatie

> reinierdegraaf.nl/allergologie

>  reinierdegraaf.nl/moederenkindcentrum/kind-

en-jeugd/kinderpoliklinieken1/kinder-en-jeugd-

psychologie/

http://reinierdegraaf.nl/allergologie
http://reinierdegraaf.nl/moederenkindcentrum/kind-


Viermaal bakken  
zonder/met tarwe
Voor wie geen tarwe of 

gluten verdraagt, zijn er 

inmiddels – naast het 

allergene amandel- en 

kastanjemeel – veel meer 

opties in de winkel te 

vinden. Wat te denken 

van bananen-, haver-, 

tijgernoten- en zoete-

aardappelmeel? Ik testte 

ze voor je uit. Deze keer:  

viermaal taart zonder

én met tarwe! 

Choco-moestuintje, zie recept

onderaan p. 19 

OverKoken
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In siroop verdronken  
sinaasappel-chilicake
Een bijzondere combinatie: sinaasappel met een 

vleugje chili in een kleverige cake. Het hier 

gebruikte bananenmeel is verrassend neutraal 

van smaak. Het geeft een mooie, hoog gerezen 

cake die qua uiterlijk wat op kruidkoek lijkt, maar 

fijner van structuur is. De substantie is anders 

dan bij tarwe, maar aan de smaak doet dat zeker 

niks af! Het meel heeft iets meer vocht nodig en 

neemt daardoor ook meer tijd om te garen. 

De bananenmeelcake droogt iets sneller uit, 

maar de siroop ondervangt hier dit probleem. 

Benodigdheden 
•  1 rode peper (ca. 20 gram)

•  2 sinaasappels (voor rasp en sap)

•  200 gram bananenmeel (zie pag. 28)

•  50 gram maizena*

•  150 gram suiker

•  1 theelepel baksoda

•  100 gram vloeibare margarine

•  theelepel (appelcider)azijn

•  250 ml bubbelwater

•  45 ml citroensap

•  60 ml Grand Marnier

•  100 ml water

•  45 gram suiker

•  springvorm van 20 cm

Bereiding
•  Vet de springvorm in met wat olie en verwarm 

de oven voor op 170°C.

•  Snijd de peper doormidden, verwijder de 

zaadjes en snijd 5 stroken af, zo lang en dun 

mogelijk (alleen ter garnering). Hak de rest van 

de peper in kleine stukjes.

•  Doe bananenmeel, rasp van 1 sinaasappel, 

maizena, suiker, baksoda en margarine in een 

beslagkom en roer goed. Voeg dan in één klap 

gehakte peper, bruisend water en azijn toe en 

roer tot een mooi beslag. Schep in de 

springvorm en bak 30 minuten in het midden 

van de oven. Zet de temperatuur terug naar 

150°C en bak de cake nog 20 minuten verder. 

Controleer met een prikker of hij gaar is (de 

prikker moet er schoon uit komen). Laat in de 

vorm zitten.

•  Maak intussen in een pannetje de siroop door 

sinaasappelsap (van 2 sinaasappels), citroensap, 

sinaasappellikeur, water en suiker met de 

pepersliertjes aan de kook te brengen. Laat ca. 

15 minuten inkoken, tot 150 ml. Leng eventueel 

weer aan met wat sinaasappelsap of water. 

Verwijder de pepersliertjes en houd deze apart.

•  Steek met een prikker kriskras gaatjes tot aan 

de bodem van de cake. Giet de siroop er zeer 

rustig in beetjes overheen om de cake te 

verzadigen. Garneer met de peperreepjes. Laat 

nu helemaal afkoelen. 

Variatie met tarwe 
•  Vervang het bananenmeel door tarwebloem. 

Gebruik in dit geval 200 ml bruisend water.  

Bak het dan 40-45 minuten op 180°. Controleer 

of een houten prikker er schoon uit komt.

Variatie zonder chili
•  Laat het pepertje weg.

Variatie met chocola
•  Vervang de gehakte chilipeper en sinaasappel-

schil in de cake door 100 gram in brokjes 

gehakte chocolade. Voeg deze op het laatst toe, 

na het bronwater.

•  Vervang de siroop (ingrediënten vanaf ‘45 ml 

citroensap’ tot en met ‘45 gram suiker’) door 

chocoladesiroop van: 150 ml water, 50 gram 

suiker, 25 gram cacaopoeder en een snufje zout. 

Laat in een pannetje met het water de suiker 

rustig smelten. Roer regelmatig en schep 

in tussen zo veel vocht uit de pan bij het cacao-

poeder dat je er een glad papje van kunt roe-

ren. Is de suiker helemaal gesmolten, roer het 

cacaopapje dan goed door de suikeroplossing 

en laat de siroop 4 minuten zachtjes koken. 

Voeg het zout toe. Je hebt nu zo’n 150 ml over. 

Leng eventueel aan met wat water. Verdeel 

nog warm over de cake. Deze siroop is wat dik-

ker en blijft meer bovenop liggen. Help daarom 

door de cake een aantal keren op het aanrecht 

te laten ‘stuiteren’, zodat het wat makkelijker in 

de gaatjes zakt.

Dit gerecht is sojavrij.

Choco-moestuintje
Erg grappig: zandhappen (of in goed Engels: ‘eat 

dirt’). Het idee zag ik op internet en ik maakte er 

een variant op zonder én met tarwe. De eerste 

met tijgernotenmeel, waarbij je je niet moet 
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Rusland & Polen

Rusland en Polen: dat zijn toch landen met enge 

politici, grijze gebouwen en depressieve steden 

waar je alleen maar kool of bietensoep kunt eten? 

Ik moet toegeven dat dit landen zijn waar de mees-

te mensen niet aan denken als ze hun vakantiebe-

stemming plannen. Spanje, Frankrijk, Duitsland of 

Italië gelden eerder als favoriet bij de gemiddelde 

Nederlander. Vanwege mijn werk, maar ook vanwe-

ge mijn grote affiniteit met Oost-Europa en 

Rusland mocht ik afgelopen voorjaar naar zowel 

Sint Petersburg in Rusland als Gdansk in Polen 

afreizen. Twee unieke steden, in alle opzichten en 

zeer de moeite waard voor de liefhebber van kunst, 

historie, architectuur, wodka en avontuur.

Maar hoe is het gesteld met de Russische en Poolse 

keuken? En hoe is het om daar tijd door te brengen 

als je te maken hebt met voedselallergie? Wordt er 

aandacht besteed aan allergenen in de horeca?

Kun je in een supermarkt in de stad voor een snelle 

boodschap ook producten vinden die geschikt zijn 

voor allergische mensen? 

Wereldstad Sint Petersburg
Sint Petersburg is een moderne wereldstad, dus is 

er genoeg aanbod aan alle soorten restaurants; van 

Chinees tot Georgisch en ook de McDonald’s is aan-

wezig. Voor elk wat wils en ook voor ieder budget. 

Als je op zoek bent naar de traditionele keuken kun 

je goed terecht bij één van de vele ‘kantines’ waar 

de locals hun dienbladen volladen met diverse 

soorten gerechten. Als je tenminste niet te maken 

hebt met complexe overgevoeligheden. Sommige 

gerechten lijken ‘allergeenvrij’, maar er valt niet 

echt iets te controleren op menukaarten of via de 

medewerkers. Het thema voedselallergie is wel 

bekend, maar nog niet zo ingebed als in Nederland. 

In gesprek met een Russische arts vraag ik er kort 

naar: ‘Komt voedselallergie veel voor in Rusland?’ 

‘Ja’, beaamt zij, ‘en meer dan vroeger.’ Maar als ik 

vervolgens doorvraag naar de behandelingen en de 

mogelijkheden loopt het gesprek snel ten einde.

Simpel en voedzaam
De Russische keuken is heel simpel met vooral voed-

zame gerechten. Dit heeft met name te maken met 

de strenge winters in Rusland. Wat ook veel invloed 

heeft op de Russische keuken is het feit dat het 

grootste deel van de bevolking Russisch-orthodox is. 

Vlees, melk en ei waren vroeger tijdens de vastenpe-

riode verboden. In die tijd zijn veel recepten ont-

staan met vis, groenten en paddenstoelen. 

Tegenwoordig vind je veel basisgerechten die 

bestaan uit groenten, aardappel, vis en vlees. 

Vanwege het grote aanbod aan groenten en vlees 

kun je dus maaltijden vinden die iemand met aller-

gie voor melk en ei zou kunnen eten. Ook is er vol-

doende vers fruit aanwezig. 

Maar alertheid blijft geboden. Russen zijn dol op 

zure room, baksels (waarin ook ei zit) en een soort 

quiches. Ze eten ook veel noten; in veel bonbons en 

koekjes vind je verschillende soorten noten.

Ook vis is populair, dus mensen met een visallergie 

moeten hierop bedacht zijn. Sint Petersburg ligt aan 

de monding van de Neva. In deze rivier leeft een vis-

soort die alleen hier rondzwemt en in het voorjaar 

wordt gevangen en gegeten. Deze ‘korusyka’ wordt 

gefrituurd. In bepaalde restaurants worden all-you-

can-eat-porties aangeboden en kun je je tegoed 

doen aan grote hoeveelheden vis voor een vast 

bedrag. 

Geen allergieproducten en -melding
In kleine supermarkten zie ik geen alternatieve aller-

gieproducten zoals glutenvrije levensmiddelen of 

soja- en rijstmelk. Eerlijkheidshalve dien ik wel te 

vermelden dat dit steeds ‘quick scans’ betroffen en 

dat ik niet in de gelegenheid ben geweest om een 

grote supermarkt buiten het centrum te bezoeken. 

Opvallend is ook dat restaurants nergens op de 

menukaart melding maken van allergenen. Omdat 

de Russen volgens de traditionele keuken dus veel 

groenten en vlees eten kun je wellicht iets van je 

gading vinden. De beroemde bietensoep ‘borsjt’ 

lijkt mij een optie met melkallergie, mits je de zure 

room weglaat. In gesprek gaan met een restaurant 

om een aangepast gerecht te laten serveren biedt 

waarschijnlijk wel mogelijkheden. Russisch spreken 

is dan wel een must, want op heel veel plaatsen 

wordt nog geen of niet voldoende Engels gespro-

ken.

Gdansk
In Gdansk (Polen) was de situatie in zoverre anders 

dat ik in de eerste kleine supermarkt waar ik bin-

Wodka of kaviaar? Wat bieden Polen en Rusland aan mensen met 

voedselallergie? Wat zijn de eetgewoonten, waaruit bestaat de 

traditionele keuken? Marije Bedaux bezoekt deze landen voor haar werk 

en neemt een kijkje.

nenliep al een aantal producten zag staan die aan-

trekkelijk kunnen zijn voor mensen met voedselal-

lergie, in dit geval allergie voor melkeiwit. 

De Poolse keuken lijkt voor een deel op de 

Russische keuken, traditiegetrouw voedzaam en 

basaal met veel aardappelen, vlees en groenten. In 

Gdansk en omstreken wordt daarnaast ook veel vis 

gegeten vanwege de ligging aan de Baltische Zee. 

Gdansk is een stad met wat meer opties dan alleen 

de traditionele Poolse keuken: je kunt er ook pizza, 

friet of een steak eten. 

Met mijn werk en onder begeleiding van een Poolse 

collega kregen wij voornamelijk Poolse maaltijden 

te eten. Dan blijft het toch wel een uitdaging om 

erachter te komen welke allergenen er in verwerkt 

zijn. In twee restaurants (chiquer en duurder) stond 

iets vermeld over allergie, maar dat bleek eerder 

een uitzondering te zijn. 

Polen zijn grote fans van kaas, melk en eieren en

verwerken deze producten vaak in maaltijden. 

Mijn hotel in de binnenstad serveerde een ontbijt-

buffet waar alles los op tafels was klaargezet. 

Maar heel veel keuzes voor mensen met voedselal-

lergie heb ik niet gezien. 

Tot mijn grote vreugde bleek één van de lokale spe-

cialiteiten wel een optie voor mensen met allergie 

(behalve gluten): een in olie gebakken aardappel-

pannenkoekje. 

Conclusie
In Sint Petersburg en Gdansk zijn er zeker mogelijk-

heden voor mensen met voedselallergie, maar er is 

veel minder aandacht voor het thema dan bij ons. 

In het algemeen valt er veel te beleven op het 

gebied van horeca en er zijn vele mogelijkheden 

om buiten de deur te eten tegen betaalbare prijzen. 

Beide lokale keukens hebben veel gerechten met 

aardappel, groenten en vlees, maar vaak ook met 

room en kaas of vis.

In restaurants zie je nauwelijks allergievermeldin-

gen op menukaarten. En de taal blijft lastig, al 

wordt er in Gdansk beter Engels gesproken dan in 

Sint Petersburg. Vragen naar mogelijkheden buiten 

de kaart om lijkt nog het meest voor de hand lig-

gend, maar wel een uitdaging. Ik heb geen bezoek 

gebracht aan grote supermarkten en heb beide ste-

den slechts kort bezocht, maar dat is wat de gemid-

delde toerist waarschijnlijk ook zou doen…

Marije Bedaux  //tekst en foto’s

Marije’s dochter is allergisch voor melk, ei, noten, 

pinda, vis, schaaldieren en mosterd


