
Mijn kind 
leeft glutenvrij...

Beknopte informatie voor de basisschool



Beste pedagoog!
Weet u wat glutenintolerantie is? Hierdoor getroffen kinderen en volwassenen 
(coeliakie/glutengevoeligheid) mogen geen gluten eten. Bij ons thuis is de zorg-
vuldige scheiding van glutenbevattende en glutenvrije producten, en het berei-
den van gezonde en smakelijke glutenvrije gerechten al lang een vanzelfspre-
kende zaak. Buitenshuis zijn we echter aangewezen op uw gewetensvolle steun 
omdat een onvoorziene inname van gluten langdurige gevolgen heeft voor de 
gezondheid van het kind.
Deze beknopte informatie over glutenvrij eten biedt tips en advies over hoe op 
de basisschool een glutenvrij leven mogelijk is voor mijn kind.
Wij danken u bij voorbaat dat u de tijd wilt nemen om deze informatie zorgvuldig 
te lezen en ter harte te nemen.

Naam ouder 

Naam kind

Coeliakie – wat is dat?

Gluten – waar bevindt het zich?

Glutenvrij –  
hoe herkennen we het?

Coeliakie is een permanente intolerantie van het immuunsysteem voor gluten, een 
eiwit dat voorkomt in veel graangewassen, zoals tarwe, rogge, gerst, spelt, enz.. 
In Duitsland betreft dit ongeveer 1% van de bevolking.
De inname van glutenbevattende voedingsmiddelen – zelfs in zeer kleine hoe-
veelheden – veroorzaakt bij mensen met genoemde aandoening een chronische 
ontsteking en regressie van de darmvlokken, met schadelijke gevolgen voor de 
gezondheid.
Naast coeliakie bestaan andere vormen van glutenintolerantie, zoals tarwe-aller-
gie en glutengevoeligheid.
Alleen de zorgvuldige naleving van een glutenvrij dieet kan de symptomen van 
glutenintolerantie doen verdwijnen en het kind symptoomvrij laten leven.

Gluten is een kleefeiwit dat in veel graangewassen voorkomt. Het is op zich 
smaakloos, maar heeft zeer gunstige eigenschappen voor het bakken van graan-
producten, zoals brood, pizza, pasta, gebak, snacks. Gluten is een uitstekend 
zwel- en bindmiddel en u vindt het dan ook verstopt als additief in veel andere 
producten (snoep, chocolade, zoetigheden, soepen, crèmes, bakingrediënten, 
kant-en-klaar maaltijden). Maar met de nodige voorzichtigheid en een beetje 
oefening, kan een gezond glutenvrij dieet goed gewaarborgd worden.

Glutenvrije voedingsmiddelen zijn volgens een EU-verordening herkenbaar als 
“glutenvrij” aan het symbool van de doorgestreepte aar.
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Glutenvrij eten – wat is toegestaan, wat niet?

Deze lijsten pretenderen niet volledig te zijn. Win bij twijfel advies in bij de Nederlandse of de Vlaamse Coeliakie Vereniging.

Het glutenvrij dieet bij coeliakie laat geen uitzonderingen en experimenten toe. Wanneer er onzekerheid bestaat over de samenstelling van 
voedingsmiddelen, kun u het beter aan mij vragen of het ingrediënt weglaten. Onderstaand een kort overzicht:

Zonder bezwaar
Glutenvrij

Riskant
Ingrediëntenlijst goed lezen!

Verboden
Glutenhoudend

Graan Maïs, rijst, gierst, boekweit, 
quinoa, amarant, johannes-
broodpitmeel, manioc 
(tapioca), aardappelen, 
kastanjes, sorghum, teff

glutenvrije haver
(Haver wordt door de meeste 
maar niet alle coeliakie 
consumenten verdragen)

Let op voor contaminatierisi-
co bij granen – voorkeur 
geven aan dieetproducten 
met betreffende etikettering

Kant-en-klaarproducten 
(bijv. aardappelpuree), 
gearomatiseerde chips, 
gepofte rijst

Tarwe, gerst, rogge, spelt, 
triticale, tweekoren, kamut, 
grünkern, bulgur, couscous

Alle deegwaren, bakpro-
ducten, vlokken, muesli 
enzovoort welk van deze 
granen geproduceerd zijn.

Fruit Alle vruchten en noten Gekonfijte vruchten, 
Smoothies

Met meel bestoven  
droog fruit

Groenten Alle soorten groenten en
peulvruchten

Kant-en-klare groentege-
rechten

Gerechten met groenten 
en glutenbevattende 
granen, gepaneerde 
groenten of groenten 
gefrituurd in beignet 
beslag

Melk en
zuivelproducten

Melk, natuur yoghurt, room

verse kaas zoals ricotta, 
mascarpone, mozzarella

parmezaanse kaas,  
Nederlandse harde kazen

Cremes en Puddings,
kant-en-klare milkshakes,
kant-en-klare gerechten 
met melk of kaas, gesmol-
ten kaas, blauwaderkaas

Yoghurt met muesli of 
cruesli op basis van 
glutenbevattende granen, 
diverse kant-en-klare
ontbijtdranken

Vlees, vis en 
eieren

Alle soorten puur vlees en 
vis, eieren

Verwerkt vlees (zoals 
gehakt), gekruid vlees, 
diverse worstsoorten, 
kant-en-klare gerechten 
en -sauzen met vlees en 
vis

Vlees of vis gepaneerd, 
met meel bestrooid of met
glutenbevattende sauzen 
(bindmiddel meel)

Vet, kruiden en 
specerijen, 
sauzen en andere 
toevoegingen

Plantaardige oliën, boter,
margarine, reuzel, azijn, 
pure kruiden en spece-
rijen, zout, peper

Kant en klaar sauzen, soja- 
sauzen, kruidenmixen. Kant- 
en-klare producten zoals 
bouillonpoeder, -blokjes, 
soepen, juspoeder, bakingre-
diënten, bv bakpoeder

Sauzen op basis van een 
roux zoals béchamelsaus

Snoep en  
suikerwerk

Honing, suiker, fructose,
dextrose

Chocolade, diverse  
soorten snoep, cacao, ijs

Chocolade met koek of 
granen

(Niet-)alcoholi-
sche dranken

Frisdranken zoals Cola en 
limonades, koffie, thee,
vruchtensap en -nectar, 
schuimwijn, prosecco, alle 
wijnsoorten, dranken zoals 
(graan), jenever en whisky

Kant en klaar mixes voor 
frappés, cacao, vruchten-
sappen met eventuele 
toevoegingen, Mixdranken 
op basis van niet heldere 
likeuren

Bier, gerst- of mout bevat-
tende dranken zoals gra-
nenkoffie, haver dranken



Open gesprekken tussen ouders, opvoeders, leerkrachten, verzorgers, begeleiders, kantine- en keukenma-
nagers zijn de beste basis voor het succes van de glutenvrije basisschool. Opdat niets mis gaat tijdens de 
gemeenschappelijk doorgebrachte tijd, moeten kinderen met glutenintolerantie zich aan de volgende be-
langrijke HYGIËNEREGELS houden. Het is natuurlijk leuk als de rest van de klas daarbij een handje helpt! 

1.  Geen experimenten alstublieft: bij glutenvrije diëten zijn uitzonderingen niet toegestaan.

2.  Geen kruimels van de buren op glutenvrije gerechten: glutenvrij voedsel mag nooit in aanraking komen 
met gluten, ook niet door de kruimels of bebloemde handen van de bankgenoot.

3.  Zuiverheid, hygiëne en oplettendheid: geen paniek! Kruisbesmetting kan met succes worden vermeden, 
op voorwaarde dat: glutenvrije en glutenbevattende producten niet met elkaar in aanraking komen; ieder-
een vóór het contact met glutenvrije producten zorgvuldig zijn handen wast; de planken, het keukengerei, 
enz. grondig worden gereinigd voordat u begint met het bereiden van glutenvrije gerechten.

4.  Snackdoos voor noodgevallen: er kan aan een kleine, glutenvrije snackdoos worden gedacht voor het 
geval dat het kind een keer zijn lunchpakket vergeet of als er een onvoorziene gebeurtenis is, zoals een 
verjaardagsfeestje.

5.  Normaliteit helpt: het kind met glutenintolerantie wil zich niet anders voelen en niet behandeld worden 
alsof het ziek is. Zorg voor bijzondere gevallen, waarbij op school wordt gegeten, voor een glutenvrij alter-
natief zodat het kind zich niet buitengesloten voelt.

6.  Tijdige afspraken: kondig speciale gelegenheden tijdig aan bij de ouders (bijvoorbeeld feesten, actieda-
gen met eten enz.), zodat die voor glutenvrije levensmiddelen, gebak of snoep voor het kind kunnen 
zorgen.

7.  Begrip van de klasgenoten: mits accoord van het kind, moeten de andere klasgenoten ook op een 
eenvoudige en begrijpelijke manier leren wat glutenintolerantie precies is. Experimenten van andere kin-
deren om te “zien wat er gebeurt”, zijn taboe, omdat ook de geringste inname van gluten de gezondheid 
van het kind zal beschadigen. Een verantwoordelijke benadering is echter een goede aanpak!

8.  Delen kan slechts in één richting: kinderen vinden het heerlijk om hun eten te delen of te ruilen. Kinde-
ren met glutenintolerantie mogen echter nooit het eten delen of ruilen met anderen.

9.  Wat is glutenbevattend en wat is glutenvrij? Producten die het symbool van de doorgestreepte aar voor 
“glutenvrij” hebben, worden als veilig glutenvrij beschouwd. Veel andere voedingsmiddelen zijn van na-
ture glutenvrij. Op de achterkant van deze pagina vindt u een lijst voor een snelle controle. Op het inter-
netportaal www.schaer.com vindt u heel veel achtergrondinformatie en tal van andere relevante docu-
menten.

10.  Neem bij twijfel of in een noodsituatie, contact op met:

Naam en Tel:

HARTELIJK DANK!

10 glutenvrije regels voor de klas
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Glutenvrije snacks – 
hoe smaken die?

Hoewel kinderen met een glutenintolerantie andere, lees: glutenvrije, 

voedselgewoonten hebben, willen ze zich niet “anders” of “speciaal” 

voelen. Schär biedt een uitgebreide keuze aan smakelijke, glutenvrije 

brood- en banketproducten, ontbijtgranen, snacks en zelfs snoepgoed 

en diepvriesmaaltijden, die een gezonde vezelrijke en uitgebalanceerde 

voeding mogelijk maken. 

Geen uitzonderingen alstublieft – 
delen kan slechts in één richting!

Proeven van anderen is helaas niet toegestaan – hier bestaan geen 

uitzonderingen! Het delen van snacks is slechts in één richting mogelijk. 

Daarom wordt het aangeraden om een bak met een voorraadje gluten-

vrije snacks voor de spontane honger of om te delen met klasgenoten, 

bij de hand te hebben.

Glutenvrij eten – speciale  
gelegenheden, feestjes, uitstapjes

Voor gemeenschappelijke feestjes of gebeurtenissen in de loop van het 

jaar kan ik, indien tijdig geïnformeerd, een glutenvrij alternatief voor de 

verrassing (verjaardag, Kerstmis, Pasen...) laten bezorgen en hoeft mijn 

kind zich niet gediscrimineerd te voelen.

Schoolreisjes en meerdaagse uitstapjes zijn een wat grotere uitdaging. 

Die moeten goed doordacht en gepland worden om het veilige en glu-

tenvrije dieet van het kind te waarborgen.

Wat kan er gebeuren?

Wanneer kinderen en volwassenen met coeliakie toch gluten eten, kunnen 

zich symptomen voordoen als: buikpijn, misselijkheid, diarree en braken. 

In de darm, waar het voedsel wordt verteerd, beschadigt gluten de darm-

vlokken en verstoort het daarmee de juiste opname van voedingsstoffen 

uit het voedsel. Het niet volgen van het dieet kan leiden tot gevolgscha-

de als vitaminegebrek, ijzertekort, gewichtsverlies en groeiachterstand. 

Er bestaat echter geen medicijn. Alleen het zorgvuldig volgen van een 

glutenvrij dieet en enkele hygiënische regels zullen helpen.

Kennis is begrip, is normaliteit 

Vaak is het onduidelijk wat coeliakie is. Kinderen kunnen er tijdens een 

les meer over leren: de klasgenoten voelen zich geïnformeerd en mijn 

kind ziet zich met minder risico’s en problemen geconfronteerd. Ik help 

graag met de voorbereiding van een actiedag over het onderwerp  

glutenvrij. Achtergrondinformatie en lijsten van voedingsmiddelen zijn ook 

online beschikbaar op www.schaer.com. 

Meer achtergrondinformatie over glutenvrij leven:

www.schaer.com/kids
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