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Part V 

 

Samenvatting, discussie en toekomstperspectief 



 

Samenvatting, discussie en toekomstperspectief  

De laatste decennia is er steeds meer aandacht voor gluten, een complex mengsel 

van peptiden dat voorkomt in tarwe, rogge en gerst, als mogelijke veroorzaker van 

een heel spectrum aan gastro-intestinale aandoeningen. In dit proefschrift richten wij 

ons op de epidemiologie, diagnostiek en de behandeling van verschillende gluten-

gerelateerde aandoeningen. In dit hoofdstuk vatten we deze verschillende aspecten 

samen, bediscussiëren we ze en geven we een toekomstperspectief voor toekomstig 

onderzoek.  

 

Coeliakie 

Het meest bekende voorbeeld binnen de gluten gerelateerde aandoeningen is 

coeliakie (CD). CD is  een genetisch bepaalde chronische ontstekingsziekte van de 

dunne darm die wordt veroorzaakt door een immunologische respons (afweerreactie) 

tegen gluten. Deze immuunrespons leidt tot vlokatrofie in de dunne darm 

(darmschade waarbij de darmvlokken beschadigd zijn geraakt), waardoor diarree en 

verminderde absorptie van voedingsstoffen (malabsorptie) kan ontstaan1-3.  

 

Met een prevalentie van 1% is CD een van de meest voorkomende 

darmaandoeningen1. CD kan zich manifesteren op elke leeftijd en de klinische 

symptomen variëren sterk. In de laatste 50 jaar is er veel onderzoek gedaan naar 

hoe de ziekte ontstaat (de pathogenese) en hoe deze te diagnosticeren4; Het huidige 

diagnostisch arsenaal bestaat uit serologische5 (middels een bloedtest), genetische6 

en histologische analyse7 (middels microscopisch onderzoek). In hoofdstuk 2 laten 

wij zien dat ook analyse van specifieke gamma-delta afweercellen (γδ-lymfocyten) 

zou kunnen bijdragen aan de diagnose coeliakie in patiënten bij wie wordt getwijfeld 

aan de diagnose binnen de huidige diagnostische mogelijkheden.  Zo kunnen deze 

γδ-lymfocyten bijvoorbeeld worden gebruikt bij patiënten met minimale histologische 

afwijkingen (bijvoorbeeld Marsh I) of bij patiënten met positieve serologie en 

afwezigheid van histologische veranderingen (latente CD). In dit hoofdstuk bepalen 

we de afkapwaarde voor γδ-positiviteit op 14% met een specificiteit van 97% en een 

sensitiviteit van 66%. Hiermee stellen we dat de kans op CD groot is bij patiënten 

met ≥14% γδ-lymfocyten in een dunne darm biopt. Dit hebben we bevestigd op ons 

patiënten cohort met latente coeliakie. Van deze groep had 92% ≥14% γδ-



 

lymfocyten. Ook na het volgen van een glutenvrij dieet, de enige behandeling voor 

CD, blijven deze γδ-lymfocyten verhoogd aanwezig in dunne darm biopten. Hierdoor 

kunnen deze γδ-lymfocyten worden gebruikt voor de diagnose CD in patiënten die al 

een glutenvrij dieet volgen. Daarnaast kunnen deze afweercellen ook worden 

gebruikt bij de differentiatie met andere dunne darmziekten die qua klinische 

presentatie lijken op CD8. Een voorbeeld hiervan een common-variable 

immunodeficiency syndrome (CVID), een ziekte waarbij er sprake is van een 

gestoorde afweer.  

 

Tot nu toe is de rol van deze γδ-lymfocyten bij de pathogenese van CD niet helemaal 

duidelijk. Verschillende studies (waaronder muizenstudies) laten zien dat deze γδ-

lymfocyten een rol hebben bij het herstellen van de beschadigde darmvlokken9-13. De 

vraag blijft echter hoe het kan dat deze γδ-lymfocyten verhoogd blijven als patiënten 

glutenvrij gaan eten en het schadeveroorzakende eiwit dus niet meer aanwezig is in 

de dunne darm. Recent onderzoek toont aan dat deze γδ-lymfocyten mogelijk 

verschillende functies hebben; in actieve CD hebben ze een rol bij de 

immuunrespons terwijl ze bij CD patiënten op een glutenvrij dieet een regulatoire rol 

hebben bij het handhaven van de immuun balans in de dunne darm14. Toekomstig 

onderzoek zal moeten uitwijzen wat de precieze rol van deze γδ-lymfocyten is.  

 

Naast gluten en de genetische predispositie die nodig is om de ziekte te ontwikkelen, 

zijn er waarschijnlijk andere omgevingsfactoren van belang bij het ontwikkelen van 

CD15. Ondanks dat de meeste mensen gluten eten sinds de kindertijd en genetische 

predispositie sinds geboorte aanwezig is, ontwikkelen sommigen patiënten de ziekte 

pas op volwassen leeftijd. Een van de factoren die mogelijk bijdraagt aan de 

ontwikkeling van CD is het doormaken van bacteriële of virale infecties. Bepaalde 

infecties triggeren mogelijk een ‘verkeerd’ soort immuunrespons waardoor het 

lichaam vanaf dat moment gluten ziet als pathogeen en daardoor een 

immuunrespons wordt geactiveerd 16-18. Daarnaast is er de laatste jaren meer 

aandacht voor de rol van het microbioom (het geheel van bacteriën die we van 

nature bij ons dragen in de darm). Verschillende studies laten zien dat nieuw 

gediagnosticeerde coeliakie patiënten een disbalans hebben van het microbioom19. 

Er bestaan hypothesen dat hierdoor gluten worden gezien als pathogeen, hierdoor 

de barrière functie van de darm minder goed functioneert en een afweerreactie tegen 



 

gluten wordt gestimuleerd16, 20, 21.  Deze theorieën zijn echter nog onvoldoende 

onderbouwd en er is meer onderzoek nodig om deze theorieën te bevestigen.  

 

Gecompliceerde coeliakie.  

Een klein deel van de CD patiënten houdt zich strikt aan het glutenvrij dieet en 

ontwikkelt desondanks toch (opnieuw) vlokatrofie. Deze patiënten worden 

gediagnosticeerd als refractaire coeliakie (RCD). RCD is extreem zeldzaam met een 

jaarlijkse incidentie van 0.031 per 100.000 Nederlanders en een jaarlijkse incidentie 

van 0.83 per 10.000 CD patiënten22. Bij RCD wordt de afweerreactie, die initieel werd 

getriggerd door gluten, door het lichaam zelf in stand gehouden ondanks de 

afwezigheid van gluten. RCD wordt ingedeeld in 2 typen; type I (RCDI) presenteert 

zich met vlokatrofie en een normale samenstelling van afweercellen in de dunne 

darm, type II (RCDII) presenteert zich met vlokatrofie en meer dan 20% ‘afwijkende’ 

cellen in de dunne darm 23. Deze afwijkende cellen worden gezien als een 

voorstadium van kanker, ook wel premaligne cellen genoemd. In hoofdstuk 3 laten 

we zien dat RCDI en RCDII substantieel verschillen in klinische presentatie, 

endoscopische karakteristieken en pathogenese. RCDI is een goedaardige 

aandoening met een goede prognose, RCDII is een premaligne aandoening met een 

hoog risico op het ontwikkelen van een dunne darm lymfoom (een zogenaamde 

enteropathy geassocieerd T-cel lymfoom, EATL). Daarom is het van belang een 

patiënt met RCDII te herkennen en te behandelen.  

 

Klinisch is het onderscheid tussen RCDII en EATL lastig; beide aandoeningen 

kunnen zich  presenteren zich met gewichtsverlies, buikpijn, diarree en steatorroe24. 

In hoofdstuk 4 beschrijven we de voedingsstatus van zowel CD, RCDII als EATL 

patiënten waarbij we de patiënten vergelijken qua lichaamssamenstelling en gewicht, 

inname van voedingsstoffen en qua verlies en verbruik van voedingsstoffen. 

Malabsorptie bleek aanwezig te zijn bij 1 op de 5 nieuw gediagnosticeerde CD 

patiënten. Patiënten met RCDII en EATL lieten bij diagnose een ernstigere darm 

insufficiëntie zien dan ongecompliceerde CD patiënten. EATL patiënten werden 

voornamelijk gekenmerkt door acute ondervoeding (>10% gewichtsverlies in de 

afgelopen 6 maanden of >5% gewichtsverlies in de laatste maand) veroorzaakt door 

hypermetabolisme, terwijl RCDII patiënten voornamelijk werden gekenmerkt door 

chronische ondervoeding (een BMI<18.5) veroorzaakt door malabsorptie. Wij 



 

concluderen dat analyse van de voedingsstatus van belang is bij de diagnose 

(gecompliceerde) coeliakie om hierop het voedingsschema te kunnen aanpassen.  

 

Een hoog percentage van de RCDII patiënten ontwikkelt een EATL. Het 

behandeldoel van RCDII is dan ook het verbeteren van het ziektebeloop en het 

voorkomen van een EATL. Helaas is RCDII (gedeeltelijk) resistent voor de huidige 

bestaande therapieën en is er geen standaardbehandeling beschikbaar. Klassieke 

immunosuppressiva, zoals thiopurines, zijn soms effectief tegen de symptomen bij 

RCDII maar voorkomen een EATL niet. Het lijkt er zelfs op dat ze het ontstaan van 

een EATL soms versnellen25-27. Daarom is er de laatste jaren gezocht naar meer 

experimentele behandelstrategieën zoals cladribine en autologe stamcel 

transplantatie (auSCT). Cladribine grijpt aan op het purine metabolisme van 

lymfocyten waardoor deze uiteindelijk in apoptose (geprogrammeerde celdood) 

gaan28. Cladribine is effectief gebleken voor bijvoorbeeld hairy-cell leukemie (een B-

cel lymfoom) en verschillende auto-immuunaandoeningen29-32. Autologe stamcel 

transplantatie (auSCT) wordt, naast voor hematologische maligniteiten, in 

toenemende mate gebruikt voor patiënten met een ernstige auto-immuunaandoening 

die onvoldoende baat hebben bij conventionele behandeling. Voorbeelden hiervan 

zijn patiënten met multiple sclerose, reuma en de ziekte van Crohn33. Het concept 

achter deze behandeling is een soort reset van het immuunsysteem; door hoge dosis 

chemotherapie wordt het immuunsysteem van de patiënt vernietigd, waarna er 

stamcellen van een donor worden toegediend. Beide bovengenoemde 

behandelstrategieën zorgen voor minder EATL ontwikkeling bij RCDII in vergelijking 

met klassieke immunosuppressieve middelen34-36. EATL ontwikkeling wordt echter 

niet in alle patiënten voorkomen. Daarom is het van belang onderscheid te maken 

welke patiënten na bovengenoemde ‘experimentele strategieën’ alsnog een EATL 

ontwikkelen zodat deze patiënten intensiever kunnen worden behandeld. Daartoe 

hebben we in hoofdstuk 5 in retrospect gekeken naar alle patiënten die cladribine 

met of zonder auSCT behandeling hebben ondergaan en evalueren we welke 

klinische parameters geassocieerd zijn met het ontstaan van een EATL. Met een 

mediane follow-up van 64 maanden ontwikkelt 22% van de RCDII patiënten een 

EATL. 44% van de RCDII patiënten overlijdt, onder andere aan een EATL maar 

bijvoorbeeld ook een progressieve ondervoeding. De 1- en 5-jaarsoverleving van 

RCDII patiënten is 82% en 63% respectievelijk. Patiënten die de meest intensieve 



 

behandelstrategie ondergingen (cladribine gecombineerd met auSCT) ontwikkelden 

het minst vaak een EATL (1 van de 15 patiënten, 7%). Hierbij moet wel vermeld 

worden dat patiënten die de meest agressieve behandelstrategie ondergingen 

significant jonger waren vergeleken met de patiënten die cladribine monotherapie 

ondergingen. Daarnaast had de intensief behandelde groep minder comorbiditeit. 

Hierdoor moeten overlevingsverschillen in perspectief worden gezien; de meest fitte 

en jonge patiënten werden voor de meest intensieve behandelstrategie geselecteerd 

waardoor er selectiebias heeft opgetreden. Helaas was multivariate analyse niet 

mogelijk in deze kleine groep patiënten.  

 

Wanneer we klinische parameters geassocieerd met EATL ontwikkeling evalueren 

zien we dat histologische respons bepalend is voor EATL ontwikkeling; patiënten die 

na behandeling met cladribine een histologische respons laten zien (normalisatie van 

darmvlokken) hebben een lage kans op het ontwikkelen van een EATL. De kans op 

een EATL is in deze groep vergelijkbaar met patiënten behandeld met cladribine 

gecombineerd met auSCT. Wij concluderen dat zowel cladribine als cladribine 

gecombineerd met auSCT beide effectief zijn in het voorkomen van een EATL in 

patiënten bij wie goede histologische respons wordt bereikt. Wanneer na cladribine 

therapie histologische respons uitblijft, is een meer agressieve behandeling met 

auSCT vereist. Of de voordelen van auSCT uiteindelijke opwegen tegen de kosten 

en de risico’s van deze agressieve behandelstrategie zal moeten blijken uit een 

langere follow-up van de patiëntengroep. Helaas hebben patiënten zonder 

histologische respons na cladribine therapie, die niet geschikt zijn voor auSCT door 

bijvoorbeeld slechte klinische conditie of hoge leeftijd, een hoge kans op het 

ontwikkelen van een EATL. Voor deze patiëntengroep is er dringend een alternatieve 

therapie nodig.  

 

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de pathogenese van RCDII 

waarbij de ‘afwijkende’ premaligne cellen zijn geanalyseerd en betrokken cytokines 

zijn beschreven. Hier vinden we mogelijk aangrijpingspunten voor nieuwe therapieën. 

Het cytokine IL-15 is bijvoorbeeld betrokken bij de groei en overleving van deze 

premaligne cellen37, 38 en speelt ook een rol bij de chronische vlokatrofie in RCDII39. 

Momenteel loopt er een gerandomiseerde studie in Europa waarbij anti-IL15 therapie 

wordt gegeven aan RCDII patiënten. We kijken uit naar de resultaten. De laatste 



 

jaren zijn er echter studies verschenen die laten zien dat de premaligne cellen 

gevonden in RCDII mogelijk niet allemaal hetzelfde fenotype hebben39, 40. 

Theoretisch zouden hierdoor niet alle premaligne cellen reageren op anti-IL15 

therapie en moet er mogelijk gezocht worden naar een ander, gemeenschappelijk, 

aangrijpingspunt voor de bestrijding van deze premaligne cellijn.  

 

Ook voor de behandeling van EATL is er geen gevalideerde standaardbehandeling 

en behandeling is niet gecentraliseerd. Behandeling bestaat uit verschillende 

therapeutische stappen zoals chirurgische resectie, chemotherapie en stamcel 

transplantatie waarbij het toepassen van elk van deze stappen afhangt van de 

conditie van de patiënt. Naast de matige conditie van patiënten (zoals beschreven in 

hoofdstuk 4) wordt de overleving van EATL patiënten ook negatief beïnvloed door de 

agressiviteit van het lymfoom zelf en het feit dat dit lymfoom matig reageert op de 

beschikbare therapieën. De vijf-jaars overleving is hierdoor zeer variabel en varieert 

tussen 8 en 50%41-46.  

 

De eerste stap in de behandeling van EATL bestaat uit chirurgische resectie. Dit 

omdat bij het geven van chemotherapie zonder voorafgaande resectie de kans op 

darmperforatie groot is. In hoofdstuk 6 beschrijven we indicaties voor chirurgie, de 

resectabiliteit van het lymfoom en de complicaties en de mortaliteit na operatie. Deze 

uitkomst vergelijken we met patiënten die chemotherapie ondergingen zonder 

chirurgische resectie. In dit hoofdstuk beschrijven we een relatief hoge frequentie van 

vroege en late complicaties (35% en 13% respectievelijk). Vroege complicaties zijn 

voornamelijk naadlekkage en sepsis. In meer dan de helft van de gevallen was er 

vanwege vroege complicaties een re-operatie nodig. De meest frequent 

gerapporteerde late complicatie is naadstenose. Acht procent van de patiënten 

overleed binnen 30 dagen na de operatie, allen door een naadlekkage. In ons cohort 

was de sterfte hoger in patiënten die geopereerd werden in de acute setting 

vergeleken met de electieve setting zonder dat er tussen deze groepen verschil was 

in leeftijd, ziektestadium of de eventuele aanwezigheid van onderliggende RCDII. 

Wanneer we de geopereerde patiënten vergelijken met patiënten die chemotherapie 

ondergingen zonder chirurgische resectie zien we significant betere overleving in 

patiënten die primair werden geopereerd (14 maanden vs. 5 maanden 

respectievelijk). Hierbij moet wel worden vermeld dat bijna een derde (30%) van de 



 

geopereerde patiënten uiteindelijk te slecht was voor adjuvante chemotherapie. In 

vergelijking met de patiënten die wel geschikt waren voor adjuvante chemotherapie 

was er een trend voor een hoger ziektestadium bij patiënten die niet geschikt waren 

voor adjuvante chemotherapie. Ook bij de patiënten die alleen chemotherapie 

ondergingen zonder chirurgische resectie was er een trend voor een hoger 

ziektestadium (p=0.07), en daarnaast bestond deze groep uit significant meer 

patiënten met RCDII (p=0.005). Hoewel de mediane overleving significant beter is in 

de totale groep van patiënten die chirurgische resectie ondergingen, is de mediane 

overleving van patiënten die alleen resectie ondergingen vergeleken met patiënten 

die alleen chemotherapie ondergingen niet significant verschillend (p=0.36). Hierdoor 

moeten we de resultaten zoals beschreven in hoofdstuk 6 wat nuanceren; het 

beschreven overlevingsvoordeel van patiënten die chirurgische resectie ondergingen 

lijkt meer het gevolg te zijn van het overlevingsvoordeel wanneer een patiënt beide 

behandelmodaliteiten kan ondergaan (chirurgische resectie en adjuvante 

chemotherapie). Desondanks concluderen we dat, ondanks een relatief hoog risico 

op vroege en late complicaties, chirurgie de eerste stap in de behandeling van EATL 

zou moeten zijn, mede door het risico op darmperforatie wanneer chemotherapie 

wordt toegediend zonder voorafgaande chirurgische resectie. Wanneer klinische 

conditie het toelaat, zou chirurgische resectie moeten worden gevolgd door 

adjuvante chemotherapie voor betere mediane overleving.  

 

Standaard inductietherapie bij EATL bestaat meestal uit anthracycline bevattende 

chemotherapie waarbij CHOP de meest gegeven combinatie is (cyclofosfamide, 

doxorubicine, vincristine, prednison)43, 45-47. De 5-jaars overleving na chirurgische 

resectie en standaard inductiebehandeling middels chemotherapie varieert van 10% 

tot 28%43, 45, 48. De meest voorkomende redenen om na chirurgische resectie geen 

aanvullende chemotherapeutische behandeling te geven is de slechte conditie van 

de patiënt (o.a. door slechte voedingsstatus), snelle progressie van de ziekte of door 

lokale of systemische complicaties44.  

 

Omdat de overleving na chirurgische resectie en standaard inductie chemotherapie 

teleurstellend bleef zijn er de laatste jaren nieuwe behandelstrategieën toegepast 

voor EATL. Zo vindt er, in navolging op behandeling van andere Non-Hodgkin 

lymfomen, intensievere behandeling plaats door het gebruikt van hogere dosis, en 



 

andere combinaties chemotherapie en daarnaast ook het gebruik van stamcel 

transplantatie. In hoofdstuk 7 bekijken we retrospectief de uitkomst van EATL 

patiënten die zijn behandeld in verschillende centra in Nederland en vergelijken we 

de uitkomst en overleving na verschillende behandelstrategieën. Met een 5-

jaarsoverleving van 10% in het hele cohort laat deze studie de slechte prognose zien 

van EATL patiënten. Patiënten behandeld met de meest agressieve 

behandelstrategie (chirurgische resectie, chemotherapie gevolgd door auSCT) laten 

de beste uitkomsten zien met een 1- en 5-jaarsoverleving van 100% en 33% 

respectievelijk. Andere studies laten ook zien dat chirurgische resectie gecombineerd 

met intensieve chemotherapie (CHOP gecombineerd met etoposide [CHOEP]41, 42 of 

methotrexaat [IVE/MTX]41, 43) gevolgd door auSCT de beste uitkomsten laat zien met 

een 5-jaarsoverleving rond 50-60%42, 43. Deze resultaten ondersteunen het idee dat 

patiënten die een agressieve behandeling aan kunnen, hier voordeel van hebben in 

het kader van de overleving. Ook hier moet worden vermeld dat het de meest fitte 

patiënten groep is die deze intensieve behandelstrategie hebben ondergaan 

waardoor er een risico op selectiebias is.  

 

Naast deze geïntensiveerde chemotherapeutische behandeling gecombineerd met 

stamcel transplantatie is er steeds meer aandacht voor zogenaamde ‘target-therapie’ 

met antilichamen (specifieke afweerstoffen). Monoklonale antilichamen passen 

precies op een specifieke receptor (ontvanger) aan de buitenkant van een cel 

waardoor heel specifiek dat celtype kan worden aangevallen zonder andere celtypen 

hiermee te beschadigen. Door het koppelen van cytotoxische (celdodende) medicatie 

aan deze specifieke antilichamen kunnen bepaalde cellen (in dit geval EATL cellen) 

heel specifiek worden aangevallen en vernietigd. Het voordeel van deze vorm van 

therapie in het geval van EATL is dat de meeste EATLs CD30 positief zijn49, 50, terwijl 

deze receptor nauwelijks tot expressie komt op andere (gezonde) weefsels. 

Brentuximab is een dergelijk anti-CD30 antilichaam51 en verschillende studies laten 

zien dat dit middel effectief is bij verschillende typen lymfomen51, 52  onder meer een 

casus beschrijving in EATL patiënten53. De meest frequent gerapporteerd bijwerking 

is perifere neuropathie54. Deze resultaten zijn hoopgevend voor de toekomst. Naast 

een anti-CD30 antilichaam is ook het anti-CD52 antilichaam alemtuzumab in het 

verleden toegepast bij EATL patiënten. Hoewel dit middel effectief lijkt in sommige 



 

studies55, is relapse na initiële respons hoog56 en wordt dit middel geassocieerd met 

onder andere infectieuze complicaties57.  

. 

De beste uitkomsten worden behaald in patiënten bij wie therapie in een vroeg 

ziektestadium wordt gestart. Daarom zal er de aankomende jaren ook gewerkt 

moeten worden aan strategieën om EATL vroeg op te sporen in risico groepen. 

Hierbij zou gedacht kunnen worden aan het radioactief labelen van bovengenoemde 

anti-CD30 antilichamen zodat een beginnende EATL kan worden opgespoord 

middels een PET scan. Voor nu lijken de kosten van deze vorm van diagnostiek nog 

niet op te wegen tegen de baten.  

 

Gluten sensitiviteit zonder coeliakie 

Gluten sensitiviteit (GS) zonder aanwijzingen voor de diagnose coeliakie wordt ook 

wel non-celiac gluten sensitivity genoemd (NCGS). GS wordt gekenmerkt door 

intestinale (maag-darm gerelateerde) symptomen en extra intestinale symptomen die 

optreden na de inname van gluten en verbeteren bij het vermijden van gluten in 

patiënten bij wie coeliakie en gluten-allergie zijn uitgesloten58, 59. Intestinale 

symptomen zijn bijvoorbeeld diarree, buikpijn, een opgeblazen gevoel en flatulentie. 

Extra intestinale symptomen zijn bijvoorbeeld hoofdpijn, vermoeidheid en depressie. 

In hoofdstuk 8 vatten we de huidige kennis over GS samen en belichten we 

verschillende causale theorieën. Hoewel de eerste casusbeschrijving al in 1978 

beschreven is60, heeft GS pas de laatste jaren wetenschappelijk aandacht gekregen 

en zijn er een aantal goed uitgevoerde studies verricht die het concept van GS 

bevestigen61-69.  De vraag is alleen of het gluten zijn die de veroorzaker zijn van 

symptomen in deze groep patiënten. In sommige studies is namelijk tarwe, en niet 

puur gluten, gebruikt als symptomen-uitlokkende factor64, 66. Theoretisch kan het zo 

zijn dat andere eiwitten uit tarwe, bijvoorbeeld lectinen70-72 of anti-pesticiden als α-

amylase/trypsine remmer (ATIs)73 verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van 

symptomen bij patiënten met gluten- of misschien wel granen sensitiviteit. Daarnaast 

laten sommige andere studies zien dat juist bepaalde fermenteerbare korte-keten 

koolhydraten (de zogenaamde FODMAPs), die veel voorkomen in granen, 

verantwoordelijk zijn voor de symptomen in GS en niet zozeer de gluten-peptiden68, 

74, 75. Dat mogelijk andere peptiden dan gluten de veroorzaker zijn van symptomen in 

GS wordt bevestigd door de huidige kennis over de pathogenese; het lijkt erop dat in 



 

GS andere immunologische processen een rol spelen dan bij coeliakie. In GS is er 

bijvoorbeeld meer betrokkenheid van immuun cellen van het aangeboren 

immuunsysteem64, 76, 77. Daarnaast worden bij GS aanwijzingen gevonden voor een 

verminderde barrièrefunctie van de darm64, 78 die niet gezien wordt bij coeliakie of 

gezonde controles. Daartegenover staat dat andere studies juist laten zien dat er, net 

als bij coeliakie, sprake is van antilichaam productie tegen gluten-peptiden (anti-

gliadine) 76, 79, toename is van epitheliale lymfocyten in het duodenum66, 78, 80, 81 en 

een hogere frequentie van HLA-DQ2; het genetisch profiel van coeliakie66, 82-84. De 

huidige literatuur over dit onderwerp spreekt elkaar tegen78. Hoewel nog niet duidelijk 

is welke immunologische mechanismen betrokken zijn bij GS, alle studies laten tot nu 

toe wel milde immuun activatie zien welke verder uitgekristalliseerd zal moeten 

worden in de toekomst. Dat er mensen zijn zonder coeliakie die na de inname van 

tarwe-bevattende producten evidente buikklachten ervaren lijkt niet te ontkennen; 

maar wat de werkelijke oorzaak van deze symptomen is vereist nog veel aanvullend 

translationeel onderzoek.  

Ondanks de controverse over het veroorzakende agens, zijn er steeds meer mensen 

met buikklachten die een glutenvrij dieet volgen, ondanks dat de diagnose coeliakie 

bij hen is uitgesloten. Media-aandacht lijkt hierbij belangrijker dan een gedegen 

wetenschappelijke onderbouwing. De prevalentie van GS is lastig te bepalen doordat 

een groeiend deel van de bevolking glutenvrij eet in het licht van een gezondere 

levenswijze (gevoed door een best selling boek uit Amerika waarin granen 

verantwoordelijk worden gehouden voor onder andere obesitas85). Deze theorie, dat 

granen ongezond zouden zijn, is ongefundeerd en moet duidelijk worden 

onderscheiden van het concept dat granen bevattende producten intestinale en extra 

intestinale symptomen zouden kunnen veroorzaken in afwezigheid van coeliakie. In 

hoofdstuk 9 evalueren we de prevalentie en de klinische karakteristieken van zelf-

gerapporteerde GS. Van de 785 ondervraagde volwassenen rapporteert 6.2% 

symptomen gerelateerd aan inname van gluten bevattende producten. De 

voornaamste symptomen zijn een opgeblazen gevoel (74%), buikpijn (49%) en 

flatulentie (47%). Vermoeidheid en hoofdpijn zijn de meest gerapporteerde extra 

intestinale symptomen (35% en 17% respectievelijk). Zelf-gerapporteerde GS 

individuen waren vaker vrouw en gemiddeld jonger. Van de zelf-gerapporteerde GS 

patiënten volgde 4% een volledig glutenvrij dieet en 43% hield zich aan een 

glutenbeperkt dieet. Het kan niet worden uitgesloten dat in deze groep ook de 



 

FODMAPs een rol spelen. Symptomen gerelateerd aan FODMAPs worden vaker 

gerapporteerd in de zelf gerapporteerde GS groep dan in de groep zonder GS 

(73.5% vs., 21.7% respectievelijk). Wanneer we deze uitkomsten vergelijken met 

andere studies zien we dat de zelf-gerapporteerde prevalentie van GS wisselt per 

land; van 13% in het Verenigd Koninkrijk tot onze gerapporteerde 6%86-89. Dit wordt 

mogelijk veroorzaakt door een verschil in media aandacht, hoewel dit lastig te 

onderzoeken is. Het aantal individuen dat een strikt glutenvrij dieet volgt is relatief 

laag in de meeste studies  (rond 4%86-89) maar duidelijk hoger in vergelijking met de 

algemene populatie (0.6%)90. Dit is mogelijk te wijten aan de relatief hoge kosten van 

een glutenvrij dieet en de beperkte beschikbaarheid van glutenvrije producten91. 

 

Concluderend is er, door onduidelijkheid over het veroorzakende agens, de 

afwezigheid van diagnostische criteria en een hiaat in de immunologische kennis 

over GS, nog weinig duidelijkheid over deze relatief nieuwe ziekte entiteit. Er is meer 

onderzoek nodig om het kaf van het koren te scheiden en deze nieuwe entiteit in het 

juiste licht te plaatsen.  
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