
Dit is Sophie 

Sophie zit in groep 1A bij juf Susan en juf Lonneke. Graag willen wij iets vertellen over Sophie. Sophie heeft coeliakie (spreek uit 
als seu-lìa-kie). Dit betekent dat Sophie heel erg ziek kan worden van gluten. Ook al is het maar een heel klein kruimeltje. Helaas 
bestaat voor coeliakie (glutenintolerantie) geen medicijn. Het enige wat helpt is een levenslang strikt glutenvrij dieet. Zolang 
Sophie geen gluten binnenkrijgt is ze een gewoon, gezond en vrolijk meisje. 
 
Naast coeliakie heeft Sophie ook nog eens een lactose-intolerantie. Dit betekent dat ze geen gewone melk, yoghurt, 
slagroom, ijs, boter of kaas mag. Ze mag wel soja of lactosevrije producten welke volop verkrijgbaar zijn. 
 

Wat is gluten? 
Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst (gort), spelt en Khorasan tarwe (kamut) en alle producten waar deze granen in zijn verwerkt zoals 
bloem, couscous, bulgur, griesmeeltarwe, meel, paneermeel. Daarom mag Sophie ook geen gewoon brood eten maar ook geen koekjes, taart, snacks, cake, 
pizza, beschuit, toastjes, bami en pasta. Ook kan er gluten zitten in snoep, chips, soepen, limonade en ijs, maar ook in sommige knutselspullen zoals klei en 
lijm. Knutselspullen zijn niet zo’n probleem, zolang ze het maar niet in haar mond krijgt en na het knutselen goed haar handen wast. 
 
Kruisbesmetting 
Wat erg lastig is bij dit dieet is kruisbesmetting.  Het kleinste spoortje gluten kan al voor flinke klachten zorgen bij Sophie.  Friet mag bijvoorbeeld niet in 
dezelfde frituurpan gebakken worden waar ook kroketten (paneermeel) in gebakken worden. Maar ze mag bijvoorbeeld ook geen pindakaas uit dezelfde pot als 
waarmee ook een normale boterham gesmeerd is. Ook is snoep wat vooraf geopend is en bijvoorbeeld in een traktatie zakje is gestopt is niet veilig voor haar.  
Om besmetting te voorkomen is het belangrijk schoon te werken, dus handen, tafeltjes en materialen goed schoonmaken. Het is aan te raden glutenvrije 
traktaties altijd apart te houden. 
 
Traktaties 
Als er uitgedeeld wordt in de klas, dan staat er voor Sophie een aparte trommel in de klas met glutenvrij lekkers waar ze iets uit mag kiezen. Uiteraard zouden 
wij het fantastisch vinden als er soms rekening met haar gehouden kan worden, zodat ze ook eens mee kan doen met de rest van de klas.  
 
Hieronder volgt een lijstje met wat voorbeelden van traktaties die Sophie mag eten en waar ze dol op is: 
- glutenvrije koekjes (Schär, AH vrij van gluten, Damhert glutenvrij etc.) 
- rozijntjes 
- Chips: o.a. Nibb-its, naturel chips, PomBär beertjes en sterren, cheetos chipito 
- Raketijsjes en perenijsjes 
- Komkommer, appel, banaan 



 
Sophie weet zelf vrij goed wat ze wel en niet mag en zal dit meestal ook zelf aangeven, maar ze kan uiteraard nog niet lezen en kan helaas nog niet zelf op alles 
letten. Op het etiket van elk product staat een ingrediëntenlijst waarbij de allergenen vetgedrukt zijn. Tarwe, rogge, gerst (gort), spelt, Khorason tarwe 
(kamut), (gemodificeerd) tarwezetmeel mogen niet. In sommige producten zit (gemodificeerd)zetmeel zonder het woord tarwe erin. Dit mag weer wel. Het 
zetmeel is dan gemaakt van aardappel of maïs. Bij twijfel liever niet geven. U mag ook altijd even bellen als u twijfels of vragen heeft. Mijn telefoonnummer is: 
06 – 27 047 771. Voor meer informatie kunt u ook terecht op mijn website: www.sophieglutenvrij.nl of op de site van de Nederlandse Coeliakie Vereniging: 
www.glutenvrij.nl 
 

 
 
 


