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Voorwoord

Voor u ligt het Meerjarenbeleidsplan van de 

Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) voor  

de periode 2019 - 2021. Met dit plan geven het 

bureau en bestuur van de Nederlandse Coeliakie 

Vereniging invulling aan de beloften die de ver-

eniging doet aan al haar leden en mensen die lid 

worden. Bij de uitvoering hiervan ondersteunen 

we leden, donateurs, vrijwilligers, aangesloten 

diëtisten en verbon-

den artsen in de  

Wetenschappelijke 

Advies Raad.  

De NCV wil de kwali-

teit van leven verho-

gen en verbeteren 

voor iedereen met de 

auto-immuunziekte 

coeliakie, dermatitis 

herpetiformis en allen 

die om een andere 

(medische) reden een glutenvrij dieet moeten 

volgen en direct daarmede samenhangende 

ziektebeelden. Onze wens is dat zoveel mogelijk 

mensen met gluten gerelateerde klachten worden 

gediagnosticeerd. 

Ons ledenaantal groeide de afgelopen jaren en  

wij hebben veel trouwe leden. Daar zijn we blij 

mee.  ‘Voor leden, door leden’ was onze opdracht 

sinds de oprichting van de vereniging in 1974.  

Wij vieren dit jaar ons 45-jarig bestaan en we zijn 

tevreden met het resultaat dat we in die periode 

neer hebben gezet en enthousiast over de plan-

nen voor de komende periode. 

Middels dit meerjarenbeleidsplan maken we onze 

ambitie voor de komende beleidsperiode aan u 

kenbaar. Natuurlijk luisterden wij goed naar uw 

wensen en vertrouwen erop dat we die hierin 

borgen. 

We gaan ermee aan de slag en hebben er zin in! 

20 Maart 2019

Het bestuur van de Nederlandse Coeliakie 

Vereniging

Masja Esselink, Sofie van Londen

Bert Pezij en Paul van der Linden
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Samenvatting

In de komende beleidsperiode ligt de focus  

op het verwezenlijken van onze ambities:  

van dromen naar daden. 

Wij formuleerden 6 dromen:

1. Iedereen in Nederland weet wat coeliakie of 

glutensensitiviteit is en wat het glutenvrij dieet 

inhoudt

2. Coeliakie is een voorbijgaande aandoening

3. Glutenvrij leven is betaalbaar voor iedereen

4. Alle levensmiddelen in Nederland hebben een 

betrouwbaar glutenvrij label waardoor ieder-

een weet of je ze veilig kunt eten

5. Dagelijks glutenvrij hoef je niet alleen te doen

6. De medische zorg in Nederland is goed gere-

geld voor leden

Hierna leest u hoe wij van plan zijn daar gestalte 

aan te geven.

Wij willen de NCV verder uitbouwen als onafhan-

kelijk en waardevol kenniscentrum voor een 

brede doelgroep; van patiënten tot artsen en van 

familieleden tot horecaondernemers. Ook willen 

we de NCV als community beter onder de aan-

dacht brengen. 

Om de community gestalte te geven, is het onze 

wens om te werken aan een eigentijdse virtuele 

omgeving, met persoonlijke aandacht en inter-

activiteit. Die omgeving zal een aantal (social) 

mediakanalen behelzen. Het Glutenvrij Magazine 

wordt een papieren onderdeel van dezelfde 

content omgeving. Eenduidige lay-out en een 

slimme content strategie hoort daarbij. 

Wij gaan door met projecten en campagnes,  

zoals de Dag van de Coeliakie, bakworkshops,  

de Nederlandse Coeliakie Dag en kinderkampen. 

Fundamenteel daarbij is het borgen van financiële 

middelen. Ons ledental is de afgelopen periode 

gestegen en nog altijd zijn er meer mensen die 

het glutenvrij dieet om andere (medische) rede-

nen gaan ontdekken. Wij hopen op een stijging 

van het inkomen uit contributie. Inkomsten uit 

licenties van het glutenvrij logo willen wij graag 

als stabiel stijgend, maar er dienen zich ook alter-

natieven aan op de markt. Wij gaan daarop inha-

ken. Voor wat betreft onderzoek willen wij optrek-

ken met professionele partijen waarbij we geza-

menlijk op zoek gaan naar funding om ons te 

helpen onze doelen te bereiken. Andere inkomens-

stromen zullen deze beleidsperiode worden 

verkend.
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Ambitie 2019 - 2021

Vanuit de doelstelling om voor iedereen die om 

een medische reden een glutenvrij dieet moet 

volgen een zo hoogwaardig mogelijk bestaan 

mogelijk te maken, hebben wij 6 dromen  

benoemd, die ons zullen leiden in de komende  

3 jaren: 

1. Iedereen in Nederland weet wat coeliakie of 

glutensensitiviteit is en wat het glutenvrij dieet 

inhoudt

2. Coeliakie is een voorbijgaande aandoening

3. Glutenvrij leven is betaalbaar voor iedereen

4. Alle levensmiddelen in Nederland hebben een 

betrouwbaar glutenvrij label waardoor ieder-

een weet of je ze veilig kunt eten

5. Dagelijks glutenvrij hoef je niet alleen te doen

6. De medische zorg in Nederland is goed gere-

geld voor leden

Wij blijven ons inzetten voor:

1. het aantal mensen dat nog niet weet dat ze 

glutenvrij moet leven sterk te verkleinen,  

door een beter diagnose proces; 

2. ontwikkeling van ons kenniscentrum,  

dusdanig dat wij kunnen stellen dat wij een 

bijzonder omvangrijk en betrouwbaar kennis-

centrum op het gebied van coeliakie, derma-

titis herpetiformis en gerelateerde aandoe-

ningen, alsmede het glutenvrije dieet en  

glutenvrij leven zijn; en 

3. de ambitie een betrouwbare community te 

zijn en te blijven in Nederland waar mensen 

die een glutenvrij dieet moeten volgen, zich 

begrepen, gerespecteerd, vertegenwoordigd 

en thuis voelen. Andere granen gerelateerde 

aandoeningen zouden in deze ambitie niet  

op voorhand uitgesloten moeten worden.

De vertaling van deze dromen en ambities, binnen 

de kaders van de doelstellingen van de vereniging 

en met hierboven genoemde instrumenten, 

wordt in dit meer-jaren beleidsplan op hoofdlijnen 

verder uitgewerkt. Hierbij wordt eerst een analyse 

gemaakt van waar we als vereniging op dit mo-

ment staan, de huidige stand van zaken in de 

wereld om ons heen en een korte terugblik op  

de afgelopen beleidsperiode.

Doelstelling

De missie van de NCV is het bevorderen van het 

welzijn van mensen met coeliakie, dermatitis 

herpetiformis of een andere gluten gerelateerde 

aandoening. Sinds de oprichting in 1974 is dat 

ons streven en is de missie niet veranderd.  

De vereniging
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Van een zeldzaam of weinig onderkende ziekte  

in 1974, is door meer aandacht een gluten gerela-

teerde aandoening vaker onderkend.  

Statistisch lijdt 1% van de bevolking aan coeliakie 

en 3% tot 4% aan een aandoening waarbij het 

eten van gluten houdende granen betrokken is. 

Het aantal medisch wetenschappelijke onderzoe-

ken naar coeliakie is sinds het ontstaan in 1974 

enorm toegenomen en data en kennis uit die 

onderzoeken hebben geleid tot betere aandacht 

voor de aandoening als een veelvoorkomende 

ziekte. Als vereniging dragen wij bij aan de aan-

dacht voor en de emancipatie van patiënten.

Dat doen we al 45 jaar. En eerlijk gezegd zouden 

we liever niet bestaan. Want dat zou betekenen 

dat de aandoeningen waar wij ons op richten niet 

meer bestaan. Anno 2019 zijn er echter duizenden 

mensen in Nederland die leven met de auto- 

immuunziekte coeliakie en er zijn heel veel  

mensen die zich niet gezond voelen, maar nog 

niet weten dat ze eigenlijk coeliakie hebben. 

Sommige mensen overlijden zelfs aan de gevol-

gen van te late diagnostiek of ontwikkelen ook 

nog andere auto- immuunziekten erbij. 

Er zijn ook heel veel mensen die geen coeliakie 

hebben en net zo goed niet tegen gluten hou-

dende granen kunnen. Daar is aandacht voor, 

want gaat het hier om tarwe eiwitten, om gluten 

of om andere bestanddelen in granen zoals bij-

voorbeeld ATI’s die in tarwe en ook andere granen 

voorkomen en die ziekteverschijnselen zouden 

veroorzaken? Wij volgen dat onderzoek nauwlet-

tend. Mocht het zo zijn dat er een nieuwe diagnose 

blijkt, dan willen we ook voor die groep opkomen, 

juist omdat het (nu nog) zo moeilijk is te beoor-

delen waar de klachten precies door worden 

veroorzaakt, is het coeliakie, tarwe allergie, gluten-

sensitiviteit, tarwe sensitiviteit of een ATI reactie?  

Ook de minder bekende  aandoening dermatitis 

herpetiformis blijft onze aandacht houden. 



De vereniging  |  Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2021  |  07

Onafhankelijk

Voor het geven van betrouwbare informatie aan 

onze leden en aan het algemene publiek staat 

onze onafhankelijkheid centraal in alles wat we 

doen. Die onafhankelijkheid zorgt er voor dat  

we ook echt een kenniscentrum kunnen zijn en 

dat we ons kunnen onderscheiden van andere 

(digitale) platformen,  waar veel informatie te 

vinden is maar waarvan het onduidelijk is uit 

welke bron het komt en welk belang het dient  

en of het wel betrouwbaar is. Voor de NCV staat 

het belang van de patiënt boven aan.

Historisch

In 2019 bestaan wij 45 jaar en we hebben veel  

om op terug te kijken. De Nederlandse Coeliakie 

Vereniging is in 1974 opgericht met als doel:

 

Inmiddels zijn er meer dan 18.300 ( weer bijna  

1000 meer dan vorig jaar) mensen aangesloten en 

dat aantal groeit jaarlijks. Want steeds meer men-

sen krijgen de diagnose coeliakie of horen dat ze 

om een andere medische reden glutenvrij moeten 

leven. We geloven dat  dit voor een deel ook te 

danken is aan onze inspanningen en onze focus op 

diagnose bevordering. Leden hebben direct belang 

bij een goede service en een goed advies op zowel 

medisch-, voedings- als ook maatschappelijk en 

sociaal gebied. Daar staat de NCV voor en door lid 

te worden van de NCV krijgen leden toegang tot 

hulp en informatie en hebben ze invloed op het 

beleid van de NCV, de kwaliteit van haar dienstver-

lening en op haar maatschappelijke betrokkenheid. 

Ook niet-leden zijn betrokken bij de glutenvrije 

community, want zij krijgen te maken met mensen 

die om de een of andere reden gluten mijden.  

De NCV wil ook voor hun relevant zijn, want dat 

heeft direct resultaat op onze doelstelling.

Organisatie

De Nederlandse Coeliakie Vereniging is georga-

niseerd in makkelijk vindbare online en social 

media kanalen, een tijdschrift, een servicebureau 

met telefonische helpdesk dat door werknemers 

wordt bemenst en veel actieve vrijwilligers.  

Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers  

en vrijwilligers zijn georganiseerd in 8 regio’s.  

De bevordering van het lichamelijk en sociaal 

welzijn van mensen met coeliakie of dermatitis 

herpetiformis en allen die om een andere 

(medische) reden een glutenvrij dieet moeten 

volgen en direct daarmede samenhangende 

ziektebeelden, alsmede de bevordering van 

wetenschappelijk onderzoek met betrekking 

tot coeliakie en dermatitis herpetiformis.
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Zij organiseren de landelijke en lokale activiteiten. 

Voor jongeren is er een landelijke jongerenafde-

ling: Coeliactive. Zij zijn actief betrokken, ook bij 

jongeren uit andere landen met een gluten of 

tarwe gerelateerde aandoening. 

De NCV krijgt ondersteuning van de Wetenschap-

pelijke Advies Raad bij medische, medisch-sociale, 

voeding, wetenschappelijke en therapeutische 

vraagstukken en ook bij andere aandoeningen 

die in verband worden gebracht met de inname 

van gluten. 

Inkomsten

De inkomsten van de vereniging bestaan uit 

leden contributies, licentie inkomen, advertentie 

inkomen, sponsorbijdragen, subsidies en donaties. 

De markten, baklessen en evenementen zijn 

financieel verlieslatend, maar goed voor de leden, 

die daar hun voordeel kunnen doen met informa-

tie, producten en lotgenoten contact.

We kunnen jaarlijks beschikken over een behoor-

lijk bedrag waarmee we onze doelen kunnen 

nastreven. Jaarlijks leggen we verantwoording af 

in de vorm van jaarstukken en een jaarrekening 

met een accountantsverklaring. Deze stukken 

bieden we aan onze leden ter inzage aan.  
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Om meer slagkracht te krijgen blijft fondsenwer-

ving belangrijk en natuurlijk zijn we ook erg blij 

met de jaarlijkse ledenaanwas. De NCV beschikt 

over een ANBI status.

Instrumenten

Om als vereniging de bovenstaande doelstel-

lingen te bereiken, zetten we de volgende instru-

menten in:

a. Voorlichting aan leden en niet-leden, kennis-

deling

b. Verbinden van mensen 

c. Belangenbehartiging en beïnvloeding van 

beleid in de zorg, verzekeraars en overheid

d. Stimulering en ondersteunen van (weten-

schappelijk) onderzoek

e. Samenwerken met stakeholders in aanpalende 

domeinen

Dit is in lijn met de eisen die het PGO-fonds stelt aan 

een patiëntenvereniging en daarmee heeft de NCV 

recht op een jaarlijkse bijdrage vanuit dit fonds.

De komende beleidsperiode willen we graag 

onze impact meetbaar maken.

 
 

 
Community 

NCV 

 
 

 
Voeding 

Medisch 

Sociaal 

Maatschappelijk

 

 
Kenniscentrum

Voorlichting

Leden van de NCV krijgen elk kwartaal het Glu-

tenvrij Magazine. We onderzoeken of het moge-

lijk is dat het blad ook voor niet leden beschik-

baar wordt om meer aandacht van het algemene 

publiek te genereren.

Leden kunnen gratis of tegen kostprijs gebruik 

maken van veel voorlichtingsmaterialen zoals 

dieetfolders en dieetpasjes in meer dan 20 talen.

De website van de NCV www.glutenvrij.nl  laat 

up-to-date en wetenschappelijk correcte informa-

tie zien over alles wat met gluten gerelateerde 

aandoeningen en glutenvrij leven te maken heeft. 

De website is zowel voor leden als niet leden, 

want naast leden is de NCV er voor iedereen die 

naast of in de buurt van mensen met coeliakie 

leven; onze leden zijn erbij gebaat als anderen 

weten wat de beperkingen zijn. 

De NCV onderscheidt zich als kenniscentrum 

door niet alleen informatie door te geven,  

maar om het te verzamelen, te duiden en zelf  

http://www.glutenvrij.nl
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te produceren, alles gebaseerd op wetenschap-

pelijke relevante informatie enerzijds en erva-

ringsdeskundigheid anderzijds. 

De NCV richt zich met voorlichting specifiek ook 

op de zorg sector, onderwijs en wetenschap, de 

overheid en wetgever, horeca en voedingssector. 

Onze diëtisten en getrainde voorlichters geven 

uitleg over coeliakie en met name over het glu-

tenvrije dieet, het lezen van etiketten op voe-

dingsproducten en het schoon werken om be-

smetting met gluten te voorkomen. 

Mensen verbinden

Verspreid door het land zijn er voorlichtingsavon-

den, baklessen, bijeenkomsten voor uitwisseling 

van kennis- en ervaringen, jeugd- en jongerenac-

tiviteiten en glutenvrije markten. Voor leden zijn 

deze bijeenkomsten en evenementen belangrijk. 

Persoonlijke ontmoetingen blijven, juist in dit 

digitale tijdperk, belangrijk en speerpunt voor de 

vereniging.

Belangenbehartiging

De NCV pleit bij de voedingsmiddelenindustrie 

voor heldere etiketten. We communiceren aan 

ons verstrekte foutieve informatie die we via 

leden gerapporteerd krijgen ook direct met de 

producent en eventueel de NVWA.  We zien dat 

het vervangen van gluten in voedingsmiddelen 

door andere bestanddelen steeds vaker voorkomt. 

Aandachtpunt blijft wel de gezonde samenstelling 
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van producten; minder zout, suiker en vet en 

meer vezels.

Ook bij zorgverleners, zoals (huis-)artsen en dië-

tisten, brengen we coeliakie onder de aandacht. 

We willen dat coeliakie op tijd wordt herkend en 

goed wordt behandeld. Wij voerden een  lobby  

om  een aanpassing van de huisartsenrichtlijn 

(NHG standaard) op de agenda te zetten. En met 

succes! Onze achterban heeft nog te vaak een 

lange en moeizame weg achter de rug voordat 

een diagnose wordt afgegeven. Het gevoel van 

niet serieus genomen worden in de spreekkamer 

is iets wat leeft bij leden. Wij hebben in opdracht 

van en in samenwerking met andere patiënten-

verenigingen en gesteund door het Ministerie 

van VWS een digitale omgeving ontwikkeld, Slim 

opkomen voor jezelf, ter ondersteuning van 

patiënten in hun gesprekken met zorgverleners. 

In de komende beleidsperiode ontwikkelen we 

dit platform stap voor stap verder waarbij we 

debat niet uit de weg gaan, maar tegelijkertijd 

sturen we op een goede relatie en goed gesprek 

tussen arts en patiënt.

Een ander speerpunt is uiteraard de horeca.  

We merken dat, ook dankzij onze inspanningen, 

het kennisniveau van horecapersoneel is toege-

nomen, maar we zien ook dat een fout in een 

klein hoekje zit en dat het voor mensen met een 

glutenvrij dieet nog te vaak een uitdaging is om 

(vooral spontaan) uit eten te gaan.

Beleidstrajecten zijn vaak langdurig en met niet 

te voorspellen resultaat. Bijvoorbeeld als het gaat 

om implementatie of verandering van richtlijnen 

of wetgeving. We combineren dat tegelijkertijd 

met concreet zaken veranderen. Zo helpt de NCV 

met het trainen van zorgverleners op kennis, 

behandeltrajecten en werkhouding. Bij het Dietis-

tennetwerk NCV zijn inmiddels meer dan 120 

diëtisten aangesloten. Zij zijn gespecialiseerd in 

het ziektebeeld en de relatie met het glutenvrije 

dieet. Lid worden van dit netwerk kan alleen na 

een geaccrediteerd opleidingstraject, dat is opge-

steld en wordt bewaakt door de NCV in nauwe 

samenhang met de Wetenschappelijke Advies-

raad. Het Dietistennetwerk is een goed voorbeeld 

van hoe de NCV een cruciaal punt van aandacht, 

te weinig kennis van coeliakie en het glutenvrij 

dieet, doelmatig heeft weten te veranderen vanuit 

een beleidsknelpunt naar een praktische oplos-

sing. We sturen daarbij op effectief partnership.

De NCV is tevens sub-licentienemer van het offici-

ele glutenvrij logo. Door de AOECS, de koepel van 

Europese Coeliakie Verenigingen, die rechtheb-

bende eigenaar is van het geregistreerde beeld-

merk, zijn aan de NCV rechten verleend om dit 

logo in licentie uit te geven aan Nederlandse pro-

ducenten die aantoonbaar glutenvrij produceren. 
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Het dragen van het CG waarmerk is een bewijs dat 

een bedrijf ook daadwerkelijk voldoet aan de 

eisen die de AOECS hier aan stelt. Ook doen wij 

dit in België en Luxemburg namens de coeliakie 

verenigingen aldaar.

Er zijn alleen al in de Benelux 1870 producten die 

het CG logo dragen. Voor de certificering die ten 

grondslag aan de licentie hebben wij een samen-

werkingsverband met certificeringsinstantie 

Schouten Certification. Van de licentie inkomsten 

wordt een deel afgedragen aan AOECS, het overige 

deel wordt besteed aan de NCV doelstellingen. 

Er komen andere certificeringschema’s op de 

markt. Voor de NCV is het belangrijk dat die de-

zelfde kwaliteit hebben dan het eigen schema en 

dus een benchmark met de AOECS normen set 

kunnen doorstaan. De NCV gaat, via de AOECS,  

in gesprek met deze partijen om de betrouwbaar-

heid daarvan te bespreken. 

Stimulering van (wetenschappelijk) onderzoek

De NCV verleent als patiëntenorganisatie mede-

werking aan wetenschappelijk onderzoek door 

actief te participeren of door onderzoeken te 

ondersteunen richting subsidiegevers. 

De NCV beschikt over een omvangrijke database 

met medische informatie verkregen bij aanmel-

ding van nieuwe leden. Dat is een bron van infor-

matie, die relevant kan zijn voor onderzoek.  

Wij zullen die nooit zonder expliciete toestem-

ming van het desbetreffende lid toevertrouwen 

aan andere partijen, ook niet voor wetenschappe-

lijk onderzoek. Wij leggen ons erop toe dat we 

alle wet- en regelgeving kennen voor wat betreft 

privacy en vertrouwelijke omgang met de aan 

ons toevertrouwde gegevens. 

We geven bekendheid aan en adviseren leden 

over het aangaan van medewerking aan een 

onderzoek. 

De NCV stelt altijd als voorwaarde voor het  

meewerken dan wel ondersteunen, dat zij in een 

vroegtijdig stadium  of op enige andere wijze 

betrokken wordt bij het onderzoek. Het patien-

tenperspectief is voor de NCV belangrijk.  

De (kennis)bijdrage van de NCV wordt door  

wetenschappers gewaardeerd. 

Partners en stakeholders 

Wij werken er naar toe om met de Maag Lever en 

Darm Stichting samen te gaan voor een platform 

voor fondswerving voor onderzoek naar coeliakie. 

Met zorgverzekeraar VGZ hebben wij een korting 

afgesproken voor leden en ook is de verzekeraar 

kennispartner daar waar het gaat om het stimule-

ren van meer laagdrempelige zorg.

We werken daarnaast samen met de meeste 

universitaire medische centra zoals het LUMC  

en het Amsterdam UMC, met de NVWA,  FNLI, 
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CBL, Het Nederlands Bakkerij Centrum, Schouten 

Certification en Advies, VWS, RIKILT, het Voedings-

centrum,  de Patiëntenfederatie’, IederIn, JGZ, 

DVN, de MDL Vakgroep, NHG, NVD, NVZ, het 

Nationaal Schoolontbijt, PGO Support en andere 

patiëntenverenigingen.

Dat levert duurzame relaties op waarbij we elkaar 

steunen met kennis en advies. En het levert ook 

concrete resultaten op zoals CheckdeCheck, 

Keuzehulp Ziekenhuizen, Hebikcoeliakie.nl, 

het Diëtistennetwerk, Slimopkomenvoorjezelf.nl 

en ook gewaarde online tools zoals de zelftest 

Goed Glutenvrij.

Als beleid hanteren wij dat als blijkt dat wij en een 

andere organisatie stakeholders van elkaar zijn en 

er zijn raakvlakken, dan wordt een bundeling van 

krachten verkend.

https://checkdecheck.nl/
https://www.glutenvrij.nl/hulp_van_arts_dietist/vind_het_ziekenhuis_dat_bij_jou_past
https://www.hebikcoeliakie.nl/
https://www.glutenvrij.nl/voor_professionals/dietist/voordelen_dietistennetwerk
https://www.slimopkomenvoorjezelf.nl/
https://www.glutenvrij.nl/contact/login
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Medische ontwikkelingen

Onder medici en wetenschappers is het percen-

tage van tussen de 1% en 2% van de bevolking 

dat lijdt aan coeliakie (prevalentie) algemeen 

geaccepteerd. Daarvan is echter een minderheid 

als zodanig gediagnosticeerd. Omdat er in  

Nederland geen centrale registratie is van 

coeliakie patiënten, kan alleen een inschatting 

worden gemaakt van het percentage mensen 

dat ook daadwerkelijk is gediagnosticeerd.   

De schatting door artsen is dat rond 20% van 

alle patiënten, de diagnose coeliakie te horen 

heeft gekregen. Per 1 januari 2019, wordt het 

aantal mensen met gediagnosticeerde coeliakie 

geschat op 30.000. Bijna twee derde daarvan is 

lid van NCV.

Dermatitis Herpetiformis (DH) laat een prevalen-

tie zien van 0.01% van de bevolking. Welk percen-

tage mensen hiervan gediagnosticeerd is, niet 

bekend.

Het aantal gediagnosticeerden neemt toe.  

De NCV ziet haar ledenaantal jaarlijks groeien. 

Redenen hiervoor zijn, meer bekendheid met 

coeliakie en ook snellere diagnostiek. Zo is bij-

voorbeeld de gouden standaard voor diagnose-

stelling bij kinderen veranderd, het uitvoeren van 

een dunne darm biopt ter bevestiging van de 

diagnose is bij een kwart van de kinderen niet 

meer nodig. Dit vanwege hoge antistoffen waar-

den in het bloed in combinatie met andere meet-

bare verschijnselen. 

Er is tegelijkertijd vooruitgang geboekt met de 

diagnosestelling bij ouderen en steeds meer art-

sen realiseren zich dat coeliakie geen kinderziekte 

is. Er is een toename van gediagnosticeerden in 

die groep en wij merken dat het aantal nieuwe 

leden tussen de 50 en 75 jaar in verhouding sterk 

is toegenomen.  Er zijn ook ontwikkelingen op het 

gebied van diagnostiek bij volwassenen. Biopt is 

mogelijk in de toekomst niet langer de gouden 

standaard. De NCV juicht minder belastende diag-

nostiek, mits even betrouwbaar, van harte toe.

Naast coeliakie en DH bestaat er ook een andere 

aandoening; tarwe-allergie. Niet gluten, maar 

andere eiwitten in tarwe leiden tot een fysieke 

Situatieanalyse

Mensen met coeliakie worden ziek van het eten van gluten. Deze auto immuunziekte is daar-

naast voor veel mensen ook een belemmering in hun dagelijks sociaal leven. De Nederlandse 

Coeliakie Vereniging richt zich op zowel medische ontwikkelingen, voedingswetenschappelijke 

ontwikkelingen als ook het effect op dagelijks welzijn van mensen.
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reactie. Het aantal mensen dat hiermee is gediag-

nosticeerd is zeer laag. 

Veel tijd, geld en aandacht wordt besteed aan 

onderzoek naar zogenaamde “Non Celiac Gluten 

Sensitivity”, glutensensitiviteit. Mensen bij wie 

geen antistoffen worden gemeten die duiden op 

coeliakie, maar aantoonbaar (via medische bege-

leiding) opknappen van een glutenvrij dieet.  

Er komen schattingen voor dat tussen de 2% en 

4% van de Westerse bevolking hieraan zou lijden. 

De studies leiden tot veel discussie onder medici 

en wetenschappers en een eenduidig oordeel is 

nog niet geformuleerd. 

De NCV volgt het ontstaan van de glutenvrije 

hype in Nederland: het glutenvrij dieet als life 

style en wellness dieet zonder dat medische 

aanwijzingen hieraan ten grondslag liggen.  

De NCV heeft zich in de afgelopen jaren geprofi-

leerd als een vereniging die het volgen van een 

glutenvrij dieet zonder aantoonbare medische 

redenen en/of heldere diagnose, niet aanraadt. 

We merken wel dat de het landschap meer troe-

bel is geworden, omdat er meer mensen zijn die 

zeggen dat ze last hebben na het eten van som-

mige granen, maar we weten niet precies wat nu 

de oorzaak is. 

Ondertussen zijn er ook farmaceutische ontwik-

kelingen waarbij gezocht wordt naar een vaccin 

tegen coeliakie.

De laatste jaren was een  toename te zien van  

het aantal glutenvrije producten en de verkoop-

punten. In veel supermarkten is tegenwoordig 

een ruime keuze aan producten. Het is voor de 

NCV niet altijd inzichtelijk welke beheersings-

maatregelen ten grondslag liggen aan producten 

met een glutenvrije claim. Van de producten met 

het officiële Crossed Grain logo is dat wel bekend.

Belanghebbenden/stakeholders

De NCV onderscheidt een aantal groepen van 

(direct) belanghebbenden/stakeholders.

1. Leden, familieleden, kennissen, verzorgers

2. Producenten, leveranciers

3. Zorg professionals

4. Wetenschappers

5. Beleidsmakers

6. Horeca en catering

7. Zorgverzekeraars

Deze groepen zullen betrokken worden bij stap-

pen die wij de komende 3 jaren gaan zetten met 

onze dromen in gedachten.

Stand van zaken organisatie

De NCV had in 2018 3,9 FTE aan eigen personeel 

en via het verenigingsondersteuningsbureau, 
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HBB, werd 1,5 FTE aan administratie en project-

management ingekocht. Ook werkt op incidentele 

of structurele wijze een flexibele groep ZZP-ers 

mee. Op dagelijkse basis zijn meer dan 20 mensen 

aan het werk voor de vereniging. Voor een groot 

gedeelte is NCV afhankelijk van vrijwilligers.  

De NCV huurt kantoorruimte, administratieve 

ondersteuning, receptie en telefonische achter-

vang in bij ondersteuningsbureau HBB in Naar-

den. 

De NCV kent meer dan 280 vrijwilligers. Ongeveer 

200 vaste vrijwilligers in acht verschillende regio’s 

en een andere groep vrijwilligers is jaarlijks be-

trokken bij het organiseren van evenementen 

zoals kinderkampen, het Kerstdiner en de gluten-

vrije markten. 

Terugblik periode 2015 - 2018

In de afgelopen beleidsperiode heeft de vereni-

ging gewerkt volgens een aantal beleidsdoelstel-

lingen, zoals geformuleerd door het bestuur en 

bekrachtigd door de algemene vergadering van 

leden in 2014.

Uit de inventarisatie blijkt dat 

aan nagenoeg alle in het vori-

ge beleidsplan beschreven 

doelstellingen op enige wijze 

vorm is gegeven (bijlage 1).

Ons ledenaantal is fors toege-

nomen (bijlage 2) en wij zien 

een groei in het bereik van 

mensen die geïnteresseerd zijn 

in coeliakie en/of het glutenvrij 

dieet via onze openbare (social) 

mediakanalen (bijlage 3).  

Ook is er een groeiende deelname van leden aan 

events (bijlage 4). Daarnaast is de verspreiding 

van het CG waarmerk succesvol te noemen omdat 

het leden zekerheid geeft bij voedselkeuze en 

omdat het een (bescheiden) financiële bijdrage 

levert (bijlage 5).
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Uiteraard zijn de beschikbare middelen in een 

bepaald jaar en op dat moment actuele informatie 

en ontwikkelingen relevant. Het bestuur wenst 

lijnen voor de toekomst vast te leggen, maar 

realiseert zich dat er ook ruimte moet zijn voor 

bijsturing of herziening. 

Ledenaantal en inkomsten

Wij gaan uit van een gestage groei van het aantal 

leden en daarmee ook het contributie inkomen. 

De contributie is laag en een verhoging zou niet 

op voorhand uitgesloten moeten worden.  

Uiteraard moet goed beargumenteerd worden 

waarom we verhogen. Factoren die een rol spelen 

zijn de groeiende aandacht voor de problematiek, 

groeiende aandacht voor darm functie in het 

algemeen en verbeterde diagnostiek van mensen 

met coeliakie.  Licentie inkomsten zouden even-

wel kunnen verminderen. De NCV zou daarnaast 

niet bij voorbaat andere activiteiten moeten 

uitsluiten, om haar slagkracht te optimaliseren. 

We gaan uit van organische groei.

Diagnostiek

Volgens de NCV is er nog een wereld te winnen 

als het gaat om het bewerkstelligen van meer 

adequate diagnostiek van coeliakie. De komende 

jaren werken we, samen met de NHG, hard aan 

een nieuwe richtlijn voor coeliakie en zullen veel 

aandacht moeten vragen bij de beroepsgroep 

zodra de nieuwe richtlijn is geïntroduceerd.  

Kenniscentrum

Het blijft de ambitie van de NCV om hét kennis-

centrum te zijn op het gebied van coeliakie, der-

matitis herpetiformis en gerelateerde aandoenin-

gen, alsmede het glutenvrije dieet en glutenvrij 

leven in de breedste zin des woords.  

Strategie 2019 - 2021

Op basis van de analyse van de vorige beleidsperiode, de huidige situatie, de geformuleerde 

ambitie en doelstellingen van de vereniging wenst het bestuur een aantal strategische keuzes  

te doen. Keuzes die omgezet worden naar beleidsdoelstellingen voor de periode 2019 – 2021, 

waarbij vertaling naar concrete activiteiten per jaar zullen worden vastgesteld. 

   stakeholders

  artsen  patiënten

   diëtisten   familie en
     vrienden van
  

horeca

   patiënten

   voedselproducenten
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De NCV en het kenniscentrum blijven zich positi-

oneren in het midden van alle stakeholders: pati-

enten, familie en vrienden van patiënten, artsen, 

diëtisten, voedselproducenten en horeca.

Opleiding

De NCV is nauw betrokken bij het ontwikkelen 

van gespecialiseerde bijscholing voor diëtisten  

en heeft een eigen NCV Diëtisten-netwerk.  

Daarnaast willen we meer aandacht voor onze 

leden bij verplegend personeel in ziekenhuis-  

en zorginstellingen en hebben wij de ambitie  

om in samenspraak met branche organisaties  

en opleidingscentra, personeel te trainen op 

voedselveiligheid voor mensen met coeliakie. 

Community

De Nederlandse Coeliakie Vereniging wil de be-

langrijkste community zijn in Nederland waar 

mensen die -om medische redenen- een gluten-

vrij dieet moeten volgen zich begrepen, geres-

pecteerd, vertegenwoordigd en thuis kunnen 

voelen. Voor de leden dichtbij, in de regio en via 

het Glutenvrij Magazine, maar ook via internet  

en social media. De positionering van de NCV als 

betrouwbare organisatie is daaraan dienstbaar. 

Kernwaarden

De kernwaarden voor de te volgen strategie zijn: 

• Betrouwbaar

• Kennis van zaken

• Doelgericht

• Betrokken

• Zorgzaam

• Professioneel

• Onafhankelijk

• Respectvol
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Transparantie

Gelet op recentelijke voorbeelden van maat-

schappelijke organisaties en goede doelen waar-

bij er onzorgvuldig of zelfs frauduleus werd  

gehandeld, wil de NCV aan haar ter beschikking 

staande middelen op een betrouwbare, doel-

gerichte, transparante en onafhankelijke manier 

inzetten, zodanig dat het voor alle stakeholders 

duidelijk is wat er met hun bijdrage (in geld, tijd 

of anderszins) is gebeurd. De NCV presenteert 

jaarlijks een financieel jaarverslag waarbij aan de 

accountant is verzocht om deze te controleren.  

Bij een transparantie hoort ook een overzichtelijke 

en laagdrempelige klachtenprocedure en die is  

te vinden op onze website en wordt kosteloos 

opgestuurd. 

Vrijwilligers die met kinderen of financiën werken 

moeten een VOG overleggen voor hun start.  

Die wordt jaarlijks vernieuwd.

Organisatie

Om de vereniging in staat te stellen zich verder  

te ontwikkelen om daarbij de gewenste positio-

nering als kenniscentrum en community op een 

transparante manier tot stand te brengen, zijn de 

onderstaande strategische uitgangspunten gefor-

muleerd.

Bestuur

De ingeslagen weg van professionalisering van 

de vereniging zal vervolgd worden. Hierbij wenst 

het bestuur op afstand van de dagelijkse gang 

van zaken te komen staan. Ze heeft zich bewogen 

vanuit een uitvoerend bestuur (tot 2011) naar een 

sturend bestuur (2012 – 2018) en wil nu op weg 

naar het worden van een beleidsbepalend be-

stuur (2019 en verder). De reden om naar een 

beleidsbepalend bestuur toe te werken is dat de 

NCV een steeds groter wordende organisatie is 

met toenemende complexiteit en verantwoorde-

lijkheden en dat vraagt om een professionele 

uitvoering door vaste krachten. Om ruimte te 

geven aan deze professionaliteit past een beleids-

bepalende rol van het bestuur van de vereniging. 

We zetten erop in dat de profilering van bestuurs-

leden verschuift van mensen met de tijd en vaar-

digheden om met de voeten in de klei te staan, 

naar personen met een professionele betrokken-

heid (materie deskundig, compliance, belonings- 

en personeelsbeleid, financiën, communicatie, 

automatisering) en met de kwaliteit om de  

directie richting te geven en waaraan de directie 

verantwoording aflegt. 
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Er fungeerde tot halverwege in 2018 nog een 

dagelijks bestuur, voor maandelijks overleg met 

de directeur.  

Bureau

Gelet op de ambities is het belangrijk dat het team 

met kennis van zaken en diepgang breed genoeg 

is om de uitvoerende taak met betrouwbaar resul-

taat op zich te nemen bij een bestuur op afstand, 

goed op elkaar ingespeeld is en dat elke afzonder-

lijke medewerker over de juiste vaardigheden 

beschikt of bereid en in staat is deze te ontwikke-

len, zoals zorgzaamheid in ledencontact. Daarbij 

kan de ondersteuning van een verenigingsma-

nagement- of service bureau een belangrijke 

bijdrage leveren, als flexibele schil, als achtervang 

en in generieke administratieve functies. 

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn bij uitstek betrokken leden en  

die willen we ook in het bijzonder koesteren.   

Dat vraagt om een vrijwilligersbeleid waarbij 

luisteren, veel zelf organisatie en transparantie 

voorop staan. Zij maken het mogelijk dat we 

kunnen doorgaan met kinderkampen, de Neder-

landse Dag van de Coeliakie, baklessen en dage-

lijkse ervaringen en receptenuitwisseling; en dat 

met zoveel plezier en enthousiasme! Respect en 

dankbaarheid zijn sleutelwoorden. In de vorige 

beleidsperiode is gewerkt aan een doorwrocht 

vrijwilligersbeleid waarbij rechten en plichten 

helder en duidelijk zijn omschreven. In de komen-

de periode is het belangrijk om te evalueren voor 

welke (kern) taken de NCV, naast het organiseren 

van events in de regio, hulp vraagt aan vrijwilligers.

Automatisering

Om de NCV in staat te stellen haar ambitie op een 

doelgerichte manier waar te maken, is het van 

groot belang dat zaken als de leden- en financiële 

administratie op orde zijn en blijven, ook bij een 

Vrijwilliger zijn van de NCV is het uitdragen  

van het beleid zoals de NCV dat de komende 

jaren gaat vormgeven. Dit vraagt om een goed 

gestructureerd vrijwilligersbeleid waarin ieder-

een vanuit eigen kwaliteiten, ambities en talen-

ten een rol van belang kan spelen in het vorm-

geven van die boodschap. Vrijwilligers zullen 

enerzijds een bijdrage kunnen leveren aan 

diverse activiteiten in de regio, en anderzijds 

worden aangetrokken om input of kennis te 

leveren.
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groeiende vereniging. Onafhankelijke en relevante 

zichtbaarheid en bereikbaarheid zijn noodzakelijke 

bouwstenen. Borging van bescherming van de 

(bijzondere) persoonsgegevens ook. 

Financiering 

De vereniging heeft een ANBI status. Hierdoor 

kan het belastingtechnisch voordelig giften en 

legaten ontvangen. De vereniging kent diverse 

inkomstenstromen. Dat zijn:

• structurele subsidie Fonds PGO met jaarlijkse 

aanvullingen voor delen back office

• incidentele subsidie voor projecten

• meerjarige contributies uit lidmaatschap

• meerjarige contributies van donateurs

• lidmaatschappen diëtisten netwerk

• sponsoring

• eenmalige giften voor de vereniging

• eenmalige giften t.b.v. onderzoek

• legaten

• inkomsten (uit) online advertentieverkoop  

en overige activiteiten

• inkomen uit keurmerken

• inkomsten uit evenementen

• inkomsten uit productverkoop

Financiële verslaglegging en administratieve 

processen

Om de NCV in staat te stellen 

om haar ambitie op een be-

trouwbare en duurzame manier 

waar te maken, is het van groot 

belang dat zaken als de leden– 

en financiële administratie op 

orde zijn en blijven, ook bij een 

groeiende vereniging.

Het optimaliseren van de admi-

nistratieve processen voor de 

NCV is een doorlopend proces.  

In 2015 is voor het eerst een z.g. beoordelingsver-

klaring afgegeven door een erkende accountant. 

Vanaf 2016 is een zg. goedkeurende verklaring 

afgegeven door een erkende account. Dit alles in 

het kader van transparantie en betrouwbaarheid 

van de financiële processen voor de NCV en haar 

leden.
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Keurmerk

Het CG logo is een belangrijke baken voor ieder-

een met coeliakie. Het gaat over dagelijkse veilig-

heid en dus kwaliteit van leven. Samenwerking 

met producenten en verkoopkanalen zal onze 

aandacht hebben over de komende jaren.  

Wij volgen en gaan gesprekken aan over de  

betrouwbaarheid van allergene aanduidingen, 

die ook gluten gerelateerd zijn, evenals de ‘may 

contain’ discussie. Wij blijven actief in gesprek 

met de overheid hierover, zeker ook over moge-

lijke nieuwe Europese wetgeving inzake may 

contain en implementatie  er van in Nederland. 

Hierbij trekken we samen op met de AOECS,  

de koepel van coeliakieverengingen. 

In deze beleidsperiode is het onze wens om meer 

actief samen met het Voedingscentrum op te 

trekken. Ook als het gaat om aandacht voor het  

Crossed Grain logo. 

Het  ligt in de lijn der verwachting dat de komende 

jaren er meer druk zal komen te liggen op de 

bestaande norm van 20mg/kg. Het is denkbaar 

dat - op basis van onderzoek - deze grens ter 

discussie zal komen te staan. De NCV zal hierin 

een gewogen standpunt innemen waarbij  

gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven 

gewogen zullen moeten worden.

Voedingstechnologische 
ontwikkelingen

We volgen en rapporteren over de ontwikkelingen 

omtrent ‘glutenveilige ‘of zelfs glutenvrije tarwe ’s 

zoals die nu door verschillende centra in Europa 

worden onderzocht en ontwikkeld. We kijken ook 

wat de invloed hiervan is voor onze doelgroep. 

Nieuwe voedingsproducten leveren voor de 

industrie en de wetgever een grote uitdaging op. 

Zeker als het gaat om labeling en zichtbaarheid 

op producten.

Bij het onderzoek naar ATI’s zijn wij als project-

partner de komende jaren actief betrokken. 

Mocht de hypothese dat mensen niet tegen  

Beleid 2019 - 2021

Op basis van de doelstellingen en de ambitie van de vereniging, zijn een aantal strategische 

keuzes gemaakt, zoals hierboven omschreven. Deze keuzes leiden vervolgens voor het bestuur 

van de NCV tot een aantal concretere doelen en plannen om die doelen te bereiken.  

Jaarlijks zal dit beleidsplan gebruikt worden om de voortgang te toetsen en om de jaarplannen 

vorm te geven. Hieronder zijn de beleidsdoelen per aandachtsgebied geformuleerd.
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ATI’s blijken te kunnen, maar wel tegen gluten,  

dan heeft dit uiteraard impact op ons beleid, onze 

doelen en plannen.

Het ontwikkelde NCV Diëtistennetwerk zal onder-

houden en uitgewerkt worden. Het verhogen van 

de kwaliteit van dieetadvies, maar ook de wijze 

waarop dit advies wordt gegeven (coachende 

wijze), verdient zorg en aandacht. Uitganspunt is 

en blijft dat het niveau van dieetadvisering in het 

algemeen aan mensen met coeliakie verhoogd 

moet worden. 

Nieuwe richtlijnen

Er wordt vanaf 2019 gewerkt aan een nieuwe 

richtlijn voor huisartsen, de z.g. NHG-richtlijn. 

Daarbij zullen wij samen met de NHG optrekken; 

onze kennis en inbreng vanuit patiënten perspec-

tief vinden zij waardevol en onmisbaar. In de loop 

van deze beleidsperiode zullen we ook de imple-

mentatie begeleiden en waar nodig en wenselijk 

intensiveren.  

De komende jaren zijn we ook, via de koepel van 

patiëntenverenigingen, de AOECS, betrokken bij de 

nieuwe Europese richtlijn voor MDL die in Neder-

land geïmplementeerd zal worden. We hopen dat 

met deze richtlijn er meer duidelijkheid komt over 

bijvoorbeeld controle na diagnose. Maar ook of een 

biopt, in navolging van de meest recente richtlijn 

voor kindergeneeskunde, de gouden standaard 

blijft voor diagnose, of dat in een aantal gevallen 

ook volstaan kan worden met bloedonderzoek.

Consultatiebureau’s 

Aandacht is er deze beleidsperiode ook voor vroeg-

diagnostiek bij kinderen waarbij de samenwerking 

met de consultatiebureaus wordt opgezocht via 
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het project Glutenscreen van het LUMC en JGZ 

regio Kennemerland en waar de NCV als project 

partner bij betrokken is.

Op naar 1,5 lijnszorg

Bij de zg. 1,5 lijnszorg staat wat ons betreft de 

huisarts centraal bij zorg en controle waardoor 

laagdrempelige coeliakie specifieke zorg gebo-

den kan worden (met de specialist op de achter-

grond voor de huisarts). Dat is prettig voor de 

patiënt. Als huisartsen en patiënten elkaar vaker 

zien ontstaat er bovendien meer bekendheid 

over coeliakie bij ook de huisartsen en kan er bij 

de – ten opzichte van andere landen nu nog 

achterlopende diagnose aantallen- een belangrijke 

inhaalslag gemaakt worden. We realiseren ons 

dat dit een ingewikkeld traject is, waar veel part-

ners bij betrokken moeten worden. Evenwichtig 

partnership- en stakeholders management spelen 

een belangrijke rol.  Hiermee wordt namelijk 

ingegrepen in bestaande verhoudingen en werk-

cultuur binnen het zorgveld. Het raakt ook aan 

financieringsstromen van zorg. NCV is nauw be-

trokken bij de ontwikkelingen de komende jaren.

Medicijnen

Er wordt in de VS hard gewerkt aan een vaccin  

dat mensen met een bepaalde gen typering weer 

gluten kan laat eten. Dit zogenaamde NEXVAX 

geneest niet en dient wekelijks te worden toege-

diend. Niet alle medici zijn enthousiast en ook is 

het de vraag of patiënten massaal het medicijnen 

zullen omarmen.  Als NCV zullen we dit als een 

dossier met prioriteit blijven volgen en onze 

achterban goed op de hoogte houden.

Dat geldt ook voor de komst van enzymen op de 

markt die bedoeld zijn om onbedoelde gluten 

inname te elimineren. Deze zouden handig zijn 

als je bijvoorbeeld uit eten gaat. Bij niet iedereen 

in niet elke situatie blijkt dit hetzelfde te werken. 

Verzorgingshuizen, ziekenhuizen en 
overige zorginstellingen

Wij willen graag dat verzorgingshuizen en zieken-

huizen beter gaan snappen wat glutenvrij nu 

eigenlijk inhoudt en waarom dit zo belangrijk is 

voor mensen met coeliakie. We zouden graag 

willen helpen bij het verhogen van het kennis-

niveau van het verplegend en ondersteunend 

personeel van deze instellingen.

Bij een verblijf in het ziekenhuis zou er altijd een 

volwaardige glutenvrije maaltijd verstrekt moe-

ten kunnen worden voor iedereen die om medi-

sche redenen dit dieet moet houden.   
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Mensen in verzorgingstehuizen, die vaak ook niet 

meer in staat zijn om de eigen regie te voeren op 

wat ze kunnen eten, rekenen we tot de meest 

kwetsbare groep mensen. Zij hebben onze hulp 

en ondersteuning hard nodig.   

Onderzoek

Met de Maag Lever Darm Stichting hopen we 

verder te werken aan een fondsenwervend plat-

form, opdat onderzoek gedaan kan worden dat 

direct betrekking heeft op leden, in de zin van 

vermindering van schade door gluten inname. 

Horeca

De NCV heeft een educatieprogramma ontwik-

keld dat de grondslag vormt voor het certificeren 

van horecaondernemingen binnen de Horeca- 

Alliantie van de NCV. Aan die horecagelegenheden 

die de toets met goede resultaten hebben afge-

legd, wordt een licentie verstrekt voor het voeren 

van het Lekker Glutenvrij waarmerk. Hiermee sluit 

de NCV aan bij wat door andere Europese coeliakie 

verenigingen al jaren toegepast wordt. Het bou-

wen aan een volledig overzicht van in Europa 

door coeliakieverenigingen gecertificeerde horeca-

gelegenheden is een ambitie die in samenhang 

met de AOECS ingevuld zal moeten worden.

Vakantie

Onbezorgd op vakantie gaan, maar dan wel op 

een veilige manier. De NCV streeft er naar om 

leden van informatie te voorzien die er voor zorgt 

dat er zonder stress toch van een voedselveilige 

vakantie genoten kan worden.

De buurt

Er zijn veel buurtinitiatieven om samenhorigheid 

te bevorderen en vaak staat eten hierin centraal. 

In de komende beleidsperiode willen we kijken 

hoe we in de buurt bekendheid met glutenbeper-

king kunnen stimuleren. Digitale techniek zoals al 

ontwikkeld voor buddy projecten in andere maat-

schappelijke projecten kan daar bij helpen.  

Zou het niet mooi zijn als wij ervoor kunnen 

zorgen dat mensen in de buurt elkaar met gluten-

vrij koken kunnen bijstaan? Koken, recepten 

delen, boodschappen en nog veel meer. 

Financieel

Het glutenvrij dieet is gemiddeld 35% duurder 

dan een normaal dieet. Voor veel mensen met 

coeliakie is de prijs van het dieet een groot pro-
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bleem. Wij hebben een droom dat voor iedereen 

die een glutenvrij dieet moet volgen, dat ook 

betaalbaar is. We rekenen het tot een van onze 

beleidsdoelstellingen om het glutenvrij dieet 

beter betaalbaar te maken. 

Gelet op de huidige tijdsgeest valt niet te ver-

wachten dat een vergoeding in het basispakket 

voor mensen met coeliakie geïntroduceerd zal 

gaan worden.  

De NCV is met VGZ een contract aangegaan waar-

bij voor leden een vaste dieetvergoeding per 

maand beschikbaar wordt gesteld. De komende 

beleidsperiode willen we ons inspannen dat er 

een grens is bereikt en dat een deugdelijke resti-

tutie van dieetkosten overeind blijft. De NCV blijft 

zoeken naar manieren om betaalbaarheid te 

helpen bewerkstelligen. Ook als er sprake is van 

schuldhulpsanering is acceptatie van meerkosten 

voor een glutenvrij dieet punt van aandacht.
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Projecten 2015 2016 2017 2018

Voedsel
veiligheid

Diagnose

Kwaliteit
van leven

Uit eten

Vakantie

Financieel

Projecten 2015 2016 2017 2018

Opvallend veel recalls van producten met een 
glutenvrije claim. 

De groei van het Dietistennetwerk zet door.  
Een gespecialiseerde diëtist dichtbij is de 
ambitie van de NCV. Meer dan 100 diëtisten met 
een goede landelijke dekking werden in 2015 lid 
van het netwerk. 

We bouwden een certificeringsprogramma  
voor restaurants in overleg met de AOECS,  
de Europese koepel van coeliakie verenigingen.

We sloten een overeenkomst met VGZ waarin 
we de premie voor de speciale coeliakie verze-
kering ‘bevroren’. 
Via de Mijn NCV omgeving kon iedereen zijn/haar 
bewijs van lidmaatschap downloaden om zo de 
contributie bij verzekeraars terug te vragen.

De groei van het Crossed Grain logo zet door. 

Een grote publiekscampagne werd gestart om 
Nederland te wijzen op forse onderdiagnostiek. 
www.hebikcoeliakie.nl

Het is veilig, maar is het ook gezond? Met het 
Good Glutenfree logo introduceerden we een 
herkenbaar nieuw logo dat in combinatie met 
het officiële Crossed Grain logo een garantie is 
op veilig en gezond. 

Mc Donalds sluit zich aan bij de Horeca Alliantie. 

Onbezorgd op reis? Waar moet je naar toe?  
Waar koop je GV producten? We maakten 
handige vakantiefolders voor de meest populaire 
vakantielanden. 

We vroegen aandacht bij voedselbanken voor 
de bijzondere situatie van mensen met coeliakie 
en levend onder de armoedegrens. 

In dit jaar meldden vooral veel A merken zich 
aan.

De NCV werd partner in het Gluten screen 
programma waarbij kinderen op het consulta-
tiebureau pro actief worden gescreend.

In opdracht van VWS introduceerden we samen 
met andere patiëntenverenigingen een nieuw 
informatief platform: Slim Opkomen voor jezelf. 
Kind zijn en glutenvrij? De Glutenvrije Piet liep 
mee in meer dan 75 gemeenten en maakte 
kinderen – en ouders ongelofelijk blij. 

Domino Pizza sluit zich aan bij de Horeca 
Alliantie. We onderzochten hoe goed (of slecht) 
lunchrooms in de hoofdstad het doen als het 
gaat om glutenvrij.
Julius Jaspers sluit zich aan met zijn restaurant 
en wordt ambassadeur van de Horeca Alliantie. 
We starten de campagne TIP/TOP; kaartjes voor 
onze leden om uit te delen in restaurants. 

Hoe leg je in het buitenland uit dat je coeliakie 
hebt? In 35 talen kun je bij de NCV nu een 
handig pasje bestellen. We voerden een actieve 
lobby bij luchtvaartmaatschappijen en KLM 
besloot om glutenvrije maaltijden te verstrekken. 

We gingen in gesprek met een van de grootste 
supermarkten van Nederland over de onderbou-
wing van hun glutenvrije claim. 

Met de campagne ‘Het zit in de familie’ vestigen 
we de aandacht op een hoger risico op coeliakie 
bij familieleden. Een brandbrief naar de NHG 
leidde er toe dat de huisartsenorganisatie 
besloot om de bestaande richtlijn aan te passen 
in 2019. 

Het succes van de Glutenvrije Piet zette door: 
rond de 150 gemeenten over heel Nederland 
verspreid deden mee. De Keuzehulp Coeliakie 
die we in 2018 introduceerden is een goed 
hulpmiddel voor onze leden om een ziekenhuis 
te kiezen dat bij ze past. 

We sluiten een samenwerkingsverband met 
Sensz en Nutrilab om de audits bij de restaurants 
goed te organiseren. 

https://www.hebikcoeliakie.nl/
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Onderzoek

Intern

Privacy

Vrijwilligers

Kennis-
centrum

Partner-
ships

Cisca Wijmenga ontvangt de Spinoza premie 
voor haar onderzoek naar coeliakie. 
We endorsten het STRIDE (Stroma Inflammatory 
Diseases programma) 

De verdergaande professionalisering vraagt om 
het op orde hebben van de basis. In 2015 
besloten we om alle financiële processen goed 
in kaart te brengen. We gingen over naar een 
ander database systeem. 

We introduceerden een vrijwilligersovereen-
komst zodat de vrijwilliger en de NCV weten wat 
ze van elkaar mogen verwachten. 

Een nieuwe frisse look en een overzichtelijke 
navigatie; we lanceerden onze nieuwe website. 

Preventief Zelfonderzoek. Samen met andere 
patiëntenorganisaties verkenden we het veld 
van zelftesten en zelfonderzoek. Dit resulteerde 
in www.Checkdecheck.nl.

Hebben mensen met coeliakie specifieke 
gebitsklachten? De NCV participeerde aan een 
eerste studie over mondgezondheid en coeliakie. 
We participeerden in het onderzoek naar sociale 
aspecten als gevolg van coeliakie i.s.m. de 
Radboud Universiteit. 
We endorsten NOCI (Netherlands Organ-on-
Chip Initiative’) van de Rijksuniversiteit  
Groningen. 

De accountant verstrekte aan de NCV een 
goedkeuring verklaring. 

In het nieuwe vrijwilligershandboek beschrijven 
we wat vrijwilliger zijn van de NCV betekent en 
hoe waardevol vrijwilligers zijn. De jongerenaf-
deling Jong & glutenvrij lanceerde een nieuwe 
naam en een eigen website: Coeliactive. 

Alle relevante onderzoeken mbt coeliakie en  
het glutenvrije dieet vertalen we en plaatsen  
we in ons digitaal kenniscentrum.

Samen met het LUMC deden we een bijdrage 
aan Highdimensional analysis of the immune 
system during development of Coeliac Disease: 
towards prevention. 

De vereniging koos voor de inrichting van 
veilige digitale werkplekken.

We introduceerden een social community voor 
de diëtisten van het Dietistennetwerk zodat het 
bespreken van casuïstiek en intervisie gestimu-
leerd werd. 

Patiënten participatie, we lanceerden de 
website www.slimopkomenvoorjezelf.nl waarin 
patiënten op een prettige manier voor zichzelf 
en de arts hun hulpvraag kenbaar kunnen 
maken.

We verstrekten 16.000 euro aan het VUMC voor 
een onderzoek naar Tofacitinib. Een laatste 
redmiddel voor patienten met refractaire 
coeliakie type II. We waren project partner in 
een groot onderzoek van de Wageningen 
Universiteit en Maastricht Universiteit naar  
zg. ATI’s In vivo effects of Amylase Trypsin 
Inhibitors from wheat in the ileum: proof of 
cause of non-gluten wheat sensitivity or irritable 
bowel syndrome. We spraken onze steun uit 
voor het PPS voorstel The TIMID Taxonomy:  
new classification and treatment strategies for T 
cell driven Immune mediated diseases.

Een nieuwe huisstijl en een nieuw logo.  
Als vereniging willen we goed herkenbaar zijn 
en modern. We onderzochten hoe we beter 
samen kunnen werken met onze bestaande 
partners 

De NCV zorgde er voor dat alle processen 
voldeden aan de nieuwe AVG wetgeving. 

We begonnen aan een reeks van informatieve 
vlogs en fact sheets waarbij we op een andere 
manier de meest gestelde vragen van leden 
beantwoorden. 

Projecten 2015 2016 2017 2018

http://www.coeliactive.nl/


Bijlage 2 + 3  |  Meerjarenbeleidsplan 2019 - 2021  |  29

Bijlage 2

Bijlage 3

Groei aantal leden en donateurs NCV

Groei bereik social media, likes op Facebook

2015 16. 597

2016 17. 160

2017 17. 334

2018 18. 010
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Bijlage 4Aantal bezoekers www.glutenvrij.nl
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Bijlage 5Merken met het officiële Crossed Grain logo

Producten met het officiële Crossed Grain logo

2015 37

2016 58

2017 64

2018 75

2015  918
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2017 1. 649

2018 1. 842
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Postbus 5135

1410 AC Naarden

035 – 695 40 02

info@glutenvrij.nl

www.glutenvrij.nl

 @ncv_glutenvrij

 www.facebook.com/

 nederlandsecoeliakievereniging

 www.youtube.nl/ncvglutenvrij

Contact

mailto:info%40glutenvrij.nl?subject=
http://www.glutenvrij.nl
https://twitter.com/NCV_glutenvrij
https://www.facebook.com/Nederlandsecoeliakievereniging
https://www.facebook.com/Nederlandsecoeliakievereniging
https://www.youtube.com/user/NCVglutenvrij

