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Glutenvrij?
Pils onder de loep

gluten meten in gehydrolyseerde en gefermenteerde voedings-
middelen – zoals pils – is lastig. de door de codex alimentarius 
gevalideerde test onderschat het gehalte gluten in deze produc-
ten. een uitgebreide Lc-mS/mS-analyse geeft gedetailleerde 
informatie over de aanwezige coeliakie-stimulerende gluten in 
pils. met deze gegevens is een geschikte test te ontwikkelen.

gebruikt voor de detectie in de sandwich R5 
ELISA, twee herkenningsplaatsen nodig 
heeft en in de competitieve R5 ELISA maar 
één. Omdat in gehydrolyseerde producten 
fragmenten van eiwitten aanwezig zijn, kan 
het zijn dat er maar één herkenningsplaats 
voor het antilichaam aanwezig is. Deze 
fragmenten worden dan niet gedetecteerd 
in de sandwich R5 ELISA en de hoeveelheid 
aanwezige gluten wordt daardoor onder-
schat. 
Tabel 1 laat zien dat met de gevalideerde 
sandwich R5 ELISA alle geteste pilseners, 
behalve het quinoa bier, onder de grens van 
20 ppm uitkomen, en dus het label gluten-
vrij zouden mogen dragen. Met de compe-
titieve R5 ELISA methode komen negen 
van de twintig geteste pilseners boven de 
grens van 20 ppm uit en lijken dus niet  
glutenvrij. 

Coeliakie-stimulerende epitopen
Bij meer gedetailleerde analyse van een 
selectie van veertien pilseners via LC-MS/
MS, blijken er tien gerstgluten (hordeïnes) 

Voor mensen met glutenintolerantie, coeli-
akie, is het belangrijk te weten of een pro-
duct echt glutenvrij is of niet. De Codex 
Alimentarius valideerde een test, sandwich 
R5 ELISA, voor het meten van gluten in 
producten. Bevat een product minder dan 
20 ppm (parts per million), dan mag dit het 
officiële label glutenvrij dragen.

Gluten in pils
Gerst is het hoofdbestanddeel van pils. In 
gerst zitten gluteneiwitten, hordeïnes. Ze 
zijn onder te verdelen in vier verschillende 
groepen: B-, C-, D-, en gamma-hordeïnes. 
Van deze hordeïnes is bekend op welke 
delen van het eiwit (epitopen) coeliakie- 
patiënten reageren, de zogenaamde coelia-
kie-stimulerende epitopen. Niet alle hor-

Glutenonderzoek in pils
Het onderzoek is uitgevoerd door Plant Research Inter-
national, Wageningen UR, en gefinancierd door het 
Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri & 
Food, onderdeel van de topsector Agri & Food (minis-
terie van Economische Zaken), en Kennisinstituut Bier.
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deïnes bevatten deze epitopen. Tijdens het 
brouwproces worden de eiwitten uit gerst in 
stukken geknipt. Hierdoor kunnen er nog 
wel coeliakie-stimulerende epitopen aanwe-
zig zijn, maar de standaardtest herkent ze 
niet altijd meer. De sandwich R5 ELISA is 
daarom vergeleken met een niet-gevalideer-
de, competitieve R5 ELISA die tegenwoor-
dig aanbevolen wordt voor analyse van 
gehydrolyseerde producten. Ook is er een 
analyse uitgevoerd met een nieuwe proteo-
mics analysemethode (LC-MS/MS). Deze 
methode meet met massaspectrometrie 
precies welke hordeïnes en coeliakie- 
stimulerende epitopen aanwezig zijn.

ELISA
Twintig pilseners zijn getest met de gevali-
deerde sandwich R5 ELISA en met de niet-
gevalideerde competitieve R5 ELISA (zie 
tabel). Zeventien pilseners zijn daarvan op 
basis van gerst, zowel A- als B-merken (1 
t/m 17), twee officieel glutenvrij gelabelde 
pilseners waaruit de gluten achteraf zijn 
verwijderd (18, 19) en een bier op basis van 
quinoa (20), een van nature glutenvrij 
graan. Dit laatste bier draagt niet het label 
glutenvrij. Het verschil tussen de twee ELI-
SA-testen is dat het antilichaam dat wordt 

of pils gluten bevat is nu nog lastig te zeggen.
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Nederlandse Coeliakie  
Vereniging
De Nederlandse Coeliakie Vereniging (NCV) 
raadt het drinken van bier zonder het officiële 
glutenvrij logo af. Weliswaar ondervinden 
sommige patiënten geen klachten bij het 
drinken van bier, maar met zekerheid is niet 
te zeggen dat bier geen gluten bevat. Esther 
Melenberg, hoofd diëtetiek NCV: “Dit onder-
zoek is een belangrijke stap richting meer 
veiligheid voor mensen die om medische 
redenen een glutenvrij dieet moeten volgen. 
Het helpt bij het ontwikkelen van een nieu-
we, nauwkeurigere test voor gefermenteerde 
producten en producten met gehydrolyseer-
de tarwe zoals bier, maar ook sojasaus. 
Hopelijk krijgt de consument mede hierdoor 
in de toekomst de juiste gluteninformatie.”
www.glutenvrij.nl

IngredIënten  
naaSt water,  
gISt en hoP

SandwIch  
eLISa –  

gevaLIdeerd

comPetItIeve 
eLISa – nIet 

gevaLIdeerd

Lc-mS/mS – nIet  
gevaLIdeerd

coeLIakIe-StImuLe-
rende ePItoPen uIt:

nr. > 20 PPm > 20 PPm gerSt tarwe

1 gerStemout -   

2 gerStemout -  - 

3 gerStemout -   -  -

4 gerStemout -   1)  1)

5 gerStemout - -   -

6 gerStemout - - -  -

7 gerStemout - - -  -

8 gerStemout - - -  -

9 gerStemout - - 1)  1)

10 gerStemout - -  1)  1)

11 gerStemout, maïS -   

12 gerStemout, maïS -  - -

13 gerStemout, maïS, gerSt -   1)  1)

14 gerStemout, tarwe -   - - 

15 gerStemout, maLtoSe - -  -  -

16 gerStemout, maLtoSe - -  1)  1)

17 gerStemout, maLtoSe - -  1)  1)

18 gerStemout, rIjSt* - - - -

19 gerStemout, rIjSt* - - - -

20 quInoa, SuIker    - 

* glutenvrij gelabeld        1) de Lc-mS/mS test is voor deze pilseners niet uitgevoerd.

Tabel 1. testresultaten van 20 pilseners die met drie verschillende testmethodes zijn onderzocht op de aan-
wezigheid van gluten en coeliakie-stimulerende epitopen. : meer dan 20 ppm; - : minder dan 20 ppm.  
: coeliakie-stimulerende epitopen aanwezig.

hordeïnes waar coeliakiepatiënten daad-
werkelijk op kunnen reageren. In vier pilse-
ners zitten gluteneiwitten afkomstig van 
tarwe (tabel 1). Ook blijkt dat de glutenvrije 
pilseners geen hordeïnes en ook geen ande-
re gluteneiwitten bevatten. Ze zijn dus 
inderdaad glutenvrij. Wel bevatten ze nog 
eiwitten afkomstig van gerst. Maar dit zijn 
eiwitten waar coeliakiepatiënten niet op 
reageren.
Opvallend is het quinoa bier. Dit geeft hoge 
waardes met beide ELISA’s. Maar uit de LC-
MS/MS blijkt dat het geen hordeïnes bevat, 
maar wel peptides van gluteneiwitten uit 
tarwe. Waarschijnlijk geven de tarweglu-
teneiwitten de hoge ELISA-waardes. Alhoe-
wel quinoa een glutenvrij graan is, kan er 
contaminatie door tarwe opgetreden zijn. 
Voor coeliakiepatiënten die denken dat het 
glutenvrij is, is dit verwarrend.
 
Glutenvrij?
Kunnen coeliakiepatiënten gewone pils 
drinken? Op dit moment is die vraag lastig 
te beantwoorden, omdat er geen geschikte 

test gevalideerd is voor dit type product. De 
officieel gecertificeerde glutenvrije bieren 
zijn de meest veilige optie. De andere pilse-
ners zouden juridisch gezien het label glu-
tenvrij mogen dragen volgens de gevali-
deerde sandwich R5 ELISA, maar brouwers 
gebruiken dit terecht niet.
De LC-MS/MS-methode geeft gedetailleer-
de informatie, maar deze methode is nog 
niet officieel gevalideerd als ‘gouden stan-
daard’ voor glutenvrij labelen. Daarvoor 
moet eerst nog nauwkeurig de hoeveelheid 
gluteneiwitten worden bepaald. Dit kan via 
een targeted LC-MS/MS-methode. Pas dan 
is de veel gestelde vraag te beantwoorden of 
coeliakiepatiënten met een gerust hart een 
pilsje kunnen nemen.
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te bevatten. In drie daarvan zitten peptiden 
afkomstig van hordeïnes die ook coeliakie-
stimulerende epitopen bevatten. Dit zijn de 
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