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2 Artemis - Foods

Artemis Foods
Ontdek voor welke voedingsstoffen u overgevoelig bent en
ontvang een persoonlĳk voedingsadvies.

Beste Cliënt, de eerste stap is gezet. Via het Artemis Foods concept bent u op
weg naar een gezondere levensstĳl. Hierbĳ ontvangt u dan ook uw uitslag in
combinatie met belangrĳke aanbevelingen om zo goed mogelĳk met het resultaat aan de
slag te kunnen gaan.

Belangrĳk is dat de resultaten altĳd aan de hand van het klinisch beeld geïnterpreteerd
moeten worden. Indien u hierover vragen heeft is het aan te raden te overleggen met uw
behandelaar, arts of diëtist.

Referenties zĳn op te vragen via: info@artemislab.nl
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2 Artemis - Foods

Artemis Foods
Om te achterhalen voor welke voedingsstoffen u een overgevoeligheid heeft is er een
Artemis Foods analyse uitgevoerd. Daarbĳ is uw bloed onderzocht op de aanwezigheid van
IgG antistoffen tegen verschillende voedingsmiddelen. De test geeft u aanwĳzingen of er
sprake zou kunnen zĳn van een voedselovergevoeligheid.

Deze Artemis Foods test biedt ondersteuning bĳ een gezond voedingspatroon en geeft
inzicht welke voedingsmiddelen klachten kunnen veroorzaken, dit zodat u niet willekeurig
allerlei voedingstoffen uit uw voeding hoeft te vermĳden. U bent dan ontzettend lang bezig
met het uitproberen van voeding en bovendien laat u wellicht voedingsstoffen weg uit uw
dagelĳkse eetgewoontes die u helemaal niet hoeft weg te laten, dit kan leiden tot tekorten.

De Artemis Foods analyse dient als hulpmiddel bĳ de diagnose van een eventuele
voedselovergevoeligheid en werkt enkel als u klachten heeft.

Indien er enkele waarden positief zĳn en u dus verhoogde IgG waarden heeft voor dit
voedingsmiddel, kan dat betekenen dat u overgevoelig bent. Hierbĳ zullen klachten
gepaard gaan die we natuurlĳk zo snel mogelĳk willen minimaliseren.

Wat is een voedselovergevoeligheid?

Voedselovergevoeligheid

Intolerantie

Allergie

Reactie niet gerelateerd
aan immuunsysteem

Reactie van het immuun-
systeem op allergeen

Met een overgevoeligheid wordt dus bedoeld een abnormale lichamelĳke reactie, we kunnen dit dan opsplitsen
in een allergie of een intolerantie. Als er sprake is van een allergie dan gaat het om een abnormale reactie
van het immuunsysteem op een voedingsmiddel. Bĳ intolerantie speelt het afweersysteem geen rol, dit kan onder
andere worden veroorzaakt door een tekort aan een bepaald enzym(3) in het lichaam, maar ook beschadiging
van het slĳmvlies van de dunne darm of een transporteiwit tekort.

Echter kan het lichaam soms ook een fout maken en
het immuunsysteem inschakelen om iets te bestrĳden
dat helemaal niet schadelĳk is voor het lichaam, zoals
voedingsmiddelen. Het immuunsysteem gaat op dat
moment bĳvoorbeeld antistoffen aanmaken tegen de
antigenen van appel, terwĳl appel helemaal niet
schadelĳk hoeft te zĳn voor het lichaam. Deze
antistoffen zorgen voor het vrĳkomen van stofjes in
uw lichaam die ontstekingsactiviteit kunnen geven,
dit kan resulteren in verschillende klachten.

In het lichaam zĳn verschillende mechanismen
aanwezig die helpen bĳ het bestrĳden van
indringers, hier onder valt ook het immuunsysteem.
U kunt hierbĳ bĳvoorbeeld denken aan het bestrĳden
van virussen of bacteriën die niet gewenst zĳn. Het
lichaam zal reageren op specifieke antigenen(1) die
zich bevinden op het lichaamsvreemde, in het
voorbeeld genoemd het virus, waarbĳ het
antistoffen(2) kan aanmaken tegen dit antigen.

(1): Antigenen zĳn eiwitten die zich bevinden op de oppervlakte van bĳvoorbeeld virussen of voedsel. Tegen deze antigenen kan het lichaam
een afweerreactie opwekken.

(2): Antistoffen ook wel immunoglobulinen (Ig) genoemd zĳn stoffen die door het afweersysteem van de mens worden geproduceerd als
reactie op antigenen.

(3): Enzymen zĳn eiwitten die de specifieke functie hebben om biologische processen en reacties mogelĳk te maken, te remmen of te stimuleren.
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Een IgG voedselovergevoeligheid

Er kan bĳ een overgevoeligheid een onderscheid gemaakt worden tussen de gevormde
antistoffen, bĳvoorbeeld tussen een IgE en een IgG allergie. De verschillende typen
voedselovergevoeligheden worden nogal eens door elkaar gehaald. Niet gek,
want beiden geven klachten als gevolg van het eten van een bepaalde voedingsstof.
Het verschil zit hem onder andere in de snelheid waarmee uw klachten op komen zetten.

Wat betekent het als ik een IgG
voedselovergevoeligheid heb?

Niet iedere voedingsstof
waarvoor u verhoogde IgG
waardes scoort, zal ook een
overgevoeligheid zĳn. Het is
de bedoeling om aan de hand
van het vermĳden, introduceren
en daardoor eventueel ontstaan
van klachten te kĳken of het een
overgevoeligheid bevestigd.

Wanneer blĳkt dat u
verhoogde waardes IgG
antistoffen heeft voor een
bepaald voedingsmiddel,
betekent dit niet dat u dit
levenslang moet vermĳden.

De symptomen kunnen
eventueel op den duur
verminderen als u de juiste
stappen neemt.
Hierbĳ is het van belang om
dit voedingsmiddel een lange
tĳd niet te consumeren om zo
het lichaam de kans te geven
te herstellen.

IgE Een reactie waarbĳ IgE antistoffen
aangemaakt worden, wordt ook wel een type
I overgevoeligheid genoemd. Hierbĳ treedt er
een directe reactie van het immuunsysteem
op bĳ het nuttigen van bepaalde voedings-
stoffen. Binnen een paar minuten merkt u dat
u klachten krĳgt. Symptomen zĳn bĳvoorbeeld
jeuk, zwelling in de keel, galbulten op uw
huid en een piepende ademhaling. Een hef-
tige allergische reactie kan zelfs de hartslag
versnellen, de bloeddruk verlagen en uitein-
delĳk flauwvallen en anafylactische shock tot
gevolg hebben.

IgG Een IgG voedselovergevoeligheid (Type
III) geeft minder eenduidige klachten. Dat komt
met name omdat deze niet direct na het eten
optreden, maar na een paar uur of een aantal
dagen. Allerlei lichamelĳke klachten, van
vermoeidheid tot hoofdpĳn en van buikklachten
tot huidproblemen, kunnen passen bĳ een IgG
voedselovergevoeligheid. De klachten verschil-
len sterk per persoon, dat maakt het moeilĳk
deze te linken aan een overgevoeligheid voor
een bepaald voedingsmiddel.

Let op! Belangrĳk is dat als u al gediagnosticeerd
bent met een IgE allergie u dit voedingsmiddel nooit
mag eten, ook niet als de Artemis Foods analyse een
negatief resultaat vertoont. Een type I reactie
waarbĳ IgE antistoffen betrokken zĳn, kunnen
anafylactische shock(4) of andere heftige
symptomen veroorzaken.

(4): Anafylactische shock is een plots optredende overgevoeligheidsreactie (type I) die levensbedreigend kan zĳn en meteen behandeld moet worden.



Extreem positief
>= 100 U/ml

Licht positief
0,8 - 3,5 U/ml

Negatief
<0,35 U/ml

Zeer laag
0,35 - 0,7 U/ml

Zeer positief
51 - 100 U/mlMatig positief

3,6- 17,5 U/ml

Positief
17,6 - 50 U/ml
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Groenten
Aardappel < 0,35U/ml

Ananas < 0,35U/ml

Bonen mix 1* < 0,35U/ml

Appel 1,36U/ml

Courgette < 0,35U/ml

Banaan < 0,35U/ml

Groene Olĳf < 0,35U/ml

Citrusfruitmix 1* < 0,35U/ml

Koolmix 1* < 0,35U/ml

Fruitmix 1* 0,56U/ml

Sla < 0,35U/ml

Kiwi < 0,35U/ml

Sojaboon < 0,35U/ml

Peer 0,43U/ml

Spinazie 0,38U/ml

Perzik 1,34U/ml

Tomaat < 0,35U/ml

Wortel 0,58U/ml

Fruit

Resultaten

*Linzen, erwt, witte boon

*Kers, aardbei, watermeloen*Grapefruit, limoen, mandarĳn,
sinaasappel, citroen

*Broccoli, savooiekool, kool

Granen
Gluten < 0,35U/ml Maïs 0,35U/ml Rĳst < 0,35U/ml

Spelt 1,18U/ml Tarwe 0,65U/ml

Vlees
Gevogeltemix 1* < 0,35U/ml Rundervlees < 0,35U/ml Varkensvlees < 0,35U/ml

Vleesmix 1* < 0,35U/ml

*Kip, kalkoen

*Gans, eend, konĳn
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Vis en Zeevruchten
Geelvintonĳn < 0,35U/ml Schaaldiermix 1* < 0,35U/ml Vismix 2* < 0,35U/ml

Zalm < 0,35U/ml

*Krab, langoesten, kreeft *Schol, kabeljauw, heek, heilbot

Geitenmelk 2,32U/ml Koemelk 31,19U/ml

Melkproducten

Eieren
Kippenei 26,30U/ml

Noten en zaden
Cacao < 0,35U/ml Notenmix 2* < 0,35U/ml

*Pinda, walnoot, hazelnoot,
amandel, cashewnoot

Bakkers- & biergist 1,06U/ml

Gisten

Koffie < 0,35U/ml Rode wĳn < 0,35U/ml Witte wĳn 1,03U/ml

Dranken
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De interpretatie van het resultaat

Flowchart

Nu de uitslag bekend is kan er begonnen worden
met de aanbevelingen en kan het opvolg plan van
start gaan. Het is erg belangrĳk om dit zo goed
mogelĳk te volgen, hiermee kunt u namelĳk ontdekken
wat echt een overgevoeligheid is en wat niet. Het lĳkt
misschien of er nu veel informatie op u afkomt, maar
na het volgen van deze aanbevelingen zult u
waarschĳnlĳk al snel een positief verschil merken.

Aan de hand van de klassen waarbinnen de voedings-
stoffen vallen, volgt u een opvolg plan middels het
onderstaande voedingsschema. Dit doet u om uit te
sluiten of de voedingsstoffen waarvoor u IgG
antistoffen in het bloed heeft, klachten geven of niet.

Zie het voedingsmiddelenoverzicht vanaf pagina 4.

JaJa

Ja

Ja

Klachten Geen
klachten

Nee

Nee

Nee

8 weken
vermĳden

Introduceren

Klachten?

Klachten?

Vermĳden
1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Andere
reacties?

Opnemen in
gevarieerd

voedingspatroon 0,35-0,7 U/ml
0,8-3,5 U/ml
3,6-17,5 U/ml
17,6-50 U/ml
51-100 U/ml
>100 U/ml

1 maand lang consumeren
1 x per 2 weken

1 maand lang consumeren
1 x per weekOvergevoelig

Opnemen in
gevarieerd

voedingspatroon

Legenda

2 Maanden
4 Maanden
6 Maanden
8 Maanden

12 Maanden
14 Maanden
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Zoals u in het schema kunt zien is het afhankelĳk van
de klasse waarbinnen een voedingsstof valt, hoe lang
u deze moet vermĳden. Hoe meer IgG antistoffen er
gevonden zĳn voor die voedingstof, hoe langer u dit
product gaat weglaten uit uw voedingspatroon.
Zo geldt voor klasse 1 bĳvoorbeeld een termĳn van
2 maanden, maar voor een voedingsmiddel uit klasse
6 een termĳn van 14 maanden.

Opnemen in een gevarieerd voedingspatroon
betekent dat u dit voedingsmiddel gaat
consumeren, maar niet te vaak. Als u het te vaak
eet, dan kunt u alsnog klachten krĳgen zoals u
deze ervaart bĳ een overgevoeligheid.

Het opvolgplan
Als er voor een voedingsstof minder dan 0.35 U/ml
aan IgG antistoffen worden gevonden, is de score
negatief. Hier hoeft u niets mee te doen, dit zĳn
voedingsstoffen die u gewoon mag blĳven eten.

Indien er enkel voedingsmiddelen positief zĳn in
klasse 1 en 2, kunt u deze blĳven consumeren maar
wel in een gevarieerd voedingspatroon.

Heeft u geen klachten, dan gaat u het een
maand lang consumeren maar dan 1 maal per
week. Kĳk hierbĳ weer goed naar de eventuele
symptomen, indien u geen last heeft van de
voedingsmiddelen kunt u het weer opnemen in uw
gevarieerde voedingspatroon. Bĳ klachten bent u
overgevoelig voor dit voedingsmiddel en is het
aanbevolen dit te vermĳden.

Bĳ klasse 3, 4, 5 en 6 zullen de voedingsmiddelen
die positief uit de analyse komen 8 weken vermeden
moeten worden. Dit geldt ook wanneer er
voedingsmiddelen positief zĳn uit klasse 1 en 2 in
combinatie met andere klassen.

Bĳvoorbeeld, indien men gluten in klasse 5 heeft en
appel in klasse 1 moet u beiden voedingsmiddelen
voor 8 weken vermĳden.

Na het voedingsmiddel 8 weken vermeden te
hebben gaat u dit introduceren. Het is de
bedoeling om dit één voor één uit te proberen
en zo te observeren welk voedingsmiddel klachten
veroorzaakt of niet. Hierbĳ gaat u proberen de
reactie uit te lokken om zo eventuele
overgevoeligheden te ontdekken.

Gebruik hierbĳ de planner! Zie volgende pagina.

Indien u geen klachten ervaart van een voedingsmiddel
kunt u dit gaan meenemen in uw gevarieerde
voedingspatroon.

Als er wel klachten ontstaan is het aan te raden
om dit voedingsmiddel voor een langere tĳd te
gaan vermĳden, op basis van de klasse. Zo geeft
u uw lichaam de kans om volledig te herstellen
waardoor het mogelĳk is om eventueel op een later
tĳdstip het voedingsmiddel wel weer (met mate) te
kunnen consumeren.

Na het vermĳden kunt u het voedingsmiddel
weer gaan consumeren, één maand lang en
dit 1 maal per 2 weken. Zo kan uw lichaam weer
rustig wennen aan dit voedingsmiddel. Monitor
hierbĳ goed uw klachten, indien u toch symptomen
ontwikkeld bent u overgevoelig.
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Artemis Foods Planner

Voedingsmiddel Klasse 8 weken
vermĳden Klachten? Vermĳden Klachten? Klachten

Banaan 17-03-20�2 /
12-05-20�2 - 2 Maanden - -

Melk 17-03-20�2 /
12-05-20�2

B�������
A��� 4 Maanden Di����

Ga�v����n� -

Tarwe 17-03-20�2 /
12-05-20�2

Op������
���� 8 Maanden B�l��e� -

Tomaat 17-03-20�2 /
12-05-20�2

H�i�-
�r������� 8 Maanden - -

Kippenei 17-03-20�2 /
12-05-20�2 B�l��e� 14 Maanden B�l��e� B�l��e�

1 maand lang consumeren
1 x per 2 wekenIntroduceren 1 maand lang consumeren

1 x per week

Klassen 1 en 2 meten erg lage hoeveelheden IgG
antistoffen tegen antigenen van voedingsmiddelen.
Vaak veroorzaken de voedingsmiddelen die zich in
deze klassen bevinden geen tot milde symptomen,
daarentegen kan het wel voorkomen dat lage IgG
levels toch ernstige klachten teweeg brengen. Omdat
dit niet eenduidig is hebben wĳ er voor gekozen om
deze lage klassen wel mee te nemen in het
opvolgplan, maar hiervoor moet er goed naar het
klachtenpatroon gekeken worden.

Het is in enkele gevallen mogelĳk dat er zich in uw
resultaat alleen voedingsmiddelen in klasse 1 en 2
bevinden maar u wel klachten ervaart van deze
voedingsmiddelen. Het advies is bĳ verdenking
hiervan om deze toch mee te nemen in het volledige
opvolgplan. Belangrĳk is dat er vermoeden moet zĳn
van klachten voor bepaalde voedingsmiddelen en dat
andere oorzaken van deze klachten uitgesloten zĳn.

Daarnaast kan het voorkomen dat er zich erg veel
voedingsmiddelen in klasse 1 en 2 bevinden, maar
ook in klasse 3 en hoger, dan raden we aan eerst de
hogere klassen te vermĳden, introduceren en te
kĳken naar de symptomen. Indien hier niets uit komt,
of de symptomen blĳven ontstaan probeer dan pas
de lagere klassen in het opvolgplan mee te nemen.
We geven dit advies mee omdat het niet altĳd
haalbaar is om alle voedingsmiddelen te vermĳden
op hetzelfde moment. Belangrĳk is dat u het
opvolgplan voor de klassen 3 en hoger altĳd volgt
zodat u kunt achterhalen welke voedingsmiddelen
symptomen veroorzaken.

De Foods planner
Uit de Artemis Foods analyse komt naar voren welke IgG antistoffen u in uw bloed heeft en hoeveel. De
hoeveelheid van deze antistoffen zegt iets over de inname van deze voedingsmiddelen en het kan erop wĳzen
dat uw afweersysteem druk bezig is wanneer het in contact komt met deze voeding. Een verhoogde
hoeveelheid IgG antistoffen hoeft niet direct te betekenen dat u overgevoelig bent, maar het kan wel een
aanwĳzing zĳn. Middels de onderstaande planner kunt u makkelĳk het opvolg plan bĳhouden, zo ziet u in een
oogopslag waarvoor u overgevoelig bent en wat u weer kunt gaan consumeren.
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Heeft u dit proces doorlopen?
Dan weet u nu waar u overgevoelig op reageert en welke voeding geen trigger voor
klachten blĳkt te zĳn. Ook heeft u nu een nieuw voedingspatroon aangewend, waarbĳ u
verschillende voedingsstoffen afwisselt en dus gezond en gevarieerd eet.

Reageert u op zuivelproducten, zoals melk, yoghurt of kaas? Overleg dan met uw
behandelaar of er mogelĳk sprake is van een lactose intolerantie. Hetzelfde geldt voor
gluten houdende producten, fruitsuikers en producten die veel histamine bevatten.
Ook een glutenintolerantie is een mogelĳkheid, evenals fructosemalabsorptie of
histamine-intolerantie. Bespreek dit altĳd met uw behandelaar.

Onbewerkt voedsel: Kies zoveel mogelĳk voor
onbewerkt voedsel. Dat is gezond en bevat geen
additieven waarvoor u mogelĳk overgevoelig bent.

Etiketten: Lees alle etiketten goed door voordat u
een product gebruikt. Controleer goed of één van de
te vermĳden ingrediënten op het etiket staat.

Introduceren: U zou kunnen beginnen met het
voedingsmiddel die u het liefste meteen weer zou
willen consumeren. Het maakt dus niet uit in welke
volgorde u het gaat introduceren.

Klachten: Soms is het niet duidelĳk of u wel klachten
krĳgt na het introduceren. Het kan dan helpen om uw
gewicht in de gaten te houden. Vocht vast houden is
namelĳk ook een veelvoorkomend symptoom.

Achteruitgang: De aanpassingen in uw
voedingspatroon kunnen in het begin een negatieve
invloed hebben op uw gemoedstoestand. Dit is
normaal en zal vanzelf verbeteren zodra uw lichaam
de tĳd heeft gehad om te ontwennen.
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Veel gestelde vragen
Wat zĳn alternatieven voor voedingsmiddelen?
Wanneer u overgevoelig reageert op voedingsmiddelen is het soms een heel uitzoekwerk
om te ontdekken wat u allemaal wel en niet kunt eten. Het blĳft altĳd van belang om goed
naar de ingrediënten op de verpakking te kĳken. Maar voor veel producten die
overgevoeligheden veroorzaken zĳn alternatieven beschikbaar.

Gluten
Gluten zĳn eiwitten die in diverse soorten granen
aanwezig zĳn en worden voornamelĳk gebruikt om
producten stevig en elastisch te houden. Wanneer u
overgevoelig bent voor gluten, kunt u allerlei soorten
granen niet eten, denk bĳvoorbeeld aan tarwe,
rogge, gerst en spelt. Ook producten zoals couscous,
muesli, sommige bouillonblokjes, gebonden sauzen
en soepen bevatten gluten.

Dit zal in het begin even wennen zĳn, u zal uw
eetgewoonten wat moeten aanpassen en alternatieven
moeten vinden. Gelukkig zĳn er van nature
glutenvrĳe granen, zoals gierst, quinoa, witte rĳst,
boekweit en mais. Tegenwoordig zĳn er ook steeds
meer glutenvrĳe producten verkrĳgbaar. Zo kunt u in
de supermarkt bĳvoorbeeld ook glutenvrĳ brood en
glutenvrĳe pasta kopen.

Na een tĳd zult u merken dat het steeds makkelĳker
wordt om vervangende producten te vinden en weet
u steeds beter wat u wel en niet kan/mag
consumeren.

Koemelk
Bĳ een overgevoeligheid voor koemelk kunt u last
hebben van de koemelk zelf of producten waar
koemelk in verwerkt is. Voor melk, yoghurt, vla en
kwark, maar ook voor bĳvoorbeeld room, zĳn
eveneens plantaardige alternatieven verkrĳgbaar.
Deze kunnen gemaakt zĳn op basis van onder
andere haver, soja, kokos, rĳst en amandelen.

Een alternatief voor kaas van koemelk is schapen- of
geitenkaas. Let op: heeft u al een vastgestelde lactose
intolerantie? Dan is schapen- en geitenkaas niet
geschikt, hier zit namelĳk wel vaak lactose in.

Haver
Haver is een graansoort uit de grassenfamilie en
wordt vaak verkocht in vlokken. Indien u overgevoelig
bent voor haver kunt u kiezen voor alternatieven zoals
speltvlokken, quinoa-vlokken of vlokken van boekweit.

Mais
Mais wordt vaker gebruikt als groente in bĳvoorbeeld
een salade of tussen een gerecht, maar ook wel eens
als bindmiddel. Zoekt u een alternatief voor mais in
uw gerechten? Kies bĳvoorbeeld voor doperwten of
tuinbonen, u kunt ook gebruik maken van bloem of
aardappelmeel als bindmiddel.

Tarwe
De graansoort tarwe zorgt voor de productie van veel
meel en bloem soorten. Het zit verwerkt in diverse
voedingsmiddelen zoals brood, pannenkoeken, pasta
en couscous. Heeft u een overgevoeligheidsreactie
na het eten van tarwe? Dan kunt u bĳvoorbeeld
kiezen voor het gebruik van boekweitmeel, speltmeel
of amandelmeel als alternatief.
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Eieren
Een ei is een voedingsmiddel dat vanouds door veel
mensen wordt gegeten. Ze bevatten alle essentiële
aminozuren in een goede verhouding en zĳn een
bron van biologische hoogwaardige eiwitten. Eieren
vervangen in gerechten kan op verschillende
manieren. Denk bĳvoorbeeld aan:

• Een vruchtenmoes: zoals appelmoes, of een halve
geprakte banaan om uw gerecht smeuïger te maken.

• Chiazaad en water: meng 1 eetlepel chiazaad met
3-4 eetlepels warm water en laat het geheel 10
minuten staan. Dit vormt een papje dat u kunt
gebruiken in baksels of in pudding.

• Het uitlek sap van een pot witte bonen: dit sap
is geschikt om meringue van te maken.

• Tofu: Als u houdt van een roerei kunt u dit ook
eens proberen met tofu. Er zĳn veel recepten te
vinden op het internet.

• Baking soda en azĳn: Maakt u normaal gesproken
uw baksel luchtig met een ei? 1 eetlepel baking-soda
en 1 eetlepel natuurazĳn zou u kunnen gebruiken
als vervanging. Dit maakt uw baksel toch lekker luchtig.

• Tapiocazetmeel: Indien u ei normaal gebruikt als
een bindmiddel in bĳvoorbeeld een hartige taart,
dan kunt u het eventueel vervangen door
tapiocazetmeel. Het product is hoofdzakelĳk
smaakloos maar is ideaal als bindmiddel in voedsel.

Gist
Gisten komen voor in verschillende
voedingsmiddelen, het zorgt er onder andere voor
dat degen rĳzen, zoals dat gebeurd bĳ het maken
van brood, maar het wordt ook gebruikt bĳ de
productie van bier.

Als u gist niet mag gebruiken, kunt u gist in uw
recept vervangen voor eenzelfde hoeveelheid
citroensap met baking soda. U kunt dit doen door
beiden te gebruiken in een gelĳke verhouding van
50% gist en 50% citroensap. Baking soda heeft zuur
nodig om geactiveerd te worden en geeft dan een
rĳzend effect.

Noten
Noten bestaan voornamelĳk uit gezonde vetten,
namelĳk de onverzadigde vetzuren. Deze heb je nodig
in je dagelĳkse voeding. Indien u een overgevoeligheid
heeft voor verschillende noten kunt u altĳd zaden en
pitten gebruiken. Denk bĳvoorbeeld aan pĳnboompitten,
pompoenpitten, hennep- of lĳnzaadjes.
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Haver: Glutenvrĳ of niet?
Haver wordt in de Europese wetgeving aangeduid als een graan die gluten bevat. Echter is
dit niet helemaal correct, er zitten van nature namelĳk geen gluten in haver. Wel is het zo
dat tĳdens het oogsten, het transport, en de verwerking van haver het product vaak in
aanraking komt met andere granen die wel gluten bevatten. Hierdoor zullen er te veel
sporen in de haver aanwezig zĳn waardoor het niet meer glutenvrĳ is.

Overgevoeligheid voor gluten en coeliakie
Indien uw IgG antistoffen tegen gluten verhoogd zĳn kan dit een indicatie zĳn voor
coeliakie. Dit is een auto-immuunziekte waarbĳ het slĳmvlies van de dunne darm
beschadigd wordt door het eigen immuunsysteem. Hierdoor kan het lichaam niet meer
alle voedingsstoffen absorberen, ook wel malabsorptie genoemd. Dit kan leiden tot vele
klachten zoals diarree, buikpĳn, een opgezette buik maar ook tot vermoeidheid of
gewichtsverlies. Het strikt vermĳden van gluten bĳ coeliakie is dan ook aanbevolen,
zo kunnen de klachten verminderen.

De verhoogde IgG antistoffen voor gluten zou veroorzaakt kunnen worden door coeliakie,
maar dit is niet altĳd het geval, slechts 1% van de bevolking heeft coeliakie. Indien u twĳfelt
of u deze aandoening heeft raden wĳ u aan contact op te nemen met uw behandelaar voor
nader onderzoek om coeliakie uit te sluiten.

Toch kunt u best haver gebruiken in een glutenvrĳ
dieet. Koopt u haver, let er dan op dat u haver

gebruikt met het Crossed Grain keurmerk, of een
andere glutenvrĳe claim.
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Bĳ een lactose intolerantie ben je gevoelig
voor de melksuikers in een product. Bĳ een koemelkallergie reageert het immuun-

systeem op de eiwitten die in koemelk zitten.

Lactose is een suiker aanwezig in melk, deze wordt
in het lichaam omgezet door het enzyme lactase om
het zo te kunnen verteren. Zoals eerder uitgelegd
heeft een intolerantie geen immuunreactie als
oorzaak, maar kan dit liggen aan een tekort van
enzymen, in dit geval het enzyme lactase. Het eiwit
lactose kan hierbĳ niet omgezet worden waardoor de
klachten ontstaan.

Bĳ een lactose intolerantie kunt u voedingsmiddelen
zonder lactose wel verdragen, denk hierbĳ aan
lactose vrĳe melk of andere lactose vrĳe producten.
Ook zĳn plantaardige alternatieven een goede basis
voor vele gerechten. Lactose is aanwezig in alle
soorten melk, let hierdoor op met melk van schapen,
geiten of paarden.

Indien u een koemelk allergie heeft zal uw
immuunsysteem reageren op de eiwitten in koemelk,
terwĳl koemelk eigenlĳk helemaal niet schadelĳk voor
u is. Ook kunnen hierbĳ onprettige klachten ontstaan,
hiervoor kunt u een koemelk vrĳ dieet volgen. Deze
allergie kan een type I (IgE) of een type III (IgG)
reactie zĳn.

Bĳ een koemelk allergie kan men wel melkproducten
van andere diersoorten consumeren, de eiwitten
zullen namelĳk verschillen. Er kan geen lactosevrĳe
melk gedronken worden, hier zitten namelĳk wel nog
de eiwitten van koemelk in.

Let op! De Artemis Foods analyse test op IgG
antistoffen tegen koemelk, niet op lactose-intolerantie.
Indien u twĳfelt of u ook een lactose intolerantie heeft
raden wĳ u aan contact op te nemen met uw
behandelaar voor nader onderzoek.

Melkallergie en lactose intolerantie
Een groot deel van de bevolking ervaren klachten na het consumeren van koemelk.
Een koemelk allergie is echter iets anders dan een lactose intolerantie.
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Wat zĳn kruisreacties?
Het kan voorkomen dat iets wat u niet consumeert toch uit de test naar
voren komt als zĳnde een verhoogde reactie op IgG niveau. Dit kunnen
kruisreacties zĳn, hierbĳ maakt het lichaam antistoffen aan die niet
alleen reageren op de eiwitten waarvoor ze zĳn aangemaakt, maar ook
op andere eiwitten. De oorzaak hiervan is dat delen van de eiwitten
enorm veel op elkaar lĳken.

Een voorbeeld hiervan is zalm,
indien men een overgevoeligheid
heeft voor zalm is er een kans dat
de antistoffen die tegen de eiwitten
van zalm aangemaakt zĳn ook
reageren op andere vissoorten
zoals zwaardvis. Dit kan ondanks
men nog nooit zwaardvis gegeten
heeft resulteren in een verhoogde
IgG reactie.

Afgeleiden van voedingsmiddelen
Stel u heeft een allergie voor noten, mag u dan nog wel notenolie gebruiken? Dit zĳn veel
voorkomende vragen die wĳ krĳgen, logisch want u wilt weten wat u wel en niet mag
gebruiken na deze test.

Vaak wordt tĳdens de productie van afgeleiden voedingsmiddelen bĳvoorbeeld hitte
gebruikt en zullen de eiwitten enigszins veranderen. Hierdoor hoeft het niet zo te zĳn dat u
reageert op notenolie als u verhoogde IgG waarden heeft voor noten.

Natuurlĳk willen we dit risico tĳdens het vermĳden niet nemen, hierbĳ mag het lichaam
namelĳk even niet in aanraking komen met die eiwitten. Wĳ raden u daarom aan tĳdens het
vermĳden de afgeleiden voor dit voedingsmiddel niet te consumeren.

Ik heb klachten maar er komt niets uit de Artemis Foods test?
Uw klachten hoeven niet altĳd IgG gerelateerd te zĳn. Het kan ook zĳn dat u last heeft van
een andere immuunreactie op voeding zoals type I overgevoeligheid waarbĳ IgE antistoffen
een grote rol spelen, of een aandoening niets met een overgevoeligheid te maken heeft. Er
kunnen diverse oorzaken zĳn voor uw klachten en bespreek dit altĳd met een behandelaar.

Antistof

Eiwit (antigen)
zalm

Eiwit (antigen)
zwaardvis
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Overzicht
Dit mag ik wel consumeren:
Hieronder ziet u een tabel met de geteste voedingsmiddelen waarvoor u geen verhoogde
IgG waarden heeft. Belangrĳk is om te benoemen dat alle voedingsmiddelen die niet getest
zĳn gewoon geconsumeerd mogen worden. Wel volgens de voorschriften waarbĳ men een
gevarieerd voedingspatroon hanteert.

Let op! Dit is niet van toepassing wanneer in het verleden een diagnose is gesteld waaruit
bleek dat dit voedingsmiddel invloed heeft op uw gezondheid.

Aardappel Ananas Banaan Bonenmix 1* Cacao

Citrusfruitmix 1* Courgette Geelvintonĳn Gevogeltemix 1* Gluten

Groene Olĳf Kiwi Koffie Koolmix 1* Notenmix 2*

Rĳst Rode wĳn Rundervlees Schaaldierenmix 1* Sla

Sojaboon Tomaat Varkensvlees Vismix 2* Vleesmix 1*

Zalm

Dit mag ik (tĳdelĳk) niet consumeren:
In deze tabel staan de voedingsmiddelen die u tĳdelĳk niet kan consumeren.
U kunt hiervoor de flowchart en de planner gebruiken om u hierbĳ te helpen.

Tip: U kunt dit
uitprinten en
meenemen naar
de winkel.

Appel Bakkers- & biergist Fruitmix 1* Geitenmelk Kippenei

Koemelk Maïs Peer Perzik Spelt

Spinazie Tarwe Witte wĳn Wortel
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Voedingsmiddel Klasse 8 weken
vermĳden Klachten? Vermĳden Klachten? Klachten

Fruitmix 1* 2 Maanden

Maïs 2 Maanden

Peer 2 Maanden

Spinazie 2 Maanden

Tarwe 2 Maanden

Wortel 2 Maanden

Appel 4 Maanden

Bakkers- & biergist 4 Maanden

Geitenmelk 4 Maanden

Perzik 4 Maanden

Spelt 4 Maanden

Witte wĳn 4 Maanden

Kippenei 8 Maanden

Koemelk 8 Maanden

1 maand lang consumeren
1 x per 2 wekenIntroduceren 1 maand lang consumeren

1 x per week

Foods planner
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Indien u vragen heeft adviseren wĳ u contact op te nemen met uw behandelaar.



Artemis Laboratory
Part of Laboratorium Pro Health B.V.

Pannenweg 313
6031 RK Nederweert
Nederland

T +31 (0)495 545 000
E info@artemislab.nl
www.artemis-lab.nl

Over Artemis
Artemis is de Griekse godin van de jacht en staat voor wat wĳ zĳn:

krachtig, vasthoudend en doeltreffend. Al meer dan 30 jaar zet Artemis Laboratory zich
in om de medische wereld toegankelĳker te maken en de drempel voor medisch onderzoek
te verlagen. Met onze beproefde methoden en unieke onderzoeken kĳken wĳ voorbĳ de

reguliere geneeskunde op zoek naar resultaat.
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