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Last van vermoeidheid, huidproblemen of
darmklachten en ben je door je huisarts door
verwezen naar het ziekenhuis voor een
waterstof-ademtest / bloedtest.
Ben je op advies van je huisarts/ diëtist
lactosevrij gaan eten omdat de klachten al wijzen
naar een lactose-intolerantie. Na enige tijd krijg je
een hoeveelheid lactose bij je voeding. Dit is de
provocatietest ofwel het uitlokken van klachten.
Wanneer de klachten terugkomen, kan de diagnose
lactose-intolerantie gesteld worden.

Heb ik een
lactoseintolerantie?

Lactose is een natuurlijke melksuiker en
zit in melk en vele anderen producten
waar je geen erg in hebt.
Wanneer het enzym lactase niet of
onvoldoende aanwezig is, kan de
lactose niet worden gesplitst en
daardoor niet worden opgenomen in
het lichaam. De lactose komt terecht
in de dikke darm, waar het gaat gisten.
Zodra je weet dat je een lactoseintolerantie hebt moet je gelijk al je
eetgewoontes aanpassen. Eet eerst
geheel lactosevrij. En na een paar
dagen tot een week moet je je al beter
gaan voelen, ook al zul je op het begin
regelmatig nog eens in de fout gaan.

Lactoseintolerantie

PLantaardige producten op basis van soja,
rijst, haver of amandel. Bijvoorbeeld van
Alpro, Oatly of Dream.
Ik heb een makkelijk overzicht voor je
gemaakt met heel veel lactosevrije
producten. Bekijk deze HIER.
Gebruik Vegan producten, deze
zijn ook altijd lactosevrij.
Je hebt ook merken die lactose-arm zijn,
deze bevatten nog een kleine hoeveelheid
lactose. Sommige mensen kunnen het wel
verdragen en sommige niet. Test dit voor
jezelf uit. Die merken zijn bijvoorbeeld:
Minusl, Arla lactofree en Campina lactosevrij.

Lactosevrije
producten

Het volledig uitsluiten van lactose in kaas kun je
nooit volledig garanderen. Er kunnen nog sporen
aanwezig zijn.
Ook hier heb ik een makkelijk overzicht voor je.
Bekijk deze HIER.
Je hebt ook geheel lactosevrije plantaardige
kaas van Wilmersburger en Violife. Verkrijgbaar
in sommige supermarkten en online.
Een makkelijke richtlijn die alleen geld voor kaas,
is dat de suikers en koolhydraten altijd op 0
moeten staan, test het altijd eerst met een klein
stukje uit.
Hoe ouder de kaas, hoe minder kans
op lactose.

Kaas

Als er op de verpakking staat, kan sporen van
melk bevatten, wil dat nog niet zeggen dat er
sporen van melk in het product zitten maar het
kan wel.
Dat zet de fabrikant op de verpakking om zich in
te dekken. Het komt voor dat er in de fabriek
waar verschillende producten van dat merk, naast
elkaar gemaakt worden. En het ene product bevat
wel melk en het andere niet.
Maar omdat het in dezelfde ruimte is gemaakt,
kunnen er sporen van melk bij zijn gekomen. Ook
wel kruisbesmetting genoemd.
Ook hier heb ik een blog over geschreven. Bekijk
het HIER.

Kan sporen
van melk
bevatten

Het eerste wat je huisats zal adviseren is om
een afspraak te maken met een diëtist.
Ze kunnen jou heel goed op weg helpen en
adviseren.
Ze gaan samen met jou kijken hoeveel lactose
je nog wel verdragen kan en voor een geheel
lactosevrij eetpatroon.
Maar zelf kun je dat natuurlijk ook doen. Dat
is bij mij ook gelukt. Hou een eetdagboekje bij,
en vervolgens vind je je eigen weg hierin.

Diëtist

Meestal staat er onderaan bij de
ingrediëntendeclaratie welke allergenen het
zogenoemde product bevat. Als daar melk of
lactose bij staat moet je het product niet
gebruiken.
Bij de Albert Heijn staat op de producten of het
helemaal melkvrij is door middel van een
icoontje. Heel erg fijn om je op weg te helpen.
Bestel al je boodschappen online, dan kun je
gelijk checken of het product lactosevrij is.

Supermarkt

Geef altijd bij je reservering aan dat je een
lactose-intolerantie hebt.
Vraag of ze je stukje vlees of vis in de olie willen
bakken of willen grillen.
Geef aan dat je geen sausjes wilt.
Of neem je lactase pilletjes in. Bekijk HIER de blog
met allerlei verschillende soorten lactase. Zo kun
jij toch onbezorgd genieten en hoef je je niet aan
te passen.
Test voor jezelf uit, welke het beste bij jou
werkt. Dat is bij iedereen weer verschillend.

Uiteten en
Lactase

"Ah joh een klein stukje gebak kan toch geen
kwaad?", zul je op het begin nog weleens horen.
Maar jawel een klein stukje gebak kan nare
klachten veroorzaken. Hoe leg je het nou aan je
familie of vrienden uit dat jij zelf of je kind geen
lactose kan verdragen.
Leg uit wat een lactose intolerantie is, en
beschrijf de klachten.
Tips:
- Zorg zelf voor traktaties op school voor je
kind.
- Zorg dat je altijd lactosevrije koekjes in je tas
hebt
- Neem altijd je lactase-pilletjes mee

Omgeving

Er is heel goed te leven met een lactose-intolerantie,
maar het is erg zoeken op het begin. Maar als je er
eenmaal je draai in hebt gevonden wordt het steeds
makkelijker.
Heel veel succes, en ik help je graag door middel van
lactosevrijeten.nl met allerlei handige tips, lekkere
recepten, lactosearme en lactosevrije producten en
interessante weetjes. Heb je vragen? Laat een
berichtje bij het contact achter.
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