
NINA BLAAKT VAN LEVENSLUST. ‘IEDEREEN HEEFT WEL WAT,’ ZEGT ZE, ‘IK HEB 
TOEVALLIG COELIAKIE.’ ZE LEEFT HET STUDENTENLEVEN VOLOP. ‘NATUURLIJK ZIJN 
ER UITDAGINGEN. STUDENTENVOER ZIT VOL GLUTEN EN HET UITGAANSLEVEN DRAAIT 
OM BIER.’ LACHEND VOEGT ZE TOE: ‘EN ALS JE EEN LEUKE JONGEN WIL ZOENEN, 
MOET HIJ EERST ZIJN MOND SPOELEN.’ 

‘Als je een leuke jongen 
wilt zoenen, moet hij 
eerst zijn mond spoelen’
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BLIJ DAT IK HET WEET

De diagnose coeliakie valt december 
2017. Nina was net met haar studie aan de 
VU Amsterdam begonnen en woonde 
nog thuis. ‘Ik was altijd bleek, had om de 
haverklap een koortslip en chronisch 
buikpijn. Mijn moeder sleurde me mee 
naar de dokter. Een vriendin had haar over 
coeliakie verteld en zij herkende de symp-
tomen. Voor mij kwam het als een com-
plete verrassing. Ik dacht - of hoopte - nog 
wekenlang dat de dokters zich vergist 
hadden.’ 

Er is geen twijfel mogelijk. Nina heeft een 
aanzienlijke hoeveelheid antistoffen 
tegen gluten in haar bloed: 1.024 maar 
liefst. Om haar darmen te kunnen laten 
herstellen moet die waarde onder de 10 
liggen. ‘Ik ben blij dat ik het weet. Nu kun-
nen we er rekening mee houden.’ 

GROOTSTE STEUN

Nina glimlacht: ‘Mijn moeder is mijn groot-
ste steun. Na de diagnose kocht ze onmid-
dellijk het glutenvrije schap van de super-
markt leeg. Nu maakt ze vaak een grote 
pan soep voor me en een bananenbrood. 

Nina Huijberts (19)

Studente Science  
Business Innovation aan  
de VU Amsterdam, lid 
studentenroeivereniging  
Skøll, fitness-addict  
(5x per week), bijbaan  
als master student  
recruiter en in haar vrije 
tijd globetrotter.

Die krijg ik dan mee. Mijn ouders zijn heel 
betrokken. Dankzij hen heb ik allerlei voe-
dingssupplementen: visolie, spirulina, 
jodium, magnesium, vitamine D en probio-
tica. Een dokter vertelt je niet dat je dat 
nodig hebt en als kind verzin je dat niet. 
Dat moet echt van je ouders komen.’

OP KAMERS

Zo langzamerhand vindt ze haar weg in 
leven met coeliakie. ‘Ik denk altijd vooruit. 
Ik studeer op de VU, want mijn kamer is 
klein. Soms ga ik op pad met ontbijt, lunch 
én avondeten.’ Ze haalt haar schouders 
op: ‘Tja, ik mis het gemak van alles kunnen 
eten, van gewoon ergens aan tafel kun-
nen schuiven, maar zo is het nu eenmaal.’

Het leven op kamers bevalt haar prima. In 
het begin, tijdens het hospiteren, durft ze 
niet te vertellen dat ze coeliakie heeft. Er 
waren maar liefst vijftien andere studen-
tes die om dezelfde kamer dongen. ‘Ik was 
bang om erop afgewezen te worden, zo 
van: ‘Nina? Nee, die niet, dat is zo’n moei-
lijk iemand.’ Pas later heb ik het tussen 
neus en lippen door verteld: ‘Ik kan geen 
biertje meedrinken.’’ 
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Bij borrels neemt ze gewoon een wijn-
tje. Ook lekker. ‘Ik vind het alleen ver- 
velend dat ik de eerste moet zijn die 
snacks pakt, mijn eigen bakje chips 
moet hebben. Dat anderen echt niet 
uit mijn glas kunnen drinken. Dan voel 
ik me een vreetzak en asociaal.’

LEKKER MEEDOEN

Nina doet volop mee aan het studen-
tenleven. Zo is ze lid van roeivereniging 
Skøll: ‘Het is zo’n leuk team. We zijn 
goed in de kelderklasse, dus op het 
laagste niveau, en dat is heel gezellig,’ 
lacht ze. ‘We eten vaak samen. Ik mag 
altijd kiezen wat we maken. Heel fijn.’ 
Borrel bij Skøll? Weekendjes weg? Nina 
is erbij. Ze stopt haar tas vol eten en 
gaat op pad. Ze laat zich nooit beper-
ken. Naar studentendiners neemt ze 
een eigen maaltijd mee die ze in de 
magnetron opwarmt.

Het is waar, alle rondjes (bier) en de 
bierspelletjes gaan aan haar neus voor-
bij, maar dat vindt ze niet zo’n gemis. 
Als ze te veel gedronken heeft, verva-
gen de grenzen. ‘Dan vraag ik bij de 
frietzaak wel of het frietje in een aparte 
pan is gebakken, maar dan vergeet ik 
naar het antwoord te luisteren. Ik ken 
iemand die ieder glas afslaat omdat ze 
bang is glutenfouten te maken. Ik 
neem coeliakie heel serieus, maar dat 
doe ik niet. Ik wil ‘gewoon’ leven. Lekker 
meedoen. Je wilt je ziekte niet zijn.’

ENGELS EN HIP

Nina is reislustig, net als haar vader. 
Hoe jong ze ook is, ze is op veel plek-
ken geweest: Polen, Oekraïne, Mace- 
donië, Letland, Roemenië, IJsland, 
Indonesië, China. Ze is inmiddels ‘glo-
be-glutenwijs’ geworden. ‘Spreken ze 

NINA’S STUDENTENVOER

ONTBIJT Kwark met diepvriesfruit.

LUNCH Mama’s soep. Soms salade.  
Of een restje van de dag ervoor. Of haar 
nieuwste ‘hack’: rijstwafel met geprakte 
banaan.

AVONDETEN Groenten en aardappelen. 
Bijna altijd een curry. Of een gepofte 
aardappel uit de oven. Of halloumi of 
tempeh met heel veel groenten. 

Engels en is het hip? Grote kans dat je 
er glutenvrij kunt eten. Bali is zo’n voor-
beeld, dat is het walhalla voor gluten-
vrij. New York ook. Als het niet hip is, 
wordt het lastiger. Als ze ook geen 
Engels spreken, is het ronduit moeilijk. 
Zo heb ik spijt van Macedonië, ik had 
beter moeten weten. Online vond ik al 
nul hits op opties voor glutenvrij in 
Macedonië.’

De wereld is om te ontdekken, vindt 
Nina. ‘Gewoon gaan; neem gluten-
vrije producten mee en eet veel fruit.’ 
In september vertrekt ze een half 
jaar naar Taiwan voor haar minor. ‘Op 
straat kun je ultragoedkoop eten, daar 
vind je dus andere studenten, maar 
de vraag is of dat glutenvrij is.’ Vol  
vertrouwen voegt ze toe: ‘Het komt 
wel goed. TripAdvisor is fantastisch en 
bij NCV kun je dieetvertalingen down-
loaden. Die plastificeer ik en laat ik ter 
plekke zien.’

HET MAKKELIJKSTE 

Nina haalt haar schouders op: ‘Weet je, 
soms gaat het mis, dat is niet erg, dat 
hoort er gewoon bij.’  Vastbesloten kijkt 

‘ IK WIL ‘GEWOON’  
 LEVEN EN LEKKER
 MEEDOEN’

ze me aan: ‘Ik kies altijd voor meedoen. 
In mijn eentje thuisblijven om voor 
mezelf te koken is geen optie. Ik ga met 
de rest op stap.’ 

Nina is dankbaar dat ze het zo jong al 
weet en er iets aan kan doen. ‘Iedereen 
heeft wel iets lastigs. Ik heb dit en daar 
moet ik een weg in vinden. Het makke-
lijkste is om het te accepteren.’ Ze valt 
even stil en zegt dan zachtjes: ‘en dat is 
tegelijkertijd het moeilijkste.’ Nog een 
stilte en dan glimlacht ze: ‘Maar mijn 
geluk is dat ik dingen vrij goed kan los-
laten en accepteren.’ 
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Heerlijk glutenvrij brood, broodjes, gebak en meer!

GeniusGlutenvrij

Geniusglutenfree.com

GB-014

#GeniusGlutenvrij

Vers Genius Meerzadenbrood
te vinden bij de bakkerij
van uw Albert Heijn!


