
Gespreksvragen 

Je kunt na het lezen van het boek een aantal van de volgende algemene vragen bespreken. Of blader 
nogmaals door het boek en sta bij de onderstaande pagina’s stil met de bijbehorende vragen.  

 

Algemene vragen 

• In het boek kan Teijn niet tegen gluten. Wat zijn gluten? 

• Wat gebeurt er als hij gluten eet? 

• Heb je zelf wel eens iets gegeten waar je buikpijn van krijgt?  

• Ken jij ook iemand die iets niet mag eten? Wat gebeurt er dan met hem of haar? 

• Kan je nog taart eten als je niet tegen gluten kunt? 

• Wat betekent glutenvrij? 

• Zitten gluten alleen in eten? Waar zit het nog meer in? 

• Kan de dokter Teijn beter maken met een medicijn? 

• Van pizza en pannenkoek en koekjes wordt Teijn ziek. Hoe kan het dat Teijn op het feest toch 

alles kan eten? 

• Kan Teijn wel een traktatie van een kindje eten? Waarom niet? Wat is dan de oplossing? 

• Kan Teijn wel naar feestjes van andere kinderen? 

• Teijn kan al ziek worden van een kruimel. Waar moeten we op letten bij eetmomenten in de 

klas? 

• Waarom moet Teijn zo vaak zijn handen wassen? 

 

Vragen per pagina 

 

 

Waarom wil Teijn niet meedoen? Waardoor is hij moe? 

  

Waarom zijn ze bij de dokter? Waarom gaat de dokter bloedprikken? Wat ontdekt ze? 



 

Wat zijn gluten? Waar zitten gluten in? Wat is glutenvrij? Wat zou nog meer wel/geen gluten kunnen 

bevatten? 

 

Wat eet jij vaak bij ontbijt? En bij lunch? Bij feestdagen? Zitten daar gluten in? Wat zou een 

glutenvrije variant kunnen zijn? 

 

Heb jij die speciale hoek in de winkel wel eens gezien of er iets gekocht? Hoe noem je die producten? 

Eet jij wel eens glutenvrije producten? 

  

Wat gebeurt er als Teijn toch gluten eet? Waarom kan de dokter hem niet beter maken? 

 

Waar moet Teijn goed op letten op school? Hoe kan jij helpen? Waarom moet hij zo vaak handen 

wassen? 



 

Waarom is Teijn boos of verdrietig? Wat zouden activiteiten of feestelijkheden kunnen zijn waar 

Teijn niet aan kan meedoen? Hoe kunnen we zorgen dat Teijn wel mee kan doen? 

 

    

Hoe kan het dat Teijn alles op de plaatjes toch kan eten? Kan Teijn traktaties van andere kinderen 

eten? Wat kan een oplossing zijn? Kan hij naar feestjes van andere kinderen? 

 


