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Vóór transplantatie

Bijna altijd dieet

- beperkingen: zout, kalium, vocht

- voldoende energie/energierijk

- eiwit: voldoende – eiwitrijk

- aandacht voor gewicht

Vaak langdurig begeleidingstraject

Begeleiding door diëtist



Transplantatie

Tijdens opname

– Opbouw voeding

– Voedingsadvies na transplantatie



Rol diëtetiek

Voedingsadvies na transplantatie

Richtlijnen Goede Voeding

Feitelijk geen dieet

Wel richtlijn, dus “regels”
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Relatie immuunsuppressiva en 

voeding

Korte termijn – lange termijn



Sterfte

Adapted from Parfrey et all, AJKD



Immuunsuppressiva en voeding

Immuun-suppressieve medicijnen

- Voorkomen afstoting

- Afweer neemt af

- Grotere kans om ziek te worden

- Voedselinfectie en/of voedselvergiftiging



Veilig eten en drinken

- Kopen

- Houdbaarheidsdatum, koelen tijdens vervoer, opbergen

- Wassen

- Handen wassen, wassen van groente/fruit, afwassen, materialen

- Scheiden 

- Contact gaar en rauw, denk ook aan de materialen

- Verhitten

- Garen en goed doorwarmen, restjes bewaren

- Koelen

- Temperatuur koelkast en bewaren

- Niet eten



Niet eten - vlees

Rauw vlees (zoals tartaar, carpaccio, half doorbakken 

biefstuk)

Rauwe of gedroogde vleeswaren zoals filet américain, 

ossenworst, theeworst, boerenmetworst, chorizo, 

rosbief, rauwe ham, parmaham, salami, cervelaatworst, 

paté, leverworst



Niet eten -vis

Vis

Gerookte kant-en-klare vis uit de koeling zoals gerookte 

zalm en makreel, zowel vacuümverpakt als andere soort 

verpakking en sushi

Rauwe schaal- en schelpdieren zoals kreeft, garnalen, 

krab, mosselen, oesters, coquilles, kokkels



Niet eten – zuivel/eieren

Kaas gemaakt van rauwe melk, zoals sommige soorten zachte 

(buitenlandse) kazen. Op het etiket staat dan “au lait cru” of 

“gemaakt van rauwe melk”

Rauwe eieren en producten met rauwe eieren, zoals 

zelfgemaakte mayonaise of tiramisu (uit de supermarkt zijn 

deze producten wel veilig)

Rauwe melk



Relatie immuunsuppressiva en 

voeding

Grapefruit en verwante producten

 Mineola: kruising tussen manderijn en grapefruit

 Sweetie: kruising tussen grapefruit en pomelo

 Pomelo: kruising tussen pompelmoes en grapefruit

 Sterfruit (carambola)

 Sint Janskruid



HEV-infectie

- Bij immuun gecompromitteerde patiënten een ernstig 

chronisch beloop 

- Ernstige leverproblemen of levercirrose

- Besmetting via eten van onvoldoende verhit 

varkensvlees, wilde zwijn, hert, schaal- en schelpdieren



Bijwerkingen van immuunsuppressiva

Gewichtstoename

Verhoogd cholesterol en triglyceridengehalte

Hoge bloeddruk

Botontkalking

Diabetes mellitus



Na transplantatie

Verschillen met periode voor transplantatie

Gewichtstoename

Mortaliteit en 
morbiditeit

Eetlust

Medicatie

Slechte conditie en geringe 
lichamelijke activiteit

(Ongezonde) 
voeding en ‘oude’ 
gewoontes



BMI en overleving nier

(Aalten et al, Transpl.Int. 2006)



Intermezzo

Glas appelsap puur en ongezoet bevat evenveel energie 

als 1 glas cola

Ja of nee?



Gewichtstoename: 5.1 kg (7%)
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Physical Activity
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Nederlandse Norm
gezond bewegen
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Voeding
Stabiel vet%

N= 13

Verhoogd vet%

N= 13

P

Energie inname (MJ) 9.3 ± 0.5 8.9 ± 0.3 0.6

Energierijke dranken (E%) 15.7 ± 1.9 20.4 ± 1.5 0.05

Mono- en 

disacchariden(E%)

20.4 ±4.5 24.5 ±3.9 0.02

Groenten (g/day) 194 ± 31 135 ± 38 0.04



Conclusie
Bewegen en voeding zijn beide belangrijke 

doelen voor een leefstijlinterventie in 

niertransplantatiepatiënten.



Verhoogd cholesterol en triglyceridengehalte

- Verzadigd – onverzadigd vet

- Onverzadigd = OK

- Visvetzuren

Praktijk Let op Vet

1 x per week vis



Hoge bloeddruk en zout

het zout in de pap niet waard zijn 

veel koks verzouten de brij

met het zout komen als het ei op is 

een kus zonder baard is een ei zonder zout 

en nou opzouten! 

het vermogen om voedsel op de juiste manier  te 
zouten is de allerbelangrijkste vaardigheid van een kok  

iets met een korreltje zout nemen 

een zak zout met iemand gegeten hebben 
zout is een betaalmiddel 

als een zoutpilaar



Hoge bloeddruk en zout

zo zout heeft u het nog nooit gegeten 

het zout der aarde 

een zouteloos verhaal 

iemand ongezouten de waarheid zeggen 

zout in de wond strooien 

op alle slakken zout leggen 

zout is goedkoop 

het zout in de pap verdienen 

salami, sausijs, salade, salaris bevatten allemaal het woord sal, 

het Latijnse woord voor zout



www.dcg.nl

Zoutproef

https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=XkPbgie-Hgo


Zout: intermezzo



Zoutproefje



Zoutgewenning

http://www.nieuwsvoordietisten.nl/uploads/pics/th_zoutvaatje.jpg


Intermezzo

Een gemiddelde lunch bevat ongeveer 1/3 deel van de 

maximaal aan te raden hoeveelheid zout

Ja of nee?



Zoutinname

10% van nature 

10 – 15% zelf toevoegen

75 – 80% door de fabrikant

– Warme maaltijd: 36%

– Lunch: 31%

Richtlijn Goede Voeding



Zoutinname

- Hoge bloeddruk

• Hart en vaatziekten

• Nierschade

- Nierschade

Minder  zout kan leiden tot gezondheidswinst: 

- verlaging bloeddruk en proteïnurie

- minder cardiovasculaire complicaties

- vertraging achteruitgang nierfunctie

(Lambers Heerspink (2012), Slagman (2011)



Voedselvoorziening vroeger en nu



Voorlichting van zoutbalk tot zoutboek



Zoutboek

In samenwerking met de Nierstichting

- ontwerpbureau KVD reframing

- werkgroep voorlichting DNN



Zout zichtbaar maken

Aanbevolen hoeveelheid per dag = 6 gram zout

• Zout per stuk of gebruikte hoeveelheid

• Voedingsmiddelen uit RGV (brood, zuivel, kaas)

• Veel gebruikte voedingsmiddelen (pizza, vlugklaar 

vlees, pastasauzen)



Zout zichtbaar maken- voorbeeld

Brood: 0, 4 gram

– Dagelijks aanbevolen, ruim gebruik

– Brood met minder zout

Kaas: 0,4 gram 

– Vaak ruime hoeveelheid

– Lichtgezouten soorten

Salami: 0,5 gram

– Sterk gezouten 

– Licht gezouten

– Vaak ruime hoeveelheid



Zout zichtbaar maken- voorbeeld

Buisje 20 

Frikandel 1,8 gram zout 

- Andere (gefrituurde) snacks

- Zoutgehalte varieert, maar altijd hoog

- Vaak in combinatie met saus (buisje 18 ketchup)



Voorlichtingsmaterialen
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Intermezzo

Nederlandse Norm Gezond Bewegen:

Beweeg 30 minuten per dag op iedere dag van de week

Ja of nee?



Botontkalking

Voldoende calciumhoudende voedingsmiddelen

Bewegen

Vitamine D



Diabetes Mellitus: NODAT

Bijwerking van medicatie

Overgewicht

Behandeling:

- Zo nodig afvallen

- Start medicatie

- Richtlijn Goede Voeding

- regelmaat/verdeling koolhydraten

- matig met suiker



Leefstijl

• Gewicht

• Bewegen

• Roken

• Alcohol




