Patiëntinformatie

Voeding na transplantatie
Algemene adviezen over voeding na transplantatie.

Voorkomen van voedselinfecties
Na de transplantatie moet u medicijnen slikken om afstoting van het donororgaan te voorkomen, of, in
het geval van een stamceltransplantatie, om graft- versus-host ziekte te voorkomen. Deze medicijnen
onderdrukken ook uw afweer, waardoor uw weerstand vermindert. U heeft hierdoor meer kans op een
voedselinfectie. Om te voorkomen dat u ziek wordt is het van belang dat u veilig eet en drinkt.
Bepaalde voedingsmiddelen kunnen schadelijke bacteriën, virussen en/of schimmels bevatten.
In onderstaande tabel staat welke producten u wel of niet kunt gebruiken (dik gedrukt) met daaronder
praktische voorbeelden van producten die u wel of niet kunt eten. Hoewel de tabel met de grootste
zorg is samengesteld, is deze mogelijk niet compleet. Bij twijfel overleg met uw diëtist.

Veilig inkopen en bereiden
Naast een goede productkeuze is hygiëne tijdens inkoop en bereiding belangrijk. Check hiervoor ook
regelmatig de site van het Voedingscentrum over voedselveiligheid:
https://www.voedingscentrum.nl/nl/veilig-eten-voedselinfectie-voorkomen.aspx

Kopen
Let op de houdbaarheidsdatum, vooral bij bederflijke
producten.
Volg de bereiding- en bewaaradviezen.
Koop producten die er vers en gaaf uitzien.
Koop bederflijke en diepvriesproducten als laatste en vervoer
deze in een koeltas.

Wassen
Was regelmatig uw handen, zeker voordat u eten bereidt, na
het aanraken van rauw vlees en vis en voordat u aan tafel
gaat.
Was bovendien altijd uw handen na toiletbezoek, na het
verschonen van luiers en na het aanraken van (huis)dieren.
Was uw handen met vloeibare zeep en minstens 15 seconden.
Droog uw handen goed af met een schone handdoek of
keukenpapier.
Denk ook aan keukenhygiëne, zoals het dagelijks verschonen
van vaatdoeken hand- en theedoeken (was deze op minimaal
60 graden), en het reinigen van kraan- en deurknoppen met
een allesreiniger.
Was groente en fruit onder stromend water, zeker als ze rauw
worden gegeten.

Scheiden
Houd vuile en rauwe producten apart van schone en bereide
producten.
Voorkom dat bacteriën van rauwe op bereide producten
worden overgebracht via handen, snijplank, bord of ander
keukengerei.
Gebruik schoon keukengerei van kunststof, glas of metaal
(geen houten planken, pollepels).

Koelen
Volg de bewaaradviezen op de verpakking van een product.
Gebruik producten voor het verstrijken van de uiterste
consumptiedatum.
Zet producten die gekoeld moeten blijven na aankoop zo snel
mogelijk in de koelkast (4 °C), tot vlak voor gebruik.
Gaat u barbecueën of picknicken? Houd dan vlees en salades
gekoeld. Als een gerecht langer dan 2 uur buiten de koelkast
heeft gestaan, gooi het dan weg.
Bewaar een van te voren bereid gerecht maximaal 2 dagen,
afgedekt in de koelkast.
Koel de gerechten die warm worden gegeten zo snel mogelijk
af door de pan in een bak met koud water te zetten en af en
toe te roeren. Als u het eten wil bewaren, zet u het, als het
voldoende is afgekoeld, direct in de koelkast.
Bewaar eieren in de koelkast.
Laat melkproducten niet langer dan 2 uur buiten de koelkast
staan, gooi deze daarna weg.

Verhitten
Ontdooi diepgevroren producten op een bord in de koelkast of
magnetron. Spoel het dooivocht weg met heet water, veeg
gemorst doorvocht weg met keukenpapier
Verhit vlees, vis, kip en ei door en door.
Verhit een van te voren bereid gerecht door en door en
maximaal één keer.
Drink geen rauwe melk en kook kraanwater als u twijfelt aan
de kwaliteit (bijvoorbeeld in het buitenland).

Veel gestelde vragen
Hoe lang kunt u voedingsmiddelen bewaren?
Over het algemeen geldt, hoe korter voeding bewaard wordt hoe veiliger.
Let op de houdbaarheidsdatum en bewaarinstructies op de verpakking.
Indien op de verpakking een kortere bewaartermijn wordt aangegeven dan in onderstaande tabel dan
dient de termijn op de verpakking te worden aangehouden.

De tabel is gebaseerd op de bewaarwijzer van het voedingscentrum maart 2020.
Voor andere producten kunt de bewaarwijzer raadplegen.
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bewaren.aspx
Als er een marge wordt aangegeven, houd dan de kortste bewaartijd aan.

Grapefruit en grapefruitsap en verwante
citrusvruchten
Grapefruit, mineola, orlando, pomelo, pompelmoes, sweetie, ugli en sap van deze vruchten, evenals
oranje marmelade (gemaakt van bittere sinaasappels) bevatten een bitterstof die de medicijnspiegel in
het bloed verhogen. Hierdoor neemt de kans op bijwerkingen toe. Bij gebruik van bepaalde medicijnen,
waaronder Prograft® (tacrolimus) en Neoral® (ciclosporine) is het gebruik van deze vruchten niet
toegestaan.
Overig citrusfruit zoals hand- en perssinaasappels, mandarijnen, limoenen en citroenen kunnen wel
gegeten worden.

Kunt u uit eten gaan?
Vraag na bij eten wat door anderen bereid is (snackbar, restaurant, broodjeszaak) of de voeding voldoet
aan deze hygiënische voedingsrichtlijnen. Afhaal restaurants houden de voeding doorgaans langer dan
een uur warm en zijn dan niet geschikt.

Kunt u eten van thuis mee
laten nemen tijdens
opname?

Moet ik deze richtlijn
levenslang blijven
gebruiken?

Wegens het risico op voedselinfecties wordt
het laten meebrengen van voedingsmiddelen
en maaltijden tijdens opname afgeraden.

Het risico op een voedselinfectie neemt af
naarmate uw afweer-onderdrukkende
medicatie verlaagd wordt, eventueel kunt u na
het eerste jaar met uw behandelend arts
bespreken of de hygiëne richtlijnen versoepeld
zouden kunnen worden.

Herstelvoeding na de transplantatie
In de eerste periode na de transplantatie, heeft het lichaam een verhoogde energie- en eiwitbehoefte.
Eiwitten zijn nodig voor herstel van wonden en de opbouw en instandhouding van de spieren en ons
bloed. Het kan voorkomen dat de eetlust in de eerste periode na de transplantatie nog niet goed is, wat
het moeilijker maakt om voldoende energie en eiwitten in te nemen. Mocht uw eetlust verminderd
zijn, dan is het belangrijk om dit met uw diëtist te bespreken.
In de herstelfase heeft u per dag ongeveer 1,2-1,5 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. In de
onderstaande tabel ziet u hoeveel eiwit er in verschillende eiwitrijke producten zit.

Praktische adviezen voor een energie- en eiwitrijke
voeding
Algemeen
Gebruik vaak kleine maaltijden verspreid over de dag (probeer bv. om de twee uur iets te eten).
Sla geen maaltijden over.
Varieer zo veel mogelijk: wissel zoete, zure of hartige gerechten, warme en koude gerechten
regelmatig af.
Neem een broodmaaltijd als de warme maaltijd u tegenstaat.
Eet niet te snel, kauw goed.
Vermijd voedingsmiddelen die u tegenstaan.
Kies voor kant en klare gerechten als het klaarmaken van de maaltijd u tegenstaat.
Broodmaaltijden
In plaats van 1 snee brood kunt u ook iets anders nemen, bijvoorbeeld 2 beschuiten of 2 crackers.
Als brood niet lukt kunt u ook gebruik maken van bijvoorbeeld 1 schaaltje pap van volle melk, 1
schaaltje cornflakes of muesli met volle melk of volle yoghurt, 1 beker drinkontbijt.
Luxe broodsoorten, zoals krentenbrood of croissants, bevatten meer energie dan een 'gewone' snee
brood.
Denk ook eens aan voorverpakte ei-/tonijnsalade/hummus/pindakaas/notenspreads.
Gebruik ruim beleg op brood, bijvoorbeeld 2 plakken kaas of vleeswaren, 1 plak kaas met jam of
appelstroop, pindakaas met suiker, hagelslag of plakjes banaan
Neem als afwisseling een tosti.
Melk, melkproducten en kaas
Maak ruim gebruik van volle zuivelproducten, ook als tussendoortje.
Vlees en vleesvervangingen
Indien gebakken of gebraden vlees u tegenstaat, kan dit worden fijngesneden of verwerkt in ragout
of saus.
Tartaar of fijngemaakt gehakt zijn gemakkelijk te eten en te verwerken in gerechten, bijvoorbeeld
door de stamppot of door een saus voor macaroni/spaghetti.
Verwerk koud vlees of vleeswaren in een salade.
Roer fijn gesneden vleeswaren, bijvoorbeeld ham of cornedbeef, door de puree of groente.
Gebruik ei, kaas, vis, tahoe, tempé, sojaproducten, peulvruchten.
Aardappelen, rijst en pasta
Aardappelen, rijst en pastaKies vaker voor gebakken in plaats van gekookte aardappelen en gebruik
er mayonaise bij.
Wissel aardappelgerechten af met rijst of pasta.

Contact
Vragen of meer informatie
Wanneer deze adviezen niet voldoende helpen of wanneer u meer informatie wenst, kunt u dit altijd
bespreken met uw diëtist.
Afdeling Diëtetiek
T 043- 387 71 88
E dietetiek@mumc.nl
Wanneer u geen contact heeft gehad met een diëtist kunt u overleggen met uw behandelend arts en
vragen om een verwijzing naar een diëtist.
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