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Diagnose IgA Nefropathie in 2009
Bloed en eiwit in urine
Nierpunctie
Auto-immuunziekte

Nierfilter-ontsteking
Nierschade
Nierfalen op termijn?
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En dan
Je leven op zijn kop
Standaard advies volgen
- Zoutarm eten

- Bloeddrukpillen slikken
Weer vooruit kijken
Leven gaat door
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Voornemen 2016 - betere gezondheid
Experiment

Resultaat

▪ Vooral planten

▪ Sterker, meer energie

▪ Weinig bewerkt

▪ Nieuwe garderobe nodig...

▪ Geen medicijnen

▪ Bloeddruk 120 / 75

▪ Meer sporten

▪ Geen bloed meer in urine

▪ Meer rust

▪ Weer normale nierfunctie
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Resultaat 4 maanden later
Gezondere nieren in een gezonder lijf
▪ Sterker, fitter, meer energie
▪ Nieuwe garderobe nodig, 10 kilo lichter
▪ Bloeddruk 120 / 75 (110 / 70 nu)

▪ Labwaarden allemaal beter
▪ Geen bloed meer in urine
▪ Weer normale nierfunctie

▪ Geen medicijnen, geen bijwerkingen meer
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Goed vol te houden

Gezonde voeding voor een
nierpatient lijkt verdacht
veel op gezonde voeding
voor iedereen
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Mijn hoop voor mezelf en anderen
Kleine vertraging nierschade -> grote winst in gezonde jaren
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NB: Conceptuele grafiek, alleen ter illustratie
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Belangrijke voedingstoffen bij nierschade
Natrium

1 Kalium
2 Eiwit

3 nieuwe
inzichten

Fosfaat
3 Water
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1 Kalium – verhoog m.u.v. specifieke gevallen
Waarom?

Serum Ka Inname Ka
mmol/L
mg/dag

▪ Laag kalium risicofactor voor

- Hypertensie

< 5,5

> 3500

> 5,5 *

2000 - 3000

- Nierfunctieverlies
▪ Hoog kalium maakt bloeddruk
minder gevoelig voor natrium

▪ Kaliumverrijking draagt mogelijk
bij aan nierfunctiebehoud (lichte
tot matige nierinsufficientie
Bron: Kuwabara et al.(2017), Kieneker et al. (2017)

* Of geen restdiurese

Huidige richtlijn: Serum Ka > 5,5
mmol/L -> 2000 - 3000 mg Ka/dag

2 Eiwit – verminder, met name dierlijk eiwit
Waarom?

Hoe?

▪ Bijkomende beperking natrium en
organisch zuur

▪ Beperken rood vlees (organisch
zuur)

▪ Minder meerwaarde bij optimale
natriumbeperking

▪ Verschuiving van dierlijk naar
plantaardig (bonen, peulvruchten,
ongezouten noten)

▪ Minder metabole acidose en
verlaagde vasculaire mortaliteit
door hoger gehalte basisch
plantaardig eiwit (GFR<60 ml/min)
Bron: Banerjee et al. (2016), Goraya&Wesson (2015), Xiaorui et al. (2015)
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3 Water - meer drinken dan dorstgevoel
mogelijk gunstig bij chronische nierschade
Waarom?

Hoe?

▪ Drinken bij dorst niet goed
genoeg

▪ Voorkomen hypernatriemie (natrium
in urine 140-145 mmol/L)

▪ Antodiuretisch hormoon ofwel
vasopressine

▪ Zo vroeg mogelijk beginnen met
extra water drinken

▪ Licht verhoogde
vasopressinespiegel al
schadelijk voor nieren

▪ Opletten op waterintoxicatie (SSRI’s,
thiazides, sterke natrium-beperking,
gevorderde nierinsufficientie)

Bron: Wang et al. (2013), Mills et al. (2016)
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Lessen en plannen
Ambitie voeding en leefstijl in
vroeg stadium kan veel hoger

Resultaten kunnen groot zijn

Drempel is ook groot

Support nodig van arts en diëtist
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In 2016 verbeterde ik mijn gezondheid enorm
Uitslagen onderzoek uit 2009 (na diagnose) en 2017

Bron: FocusVasculair Jaargang 2 - nummer 4 - december 2017 - Voedingsinterventie bij chronische nierschade
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De belangrijkste verandering was mijn voeding
Vergelijking voedingsinname van 2009 en 2017

Ik at een ‘gezonde
hollandse pot’
dacht ik

Na diagnose
zoutarm met meer
noten en groenten

Na 4 maanden veganistisch
eten begin 2016 was het
grootste effect al bereikt

In 2017 liet ik volledig veganistisch los.
Ik eet nog steeds veel groente, meestal
vegan, wat ei en vis, soms kaas

Bron: FocusVasculair Jaargang 2 - nummer 4 - december 2017 - Voedingsinterventie bij chronische nierschade
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Door krachttraining ging die voeding naar mijn
spieren en niet naar mijn zwembandje
In 2016 all
out met
Crossfit
In 2017
efficiënter
met Fit20
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Zonder medicijnen maar met slimme voeding kan ik
mijn bloeddruk op 110/70 krijgen
Voeding met bloeddrukeffect

Hoe ik het eet

Mijn ervaring

Kurkuma

In ochtendkoffie met peper

Goed effect voor alles

Gebroken lijnzaad

Door ochtendhavermout

Goed effect voor alles

Donkere chocolade

Dagelijkse snack

Goed effect

Knoflook

Avondeten

Goed effect

Bietjes (nitraat)

Bietensap, bietensalade

Goed effect

Groene groenten (nitraat)

Avondeten, salades, smoothies

Goed effect

Watermeloen

In de zomer als toetje of snack

Goed effect

Groene thee

Soms een kop thee

Weet ik niet zeker

Hibiscus thee

Eerlijk gezegd niet

Wel erg heftig effect
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Door autoimmuunziekte IgA Nefropathie slaan IgA-IgG
eiwitcomplexen neer in mijn nierfilters
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

IgA-antistoffen worden zitten vooral in slijmvliezen van mond, keel en darm
Een gedeelte van mijn IgA antistoffen is anders opgebouwd
Op enig moment is een autoimmuunreactie getriggerd op dit andere IgA
Waarschijnlijjk door een luchtweginfectie
Nu vormen zich in mijn bloedbaan eiwitcomplexen van IgG en IgA
Mijn lever kan deze onvoldoende afbreken
Ze slaan neer in mijn nierfilters (ook in andere kleine bloedvaatjes)
Dit veroorzaakt daar een ontsteking (glomerulonefritis)
Hierdoor beschadigen mijn nieren en kan mijn nierfunctie minder worden
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Korte termijn klachten vallen mee als ik mezelf niet overbelast
In het algemeen
▪ Veel klachten heb ik niet meer nu ik geen bloeddrukverlagers meer nodig heb:
kriebelhoest, lichthoofdig bij opstaan, opeens moeten plassen enkele uren na medicijnen
innemen
▪ Zwaardere reactie op verkoudheden door meer IgA aanmaak
▪ Altijd op voeding letten. Sowieso met zoutarm dieet, maar ik doe ook voorzichtig met die ik
verdenk als triggers, zoals bier, alcohol, speciale kazen en melkproducten
▪ Altijd oppassen om mezelf niet te overbelasten

Als ik mezelf overbelast
▪ Regelmatig flankpijn, een vervelend gevoel bij mijn nieren
▪ Soms ook met flinke of zelfs extreme moeheid daarbij
▪ Soms verhoging, rillen, van ellende in bed kruipen onder 2 dekbedden
▪ Heel soms ‘bloedplassen’, mijn urine ziet er een dag ofzo uit als cola. De nierontsteking
vlamt zo op dat mijn nieren bloed lekken. Hierna verdwijnt de verhoging en het grootste
gedeelte van de vermoeidheid
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Voorlopig lijkt mijn prognose ‘goed’
▪ Ik was in ‘stadium 2 nierziekte’
‒ met duidelijke schade aan mijn nierfilters
‒ en licht verminderde nierfunctie
▪ Ik ben nu terug naar ‘stadium 1’
‒ mijn nierfunctie is weer goed, creatininespiegel is gedaald naar normale waarde (82 umol/l)
‒ eiwitverlies door mijn nieren is <1 g (ongeveer 0.5 g)
▪ Meerdere factoren wijzen op gunstig verloop
‒ microscopische hematurie (vervormde rode bloedcellen in urine) is gestopt
‒ macroscopische hematurie (‘bloedplassen’) lijkt samen te gaan met een gunstigere prognose
‒ bloeddruk is goed onder controle (110/70 als ik mijn best doe, anders 120/75)
‒ mijn nefroloog vindt mijn voeding en leefstijl voorbeeldig (ik zie nog verbetermogelijkheden)

▪ IgA nefropathie is een ziektebeeld waar je lang weinig van merkt tot het opeens snel gaat. Ik maak me
daar weleens zorgen over
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Ik word nu alleen jaarlijks gecheckt (gunstigste tak van
beslisboom)

Varieert
bij mij
0.46-0.56

Bron: Richtlijln IgA nefropathie 2013, labuitslagen
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Tot 2016 werd ik ‘standaard’ behandeld, met enkele experimenten
Standaard gericht op verlagen bloeddruk in
nierfilters en daarmee eiwitverlies
▪ ACE remmer Losartan
▪ Spironolacton
▪ Zoutbeperking < 5 g per dag

Experimenten op initiatief nefroloog
▪ Keelamandelen verwijderd vanwege regelmatige
ontstekingen en mogelijk effect
▪ Vitamine D suppletie
▪ Voeding meer in lijn met DASH dieet
Eigen experimenten
▪ Visolie (enkele maanden, gestopt ivm oprispen)
▪ Sapvasten (enkele dagen, geen duidelijk effect)

Bron: Richtlijln IgA nefropathie 2013
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Concept, nog uitwerken

Hoe werkt IgA Nefropathie?
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