
85% van de Nederlandse 
bevolking krijgt meer 
zout binnen dan de 
maximum hoeveelheid 
van 6 gram per dag die de 
Gezondheidsraad 
aanbeveelt.1]

80% van het geconsumeerde
zout krijgt men binnen via
gekochte voedingsmiddelen.
De rest voegen mensen toe
tijdens het koken of aan tafel.2]
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Nieren en zout

Het hoge zoutgebruik in Nederland zorgt voor 
sterfte door hart- en vaatziekten en nierfalen. 
Zo’n 85% van de bevolking eet meer zout dan de 
aanbevolen maximum hoeveelheid van 6 gram per 
dag. 

Het is moeilijk om onder de norm te blijven, want 
80% van het zout dat men eet, zit in gekochte 
voedingsmiddelen. Te veel zout is schadelijk 
omdat het de bloeddruk verhoogt en zo het risico 
op nierschade vergroot. 

Mensen met chronische nierschade, hart- en 
vaatziekten en diabetes zijn extra gevoelig 
voor te veel zout. Strenge zoutnormen voor 
voedingsmiddelen op nationaal en Europees 
niveau zijn daarom nodig, naast letten op je eigen 
zoutgebruik.
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Natrium versus zout

De scheikundige naam voor zout, ofwel keukenzout,  

is natriumchloride (NaCl). Fabrikanten zijn sinds  

december 2016 verplicht om op het etiket van hun 

voedingsmiddelen te vermelden hoeveel zout erin zit. 

Eerder stond er vaak natrium of ‘Na’ vermeld. Natrium 

is een onderdeel van zout (NaCl): 1 gram natrium is  

gelijk aan 2,5 gram zout. Omdat de hoeveelheid natrium 

minder lijkt dan de hoeveelheid zout, werd vaak alleen 

Na vermeld op het etiket. Dit mag dus niet meer. Elk 

mens heeft natrium nodig voor een goede vochtbalans, 

voor de werking van de spieren en voor de zenuwprik-

kelgeleiding. De hoeveelheid natrium die van nature in 

de voeding voorkomt is voldoende om deze lichaams-

functies in stand te houden. Het toevoegen van zout 

aan de dagelijkse voeding is dus niet nodig. 

Zoutverlies compenseren na zweten onnodig

Regelmatig bewegen is gezond. Tijdens het sporten 

zweet je en daarmee verlies je zout. Compenseren voor 

dat zoutverlies, met een zoute snack, is echter over-

bodig. Door de hoge consumptie van zout, heeft bijna 

iedereen een overschot. Flink zweten vermindert dat 

nauwelijks, laat staan dat er een tekort zou ontstaan. 

Belangrijk is wel om het verloren vocht aan te vullen, 

door voldoende te drinken. Een tekort aan zout komt 

alleen in extreme situaties voor, zoals de vierdaagse 

lopen in de hitte.

 

Bronnen van zout

Bijdrage van voedingsmiddelengroepen aan zoutgebruik Nederlanders2]
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Zout verhoogt de bloeddruk en vergroot hiermee het risico op hart- en vaatziekten.  

De hoge bloeddruk beschadigt de kleine bloedvaatjes in de nieren. Het verlagen van de 

bloeddruk met medicijnen kan dit schadelijke effect van zout slechts ten dele verhelpen. 

Hoge bloeddruk en nierschade versterken elkaar. Bij chronische nierschade kunnen de 

nieren natrium minder goed uitscheiden. Het lichaam houdt daardoor zout en vocht vast, 

wat bijdraagt aan een hoge bloeddruk en kan leiden tot hartfalen. Te veel zout jaagt dit 

vliegwiel aan én versnelt de verslechtering van de nierfunctie, waardoor transplantatie of 

dialyse eerder nodig is.

Te zout eten is voor iedereen nadelig, maar mensen met chronische nierschade  

(1,7 miljoen in Nederland) hebben dus een verhoogd risico op de negatieve gevolgen 

ervan. Dat geldt ook voor mensen met diabetes, hart- en vaatziekten en/of een hoge 

bloeddruk (zo’n 3 miljoen mensen in Nederland).

 Verder zijn er aanwijzingen dat te veel zout maagkanker veroorzaakt.4] En het kan leiden 

tot botontkalking doordat het lichaam een overschot aan natrium afvoert via de urine 

samen met calcium; dat wordt daarvoor uit de botten gehaald.5] 

Zo maakt te veel zout slachtoffers

Beschadiging kleine 
bloedvaatjes in de nieren Verhoogd risico op

hart-  en vaatziekten         

Gevolgen
van hoge

zoutconsumptie

BotontkalkingMaagkanker
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Alle Nederlanders
bovendruk - 2 mmHg         

 Nederlanders met hoge bloeddruk
bovendruk - 3,6 tot - 5,6 mmHg

Bij
maximaal

 6 gram zout
per dag

• Naar schatting jaarlijks 6.000 minder mensen een 

hart- of vaatziekte in Nederland.7]

• Het lagere zoutgebruik zou jaarlijks ook zo’n 

1.500 sterfgevallen voorkomen.

• In 10 jaar 150.000 mensen met chr0nische 

nierschade en 250 mensen met nierfalen minder 

in Nederland.6]

• (Kosten)e�ectief, winst op volksgezondheid 

vergelijkbaar met winst als 50% van de rokers zou 

stoppen.  Zoutreductie van 1 gram per dag is na 10 

jaar al kostene�ectiever dan het medicijngebruik 

van alle mensen met hoge bloeddruk.8] 

• Medicijnen werken beter, het e�ect van bloed-

drukverlagende medicijnen neemt toe. Dat is van 

groot belang voor alle  mensen met moeilijk 

behandelbare hoge bloeddruk.

• Bij mensen met chronische nierschade draagt 

minder zout bij aan de bescherming van de 

resterende nierfunctie. Te veel zout eten doet 

namelijk het e�ect van medicijnen zoals ACE-

remmers en angiotensine receptor blokkers teniet. 

Deze medicijnen moeten de nieren beschermen 

tegen verdere achteruitgang en verminderen het 

eiwitverlies in het bloed.

Minder zout: veel voordeel

Een verlaging van de zoutconsumptie tot maximaal 6 gram per dag kan naar schatting  

bijna 150.000 gevallen van chronische nierschade voorkomen over een periode van  

10 jaar. Daarnaast voorkomt het bij 250 mensen nierfalen, waarbij dialyse of trans-

plantatie nodig is.6]  De lagere zoutinname zou de ‘bovendruk’ (systolische bloeddruk) 

kunnen verlagen met gemiddeld 2 mmHg .7] Voor een individu kan dit ook (veel) meer 

zijn. Bij mensen met een normale bloeddruk helpt minder zout om de bloeddruk binnen 

de normaalwaarden te houden. Maar vooral mensen met een hoge bloeddruk hebben 

baat bij minder zout. Bij hen zou een zoutreductie van 3 gram de bovendruk met  

3,6 - 5,6 mmHg kunnen ver lagen.8] De gevolgen hiervan op bevolkingsniveau zijn groot.
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Nederland wil hulp bij minder zout

Wilt u
minderen

met
zout?

Niet nodig, 
ik gebruik al 
weinig zout. 27%

nee
85% 28%

ja

46%
misschien

Eet u
te veel
zout?

21% 21%

20%

38%

Ja, ik eet te zout.

Nee, ik 
gebruik
ongeveer
de norm.Nee, ik eet

minder dan 
de norm.

Weet ik niet

Echter
85% eet
te veel
zout!

15% 85%

Uit onderzoek van de Nierstichting blijkt dat bijna twee-

derde (64%) van de Nederlanders weet dat te veel zout 

eten schadelijk is voor de nieren. Ook wil driekwart van 

de Nederlanders minderen met zout. Mensen die niet 

willen minderen met zout, denken dat ze al weinig zout 

gebruiken. 

Slechts 21% denkt te veel te gebruiken. In werkelijkheid 

eet 85% meer zout dan de aanbevolen maximum  

hoeveelheid van 6 gram per dag. 

Uit het onderzoek blijkt een behoefte aan onder steuning 

bij minder zout eten. Zo wil ongeveer een derde (36%) 

dat er minder zout verwerkt wordt in levensmiddelen,  

heeft een derde (33%) behoefte aan informatie over 

welke producten weinig of veel zout bevatten en heeft 

ongeveer een derde (30%) behoefte aan informatie over 

hoe je lekker kunt koken zonder zout.

Alternatieven voor zout

Natriumchloride kan vervangen worden door zoutver-

vangers als kaliumchloride (KCl). Kalium heeft een gunstig 

effect op hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten.  

Kaliumhoudende zoutvervangers zijn weliswaar beter dan 

keukenzout, maar bestaan nog steeds voor de helft uit 

natrium. Een  nadeel van het vervangen van natriumzout 

door kaliumzout is dat mensen niet wennen aan een minder 

zoute smaak.

Mensen met ernstig nierfalen moeten op alle mineralen die 

ze binnen krijgen letten. Voor deze groep kan te veel kalium 

schadelijk zijn.9] Deze patiënten mogen niet te veel kalium-

rijke producten (als groente, fruit en zuivel) binnen krijgen. 

Het gebruik van kaliumhoudende zoutvervangers moet voor 

deze groep worden afgeraden omdat zij een grotere kans 

hebben op een verhoogde kaliumconcentratie in het bloed 

(hyperkaliëmie) door een verminderde uitscheiding van 

kalium door de nieren.  

Pas op voor schijnbare alternatieven

Schijnbare alternatieven zijn zoutproducten met namen 

als zeezout, Himalayazout en Keltisch zout. Vaak wordt de 

suggestie gewekt dat deze producten gezonder zouden zijn 

dan keukenzout, maar er zit evenveel natrium in. Zulke zou-

ten bevatten wel een beetje mineralen en spoorelementen, 

zoals jodium, magnesium en calcium. Dit is echter zo weinig, 

dat ze niet bijdragen aan het behalen van de aanbevolen 

dagelijkse hoeveelheden van deze elementen.  
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Tools en hulpmiddelen

Zout minderen kan alleen als je weet waar zout in zit 

en hoeveel je zelf eet, en dat je alternatieven voor 

handen hebt. Hiervoor ontwikkelde de Nierstichting 

hulp middelen, om mensen met (een verhoogd risico 

op) nierschade te helpen zout te minderen:

Het kookboek ‘Eten met plezier’ staat vol smakelijke en 

verrassende recepten met minder zout. Het boek, samen-

gesteld door diëtisten Anke Spijker en Trijntje Kok, is 

gemaakt voor nierpatiënten (en geeft ook informatie over 

kalium, fosfaat en eiwitgehalte) maar is een aanwinst voor 

iedereen die gezonder wil eten: 

www.nierstiching.nl/voorlichtingsmaterialen/boeken

De Zoutmeter is een online tool die inzicht geeft in het eigen 

zoutgebruik, de zoutste boosdoeners laat zien, en tips en 

alternatieven geeft: www.nierstichting.nl/zoutmeter

De digirale versie van de Kruidenwijzer laat 

voor diverse keukens en gerechten zien 

welke kruiden een smaakvol alternatief zijn 

voor kant-en-klare mixen en zout: 

www.nierstichting/kruidenwijzer

De Zoutvergelijker is een online tool die 

het makkelijk maakt om het zoutgehalte 

van producten te vergelijken; met elkaar en 

met de aanbevolen dagelijkse maximum 

hoeveelheid (6 gram):  

www.nierstichting.nl/zoutvergelijker

De Zoutquiz is een snelle en eenvoudige online test  

over welk product het meeste zout bevat: 

www.nierstichting.nl/zoutquiz

In het Zoutpakket zitten de materialen  

die professionals kunnen gebruiken in  

hun voorlichting over zout. Het pakket 

bestaat uit: het Zoutboek, de Zoutfolder, 

de Kruidenwijzer, het verwijskaartje Zout-

meter en de Zoutposter (in samen werking 

met het Voedingscentrum): 

www.nierstiching.nl/zoutpakket




