Zorgen voor een goede
vochtbalans
Om nierstenen geen kans te geven is het
belangrijk dat je zorgt voor een goede
vochtbalans.
Hoe zorg je voor een goede
vochtbalans?
• Drink 2,5-3 liter verdeeld over de dag
(en nacht).
• Drink overdag minimum om de 2 uur.
• Drink ‘s nachts minimum om de 4
uur.
• Drink hoofdzakelijk water (met
minder dan 50 mg Na/l).
Beperk deze dranken:
• Vruchtensappen.
• Frisdranken (suiker),
cola (fosforzuur).
• Alcohol.
• Sterke koffie.
Urine: kleur en hoeveelheid
Plas voldoende: meer dan 2 liter per 24
uur.
Drink meer bij:
• Fysieke inspanningen
• Warme temperaturen

De kleur van je urine vertelt je veel
over de mate waarin je gehydrateerd/
gedeshytrateerd bent:

Gehydrateerd

Hoe lees je een etiket op een fles water?
Tenzij anders geadviseerd kies je best
water met zo laag mogelijk waarden Na,
HCO3, Ca, SO4 en droogrest.
Na = natrium: minder dan 50 mg Na/l
HCO3 = waterstofcarbonaat: zo laag
mogelijk
Ca = calcium: zo laag mogelijk
SO4 = sulfaat: zo laag mogelijk
Droogrest = mineraalwaarde: zo laag
mogelijk
Een voorbeeld van een etiket met goede
waarden:

Gedeshydrateerd

Geschikte merken water
Spa
Bru
Volvic
Montcalm
Nestlé - Pure Life
Kraantjeswater (mits geen gebruik van
waterverzachter)
Wil je toch een ander merk drinken? Vraag
advies aan je diëtiste. Dit moet bekeken
worden in functie van je nierstenen.

Water met een smaakje
Wil je wat meer variatie? Voeg een
natuurlijk smaakje toe aan je water.
Verfrissend en gezond! Twee ideetjes:
• Water met komkommer, verse munt
en wat citroen
• Water met sinaasappel en rozemarijn

Praktische tips om voldoende te
drinken:
• Neem je eigen herbruikbare fles
water overal mee.
• Drinken na elk toiletbezoek.
• Apps om je te herinneren aan het
drinken:
- Mijn waterbalans
- Water Alert
- Drink water reminder
Voorkom nierstenen met volgende tips:
• Neem voldoende vocht in.
• Let op je zoutinname. Beperk:
- vleeswaren
- soep en groenten in blik/bokaal
- verwerkte diepvriesproducten
- fastfood
- chips
- kaas
- kant-en-klare maaltijden
- bouillonblokjes
Bereid zoveel mogelijk zelf
maaltijden (zonder zout). Gebruik
kruiden als vervanging.
• Beperk de inname van (dierlijke)
eiwitten.
• Beperk je suikerinname.
• Eet voldoende groenten en fruit
(bevatten voedingsvezels).

Relevante links
• www.mineral-calculator.com
• https://www.farys.be/
watersamenstelling-en-hardheid-injouw-gemeente
• https://www.mariamiddelares.be/
sites/default/files/Brochure%20
zoutbeperking.pdf
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AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de
grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter algemeen
en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten.
Hij vervangt geenszins het artsenconsult. Mocht deze folder
vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan
zijn AZ Maria Middelares, personeel en artsen hiervoor niet
aansprakelijk.

Geef nierstenen geen kans,
zorg voor een goede vochtbalans.
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