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Afdeling diëtetiek
Richtlijnen voor fosfaatbeperkt dieet

  
Telefoonnummer: 0344 674285

Fosfaat
Fosfaat is een mineraal. Samen met calcium geeft het stevigheid aan 
het skelet. De namen fosfaat en fosfor worden door elkaar gebruikt. 
In  eze brochure wordt de naam fosfaat gebruikt. In onze voeding 
is het fosfaat meestal gebonden aan eiwit. Eiwitrijke producten 
zijn dus ook fosfaatrijk. Door minder eiwit te eten, beperkt u dus 
ook het fosfaat, maar minder eiwit eten is niet altijd verstandig. 
Uw lichaam heeft eiwit nodig als bouwstof voor al uw lichaamscellen. 
Een fosfaatbeperking zal meestal uitkomen op 1200-1400 mg fosfaat 
per dag.

Te hoog fosfaat
Als de nieren onvoldoende werken, hoopt het fosfaat zich in het 
bloed op. Dit kan botproblemen veroorzaken en het proces van 
bloedvatverkalking versnellen. Ook kan het fosfaat zich ophopen 
onder de huid wat tot jeuk kan leiden.

Fosfaat in voedingsmiddelen
Weinig fosfaat zit in: groenten, fruit, koek, snoep, suiker, boter en olie.
Veel fosfaat zit in: melk- en melkproducten, (smeer)kaas, vlees, kip, 
vis, eieren, schaal- en schelpdieren, peulvruchten, noten, pinda’s 
chocolade en bier.  
Daarnaast zit er fosfaat in de volgende E-nummers: 
E101, E338 t/m 341, E343, E442, E450 t/m 452, E541, E543 t/m 
E546, E1410, E1412 t/m E1414.

E-nummers zijn goedgekeurde hulpstoffen die de eigenschappen van 
een product kunnen verbeteren. De fosfaten die in de E-nummers 
zitten, worden makkelijk in het lichaam opgenomen. Iemand die veel 
bewerkte producten en kant-en-klaar producten eet kan ongemerkt 
een grote hoeveelheid fosfaat binnenkrijgen.



Fosfaatbinders
Uw voeding zal altijd fosfaat bevatten. Daarom zijn extra maatregelen 
nodig en krijgen veel nierpatiënten fosfaatbinders voorgeschreven. 
Fosfaatbinders zorgen ervoor dat het fosfaat niet meer in het bloed 
wordt opgenomen.

Regels voor het innemen van fosfaatbinders:
- Neem de medicijnen vlak voor of tijdens de maaltijd in 

afhankelijk van de soort medicatie. Ze komen dan samen 
met het voedsel in de darmen. Op die manier kan het meeste 
fosfaat gebonden worden.

- Verdeel de fosfaatbinders zo over de dag dat bij eiwitrijke 
maaltijden meer medicijnen worden ingenomen dan bij 
eiwitarme maaltijden. Denk hierbij ook aan eiwitrijke 
tussendoortjes.

- Als er niet wordt gegeten bijvoorbeeld tijdens ziekte, dan 
hoeven de fosfaatbinders niet te worden ingenomen.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt 
u contact opnemen met de afdeling diëtetiek tel. (0344) 67 42 85.
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