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U heeft het advies gekregen om een kaliumbeperkt dieet te volgen. In deze 
folder vindt u informatie over het kaliumbeperkt dieet en over de hoeveelheid 
kalium in voeding. Lees deze folder goed door.

WAT IS KALIUM?
Kalium is een mineraal dat in vrijwel alle voedingsmiddelen voorkomt. Kalium 
is nodig voor de geleiding van zenuwprikkels. Kalium is samen met natrium 
(uit keukenzout) ook belangrijk voor het regelen van de bloeddruk. Een gemid-
delde Nederlandse voeding bevat 4000-6000 mg (milligram) kalium per dag.

TE VEEL KALIUM
Als de nieren goed werken, houden ze het kaliumgehalte constant. Bij een 
verminderde nierfunctie verlaat er minder kalium het lichaam. De hoeveelheid 
kalium in het bloed kan dan te hoog worden. U kunt dan last krijgen van spier-
krampen en hartritmestoornissen.

KALIUM IN VOEDINGSMIDDELEN
Voedingsmiddelen met weinig kalium

• (dieet)margarine, roomboter
• frisdrank
• honing
• jam
• kaas
• olie
• pasta (bijvoorbeeld macaroni, spaghetti)
• rijst
• suiker.

Voedingsmiddelen met veel kalium
• aardappelen
• groente
• fruit
• vruchtensappen
• gedroogde vruchten
• koffie
• melkproducten
• appelstroop

• cacao
• noten
• peulvruchten
• natriumarme dieetproducten 

zoals dieetzout.
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Kaliumbeperkt dieet
• U heeft het advies gekregen om een kaliumbeperkt dieet te volgen. Hoeveel 

kalium u per dag mag innemen, hangt af van de bloedwaarden. Meestal 
gaat het om 2000-3000 mg per dag.

• Bij een kaliumbeperkt dieet mag u (in principe) alle voedingsmiddelen ne-
men. Het gaat om de totale hoeveelheid kalium die u per dag binnenkrijgt. 
U kunt ook producten nemen die meer kalium bevatten, zolang u maar 
onder de maximale hoeveelheid kalium blijft die u per dag mag hebben.

• Als het kaliumbeperkt dieet niet helpt, kan de arts u (tijdelijk) medicijnen 
voorschrijven.

BASISREGELS
Hieronder staan de basisregels voor een kaliumbeperkt dieet. Het kan zijn dat 
deze richtlijnen anders zijn dan het persoonlijke dieet dat u met uw diëtist 
heeft besproken. In dat geval volgt u de adviezen van uw diëtist op. 

De basisregels om de hoeveelheid kalium in uw voeding te beperken zijn:
• Gebruik geen vruchtensap, tomatensap of andere groentesap. Neem liever 

limonadesiroop of frisdrank.
• Gebruik één portie fruit per dag.
• Drink maximaal twee kopjes koffie per dag. 
• Gebruik geen chocolade, chocolademelk of andere producten met chocola-

de. Neem liever een biscuitje zonder chocolade, een zuurtje of pepermunt. 
In plaats van chocolademelk kunt u gewone melk of karnemelk nemen.

• Eet niet elke dag aardappelen. Wissel af met rijst en pasta.

BEREIDINGSADVIEZEN
• Kalium is oplosbaar in water. Bij het koken van groente en aardappelen in 

ruim water gaat ongeveer een derde van het kalium verloren. Het groente-
nat kunt u dus beter niet gebruiken voor het maken van een sausje.

• Bij het bereiden in de magnetron gaat minder kalium verloren dan bij koken 
op het fornuis. Bij het roerbakken of stomen van groenten treedt geen kali-
umverlies op.

• Eet bij voorkeur rijst of pasta.
• Aardappelen in de schil gekookt, gepofte aardappelen, gebakken aardappe-

len en frites zijn veel kaliumrijker dan gekookte aardappelen.



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  4

• Rauwe groenten bevatten meer kalium dan gekookte groenten. Als u rauw-
kost eet bij

de warme maaltijd, laat dan (een deel van) de gare groenten staan of eet er 
rijst of pasta bij.

• Peulvruchten bevatten meer kalium dan de meeste groentesoorten. Eet er 
bij voorkeur geen aardappelen bij, maar rijst of pasta.

KALIUM IN VOEDING
Hieronder staat een overzicht van het kaliumgehalte in voedingsmiddelen.

FRUIT
In fruit zit kalium. Toch is het belangrijk om fruit te eten in een kaliumbeperkt 
dieet. Fruit hoort thuis in een gezonde voeding. Zit er veel kalium in het fruit? 
Neem dan een kleinere portie. 

FRUIT	 KALIUMGEHALTE	(MG)
2 mandarijnen 100 mg
1 peer 150 mg
1 appel 150 mg
1 sinaasappel 200 mg
2 schaaltjes bosbessen 200 mg
1 trosje druiven 250 mg
1 grapefruit 250 mg
1 schijf netmeloen 250 mg
1 schijf watermeloen 250 mg
7 verse abrikozen 350 mg
1 banaan 350 mg
2 schaaltjes bramen 500 mg
2 kiwi’s 500 mg
1 klein schaaltje kersen 400 mg
2 kleine perziken 400 mg
1 schijf suikermeloen 550 mg
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GROENTE
In alle groentesoorten zit kalium. Toch is het belangrijk om groente te eten in 
een kaliumbeperkt dieet. Groente hoort thuis in een gezonde voeding. Gebruik 
dagelijks 150 g (gram) groente. 

Hieronder staat een lijst met groenten die erg veel kalium bevatten per portie. 
1 portie = 150 g. Gebruik deze groenten niet te vaak.
  
GROENTE	 KALIUMGEHALTE	(MG)	
	 (GEKOOKT	ZONDER	ZOUT)
1 tomaat rauw 200 mg
1 eetlepel tomatenpuree 250 mg
spinazie 300 mg
bleekselderij  600 mg
tuinbonen 600 mg
spruitjes 750 mg
postelein 1200 mg

AARDAPPELEN/	 KALIUMGEHALTE	(MG)	
ZETMEELGERECHT	 (GEKOOKT	ZONDER	ZOUT)
macaroni/spaghetti  0 mg
gekookte rijst 0 mg
1 snee brood 50 mg
2 opscheplepels aardappelpuree 
(instant bereid) 300 mg
1 portie aardappelen (= 2 aardappelen) 450 mg
2 opscheplepels peulvruchten 450 mg
1 zakje frites 650 mg

MELKPRODUCTEN	 KALIUMGEHALTE	(MG)
1 schaaltje vla 150 mg
1 schaaltje yoghurt, vruchten 150 mg
1 schaaltje yoghurt 150 mg
1 schaaltje kwark, vruchten 150 mg
1 glas karnemelk 200 mg
1 glas melk 250 mg
1 schaaltje magere kwark (150 gr) 250 mg
1 glas chocolademelk 300 mg
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DRANKEN	 KALIUMGEHALTE	(MG)
Thee (150 ml) 0 mg
Koffie (150 ml) 100 mg
Appelsap (150 ml) 150 mg
Sinaasappelsap (150 ml) 300 mg
Tomatensap (150 ml) 300 mg

DIEETZOUT
Bij dieetzout is een deel van het zout vervangen door kaliumzout. Let daarom 
goed op het etiket.

VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust.  
De diëtisten van de afdeling Diëtetiek geven u graag meer informatie. 

AFDELING DIËTETIEK 
 0344-674285 of mail 
 diëtist@zrt.nl
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AANTEKENINGEN



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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