
EETDAGBOEK 
ZOUT, EIWIT EN/OF ENERGIE

Diëtetiek

U heeft met uw diëtist afgesproken drie dagen een eetdagboek bij te gaan houden. Probeer om het eetdagboek op 
twee doordeweekse dagen en één dag in het weekend in te vullen. Vul het eetdagboek zo nauwkeurig mogelijk in.

HIERONDER LEEST U HOE U EEN EETDAGBOEK KUNT INVULLEN.

ETEN EN DRINKEN
Noteer zeer nauwkeurig en volledig alles wat u eet en drinkt. Schrijf daarbij ook hoeveel u van alles neemt. U kunt 
tijdens deze dagen verschillende soorten maaltijden kiezen. Hierdoor krijgt de diëtist een goed beeld van wat u eet en 
drinkt op een dag. 

Noteer daarnaast hoeveel uw voeding en drinken bevat aan:
 Toegevoegd zout en natriumrijke smaakmakers
 Eiwitten
 Energie (in kilocalorieën) 

Hieronder ziet u een voorbeeld

TIJDSTIP HOEVEELHEID EN SOORT ETEN EN DRINKEN HOEVEELHEID
ZOUT (GRAM)/ 
EIWIT (GRAM)/ 
ENERGIE (KCAL)

BIJZONDERHEDEN 
ACTIVITEITEN/STRESS/EMOTIE

18.00 uur Avondmaaltijd
5 aardappelen (250 g)
2 opscheplepels andijvie met melksausje (150 g)
1/2 runderworst (60 g)
2 juslepels jus (100 g)
1 schaaltje chocoladevla (225 ml)
1 glaasje cola light (220 ml)

Geen zout 
toegevoegd

Uit pakje. 
2 eetlepels 
poeder op 2 dl 
water.

Geen

HOEVEELHEID TOEGEVOEGD ZOUT EN OF NATRIUMRIJKE SMAAKMAKERS
Moet u op uw zoutinname letten? Noteer dan hoeveel zout of natriumrijke smaakmakers u toevoegt aan de maaltijd. 
Natriumrijke smaakmakers zijn bouillonblokjes, juspoeder, sojasaus, ketjap, maggi enzovoorts.

HOEVEELHEID EIWIT EN ENERGIE
Moet u op uw eiwit- en/of energie-inname letten? U kunt met de app MijnEetmeter berekenen hoeveel eiwit en/of 
energie (in kilocalorieën) in uw voeding en drinken zit. U kunt dit ook berekenen met de tabel de Eetmeter.
MijnEetmeter kunt u downloaden in Google Play Store of Apple iTunes Store of via de website van het 
Voedingscentrum www.voedingscentrum.nl.
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EXTRA
Het eetdagboek heeft een aparte kolom waarin u bijzonderheden kunt noteren:
• Activiteiten en sport – noteer als u meer of juist minder actief bent geweest dan normaal.  

Schrijf ook op hoe laat en hoe lang u actiever of rustiger bent. 
• Stress en emoties – noteer als u meer gespannen bent dan normaal of andere emoties heeft.

SCHEMA EETDAGBOEK
Op de volgende pagina vindt u het schema dat u kunt gebruiken voor het bijhouden van het eetdagboek. Houdt mini-
maal 3 dagen het eetdagboek bij. Wilt u vaker een eetdagboek bijhouden, dan kunt u een kopie maken van dit schema.

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 

dietist@zrt.nl
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SCHEMA EETDAGBOEK     

NAAM:  

DATUM:   /   /          

DAG:   ma / di / wo / do / vr / za / zo

TIJDSTIP HOEVEELHEID EN SOORT ETEN EN DRINKEN HOEVEELHEID
ZOUT (GRAM)/ 
EIWIT (GRAM)/ 
ENERGIE (KCAL)

BIJZONDERHEDEN ACTIVITEI-
TEN/STRESS/EMOTIE

Ontbijt

Tussendoortje

Middagmaaltijd

Tussendoortje

Avondmaaltijd

Tussendoortje

Voor het slapen/’s nachts


