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U heeft het advies gekregen om de hoeveelheid eiwit in uw voeding te vermin-
deren (=eiwitbeperkt dieet). In deze folder vindt u informatie over het eiwit-
beperkt dieet en over de hoeveelheid eiwit in voeding. Lees deze folder goed 
door.

WAT ZIJN EIWITTEN?
Eiwitten zijn voedingsstoffen die we dagelijks nodig hebben als bouwstenen 
voor ons lichaam. Ons lichaam, onder andere de spieren, bestaat uit eiwitten. 
Omdat onze lichaamscellen op een natuurlijke manier slijten, moeten ze da-
gelijks worden vervangen. Dit gebeurt met behulp van eiwitten uit de voeding. 
We hebben dus iedere dag eiwitten nodig. Het lichaam kan geen reservevoor-
raad van eiwitten aanleggen.

EIWIT IN DE VOEDING
• Eiwit komt vooral voor in dierlijke producten zoals vlees, vleeswaren, kip, 

vis, kaas, eieren, melk en melkproducten. Ook noten, pinda’s, vleesvervan-
gers, peulvruchten en sojaproducten bevatten eiwit. 

• De gemiddelde Nederlandse voeding bevat ongeveer 70-90 gram eiwit per 
dag. Dit is meer eiwit dan het lichaam gemiddeld nodig heeft.

• Om niet te veel eiwit te gebruiken, wordt geadviseerd deze producten te 
beperken. U heeft deze producten wel in beperkte mate nodig, omdat er 
ook andere waardevolle voedingsstoffen in zitten.

EIWITBEPERKT DIEET
• U heeft het advies gekregen om de hoeveelheid eiwit in uw voeding te ver-

minderen met een eiwitbeperkt dieet. Hoeveel eiwit u per dag mag gebrui-
ken, hangt af van uw nierfunctie of leveraandoening en van uw lengte en 
gewicht. 

• U ontvangt van uw diëtist een voorbeeld dagvoeding waarop staat aangege-
ven hoeveel gram eiwitten u per dag mag gebruiken. De voorbeeld dagvoe-
ding wordt in overleg met u opgesteld.

• Bij een eiwitbeperkt dieet mag u (in principe) alle voedingsmiddelen nemen. 
Het gaat om de totale hoeveelheid eiwit die u per dag binnenkrijgt. 
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VOEDINGSMIDDELEN ZONDER EIWIT: 
• margarine, halvarine, bak- en braadvet en alle oliesoorten
• suiker, honing
• zuurtjes en schuimpjes
• zoet broodbeleg
• thee, koffie, frisdrank, limonade
• bindmiddelen zoals aardappelmeel, custard, maïzena
• kruiden, specerijen, azijn.

VOEDINGSMIDDELEN MET WEINIG EIWIT:
• brood
• aardappelen
• groenten en fruit
• rijst
• deegwaren, bijvoorbeeld macaroni en spaghetti.

VOEDINGSMIDDELEN MET VEEL EIWIT:
• vlees, vis, gevogelte, wild
• melk en melkproducten
• kaas en eieren
• noten en pinda’s
• sojaproducten
• peulvruchten.
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VARIATIELIJST
Hieronder staat een variatielijst. Deze lijst kunt u gebruiken om variatie in uw 
voorbeeld dagvoeding aan te brengen. U kunt hiermee ook de voedingsmidde-
len anders over de dag verdelen. 

BROOD
In plaats van 1 snee brood (= 3 gram eiwit) kunt u nemen:
• 1 snee roggebrood
• 1 snee krentenbrood zonder spijs
• 3 beschuiten 
• 3 sneetjes knäckebröd
• 4 Cracottes.
SMEERSEL
(dieet)margarine en (dieet)halvarine bevatten geen eiwit. 

BROODBELEG
De volgende producten bevatten geen of zeer weinig eiwit:
• jam, suiker, vruchtenhagelslag, anijshagel, muisjes
• honing, marmelade, stroop
• sandwichspread, groentespread, selderijsalade, komkommersalade, farmer-

salade of vruchtensalade
• tomaat, radijs, komkommer,  fruit, tuinkers.

1 broodbeleg kaas bevat 5 gram eiwit 
20 gram kaas (= 1 broodbeleg) kaas kunt u vervangen door (5 gram eiwit):
• 20 gram smeerkaas.
• 30 gram magere kwark (= 2 afgestreken eetlepels)
• 50 gram roomkwark
• 1 broodbeleg magere vleeswaren: achterham, filet americain, kip- en kal-

koenfilet,  kiprollade, lichtgezouten runderrookvlees, rosbief, fricandeau, 
achterham

• 2 broodbeleg vette vleeswaren: cornedbeef, leverpastei, boterhamworst,  
hausmacher, leverworst, smeerleverworst. Let op: deze soorten bevatten 
meer zout dan de magere vleeswaren

• 1 klein kippenei 
• 30 gram vette vis, zoals haring, makreel, zalm. 
  Let op: deze producten bevatten veel zout.
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MELK EN ZUIVELPRODUCTEN 
In plaats van 1 glas melk (200 ml = 7 gram eiwit) kunt u het  
volgende gebruiken:
• 1 glas karnemelk, (drink)yoghurt, chocolademelk
• 1 schaaltje pap, vla (200 ml) 
• 1 schaaltje biogarde (150 ml)
• 3 bolletjes roomijs
• een half schaaltje kwark (75 ml).

VLEES, VIS EN GEVOGELTE
In plaats van een halve portie mager vlees (50 gram rauw gewicht = 15 gram 
eiwit) kunt u het volgende gebruiken:
•  60 gram 48+ kaas of 40 gram 30+ kaas
•  50 gram kip
•  50 gram vis
•  100 gram tahoe/tofoe
•  100 gram tempé
•  100 gram vegetarische hamburger
•  150 gram quornfilet
•  3 kleine eieren.

GROENTEN
1 portie groente = 4-5 opscheplepels = 5 gram eiwit. 
Van de meeste groente kunt u een ruime portie eten,  4-5 opscheplepels.
Van doperwten, maïs en tuinbonen kunt u een halve portie eten.

AARDAPPELEN, RIJST, PASTA EN PEULVRUCHTEN
Aardappelen, rijst en pasta bevatten weinig eiwit. U kunt deze producten naar 
wens gebruiken. Peulvruchten zoals bruine bonen en kapucijners bevatten wel 
eiwit. Een opscheplepel (ongeveer 50 gram) bevat 4 gram eiwit.

ZOETE VERSNAPERINGEN
De volgende versnaperingen bevatten weinig of geen eiwit:
• gomballen, hopjes
• marshmallows
• Mentos, kauwgom, pepermunt
• toffees, winegums, zuurtjes.
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HARTIGE VERSNAPERINGEN
• Een handje (ongezouten) noten en pinda’s van 20 gram bevat 5 gram eiwit. 
• Een handje chips bevat 1 gram eiwit. 
• Kroepoek en zoute stokjes bevatten weinig eiwit. Let op: deze producten 

bevatten wel veel zout. 
• Rauwkost bevat weinig eiwit en zout.

VOLDOENDE ENERGIE
Bij een eiwitbeperkt dieet is het belangrijk dat de voeding voldoende calorieën 
(energie) heeft. Wanneer de voeding te weinig calorieën heeft, valt u af. Er 
wordt dan lichaamsweefsel afgebroken, waarbij ook lichaamseiwitten. Dit kunt 
u beter voorkomen. Neem contact op met uw diëtist als u met het volgen van 
de voorbeeld dagvoeding toch ongewenst afvalt.

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 
 0344-674336  of mail naar 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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