
VOCHTBEPERKT DIEET 
Afdeling diëtetiek 
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U heeft het advies gekregen om een vochtbeperkt dieet te volgen. In deze 
folder leest u wat vocht in het lichaam doet en waarom u een vochtbeperking 
heeft. Ook krijgt u informatie over hoe u zelf bij kunt houden hoeveel vocht u 
per dag gebruikt. Lees deze folder goed door.

WAAROM EEN VOCHTBEPERKING?
Er zijn verschillende redenen waarom iemand een vochtbeperking krijgt. Dit is 
meestal omdat een orgaan niet goed werkt. Dit kan bijvoorbeeld een vermin-
derde pompfunctie van het hart zijn of een verminderde nier- of leverfunctie. 
Om het lichaam niet te zwaar te belasten is het nodig uw dagelijkse hoeveel-
heid vocht te verminderen. 

VOCHTBALANS
Het lichaam bestaat voor een groot deel uit water. Met eten en drinken krijgen 
we vocht binnen. De vochtinname en de vochtuitscheiding moet in balans zijn. 
Wanneer het lichaam deze balans niet kan handhaven wordt er vocht vastge-
houden. 

De arts schrijft dan een vochtbeperking voor, de diëtist zal u er uitleg over 
geven.

HET VOCHTADVIES
Het vochtadvies verschilt per persoon.
Uw vochtadvies is: ml/dag.

Te weinig vocht is ook niet goed. Zorg daarom dat u niet meer, maar ook niet 
minder vocht gebruikt dan het vochtadvies van de arts

WAT TELT ALS VOCHT?
In bijna alle voedingsmiddelen zit vocht, maar alleen de volgende voedings-
middelen worden als vocht geteld:
• Dranken zoals: water, thee, koffie, melk, frisdrank, limonade, sap en  

alcoholische dranken.
• Vloeibare voedingsmiddelen die met een lepel gegeten worden zoals:  

soep, pap, vla, yoghurt, appelmoes, compote en ijs.

Vocht in ‘vaste’ voedingsmiddelen wordt dus niet geteld. 
(Zoals: jam, jus, saus, fruit, groente en vlees). 
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PLANNING
Om te voorkomen dat u aan het einde van de dag niets meer kunt drinken, 
kan het helpen om een planning te maken. Hierin staat hoe u het vocht over 
de dag kunt verdelen. In onderstaande tabel vindt u een uitgewerkt voorbeeld 
van 1500 ml per dag.

 
Tijdstip Product Hoeveelheid vocht

Ontbijt 1 kopje thee 
1 glas water

150 ml
150 ml

In de loop van de ochtend 1 kopje koffie 150 ml

Broodmaaltijd 1 glaasje melk
1 kopje thee

150 ml
150 ml

In de loop van de middag 1 kopje thee
1 glas water

150 ml
150 ml

Warme maaltijd 1 schaaltje
nagerecht 150 ml

In de loop van de avond 1 kopje thee
1 glas water

150 ml
150 ml

Totaal: 1500 ml

PRAKTISCHE TIPS
Het kan helpen om uw vochtgebruik na te meten, zo houdt u er meer zicht op. 
Zet aan het begin van de dag een litermaat klaar op het aanrecht. Telkens als u 
iets gedronken heeft, vult u hetzelfde kopje of glaasje met water en schenkt dit 
in de litermaat. Aan het einde van de dag kunt u zien, hoeveel vocht u gebruikt 
heeft. Komt het overeen met het advies of was het teveel of misschien wel te 
weinig?

U kunt ook de tabel invullen op de volgende bladzijde. Ook dit is een hulpmid-
del om bij te houden hoeveel u drinkt op een dag. Meet thuis de inhoud van 
kopjes, glazen en schaaltjes na. Zo weet u hoeveel vocht u per kopje/glaasje 
binnen krijgt. 
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VOCHTTABEL

Tijdstip Datum Datum Datum Datum

 

150 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

 

200 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

 

Kopje, 
125 ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

 

Mok 
groot, 
250 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Schaaltje 
rond, 

150 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Schaaltje 
vierkant, 
100 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Soepkop 
klein, 

150 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Subtotaal*: ml ml ml ml
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Tijdstip Datum Datum Datum Datum

 

Soepbord
200ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

 

Vla of 
yoghurt, 
150 ml  

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

 

Vruch-
tenmoes, 

100 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

 

Flesje 
compacte 
drinkvoe-

ding,  
80 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Zakje  
Pro-

source, 
30 ml

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Aantal:

Totaal ........ml.

Subtotaal: +              ml +              ml +              ml +              ml
Subtotaal*: +              ml +              ml +              ml +              ml
Totaal ml ml ml ml



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

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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