Vochtbeperking bij
dialyse

In overleg met uw arts moet u het innemen van vocht beperken
(vochtbeperking). Dit betekent dat u elke dag een maximale
hoeveelheid vocht binnen mag krijgen. In deze folder vindt u
korte uitleg over de werking van de nieren, uitleg waarom een
vochtbeperking belangrijk is voor uw gezondheid en tips en
adviezen hoe u het beste kunt omgaan met de vochtbeperking.

Werking van de nieren
De nieren hebben verschillende belangrijke functies:
• ze filteren afvalstoffen uit het bloed en zorgen ervoor dat deze
afvalstoffen als urine worden uitgeplast
• ze regelen de vocht- en zoutbalans in het lichaam
• ze regelen de bloeddruk en de aanmaak van hormonen. Deze hormonen
zijn belangrijk voor de bloeddruk, het kalkgehalte in de botten en het
maken van rode bloedlichaampjes.
Als de nieren geen vocht meer uit het lichaam kunnen verwijderen, is een
dialysebehandeling nodig. Een kunstnier neemt het werk van de nieren dan
gedeeltelijk over.

De noodzaak van de vochtbeperking
Een belangrijke taak van de nieren is het verwijderen van vocht uit het
lichaam. Als de nieren minder goed werken, houdt het lichaam te veel
vocht vast. Er kunnen dan vochtophopingen ontstaan bij de enkels, ogen,
handen, het hart, de longen, de darmen, enzovoort. U kunt het er benauwd
door krijgen en de bloeddruk stijgt. Deze klachten kunnen ook ontstaan bij
hartklachten.
Hoeveel u per dag mag drinken, hangt af van de nierziekte, de hartklachten
of de hoeveelheid vocht die u l per dag verliest bij het plassen. Het kan
zijn dat u minder gaat plassen wanneer u een langere tijd dialyseert.
De vochtbeperking wordt dan groter.

De hoeveelheid vocht die u mag gebruiken
Bij hemodialyse mag u 800 ml per dag drinken en de hoeveelheid plas
(urine) die uw lichaam verlaat. U mag dus de hoeveelheid urine die u in
24 uur plast, bij de 800 ml optellen. Een diëtist bespreekt met u hoeveel u
in uw situatie exact mag drinken.
Als uw behandeling bestaat uit hemodialyse en er met u een streefgewicht
(zie hoofdstuk Uw streefgewicht) is afgesproken, mag u niet teveel
aankomen in gewicht in de periode tussen de dialyses. Een algemene
richtlijn is 1500 gram. Hoeveel u in uw situatie aan mag komen hangt af van
uw lichaamsgewicht. Uw arts of diëtist kunnen u hierover informeren.
Om u goed aan de vochtbeperking te kunnen houden is het beperken van
zout in uw voeding noodzakelijk. Zout houdt vocht in het lichaam vast en
het gebruik van veel zout activeert de dorstprikkel. Ook hierover krijgt u
advies van een diëtist.

Zo houdt u bij hoeveel vocht u gebruikt
Het is belangrijk dat u thuis goed bijhoudt hoeveel vocht u per dag
gebruikt. Dit kan op drie manieren.
• Met pen en papier: alles wat u op een dag drinkt, schrijft u op.
• Met een fles water: vul de fles met de hoeveelheid vocht die u per dag
mag gebruiken. Drinkt u bijvoorbeeld een kop thee? Vul uw lege theekop
met water uit de fles en gooi het daarna leeg in de gootsteen. U ziet aan
het overgebleven water in de fles hoeveel u al heeft gedronken en wat u
die dag nog kunt drinken.
• Met een weegschaal: weeg uzelf ’s avonds na de dialyse. Noteer uw
gewicht in een boekje. Weeg uzelf elke avond tot de volgende dialyse.

Vocht in voedingsmiddelen telt ook mee
Ook het vocht in voedingsmiddelen telt mee voor uw vochtbeperking.
Er zit bijvoorbeeld vocht in pap, soep, sausen, fruit, vruchtenconserven,
vruchtenmoes, groenten in blik, enzovoort. Een warme maaltijd met een
toetje hoeft u niet mee te tellen. Er zit wel ongeveer 500 ml vocht in. Maar
dit vocht verliest u door uw huid en adem. Hieronder ziet u een overzicht
met inhoudsmaten van dranken en voedingsmiddelen met veel vocht.

Inhoudsmaten
kopje
beker / mok
glas
wijnglas
sherryglas
ijsklontje
schaaltje pap
schaaltje vla, yoghurt, kwark,
pudding, ijs, compote
diep bord
soepkom
1 stuk fruit gemiddeld*

125 ml
200 ml
150 ml
100 ml
50 ml
20 ml
150 ml
150 ml
200 ml
200 ml
100 ml

*Eén stuk fruit per dag telt niet mee voor uw vochtbeperking.
Zout in voedingsmiddelen
Op de afdeling komt een diëtist bij u langs voor adviezen en tips voor uw
zoutbeperkt dieet.
Er zit veel zout in bouillonblokjes, maggi, aromat, ketjap, kant-en-klare
soepen en sausen, gerookte vleeswaren en gewone kaas. Kies daarom voor
kaas met minder zout zoals Maaslander en Milner.

Uw streefgewicht
Als uw behandeling hemodialyse is geldt voor u de volgende informatie
over het streefgewicht. Een paar weken nadat u begint met hemodialyse
en als er problemen zijn met het plassen, bepaalt uw nefroloog uw
streefgewicht. Dit is uw gewicht direct na de dialysebehandeling. U bent
dan lichter omdat het vocht door de behandeling is afgevoerd of doordat u
minder urine geproduceerd heeft. Behalve door de afvoer van vocht (met
of zonder hulp van een dialysebehandeling) kunt u natuurlijk ook afvallen
door ziekte of verminderde eetlust. Ook kan het zijn dat u door herstel na
ziekte, opbouw van spieren en/of meer eetlust juist aankomt. Uw nefroloog
houdt hier rekening mee en past uw streefgewicht zo nodig aan.

Als u nog genoeg plast, wordt u niet zwaarder. We noemen dat de
nulbalans. U heeft dan geen streefgewicht en meestal ook geen strenge
vochtbeperking. Wel heeft u een zoutbeperkend dieet.

Dit helpt tegen de dorst
Als u dorst heeft, kunnen deze tips u helpen:
• zuig op een ijsklontje (drie kleine ijsblokjes = 60 ml water)
• kauw op een pepermuntje, kauwgum of zuig op een knoop: dit stimuleert
de speekselklieren waardoor u minder last heeft van een droge mond
• neem af en toe een zuurtje
• spoel uw gebit na elke maaltijd met koud water
• gebruik niet te veel tandpasta, het schuim droogt uw mondslijmvliezen uit
waardoor u later dorst krijgt
• neem gekoelde of juist hete en warme dranken zoals thee: dit is beter
voor de dorst
• neem zure melkproducten
• neem geen voedingsmiddelen met een sterke smaak zoals zoete en
gekruide voeding
• gebruik geen zout en zoute voedingsmiddelen
• neem een waterijsje
• voeg eens een druppel citroensap toe aan thee, limonade of
mineraalwater
• verdeel fruit in stukjes, als u dorst krijgt neemt u een stukje (u kunt fruit
ook koelen)
• bent u ergens op bezoek, vertel dan hoeveel u mag drinken en vraag om
een klein glas
• neem kleine slokjes of gebruik een rietje
• gebruik kleine kopjes of glaasjes van 100 ml, bijvoorbeeld espressokopjes
of Turkse theeglaasjes
• zoek afleiding op moeilijke momenten
• neem de medicijnen in met een lepel pap, appelmoes of vla in plaats van
met water, of met een kopje thee bij de maaltijd.

Complicaties door overvulling
Komt u tussen twee dialyses te veel aan? Dan houdt uw lichaam te veel
vocht vast. We noemen dat overvulling. Door overvulling kunnen op korte
termijn de volgende problemen ontstaan:
• oedeem, dit is vochtophoping onder de huid: u krijgt last van dikke enkels,
onderbenen, vingers, handen of oogleden
• longoedeem, dit is vocht achter de longen: u kunt hier kortademig van
worden (u merkt dit vooral als u plat op bed ligt)
• hoge bloeddruk: het wordt voor het hart moeilijker om het bloed door het
lichaam te pompen. U kunt dit merken aan hoofdpijn, een gespannen nek
en uw hart raakt overbelast.
Op lange termijn veroorzaakt overvulling een verhoogde bloeddruk,
hartfalen en aderverkalking. Uw hart en bloedvaten zijn langdurig
overbelast en ze worden minder elastisch.

Contact
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft dan kunt u deze stellen
aan de nefroloog, diëtist, dialyseverpleegkundige of maatschappelijk
werkster. U kunt ook contact opnemen met de Dialyseafdeling.
HMC Westeinde
Dialyseafdeling: 088 979 21 28
De dialyseafdeling is bereikbaar op:
• maandag t/m vrijdag van 07.30-22.00 uur
• zaterdag van 07.30-16.00 uur
• zondag van 08.30-17.00 uur
Afdeling Diëtetiek: 088 979 26 46
De afdeling Diëtetiek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
09.00-10.00 uur.

HMC Antoniushove
Dialyseafdeling: 088 979 42 53
De dialyseafdeling is bereikbaar op:
• maandag t/m vrijdag van 07.30-22.00 uur
• zaterdag van 07.30-16.00 uur
• zondag van 08.30-17.00 uur
Afdeling Diëtetiek: 088 979 42 25
De afdeling Diëtetiek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van
09.00-10.00 uur.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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