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Op de 
korrel

12 vragen over zout

Die kleine witte kristallen die ervoor zorgen dat 
alles net wat beter smaakt. Moet je bang zijn 
voor zout en het laten staan? Of valt het wel 

mee en zijn er gezonde soorten?

Tekst Mary Stottelaar



april 2020  GEZONDGIDS 37 

zout

3 
Waarom heb je  
zout nodig? 
Zout, en dan met name het 
natrium erin, speelt een rol bij 
het regelen van de vochtbalans 

en de bloeddruk in het lichaam en bij het 
functioneren van spier- en zenuwcellen. 
Hoeveel zout daarvoor nodig is, verschilt 
van persoon tot persoon. Het hangt af 
van hoeveel je uitplast en verliest met 
transpireren.

Gemiddeld hebben we tussen 2,5 en 
3,75 gram zout per dag nodig. Onder 
extreem warme omstandigheden en 
bijvoorbeeld bij topsporters kan het 
voorkomen dat de behoefte hoger is, 
door extra verlies via transpiratie. Maar 
over het algemeen krijgen we veel meer 
zout binnen dan nodig is: volwassen 
Nederlanders gebruiken gemiddeld bij-
na 8 gram zout per dag. 

4 
Waarom is 8 gram per 
dag te veel?
Volgens Wageningen Univer-
siteit kunnen in Nederland 
jaarlijks zo’n 2000 sterfgeval-

len voorkomen worden als de gemiddel-
de zoutinname daalt naar 6 gram per 
dag. Zout (met name het natrium) houdt 
vocht vast, en dat doet natrium ook in 
het bloed. Dat zorgt voor meer bloed-
volume, waardoor de bloeddruk stijgt. 

Een verhoogde bloeddruk vergroot het 
risico op een hart- en vaatziekte of een 
beroerte. De nieren zorgen ervoor dat je 
het teveel aan natrium uitplast. Functio-
neren de nieren niet optimaal dan heeft 
dat dus indirect invloed op de bloed-
druk. Steeds te veel zout binnenkrijgen 
kan ook nadelig zijn voor de nierwer-
king, omdat de nieren hard moeten wer-
ken om al het zout uit te scheiden.

1
Wat is zout?
Zouten zijn chemische verbindin-
gen tussen mineralen. Keuken-
zout bijvoorbeeld is een verbin-
ding tussen de mineralen natrium 

(40%) en chloride (60%). Het is een 
smaakmaker in veel gerechten en pro-
ducten. Maar het is ook een smaakver-
sterker. Daarom wordt er vaak een snufje 
zout in zoet gebak gedaan: dat doet won-
deren.

2 
Hoe wordt zout 
gewonnen?
Zout is een natuurlijk product. 
Het zit in zeewater en in de 
bodem in zogenoemde zoutla-

gen. Die bodemzoutlagen zijn ontstaan 
doordat zeeën (lang geleden) droogvie-
len. Voor het winnen van zout wordt via 
een pijpleiding lauw water naar de zout-
laag gebracht. Het zout lost hier onder-
gronds in op en dit zogeheten pekelwa-
ter komt via een andere pijp naar de 
oppervlakte. In een zoutfabriek wordt 
het pekelwater verdampt en blijft het 
zout over. In Nederland zit zo’n zoutlaag 
bijvoorbeeld in de buurt van Hengelo in 
de bodem.

Zout uit zeewater wordt gewonnen 
door het water in grote bekkens op te 
vangen en in de zon te laten verdampen. 
Het zout blijft dan achter. Je ziet dit bij-
voorbeeld op veel plekken in Frankrijk 
en op Sicilië.

Probeer niet meer  
dan 6 gram zout per 
dag te gebruiken

Een snufje zout in 
zoet gebak doet 

wonderen

5 
Dus iedereen krijgt een 
te hoge bloeddruk van 
te veel zout?
Het is een feit dat op bevol-
kingsniveau een daling van de 

zoutinname leidt tot een daling van de 
bloeddruk. Maar het wordt steeds duide-
lijker dat er sprake is van een individuele 
zoutgevoeligheid van de bloeddruk. Een 
verhoogde bloeddruk hangt overigens 
samen met meer dan alleen het zoutge-
bruik. Denk aan overgewicht, diabetes, 
stress en een nieraandoening. 

Het advies voor gezonde personen  
in Nederland is het zoutgebruik naar  
6 gram per dag terug te brengen. Maar 
minder is natuurlijk nog beter. Iedereen 
met een hoge bloeddruk doet er goed 
aan nog minder dan 6 gram zout per dag 
te gebruiken. Of dit helpt hangt dus af 
van je zoutgevoeligheid.
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6 
Hoe weet je wat je 
zoutgevoeligheid is? 
Tot op heden is er geen goede 
methode om zoutgevoelig-
heid te testen. Wel is bekend 

dat zoutgevoeligheid deels genetisch is 
bepaald. Daarnaast lijkt de zoutgevoelig-
heid met het ouder worden toe te nemen 
en zout dus eerder tot een hogere bloed-
druk te leiden. Ook door overgewicht 
neemt de zoutgevoeligheid toe. Is er 
sprake van een hoge bloeddruk dan kun 
je het best minder zout gaan eten. En 
afvallen als dat nodig is. Daalt de bloed-
druk door de zoutbeperking, dan ben je 
waarschijnlijk zoutgevoelig. Daalt de 
bloeddruk niet, dan zijn er meestal  
medicijnen nodig om de bloeddruk te 
laten dalen.

7 
In welke producten zit 
veel zout?
Van al het zout in voeding is 
zeker 80% afkomstig van wat 
de voedingsmiddelenindus-

trie aan producten toevoegt. Hooguit 
20% voeg je zelf toe bij het koken of aan 
tafel. Ook zit er van nature nog wat zout 
in producten, maar dat zijn kleine hoe-
veelheden. De producten die het meest 
bijdragen aan de zoutinname zijn brood, 
kaas, vleeswaren, gekruid vlees, soepen, 
kant-en-klaarmaaltijden, snacks, groen-
ten uit blik en pot, aardappelpuree uit 
pakjes en zoetzure producten zoals au-
gurken. Vlak ook smaakmakers als ketjap 
(ook zoete), sojasaus, ketchup, kant-en-
klare kruidenmixen en bouillonblokjes 
niet uit (zie de tabel).

Maak ook slim  
gebruik van andere 
ingrediënten die een 
hartige smaak geven

Zoutgehalte van voedingsmiddelen
H
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Voedingsmiddel

Pizza salami (diepvries) 1 stuks (350 gram) 4,3

Turkse pizza (zonder extra’s en saus) 1 stuks (200 gram) 3,4

Pizza met kaas en groenten (diepvries) 1 stuks (350 gram) 3,3

Gerookte zalm 100 gram 3,3

Tomatensoep uit blik 1 kom (250 ml) 2,2

Bouillon 1 kom (250 ml) 2,2

Nieuwe haring 1 hele 2,0

Zout 1 theelepel 2,0

Frikandel 1 stuks (70 gram) 1,8

Tomatensaus (kant-en-klaar) 200 gram 1,7

Sojasaus (zout) 1 eetlepel 1,6

Zure haring 1 hele 1,5

Sojasaus (zoet) 1 eetlepel 1,2

Zuurkool (gekookt) 1 portie (150 gram) 1,0

Olijven 10 stuks (ca 25 gram) 0,8

Ham (rauw) voor 1 snee 0,7

Chips 1 schaaltje ( 50 gram) 0,6

Volkorenbrood 1 snee 0,3

Krentenbrood 1 snee 0,3

Kaas (Goudse) voor 1 snee 0,3

Ham (gekookt) voor 1 snee 0,3

Ham (vegetarisch) voor 1 snee 0,3

Tomaat uit blik per 100 gram 0,2

Mosterd 1 theelepel 0,2

Tomatenketchup 1 eetlepel (15 gram) 0,2

Gezouten noten 1 handje (25 gram) 0,2

Bron: Nevo-tabel

Een pizza met 
salami bevat  

al gauw  
4,3 gram zout
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8 
Kun je ook te weinig 
zout binnenkrijgen?
Dat is mogelijk, maar het 
absolute minimum voor het 
lichaam is 1 gram zout per 

dag (400 mg natrium). Dat krijgt bijna 
iedereen wel binnen. Alleen wie hele-
maal geen industrieel bereide producten 
gebruikt (uit pakjes, zakjes, potten en 
blikken), geen brood eet (of alleen zelf-
gemaakt brood zonder zout) en geen 
zout toevoegt aan maaltijden zou onder 
deze grens kunnen komen. 

9 
Hoe kun je je zout-
inname beperken?
Omdat 80% van de zoutcon-
sumptie komt uit fabrieks-
producten (zie vraag 7) is het 

verstandig die zo min mogelijk te gebrui-
ken. Kook maaltijden van pure voedings-
middelen en gebruik weinig zoute 
smaakmakers. 

10 
Waarmee kun je 
gerechten dan 
op smaak 
maken?
Gebruik zo veel mo-

gelijk ingrediënten van goede kwaliteit, 
die hebben meer smaak. Een goed rijpe 
tomaat heeft veel meer smaak dan een 
waterige tomaat die niet rijp is. Maak ook 
gebruik van verse kruiden en specerijen. 
Verse basilicum, bieslook, munt, peter-
selie en selderij geven veel smaak aan 
gerechten, net als de gedroogde varian-
ten. Maak bovendien slim gebruik van 
ingrediënten die voor een hartige smaak 
zorgen, zoals bleekselderij, selderijblad 
en maggiplant (lavas). Verder kun je 
denken aan het fruiten van uien en knof-
look bij het bereiden van de maaltijden. 
Ook citroen- en limoensap kunnen ge-
rechten meer smaak geven. 

11 
Zijn Himalayazout, 
zeezout en Keltisch 
zout gezonder dan 
gewoon zout?
Veel van deze ‘exclusieve’ 

zouten hebben de naam gezond zout te 
zijn, omdat ze gezonde mineralen zou-
den bevatten. Maar helaas, ook deze 
soorten bestaan voor bijna 100% uit  
natriumchloride en zijn dus net zo 
(on)gezond als ‘gewoon’ zout. Slechts 
een fractie van deze zouten – maximaal 
enkele milligrammen per gram zout –  
bestaat uit andere mineralen zoals  
calcium, ijzer of magnesium. Maar dat 
zet nauwelijks zoden aan de dijk. 

Het best is gewoon zout minderen, of 
een zoutsoort gebruiken waarin een deel 
van het natrium vervangen is door een 
ander mineraal. In producten als LoSalt 
en light Jozo-zout is het natrium deels 
vervangen door kalium. Het mineraal 
kalium heeft ook invloed op de bloed-
druk, maar dan gaat het meestal juist om 
een positief effect.

MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/ 
zout

Zoutclaims op 
de verpakking  
Fabrikanten zetten soms een 
zoutclaim op het etiket als 
‘zoutarm’ of ‘zoutloos’. Dat mag 
alleen als het product aan wet-
telijke regels voldoet.
➜  Verlaagd natrium of zout: 
minder dan 25% zout in verge-
lijking met het oorspronkelijke 
product. Dit kan dus nog steeds 
vrij zout zijn.
➜  Natriumarm of zoutarm: 
minder dan 0,3 gram zout per 
100 gram.
➜  Zeer laag natrium- of zout-
gehalte: minder dan 0,1 gram 
zout per 100 gram.
➜  Natriumvrij of zoutloos: 
minder dan 0,0125 gram zout 
per 100 gram.

12 
Hoezo meestal? 
Geldt dat niet 
voor iedereen?
Voor sommigen is  
kalium geen goede 

ver vanging. Vooral niet als je plasmidde-
len gebruikt zoals spironolacton of een 
ACE- remmer (medicijn tegen hoge 
bloeddruk) zoals captopril. Kaliumzout 
kan dan zorgen voor te veel kalium in het 
bloed met een hartritmestoornis tot ge-
volg.

Ook voor nierpatiënten biedt kalium-
zout geen uitkomst. Het kan zelfs scha-
delijk zijn. Als je tot een van deze groe-
pen behoort, luidt het advies: gebruik zo 
min mogelijk zout.  



Lees alles over gezond leven in de Gezondgids. Met kritische artikelen 
over voeding, beweging en zelfzorg. Probeer nu met korting.

Smaakt dit 
naar meer?

Bekijk de aanbieding

https://www.consumentenbond.nl/webwinkel/gezondgids/abonnement-gezondgids?CID=EML_NB_L_20210229



