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   grootste be-
standdeel van het menselijk

lichaam. Bij jonge volwassenen
bestaat ongeveer 60 procent van het
lichaamsgewicht uit water; bij jonge-
ren is dat iets meer, bij ouderen wat
minder. De verhouding tussen de vet-
vrijemassa en de vetmassa bepaalt
voor een belangrijk deel de hoeveel-
heid lichaamswater. Bij volwassenen

bestaat de vetvrijemassa voor 70 tot
75 procent uit water en de vetmassa
voor 10 tot 40 procent. Als de vetmas-
sa toeneemt, neemt het watergehalte
van de vetmassa af. Verschillen in
hoeveelheid lichaamswater die
samenhangen met de leeftijd, het
geslacht en de lichamelijke fitheid zijn
in het algemeen terug te voeren op
verschillen in lichaamssamenstelling.
Zo hebben vrouwen in het algemeen
een hoger vetpercentage en een lager
waterpercentage dan mannen.

De totale hoeveelheid lichaamswater
wordt verdeeld in twee compartimen-
ten: ongeveer 65 procent ervan is in-
tracellulair water en ongeveer 35 pro-
cent is extracellulair water (voorna-
melijk bloedplasma).

Water vervult verschillende functies
in het lichaam. Het is het milieu voor
biochemische reacties en houdt meta-
bole warmte vast. Hierdoor is water

van belang voor de regulatie van de
lichaamstemperatuur. Verder is water
nodig voor het handhaven van het
vasculaire volume en als transport-

middel van voedingsstoffen en afval-
stoffen. In het lichaam bestaat een
evenwicht tussen de hoeveelheid
water die wordt opgenomen en de
hoeveelheid die wordt uitgescheiden
(de vochtbalans).

Vochtbalans    Het lichaam neemt
water op via dranken en vast voedsel
en produceert verbrandingswater. Dit

Voeding en gezondheid

Water: functie en aanbevelingen
Water is onmisbaar voor het menselijk lichaam. Het

lichaam blijkt in uiteenlopende omstandigheden heel

goed in staat de vochtbalans in orde te houden. De aan-

bevelingen voor vocht van verschillende landen vertonen

veel variatie, maar dit wordt niet als een probleem

gezien. Voor het vaststellen van een maximale hoeveel-

heid bestaat geen noodzaak.
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Gezonde mensen regelen

hun vochtbalans 

levenslang goed
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Bij ouderen is het

vermogen om urine

te produceren vaak

verminderd en func-

tioneert het dorstge-

voel minder goed.
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Voeding en gezondheid

laatste is het water dat ontstaat bij de
verbranding van eiwit, vet en koolhy-
draten. Bij een voeding met een ener-
getische waarde van 2.500 à 3.000

kcal bedraagt de hoeveelheid verbran-
dingswater 250 tot 350 ml, afhanke-
lijk van de macrovoedingsstoffensa-
menstelling.

Verlies aan water vindt plaats via de
ademhaling, urine, feces en de huid.
De urineproductie is normaal gespro-
ken ongeveer 1 à 2 liter per dag, maar

kan worden verdubbeld als er grote
hoeveelheden worden gedronken. Met
het ouder worden, neemt het concen-
tratievermogen van de nieren af en
wordt er minder geconcentreerde
urine geproduceerd. Dit leidt tot een
hogere urineproductie.

De minimale hoeveelheid urine die
nodig is om alle eindproducten van
de stofwisseling te verwijderen, is
afhankelijk van de aard van het voed-
sel. Voor een gemiddelde voeding van
de volwassen Nederlander met 80 tot
100 gram eiwit en 9 gram keukenzout
is ongeveer 800 ml urine nodig om de
afvalproducten van de stofwisseling
uit te scheiden.

Het waterverlies door het lichaam
wordt voornamelijk bepaald door de
hoeveelheid urine als afgeleide van de
hoeveelheid drinkvocht en verdam-
ping via de huid als gevolg van licha-
melijke activiteit en omgevingstempe-
ratuur. De tabel geeft de vochtbalans
weer van een Amerikaanse volwassene
met een zittend leven.

Regulatie vochtbalans    Het
lichaam streeft naar een osmotische
balans. Daarom is de regulatie van de
vochtbalans nauw verbonden met die
van de elektrolytenbalans (balans tus-
sen natrium, kalium en chloride). In
de nieren wordt de uitscheiding van
elektrolyten geregeld door hormonen.
Bij een overmaat aan water wordt er
verdunde urine uitgescheiden. Als er
een te hoge concentratie aan elektro-
lyten is, wordt het dorstcentrum in de
hersenen geactiveerd, wat leidt tot een
dorstgevoel en een verminderde uit-
scheiding van water door de nieren.

Op deze manier reguleren gezonde
mensen hun vochtbalans opvallend
goed gedurende hun hele leven.
Kleine verschillen in te veel of te wei-
nig water worden op korte termijn
gecompenseerd.

Dorstgevoel treedt al op als onge-
veer twee procent van het lichaamsge-
wicht aan water (circa 1,5 liter) aan
de weefsels is onttrokken. Er zijn aan-
wijzingen dat als twee procent van het
lichaamsgewicht aan water verloren is

gegaan, er ook een verminderd men-
taal functioneren begint op te treden
en de eerste tekenen van lichamelijke
uitputting beginnen te ontstaan.

Behoefte en aanbeveling    De
behoefte aan water varieert enorm als
gevolg van diverse factoren, zoals
samenstelling van de voeding, licha-
melijke activiteit, klimaat en andere
omgevingsfactoren (temperatuur,
veelvuldig in ruimtes met airconditio-
ning verblijven, kleding). Een norma-
le vochtbalans kan dan ook worden
gehandhaafd met een zeer grote
variatie in waterinneming.

In een aantal landen zijn, veelal
recent, aanbevelingen gedaan voor de
hoeveelheid water in de voeding.

Verenigde Staten    In de in het
afgelopen jaar gepubliceerde Dietary
Reference Intakes voor de Verenigde
Staten (VS) is ook een aanbeveling
voor water opgenomen (1).
Aangezien met een grote range aan
waterinnemingen een goede vochtba-
lans kan worden gehandhaafd, zijn de
adequate innames (AI’s) voor de tota-
le hoeveelheid water gebaseerd op de
waterinneming door de verschillende
groepen, zoals deze blijkt uit voedsel-
consumptieonderzoek. De AI is vast-
gesteld op de mediaan van de wate-
rinneming van een groep, waarin
iedereen een goede vochtbalans heeft.
Voor volwassen mannen is deze 3,7
liter totaal water, waarvan 3 liter
dranken. Voor volwassen vrouwen is
dit 2,7 liter en 2,2 liter.

De op deze wijze afgeleide AI’s moe-
ten niet worden gezien als een speci-
fieke behoefte. Innemingen lager dan
de AI hoeven niet in strijd te zijn met
een goede vochtbalans, terwijl men-
sen die lichamelijk zeer actief zijn, of
die worden blootgesteld aan zeer hoge
omgevingstemperaturen, een hogere
behoefte hebben. Overigens blijkt uit
het Amerikaanse voedselconsumptie-
onderzoek dat mensen die actiever
zijn, of blootgesteld zijn aan hogere
omgevingstemperaturen, spontaan
meer water innemen.

Stoffen met een diuretische werking
Van cafeïne en alcohol is bekend dat zij een diuretische
werking hebben. Daarom wordt wel gesteld dat met deze
stoffen rekening zou moeten worden gehouden bij het
vaststellen van de waterbehoefte.

De beschikbare onderzoeksgegevens suggereren dat
grotere hoeveelheden cafeïne dan 180 mg/dag de urine-
productie kunnen verhogen (mogelijk tijdelijk) en dat dit
effect binnen een korte tijd optreedt. Of dit ook tot een
extra waterverlies leidt, is niet duidelijk. Daarom kunnen,
zo lang niet is aangetoond dat regelmatige inneming van
grotere hoeveelheden cafeïne leidt tot vochtverlies op de
lange termijn, cafeïnehoudende dranken gewoon mee-
tellen voor de inneming van water.

In de eerste drie uur na consumptie van alcohol treedt
een verhoogde urineproductie op. Daarna treedt een
antidiuretische fase in, waarin meer water wordt vastge-
houden. Met andere woorden: het diuretische effect van
alcohol is tijdelijk en leidt niet tot aanzienlijke verliezen
van water over een periode van 24 uur.

VS baseert aanbevelingen op 

waterinneming uit 

voedselconsumptieonderzoek

Tabel: Vochtbalans

voor een Ameri-

kaanse volwassene

met een zittend

leven (1).

Bron Verlies Productie

Ademhaling 250 - 350

Urine 500 - 1000

Feces 100 - 200

Huid 450 - 1900

Verbrandingswater 250 - 350

Totaal 1300 - 3450 250 - 350

Netto verlies 1050 - 3100
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Scandinavië    In de Nordic
Nutrition Recommendations (2004)
worden ook aanbevelingen gegeven
voor water (2). Voor deze aanbevelin-
gen is men uitgegaan van een richtge-
tal voor waterinneming in relatie tot
energie-inneming van 0,25 ml/kJ
(1 ml/kcal). Verder schat men dat
gezonde volwassenen met een zittend
leven hun vochtbalans handhaven
met 1.000 tot 1.200 ml water uit
dranken (naast het water uit vast
voedsel en het oxidatiewater). Op
basis hiervan heeft men in de Nordic
Nutrition Recommendations de
richtwaarde voor dranken voor vol-
wassenen op een liter per dag gesteld.
Voor ouderen, bij wie vaak het ver-
mogen om de urine te concentreren is
verminderd en het dorstgevoel min-
der goed functioneert, is een grotere
veiligheidsmarge gewenst. Daarom is
voor deze groep de richtwaarde voor
water op 1,5 liter per dag gesteld.

Nederland    In Nederland is in 1989
door de toenmalige Voedingsraad in
de Nederlandse voedingsnormen een
indicatie gegeven voor de hoeveelheid
water die per dag zou moeten worden
ingenomen (3). De Voedingsraad stelt
hierbij dat factoren als omgevings-

temperatuur, luchtvochtigheid,
samenstelling van de voeding en mate
van lichamelijke activiteit een zodani-
ge invloed hebben op de waterbe-
hoefte dat het niet mogelijk is een
adequaat gebied van inneming aan te
geven.

Als indicatie voor de hoeveelheid
water die zou moeten worden ingeno-
men, wordt uitgegaan van de vocht-
balans voor een volwassen man met
geringe lichamelijke activiteit en
onder gematigde klimatologische

omstandigheden, zoals in Nederland.
In deze vochtbalans is de inneming
van drinkvocht 1.250 ml per dag. Het
Voedingscentrum heeft dit in zijn
aanbevelingen vertaald in 1,5 liter
drinkvocht per dag voor volwassenen.
Hierbij hebben de dranken die geen
energie leveren de voorkeur en wordt
een matig gebruik van energieleve-
rende dranken (zoals frisdranken) en
alcohol aanbevolen.

Grote verschillen    Tijdens het
Nestlé Hydration symposium is er
gediscussieerd over de grote verschil-
len in de aanbevelingen voor water
tussen de VS en Europa (4). Gecon-
stateerd werd dat er verschillen tussen
de landen zijn in de mate van overge-
wicht, aanwezigheid van airco’s, licha-
melijke activiteit en dergelijke. Het is
echter de vraag hoe groot de impact
van deze verschillen is op de vochtbe-
hoefte. De belangrijkste conclusie is
dat, zowel in de VS als in Europa,
iedereen die gezond is in een goede
vochtbalans verkeert. Zo lang voedsel
en dranken vrij beschikbaar zijn,
nemen mensen spontaan voldoende
water in en is er dan ook geen vocht-
probleem. Daarom kan men er in de
praktijk vanuit gaan dat de mens van
nature zijn vochtbalans regelt. Wel
kan het belangrijk zijn om alert te
zijn op kwetsbare groepen, zoals
hoogbejaarden. Hier kan het zinvol
zijn om te stimuleren dat zij iets meer
drinken dan ze spontaan zouden
doen.

Te veel    Waterintoxicatie kan leiden
tot hyponatremie, die levensbedrei-
gend kan zijn. Hiervan zijn gevallen
beschreven bij psychiatrische patiën-
ten. Recent is ook het voorkomen van
hyponatremie bij marathonlopers
beschreven (5). Deze wordt vooral
toegeschreven aan een excessieve
vochtinneming gedurende de race.

Acute watertoxiciteit is ook beschre-
ven als gevolg van een snelle overma-
tige waterinneming in hoeveelheden
die de maximale uitscheidingscapaci-
teit van de nieren overschrijden. Dit is

0,7 tot 1 liter per uur.
De risico’s van overconsumptie spe-

len zich af in uitzonderlijke gevallen.
Er zijn geen gegevens bekend over
overconsumptie van water in normale
gevallen. Vanwege de duidelijke vaar-
digheid van het lichaam tot zelfregu-
latie van grote hoeveelheden water
zijn er geen bovengrenzen voor 
water vastgesteld.
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Bij hogere temperaturen

nemen mensen spontaan

meer water 

Mensen die actiever

zijn, nemen spontaan

meer water in.


