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Zout

   komen natrium
en chloride voornamelijk voor in

de vorm van zout. Om deze reden
zijn beide stoffen in één hoofdstuk
behandeld. Beide stoffen spelen een
rol bij het handhaven van het extra-
cellulaire volume en de osmolariteit
van het plasma.

Als het om de behoefte aan natrium
gaat, heeft het lichaam een groot
adaptief vermogen. Het is in staat met
weinig natrium rond te komen dank-
zij een conserverende werking, door
een lage uitscheiding, via urine en
zweet. Het is vastgesteld dat het
lichaam bij een optimale adaptatie
niet meer nodig heeft dan 0,18 g (8
mmol) per dag. Een voeding met zo
weinig natrium zou waarschijnlijk
niet in de behoefte aan andere voe-
dingsstoffen kunnen voorzien.

Door het ontbreken van dosis-
responsonderzoek is het echter niet
mogelijk om een gemiddelde natri-
umbehoefte, en daarmee een aanbe-
volen hoeveelheid, voor volwassenen
vast te stellen. De adequate inname is
geschat op 1,5 g (65 mmol) natrium
per dag. Deze hoeveelheid natrium is
minimaal noodzakelijk, vanuit het
oogpunt dat bij deze hoeveelheid via
de totale voeding ook voldoende
andere belangrijke voedingstoffen
binnenkomen. De aanbeveling voor-
ziet ook in een correctie van het ver-

lies dat via zweet op kan treden, als
gevolg van blootstelling aan warmte
en door lichamelijke activiteit. Voor
verschillende leeftijdsgroepen zijn de
aanbevelingen via extrapolatie afge-
leid. Daarbij zijn er een paar uitzon-
deringscategorieën te maken. Zo zijn
er voor wedstrijdsporters en arbeiders
die onder extreem warme omstandig-
heden moeten werken, aparte nor-
men. Ook voor ouderen van 51 tot 70
jaar, die een lagere energiebehoefte
hebben, is de natriumaanbeveling
gemiddeld wat lager dan voor volwas-
senen, 1,3 g (55 mmol) per dag en
1,2 g (50 mmol) dag voor 71 jaar en
ouder. De aanbeveling voor zuigelin-

gen is, uitgaande van het natriumge-
halte van moedermelk (0,16 g/l) vast-
gesteld op 0,12 g (5,2 mmol) per dag.
En voor de groep van zes maanden tot
een jaar wordt bij dit natriumgehalte
het kaliumgehalte van de bijvoeding
opgeteld, wat resulteert in een aanbe-
veling van 0,37 g natrium per dag.

Bij het vaststellen van de natrium-
aanbeveling is onder andere gekeken
naar de mogelijk negatieve effecten
van een te lage natriuminname op de
bloedlipiden, op insulineresistentie en
op hart- en vaatziekten. Hiervoor is
geen onderbouwing gevonden, zo is
de conclusie.

Normen voor natrium, kalium, chloride en sulfaat

Nieuwe voedingsaanbevelingen in de Ve
Het Institute of Medicine in de VS heeft dit jaar, in navol-

ging van tien eerdere uitgaven met zogeheten Dietary

Reference Intakes, nieuwe voedingsaanbevelingen gedaan

voor een aantal elektrolyten en water. De ‘waternormen’

komen in het decembernummer aan bod. In dit nummer

de aanbevelingen die voor Amerikanen en Canadezen gel-

den voor een aantal elektrolyten, waaronder zout.
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Chloride    De aanbevelingen voor
chloride zijn afgeleid van die voor
natrium omdat bijna al het chloride in
de voeding afkomstig is van natrium-
chloride. De adequate inname voor de
jongvolwassenen is 2,3 g (65 mmol)
per dag. Dat komt overeen met 3,8
gram natriumchloride per dag. Voor de
oudere groepen verloopt de hoeveel-
heid van 2,0 naar 1,8 g/dag (3,2 g (55
mmol) en 2,9 g (50 mmol) natriumch-
loride per dag). Ook voor zuigelingen
en peuters is de aanbeveling voor chlo-
ride gerelateerd aan de aanbevolen
natriuminname, voor baby’s van 0-6
maanden 0,18 g (5 mmol) per dag,
voor baby’s van 7-12 maanden 0,57 g
(16 mmol) per dag. De aanbevelingen
voor de andere leeftijdsgroepen zijn via
extrapolatie afgeleid.

Het belangrijkste nadelige effect van
een verhoogde natriumchloride-inna-
me is een verhoging van de bloeddruk.
Hoewel er sprake is van duidelijke ver-
schillen in zoutgevoeligheid tussen
groepen wordt het wetenschappelijke
bewijs voor deze relatie stevig genoeg
geacht om een bovengrens af te leiden.
Als bovengrens onder normale om-
standigheden is 2,3 g chloride (100
mmol) per dag vastgesteld. Voor zout-
gevoelige personen ligt deze grens wat
lager en onder omstandigheden waar-
bij het zweetverlies groot is, wat hoger.
De bovengrens kan echter niet als een
aanbevolen inname worden be-
schouwd. Als het gaat om de relatie
van zout en hypertensie kunnen ook
(verstorende) omgevingsfactoren een
rol spelen, zoals het lichaamsgewicht,
de lichamelijke activiteit, het voedings-
patroon (in het bijzonder de kaliumin-
name) en het alcoholgebruik. Ook
spelen genetische factoren een rol.
Daarbij doet zich nog het probleem
voor dat het effect van zout op de
bloeddruk progressief en continu is,
zonder een duidelijke drempelwaarde.

Kalium    Kalium is het belangrijkste
intracellulaire kation in het lichaam.
Het is essentieel voor het normaal
functioneren van de cel. Een ernstig
tekort, hypokalemie, ontstaat als de
kaliumconcentratie in het bloed lager
is dan 3,5 mmol/l. De nadelige effec-
ten van hypokalemie zijn onder ande-
re hartritmestoornissen, spierzwakte
en glucose-intolerantie. Bij een matig
kaliumtekort treden effecten op als
verhoogde bloeddruk, verhoogde
gevoeligheid voor zout, een toename
van het risico op nierstenen en een
verhoogde turnover van het bot. Een
inadequate kaliumvoorziening gaat
gepaard met een verhoogd risico op
hart- en vaatziekten, vooral een ver-
hoogde kans op beroerte.

De invloed van kalium wordt voor
een deel bepaald door zijn begeleiden-
de anion, een effect dat in onderzoek
moeilijk los te koppelen is. Hierom
kunnen de nadelige effecten van een
kaliumtekort een gevolg zijn van een
niet-optimale kaliumvoorziening op
zich, een tekort van het met het kali-
umkation geconjugeerde anion, of van
beide. Hiermee is bij het afleiden van
de aanbevelingen rekening gehouden.

Door het ontbreken van dosisres-
ponsonderzoek is het niet mogelijk
om een gemiddelde kaliumbehoefte,
en daarmee een aanbevolen hoeveel-
heid, voor volwassenen vast te stellen.
Op basis van het beschikbare onder-
zoek is de adequate inname voor vol-
wassenen geschat op 4,7 g (120
mmol) kalium per dag. Deze hoeveel-
heid is afgeleid van de resultaten uit
onderzoeken naar zoutgevoeligheid
en het risico op nierstenen.
Onderzoeken naar het effect op de
bloedruk en de botafbraak ondersteu-
nen de hoogte van de kaliumaanbeve-
ling. De aanbevelingen voor de ver-
schillende leeftijdsgroepen zijn via
extrapolatie afgeleid. Voor zuigelingen

is de aanbeveling, uitgaande van het
kaliumgehalte van moedermelk (0,5
g/l) op 0,4 g/dag gesteld. Voor de groep
van zes maanden tot een jaar wordt
daarbij het kaliumgehalte van de bij-
voeding opgeteld wat resulteert in een
aanbeveling van 0,7 g kalium per dag.

Personen met een gezonde nierfunc-
tie kunnen een overmaat aan kalium
zonder problemen uitscheiden.
Hiervoor is geen bovengrens vast-
gesteld. Ouderen die bepaalde medicij-
nen gebruiken, zoals kaliumsparende
diuretica, moeten oppassen voor een
overmaat. Voor personen met een ver-
stoorde kaliumexcretie geldt dat de
vastgestelde norm van 4,7 g/dag vol-
doet, in het licht van de nadelige effec-
ten hyperkalemie.

Sulfaat    Anorganisch sulfaat is
nodig voor de vorming van 3-fosfor-
adenosine-5-fosforadenosinesulfaat
(PAPS). PAPS is essentieel voor de syn-
these van vele belangrijke zwavelbevat-
tende verbindingen in het lichaam. De
belangrijkste bron van anorganisch
sulfaat vormen de zwavelbevattende
aminozuren, zoals methionine en cys-
teïne. In de behoefte van sulfaat wordt
voorzien als aan de aanbevelingen van
zwavelbevattende aminozuren wordt
voldaan. Om deze redenen zijn er geen
normen voor sulfaat vastgesteld.

Voor het afleiden van een boven-
grens ontbreken de gegevens. Wel
wordt gewezen op het risico van
osmotische diarree, vooral bij kleine
kinderen, als gevolg van nietgeabsor-
beerd sulfaat. Deze situatie kan zich
voordoen als gevolg van het drinken
van water met een hoog gehalte 
aan anorganisch sulfaat.

n de Verenigde Staten

Geen negatieve effecten van lage

natriuminname gevonden

Bron: Institute of

Medicine, Dietary

Reference Intakes for

Water, Potassium,

Sodium, Chloride and

Sulfate, 2005.


