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Nierstichting helpt zorgverleners hun patiënten te minderen met zout 
 
Bussum, 3 april 2018 - De Nierstichting introduceert speciaal voor zorgverleners een 
Zoutpakket. Het pakket bestaat uit verschillende nieuwe en vernieuwde tools om patiënten te 
ondersteunen bij het minderen van hun zoutinname. Het hoge zoutgebruik in Nederland zorgt 
voor chronische nierschade dat tot nierfalen kan leiden. Een verlaging van de zoutconsumptie 
tot maximaal 6 gram per dag kan naar schatting bijna 150.000 gevallen van chronische 
nierschade voorkomen over een periode van 10 jaar. Daarnaast voorkomt het bij zo’n 250 
mensen nierfalen, waarbij dialyse of transplantatie nodig is.  
 
De ongezouten waarheid is dat 85 procent van Nederland meer zout eet dan de aanbevolen 
maximum hoeveelheid van 6 gram per dag. Het is moeilijk om onder de norm te blijven, want 80 
procent van het zout dat men eet zit in gekochte voedingsmiddelen. Mensen met chronische 
nierschade, hart- en vaatziekten en diabetes zijn extra gevoelig voor zout.  
 
Belang van goede hulp bij zoutreductie 
Zorgverleners spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van hun patiënten om te minderen met 
zout. Met name voor risicogroepen en mensen met lagere gezondheidsvaardigheden is goede 
begeleiding essentieel. De Nierstichting biedt zorgverleners daarom een Zoutpakket aan. Het pakket 
bestaat uit verschillende nieuwe en vernieuwde tools en instrumenten om patiënten te ondersteunen. 
 
Voor wie? 
Diëtisten in de nefrologie en cardiologie hebben het Zoutpakket kosteloos toegestuurd gekregen. Voor 
andere zorgverleners (zoals overige diëtisten, huisartsen, praktijkondersteuners, 
praktijkverpleegkundigen, internisten, nefrologen, verpleegkundig specialisten en nurse practitioners) 
is het Zoutpakket tegen kostprijs aan te vragen (€ 40 incl. verzendkosten). 
 
Inhoud Zoutpakket 

• Zoutboek (vernieuwd!)  

• Zoutfolder (vernieuwd!)  

• Zakkaartje Zoutmeter (nieuw!) 

• Zoutposter (nieuw!) 

• Kruidenwijzer  

Het Zoutpakket kan met of zonder Zoutboek worden aangevraagd. Zonder Zoutboek is het Zoutpakket 
kosteloos. Met Zoutboek betaalt men de kostprijs van het Zoutboek en worden de overige materialen 
gratis meegestuurd. 
 
Wie van z’n nieren houdt, helpt zijn patiënten minderen met zout! Vraag het Zoutpakket van de 
Nierstichting aan via onze website https://www.nierstichting.nl/voorlichtingsmaterialen/folders-
bestellen/ of bel met onze afdeling voorlichting  (035 – 697 80 00).  

 
 
 

- EINDE PERSBERICHT - 
 
Niet voor publicatie:   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sanne Rademaker, persvoorlichter Nierstichting: 
via 035 6978024  of 06 46288299 / sannerademaker@nierstichting.nl.  
 
Over de Nierstichting 
De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen met een nierziekte in leven blijven 
en ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons hard voor preventie, 
investeren in baanbrekend stamcelonderzoek en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. 

https://www.nierstichting.nl/voorlichtingsmaterialen/folders-bestellen/
https://www.nierstichting.nl/voorlichtingsmaterialen/folders-bestellen/


Want dialyseren is geen leven, maar overleven. We doen alles wat in ons vermogen ligt om het leven 
van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, onderzoekers, 
professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven liefhebben. 
 
Nierstichting 
Leven gaat voor. 
 
www.nierstichting.nl 
 

 


