
Wie zijn wij?

De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsver-
zekering  is een openbare instelling van sociale ze-
kerheid. Wij bieden de verplichte ziekteverzekering 
voor  geneeskundige verzorging en uitkeringen aan, 
net  zoals alle ziekenfondsen:

 Â Een terugbetaling van kosten voor geneeskun-
dige verstrekkingen, ook bij ziekenhuisopname.

 Â Een uitkering bij loonverlies (ouderschap, ziekte 
of invaliditeit).

Het publieke statuut van de HZIV garandeert dat      
iedereen een beroep kan doen op onze diensten, 
ongeacht uw medisch, economisch, cultureel of fi-
losofisch profiel.

Kortom, de HZIV is de andere mutualiteit!

De HZIV op internet

Bezoek onze website: www.hziv.be

U kunt er alle openingsuren van onze regionale kan-
toren vinden.  

Leden kunnen een aantal zaken online afhandelen. 
Onze brochures en alle edities van ons ledenblad 
HZIV-info zijn er voor iedereen gratis beschikbaar.
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Let op met zout



Volwassen Belgen verbruiken gemiddeld 10,5 g zout per dag. 
De Hoge Gezondheidsraad beveelt echter aan slechts 5 g 
zout per dag te consumeren. Een groot verschil...

Het grootste deel van onze dagelijkse zoutinname, zo’n 
75%, halen we uit voeding die we kopen of buitenshuis eten: 
industrieel bereid voedsel (zoals brood, vleeswaren en saus) 
en kant-en-klaarmaaltijden. Deze producten bevatten vaak te 
veel zout. Daarnaast voegen we tijdens het koken of aan tafel 
gemakkelijk zout toe aan de gerechten. 

Zout toevoegen hoeft dus niet: voedingsmiddelen zoals 
brood, kaas en vlees bevatten meer dan voldoende zout om 
in de dagelijkse behoefte ervan te voorzien. 

Te veel zout is slecht voor onze gezondheid. Het leidt tot een 
verhoogde bloeddruk, wat dan weer hart- en vaatziekten 
veroorzaakt. Het speelt ook een rol bij maagkanker en 
botontkalking. We moeten dus onze inname van zout 
verminderen!

Het gevaar van zout

We gebruiken te veel zout Wat met kinderen?

Maximale zoutinname per dag voor 
kinderen:

 0 - 1 jaar:   geen zout toevoegen
 1 - 3 jaar:   1,25 g zout 
 4 - 6 jaar:   1,75 g zout 
 7 - 10 jaar:  3 g zout 
 11 - 18 jaar:  4 g zout 



Minder zout verbruiken kan in het begin niet zo prettig 
zijn aangezien u de smaak ervan mist. Zout maakt de 
smaakpapillen bovendien ongevoelig voor andere smaken. 
Het kan daarom enkele weken duren vooraleer u de 
echte smaak van voedingsproducten proeft. U kunt dan ook 
merken dat de producten die u voordien lekker vond nu 
zout smaken. 

U kunt het uzelf ook gemakkelijker maken door stapsgewijs 
af te bouwen. Proef bijvoorbeeld eerst eens van de soep 
alvorens er zout in te doen.

Als u toch nog zout wilt gebruiken, kies dan voor zout waar 
jodium is aan toegevoegd. Jodium is een mineraal dat een 
belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling van het centraal 
zenuwstelsel en de goede werking van de lichaamscellen. 
De meeste Belgen nemen er echter onvoldoende van op 
aangezien onze bodem weinig jodium bevat.

Voor meer info kunt u terecht bij het Nationaal Voedings- en 
GezondheidsPlan:

Het zout in onze voeding wordt weergegeven als 
natriumchloride (NaCI). U kunt uw inname beperken door 
op de verpakking van voedingsmiddelen de hoeveelheid 
natrium te controleren. 1 g natrium is immers gelijk aan 
2,5 g zout. 

Meestal wordt de hoeveelheid natrium per 100 g 
weergegeven. In dit geval kunt u de volgende regel 
toepassen: 

U kunt ook de plaats die natrium in de lijst van 
ingrediënten inneemt, nakijken. De ingrediënten worden 
immers vermeld in dalende orde. 

Zout in voeding herkennen

0 tot 0,3 g zout:  het product is zoutarm

0,3 tot 1,5 g zout:  het product bevat een
    aanvaardbare    
    hoeveelheid zout

1,5 g en meer:   het product is te zout

Minder smaakt beter

Toch nog zout nodig?

Meer info?

Eurostation II
Victor Hortaplein 40 bus 10
1060 Brussel

nvgp.pnns@health.belgium.be
www.stophetzout.be

1 afgestreken theelepel zout 
= 

3 gram zout



Neem een zoutarm 
ontbijt met volkoren-
brood, muesli of fruit. 

Eet een stuk fruit 
in plaats van een 
snack. 

Experimenteer met 
kruiden of peper 

om een gerecht op 
smaak te brengen.

Tips 

om te minderen

Koekjes kunnen 

zout bevatten Bereid zelf eten in plaats van 

kant-en-klaarmaaltijden te 

kopen.


