Artsenwijzer Diëtetiek
Urinewegstenen (urolithiasis)
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist:
▪ bij (recidief-)steenvorming.
Relevante gegevens voor de diëtist:
▪ diagnose: urinewegstenen, soort urinewegsteen en mogelijke  oorzaak, eventuele nevendiagnise(s)
▪ medicatie: calcium, vitamine C- en D-supplementen, thiazides, allopurinol
- serum calcium, fosfaat, oxaalzuur, urinezuur
- 24-uurs urine: natrium
▪ overig: lengte, gewicht, BMI.
Doelstelling behandeling diëtist:
▪ voorkomen van verdere steengroei
▪ bijdragen aan het voorkomen van recidiefstenen.
Dieetkenmerken:
▪ vochtverrijkt: een hoeveelheid drinkvocht waarbij de urineproductie minimaal 2 l bedraagt (dit kan worden bereikt met een
vochtintake van 2½-3 l). Met name royaal drinken rondom de maaltijd en voor het slapen gaan. Bij cystinestenen streven
naar een urineproductie van minimaal 3½ l. Als drank bij voorkeur de helft laten bestaan uit water of bronwater, de rest uit
(calorie-arme) dranken. Beperken van sterke thee of ice-tea in verband met oxalaat. Beperken van fosfaathoudende fris
dranken,
▪ calcium: volgens aanbevolen hoeveelheid, bij de maaltijd gebruiken geeft het grootste beschermende effect. Bij onvoldoende intake suppleren,
• natriumbeperkt: maximaal 2400 mg (100 mmol) of 6 gram NaCl per dag. Bij thiazidegebruik maximaal 2000 mg (80 mmol) of
5 gram NaCl per dag,
▪ eiwitconstant: 0,8-1,0 g eiwit/kg. Bij onder- en overgewicht uitgaan van een gecorrigeerd gewicht: ga bij BMI < 20 kg/m2
uit van het gewicht BMI = 20 kg/m2 ; ga bij BMI > 27 kg/m2 uit van het gewicht BMI = 27 kg/m2. Voorkomen van gebruik van
grote hoeveelheden dierlijk eiwit.
▪ oxaalzuurrijke producten beperken,
▪ kalium: minimaal 2000 mg (50 mmol) per dag,
▪ vitamine C en D volgens aanbevolen hoeveelheid,
▪ voeding samenstellen voor zover mogelijk volgens de adviezen Richtlijn Goede Voeding met extra aandacht voor gebruik
van voldoende groente en fruit en gebruik van voldoende voedingsvezel,  bij verhoogde urinezuuruitscheiding (hyperuricosurie): purinebeperkt en beperken toegevoegd fructose,  
▪ bij te hoog gewicht: gewichtsreductie, zie’te hoog gewicht’.
Behandeltijd
▪ zorgniveau 1, zie ’werkwijze diëtist’.
Bijzonderheden:
▪ megadoses vitamine C (> 1000 mg) en D (> 50 mcg of 2000 IE) kunnen het risico op urinewegstenen verhogen,
calciumbeperking bij urinewegstenen is achterhaald,
▪ er zijn aanwijzingen dat citraatrijk voedsel en/of fytaatrijk voedsel  een preventieve werking kan hebben op de ontwikkeling
van urinewegstenen.
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