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Betreft: Biermarketing vrouwen

Utrecht, 1 mei 2007

Geachte heer/mevrouw,

Op woensdag 11 april jl. verscheen in het NRC Handelsblad een artikel over een nieuwe
marketingstrategie van Heineken. Vrouwen drinken te weinig bier en daar moet volgens
Heineken verandering in komen. Het ‘targeten’ van vrouwen moet zorgen voor een
verdriedubbeling van de bierverkoop aan vrouwen in de komende 10 jaar. Dit levert Heineken
een stijging van 30% van de jaaromzet op.

Herwin van den Berg, directeur marketing van Heineken Nederland, geeft aan dat Heineken
nooit serieus iets gedaan heeft met de factoren die vrouwen onaantrekkelijk vinden aan bier,
zoals de bittere smaak, de geur en het ‘fabeltje dat bier dik zou maken’.

Heineken heeft inmiddels Wieckse Rosé op de markt gebracht, een rosébier dat frisser is en
qua kleur aansluit op de grote populariteit van rosé wijn onder vrouwen. Er is ook een
speciaal glas bij ontwikkeld dat elegant aandoet. Dit alles moet vrouwen aansporen tot het
drinken van meer bier. Verderop in het artikeltje staat dat Heineken reeds contact heeft
opgenomen met Sanoma Uitgevers om het bier goed neer te zetten bij vrouwelijke lezers van
bladen zoals de Viva, Flair en Libelle. De afgelopen tien jaar is er in deze vrouwenbladen
blijkbaar geen enkel stuk over bier verschenen.

STAP wil graag reageren op de nieuwe marketingstrategie van Heineken.

Uitspraken in het artikel als ‘fabeltjes dat bier dik zou maken’ en dat ‘bier ongeveer evenveel
calorieën bevat als een glas halfvolle melk’ scheppen een onjuist beeld. Zo zou de indruk
kunnen worden gewekt dat het drinken van alcohol niet dik maakt en zelfs best gezond is.
Laten wij voorop stellen dat een veilige dosis alcohol, zeker tot middelbare leeftijd, niet
bestaat.

Alcohol bevat zogenaamde ‘lege calorieën’. Dit wil zeggen dat alcohol in de afbraak altijd
voorrang krijgt boven de afbraak van voedingsstoffen (zoals koolhydraten en vetten). Want



alcohol is een giftige stof die direct door het lichaam moet worden afgebroken; het is geen
voedingsstof. Daarom zal de afbraak van andere stoffen vertraging oplopen, omdat de
afbraak van alcohol voorrang krijgt. En vetten die hierdoor niet worden afgebroken worden
opgeslagen.

Steeds meer onderzoek wijst uit dat vrouwen gevoeliger zijn voor de effecten van alcohol dan
mannen. Vrouwen hebben meer lichaamsvet en minder water vergeleken met mannen.
Hierdoor worden de alcoholconcentraties in het bloed bij eenzelfde hoeveelheid alcohol bij
vrouwen hoger dan bij mannen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen meer risico lopen op het
ontwikkelen van leveraandoeningen1.

Zowel lichamelijke als geheugen functies gaan bij vrouwen binnen een kortere periode
achteruit dan bij mannen en dit gebeurt al bij minder alcohol. Excessief alcoholgebruik kan
hun intellectuele vaardigheden sneller verminderen2. Ook wijst onderzoek duidelijk uit dat het
drinken van alcohol het risico op borstkanker verhoogt3. Er wordt geschat dat alcohol
bijdraagt aan zo’n 4% van alle borstkankers. De boodschap is simpel: hoe meer alcohol een
vrouw drinkt, hoe groter haar kans op borstkanker. Dit geldt in het bijzonder voor vrouwen die
al wat ouder zijn.

Vaak wordt verwezen naar mogelijk gunstige effecten van ’matig’ alcoholgebruik, zoals
bijvoorbeeld de ‘beschermende werking’ tegen hart– en vaatziekten. Maar deze gunstige
effecten gelden pas op latere leeftijd. Vóór het 60e levensjaar is borstkanker een belangrijkere
doodsoorzaak dan hart- en vaatziekten. Het voordeel van het matig drinken van alcohol tegen
hart- en vaatziekten wordt pas vanaf het 65e levensjaar zichtbaar.

STAP maakt zich zorgen dat een verhoogde aandacht voor bier in bladen zoals de Viva, Flair
en Libelle in deze vrouwen inderdaad zal leiden tot een verhoogde alcoholconsumptie.
Heineken pleit waarschijnlijk dat het haar te doen is om ‘merkbekendheid’ en dat het erom
gaat dat vrouwen meer bier gaan drinken in plaats van bijvoorbeeld wijn. Onderzoek laat
echter zien dat blootstelling aan alcoholreclame leidt tot een positievere houding ten opzichte
van alcohol4 en tot meer drinken5.

Vanwege de extra gezondheidsrisico’s die het drinken van alcohol met zich meebrengt bij
vrouwen, roept STAP Sanoma Uitgevers op om kritisch te staan ten opzichte van meer
bierreclame en berichten over bier in haar vrouwenbladen. Indien toch wordt besloten
hiermee verder te gaan wil STAP vragen om te waken voor een gebalanceerde
informatievoorziening, waarbij de lezers ook op de hoogte worden gebracht van de risico’s
van alcoholgebruik door vrouwen.

Een kopie van deze brief zal aan Heineken worden verzonden en tevens op de website
www.stap.nl worden geplaatst.

Indien u vragen heeft, aarzelt u niet om contact met ons op te nemen.

Hoogachtend,

Ir. W. E. van Dalen,
Directeur STAP
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