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Betreft: Pink Ribbon sponsoring door Heineken

Geachte bestuursleden van Pink Ribbon,

Vorige week vernam STAP (Stichting Alcoholpreventie), dat Heineken met haar
“vrouwenbier” Wieckse Rosé, Pink Ribbon sponsort in de strijd tegen borstkanker. Wij vinden
dat Heineken hier een ethische grens overschrijdt, omdat alcohol een risicofactor is voor de
ontwikkeling van borstkanker (zie onder onze verdere toelichting). De betreffende Heineken
advertentie voor het blad Pink Ribbon, uitgegeven door Sanoma Uitgevers, is in de bijlage
bijgevoegd.

Verkeerd signaal Pink Ribbon
Er zijn inmiddels meerdere risicofactoren bekend over het ontstaan van borstkanker. Naast
erfelijkheid, overgewicht en weinig beweging is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat
alcoholgebruik bijdraagt aan de ontwikkeling van borstkanker. Ongeveer 4% van alle
borstkanker kan verklaard worden door alcoholgebruik1. In Nederland gaat het om ongeveer
500 van de 12.500 borstkanker gevallen die jaarlijks worden geconstateerd. Één op de 9
vrouwen krijgt ooit borstkanker. Alcohol heeft geen beschermend effect op de ontwikkeling
ervan, ook niet in kleine doseringen. Ieder glas alcohol draagt bij aan een verhoogd risico. Bij
1 à 2 glazen alcohol per dag neemt het risico toe met 10%, bij 3 of meer glazen per dag zelfs
met 30%1,2,3.

STAP is van mening dat Pink Ribbon een verkeerd en misplaatst signaal uitzendt, door de
alcoholproducent Heineken toe te laten als een van haar sponsoren in de strijd tegen
borstkanker. Ons inziens is het onethisch dat een producent van een product dat bijdraagt
aan het ontstaan van borstkanker, profiteert van de goede naam en het bereik van een
campagne tegen borstkanker door zich als sponsor zichtbaar in deze campagne te
profileren.

Marketingstrategie Heineken
Eerder dit jaar, op 9 mei, heeft STAP een open brief verstuurd naar Sanoma Uitgevers. Dit
was naar aanleiding van een artikel in het NRC Handelsblad over de nieuwe
marketingstrategie van Heineken. Hierin gaf Herwin van den Berg, marketing directeur van
Heineken, aan dat Heineken zich nadrukkelijk gaat richten op de vrouw. Dit gebeurt onder
meer met het zoete “vrouwenbier” Wieckse Rosé en door het plaatsen van meer artikelen
over bier in de Sanoma vrouwenbladen. Volgens Heineken moet het ‘targeten’ van vrouwen



zorgen voor een verdriedubbeling van de bierverkoop aan vrouwen in de komende 10 jaar
Dit zou Heineken een stijging van 30% van de jaaromzet opleveren (NRC, 11 april 2007).

STAP heeft Sanoma Uitgevers willen waarschuwen voor de keerzijde die kleeft aan meer
alcoholreclame in hun vrouwenbladen. Blootstelling aan alcoholreclame leidt namelijk tot een
verhoogde consumptie4,5 en is daarmee niet wenselijk. Daarbij komt dat vrouwen, vergeleken
met mannen, een verhoogd risico lopen op alcoholschade, door andere opbouw en werking
van lichaam en hersenen.

Door de sponsoring van Pink Ribbon, tevens op een prominente plaats in het blad
(binnenkant van de achterflap), bereikt Heineken precies haar doelgroep: vrouwen.
Is het niet ironisch, dat juist deze doelgroep gewezen dient te worden op de risicofactoren
voor borstkanker, waarvan alcohol er één is, terwijl Heineken tegelijkertijd reclame kan
maken voor haar vrouwenbier? Indirect werkt Pink Ribbon hierdoor mee aan de nieuwe
marketingstrategie van Heineken waarbij de pijlen op de vrouw zijn gericht. Vrouwen moeten
meer bier gaan drinken en Heineken blijkt er geen moeite mee te hebben om deze
reclameboodschap uit te dragen als onderdeel van de campagne tegen borstkanker in de
maand oktober.

Geen alcoholproducent meer als sponsor
STAP raadt Pink Ribbon aan volgend jaar geen alcoholproducent meer als sponsor te
accepteren. Het signaal dat hiermee wordt uitgezonden ondergraaft de boodschap die in
deze maand juist zo centraal zou moeten staan: de strijd tegen borstkanker en
bewustwording van de risicofactoren. Alcohol is er hier onomstotelijk één van.

Een kopie van deze open brief zal worden verstuurd naar Heineken, Sanoma Uitgevers,
Borstkankervereniging Nederland en KWF Kankerbestrijding en zal 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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