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T.a.v. mevr. Sierksma, directeur
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6700 AN Wageningen

Kenmerk: 2010.010.ew
Utrecht, 18 januari 2010

Betreft: Kennisinstituut Bier maakt misbruik van rapport Gezondheidsraad

Geachte mevrouw Sierksma,

U bent sinds de oprichting in februari 2009 directeur van het Kennisinstituut Bier. Op de
website www.kennisinstituutbier.nl staat het volgende vermeld over uw instituut:

Kennisinstituut Bier gefinancierd door bierbrouwers
Het Kennisinstituut wordt gefinancierd door de brouwers, die verenigd zijn in het Centraal
Brouwerij Kantoor (CBK). Het bestuur van het instituut wordt gevormd door vijf leden,
waaronder twee leden van de biersector (Ir. Philip de Ridder, Algemeen Directeur Heineken
Nederland en Nicolette Barkhof-Willemstein van het CBK) en drie hoogleraren (prof. Frans
Kok, prof. Arne Astrup en prof. Joop van der Pligt). Volgens prof. Kok betaalt het
brouwerijkantoor gedurende vijf jaar jaarlijks 250.000 euro aan het instituut (Trouw, 3 oktober
2009).

Hoogleraar voedingsleer aan de VU, Martijn Katan, geeft in een interview met Trouw kritiek
op het feit dat enkele wetenschappers zich hebben laten lenen voor deelname aan het
Kennisinstituut Bier: “Het is legitiem dat brouwers het imago van bier willen verbeteren. Maar
wetenschappers horen zich hier niet voor te lenen” (Trouw, 3 oktober 2009).

Bierwijzer
Het eerste product dat het Kennisinstituut Bier heeft gemaakt is de zogenaamde Bierwijzer
(zie bijlage). De Bierwijzer moet mensen in één oogopslag inzicht geven in het aantal
calorieën dat ze binnen krijgen bij een hapje en een drankje. Twee verenigingen van

Kennisinstituut Bier is in februari 2009 opgericht en is het wetenschappelijke instituut op het gebied
van verantwoorde bierconsumptie in relatie tot gezondheid. Kennisinstituut Bier richt zich op
professionals zoals (para)medici, voedingsvoorlichters en beleidsmakers. Het instituut wil gedegen,
wetenschappelijke kennis over verantwoorde bierconsumptie en gezondheid toegankelijk en
toepasbaar maken.

Kennisinstituut Bier geeft achtergrondinformatie over biomedische, psychosociale en
voedingskundige aspecten van verantwoorde bierconsumptie en het ontwikkelt
voorlichtingsmateriaal. De wetenschappelijke Richtlijnen Goede Voeding 2006 van de
Gezondheidsraad vormen hierbij het uitgangspunt.

[Onderstrepingen STAP]
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diëtisten hebben de Bierwijzer blijkbaar onderschreven (De Nederlandse Vereniging van
Diëtisten en Diëtisten Coöperatie Nederland).

Op de Bierwijzer, die gratis wordt verspreid, staan enkele verwijzingen naar documenten
van de Gezondheidsraad, die volgens STAP onjuist zijn geherformuleerd.

Op de voorzijde van de Bierwijzer staat: "Alcoholhoudende dranken passen in een gezonde
leefstijl, mits je met mate drinkt. De Gezondheidsraad adviseert maximaal twee
standaardglazen (mannen) of één standaardglas (vrouwen) per dag (Gezondheidsraad,
Richtlijnen Goede Voeding 2006)".

Op de achterkant staat: "Mensen letten steeds meer op hun gezondheid. En daarom willen
ze voldoende bewegen en gezond eten. Af en toe een glas wijn, bier of gedistilleerd past in
zo’n gezonde leefstijl, dat vindt ook de Gezondheidsraad".

Volgens STAP heeft de Gezondheidsraad dergelijke ‘adviezen’ nooit verstrekt.

Rapport Gezondheidsraad
In 2006 heeft de Gezondheidsraad een rapport geschreven getiteld Richtlijnen Goede
Voeding.

De Raad schrijft in dit rapport niet dat ze mensen adviseren dagelijks 1 à 2 glazen alcohol te
drinken, maar dat het een bovengrens betreft voor mensen die al gewend zijn om te drinken.
Het is dus geenszins een advies, in de zin dat het gezond is om dagelijks 1 à 2 glazen
alcohol te drinken. Hieronder staan enkele letterlijke stukken tekst uit het rapport
weergegeven:

Andere interventies gezonder dan alcohol
Kortom, het drinken van één of twee glazen alcohol per dag zijn maximale hoeveelheden
waarbij het risico op gezondheidsschade wordt beperkt.

De Gezondheidsraad beschrijft duidelijk dat het niet verantwoord is voor niet-
alcoholgebruikers om alsnog alcohol te gaan drinken om het sterfterisico te verminderen.

Enkele letterlijke stukken tekst uit het rapport van de Gezondheidsraad (2006)

“Wie gewend is alcoholische dranken te gebruiken, zou zich moeten beperken: volwassen
mannen tot hooguit twee standaardglazen per dag, volwassen vrouwen tot één standaardglas
per dag. Piekgebruik wordt ontraden.“ (Samenvatting, p. 14).

“De commissie wijst erop dat het beginnen met alcoholgebruik altijd een zeker risico met zich
meebrengt. Het kan namelijk nooit worden uitgesloten dat dit in sommige gevallen leidt tot
gewenning en overmatig gebruik. De commissie acht het daarom niet verantwoord om op
bevolkingsniveau niet-alcoholgebruikers – zelfs in de situatie van een verhoogd risico op hart-
en vaatziekten – aan te bevelen matig alcohol te gaan gebruiken om hiermee het sterfterisico
te verminderen. Voor niet-alcoholgebruikers komen voor een vermindering van het sterfterisico
andere leefstijlveranderingen meer in aanmerking dan het overgaan tot matig alcoholgebruik:
stoppen met roken, meer bewegen, gezonder eten.” (§ 4.6 Alcohol, p. 64-66).

“Volwassenen die gewend zijn alcoholhoudende dranken te gebruiken, wordt op grond van de
gegevens die zijn samengevat in hoofdstuk 9 van het Achtergronddocument Richtlijnen goede
voeding 2006 aanbevolen dit gebruik te beperken tot voor volwassen mannen twee
(standaard)glazen en voor volwassen vrouwen tot één (standaard)glas per dag”. (§ 5.7
Alcoholische dranken, p. 79)

[onderstrepingen STAP]
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Om gezonder te leven en het sterfterisico terug te dringen raadt de Raad mensen die niet
drinken aan om naar andere leefstijlveranderingen te kijken. Voorbeelden die genoemd
worden zijn: stoppen met roken, meer bewegen en gezonder eten.

Het is dus geenszins een ‘advies’ van de Gezondheidsraad om te gaan drinken als je dat
nog niet doet. Met andere woorden, het drinken van alcohol hoeft geen deel uit te maken van
een gezonde leefstijl, zoals dat met “2 ons groenten en 2 stuks fruit” wél het geval is.

Richtlijnen ‘aanvaardbaar alcoholgebruik’
Dat het gaat om een bovengrens die de Gezondheidsraad aangeeft en niet om een ‘advies’
is ook naar voren gekomen uit een Expert Meeting over dit thema, georganiseerd door het
Trimbos-instituut eind 2008. Bij dit overleg waren verschillende onderzoekers, en
medewerkers van gezondheidsorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport aanwezig.

Op basis van het rapport van de Gezondheidsraad is tijdens de Expert Meeting een “richtlijn
voor aanvaardbaar alcoholgebruik voor gezonde volwassenen” tot stand gekomen (d.w.z.
niet meer dan 1 glas per dag voor vrouwen en niet meer dan 2 glazen per dag voor
mannen).

Hier wordt dus eveneens gesproken over ‘aanvaardbare’ grenzen, die de schade door
alcohol proberen te beperken. Er is geen sprake van richtlijnen voor ‘verantwoorde
consumptie’ of van ‘adviezen’.

WHO: “Less is better”
Ook de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization of WHO) draagt het
motto “less is better” uit. In 1996 schreef de WHO Europa het rapport getiteld “Alcohol – Less
is better”. Het rapport benadrukt de hoofdzaken en conclusies van de Europese WHO
Conferentie over Gezondheid, Maatschappij en Alcohol in 1995. Dit congres was een
mijlpaal omdat het de eerste keer was dat officiële afgevaardigden uit de Europese Regio
zich schaarden achter de boodschap dat wat betreft alcohol “less is better”.

Ieder glas alcohol verhoogt het risico op kanker
Sinds de Gezondheidsraad haar rapport Richtlijnen Goede Voeding in 2006 publiceerde, is
meer bekend geworden over de relatie tussen alcohol en kanker.

In 2007 heeft de WHO International Agency for Research on Cancer (IARC) de stof alcohol
(ethanol) geclassificeerd in de hoogste groep wat betreft carcinogeniteit (Groep 1), namelijk:
“kankerverwekkend voor mensen”. Zie onder een citaat uit de Lancet Oncology waarin over
dit onderzoek is gepubliceerd:

Conclusies IARC

“Overall the Working Group confirmed that alcoholic beverages are carcinogenic to humans (Group
1), and concluded that the occurrence of malignant tumours of the oral cavity, pharynx, larynx,
oesophagus, liver, colorectum, and female breast is causally related to alcohol consumption”.

“Because the associations were generally noted with different types of alcoholic beverage, and in
view of the carcinogenicity of ethanol in animals, the Working Group also classified ethanol in
alcoholic beverages as carcinogenic to humans (Group 1)”.

[Bron: Baan et al., (2007). Lancet Oncology, 8, 292-293]
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Twee andere organisaties, de World Cancer Research Fund (WCRF) en het American
Institute for Cancer Research (AICR) hebben een systematische reviewstudie uitgevoerd
naar de relatie tussen alcohol en kanker. Dit onderzoek besloeg meta-analyses van in totaal
7000 geselecteerde onderzoeken. De reviewstudie is in 2007 gepubliceerd in het Expert
Report getiteld Food, Nutrition, Physical Activity and the Prevention of Cancer: a Global
Perspective.

De conclusie die door de onderzoeksorganisaties werd getrokken was dat het bewijs dat
alcohol verschillende soorten kanker veroorzaakt sterker is geworden. Voor mond-, keel-
strottehoofd-, en borstkanker is het bewijs ‘overtuigend’ (zie kader onder). Bij mannen is dat
tevens voor darmkanker het geval. Alcohol veroorzaakt ‘waarschijnlijk’ darmkanker (bij
vrouwen) en leverkanker.

Op p. 157 van het Expert Report trekt het onderzoekspanel van WCRF/AICR de conclusie
dat alcohol de oorzaak is van verschillende soorten kanker en dat het bewijs nu sterker is
dan midden jaren ’90. Ook concluderen de onderzoekers dat de data geen veilige
ondergrens laten zien van alcoholinname.

Met andere woorden: ieder glas alcohol draagt bij aan een verhoogd risico op verschillende
soorten kanker. Dit effect wordt veroorzaakt door de ethanol, en is onafhankelijk van het type
drank (bier, wijn, gedistilleerd, etc).

Ook het afbraakproduct van ethanol (acetaldehyde) blijkt kankerverwekkend te zijn (Soffriti et
al., 2002). Acetaldehyde komt niet alleen in het lichaam voor na afbraak van ethanol door de
lever maar wordt tevens door alcoholproducenten toegevoegd aan alcoholhoudende
dranken.

Gegeven de resultaten uit de hierboven aangehaalde onderzoeken is het vanuit het oogpunt
van kankerpreventie duidelijk het beste om helemaal geen alcohol te consumeren.

Doel Kennisinstituut Bier gaat in tegen gezondheidsbelangen
In de afgelopen paar jaar is het onderwerp alcohol regelmatig op negatieve wijze in de media
gekomen (comazuipen, alcoholvergiftigingen, hersenschade, agressie, kosten, ziekten,
ongelukken, invloed alcoholreclame, etc.). Het is daarom niet onbegrijpelijk dat de
bierbrouwers een tegengeluid willen laten horen en de nadruk willen leggen op de ‘positieve
effecten’ van bier op de gezondheid.

De doelstelling van het Kennisinstituut Bier is: “gedegen, wetenschappelijke kennis over
verantwoorde bierconsumptie en gezondheid toegankelijk en toepasbaar maken”. Op grond
van de ondeugdelijke informatie uit de Bierwijzer blijkt echter dat, op z’n zachtst gezegd, bij
het wetenschappelijke niveau van het instituut vraagtekens kunnen worden geplaatst.

Nog te weinig mensen zijn zich bewust van de risico’s van alcoholgebruik voor de
gezondheid. De consument heeft recht op eerlijke informatie over de gezondheidsrisico’s van
alcohol, die, helaas, groter zijn dan de voordelen. Vandaar dat STAP wil wijzen op het
belang van het WHO motto “less is better”.

Conclusie WCRF/AICR

“Evidence that alcoholic drinks of any type are a cause of various cancers has, on the whole,
strengthened. The evidence that alcoholic drinks are a cause of cancers of the mouth, pharynx,
and larynx, oesophagus, colorectum (men), and breast is convincing. They are probably a cause of
colorectal cancer in women, and of liver cancer” (p 171).

[Bron: WCRF/AICR Expert Report 2007, Chapter 4.8, Alcoholic drinks, p. 157-171].
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STAP wil u vragen de Bierwijzer terug te trekken of aan te passen, waarbij de informatie van
de Gezondheidsraad over alcohol correct wordt weergegeven.

Hoogachtend,

Ir. W.E. van Dalen
Directeur STAP

In afschrift naar:
- Gezondheidsraad
- De Nederlandse Vereniging van Diëtisten
- Diëtisten Coöperatie Nederland

Bijlage:
- Bierwijzer, ontwikkeld door het Kennisinstiuut Bier.
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Bijlage: Bierwijzer


