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STAP organiseert het eerste Nederlandse 
congres over alcohol en gezondheid
Met o.a. Prof. Dr. Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit
Op donderdag 23 september 2010 vindt 
te Amsterdam het eerste Nederlandse 
congres over alcohol en gezondheid 
plaats. Wetenschappelijke kennis over 
de gezondheidseffecten van alcohol-
gebruik is de afgelopen jaren toegeno-
men. Dit congres is bedoeld om deze 
nieuwe kennis te presenteren aan 
beleidsmakers, politici, artsen, onder-
zoekers en niet in de laatste plaats aan 
gezondheidsvoorlichters en preventie-
werkers. 
 
Voor het congres is een aantal vooraan-
staande buitenlandse en nederlandse 
deskundigen uitgenodigd. Zij presente-
ren de nieuwste inzichten over de effec-
ten van alcohol op het hart, de hersenen 
en de lever. De relatie tussen alcohol en 
kanker krijgt op het congres bijzondere 
aandacht. In de middagsessies wordt 
nader ingegaan op de betekenis van de 
nieuwe kennis voor beleid, onderzoek 
en de preventiepraktijk. 
eén van de sprekers tijdens het plenaire 
ochtendprogramma is prof. dr. Martijn 
Katan, hoogleraar voedingsleer aan de 
Vrije universiteit. Hoewel uit onderzoek 
blijkt dat alcohol mogelijk de kans op 
een hartinfarct verlaagt, geldt dat vol-
gens Katan alleen voor oude mannen 
en zelfs dat is niet zeker. Alcohol ver-
oorzaakt namelijk ook vele andere nare 
ziektes, waarbij de mogelijke positieve 
effecten van alcohol in het niet vallen. 

Prof. dr. Martijn B. Katan
Hoogleraar voedingsleer aan de 
Vrije universiteit. 

Katan is Academiehoogleraar 
van de Koninklijke nederlandse 
Academie van Wetenschappen en 
een vaak geciteerd onderzoeker.

Zijn onderzoek richt zich op voe-
ding, hartziekten en overgewicht. 
Daarnaast heeft hij een column in 
nrC-Handelsblad en schreef hij het 
boek ‘Wat is nu gezond? Fabels en 
feiten over voeding’.

Kansen voor betere alcoholwetgeving in Nederland voorlopig verkeken
Voorstellen voor een aangepaste 
Drank- en Horecawet zijn op 23 
juni alsnog controversieel ver-
klaard door de 2e Kamer. na 7 jaar 
ambtelijke voorbereiding, kostbaar 
onderzoek, intensieve contacten 
met Kamerleden en uitvoerige 
voorbereidingen van gemeenten 

STAP is een onafhankelijk 
kennisinstituut dat zich inzet voor 
effectief alcoholbeleid en voor 
publieke bewustwording van de 
gezondheidsrisico’s van alcohol.

Volgens Katan: “Bij oude mannen weegt 
de vermindering van hartinfarcten mis-
schien op tegen de toename van andere 
ziekten, maar zelfs voor hen is alcohol 
geen verstandig middel om het hart 
gezond te houden.”
naast Katan, zullen ook Peter Anderson 
en Paul Lemmens, verbonden aan de 
universiteit van maastricht, ingaan op 
de effecten van alcohol op het hart. Dr. 
Nick Sheron, leverarts verbonden aan 
de universiteit van Southampton, zal 
spreken over de effecten van alcohol op 
de lever. Ook heeft STAP drie experts 
uitgenodigd om op de relatie tussen 
alcoholgebruik en kanker in te gaan: 
prof. dr. Ellen Kampman, hoogleraar 
voeding en kanker aan Wageningen 
universiteit; dr. Paule Martel, onder-
zoekster aan het Franse onderzoeks-
centrum op het gebied van voeding 
en voedselveiligheid in Parijs (InrA) 
en Dirk Lachenmeier, verbonden aan 
de universiteit van Karlsruhe. Verder 
spreken hoogleraar neurobiologie Guus 
Smit en neuropsycholoog Pieter Jelle 
Vuijk, beiden werkzaam aan de Vu, over 
het effect van alcohol op jonge herse-
nen. Kinderarts Nico van der Lely vertelt 
over zijn ervaringen in de alcoholpoli 
van het reinier de Graaf ziekenhuis in 
Delft. Dagvoorzitter van het congres is 
Henk Smid, directeur van Zonmw.
Meer informatie is te vinden op 
www.stap.nl.

zijn de nieuwe plannen daarmee op de 
lange baan geschoven. De toenemende 
alcoholproblematiek in nederland onder 
zowel ouderen als jongeren vraagt 
om adequate besluitvorming van onze 
politici. Het is treurig dat juist zij het nu 
schromelijk hebben laten afweten. 
Wim van Dalen



Ieder glas alcohol verhoogt het risico op kanker 
Bijzondere aandacht voor de relatie tussen alcohol en kanker op het congres Alcohol en 
Gezondheid
Veel mensen zijn nog niet goed op de 
hoogte van de relatie tussen alcohol 
en kanker. Grootschalig onderzoek 
heeft echter uitgewezen dat ieder glas 
alcohol het risico op kanker verhoogt. 
In 2007 heeft het International Agency 
for Research on Cancer (IARC) de stof 
alcohol (ethanol) geclassificeerd in de 
hoogste groep wat betreft carcinogeni-
teit (Groep 1), namelijk: ‘kankerverwek-
kend voor mensen’. Deze conclusie is 
gepubliceerd in het gerenommeerde 
tijdschrift The Lancet Oncology. 

Twee andere organisaties, de World 
Cancer research Fund (WCrF) en het 
American Institute for Cancer research 
(AICr) hebben een systematische over-
zichtsstudie uitgevoerd van ongeveer 
7000 studies naar de relatie tussen 
alcohol en kanker. Ook dit onderzoek 
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 onderzoeks-
instituten wordt getrokken is dat het 
bewijs dat alcohol verschillende soorten 
kanker veroorzaakt sterker is geworden 
dan midden jaren ’90. Voor mond-, keel- 
strottehoofd-, slokdarm- en borstkanker 
is het bewijs ‘overtuigend’. 

Bij mannen is dat tevens voor darm-
kanker het geval. Ook de relatie met 
leverkanker is ‘waarschijnlijk’. De onder-
zoekers concluderen dat de data geen 
veilige ondergrens laten zien van alco-
holinname. 

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

Gegeven deze resultaten is het vanuit 
het oogpunt van kankerpreventie het 
beste om helemaal geen alcohol te con-
sumeren. Dit wordt op de website van 
het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 
(www.wcrf.nl) ook duidelijk gecommu-
niceerd. Het advies van de WCrF luidt 
letterlijk: “Om kanker te voorkomen, 
kunt u het beste geen alcohol drinken. 
Als u toch wilt drinken, beperk het aan-
tal glazen alcohol per dag dan tot 2 voor 
mannen en 1 voor vrouwen. 
Het wetenschappelijke rapport over 
kankerpreventie erkent dat een matig 
gebruik van alcohol kan beschermen 
tegen hart- en vaatziekten. maar de 
voordelen wegen alleen op tegen de 
nadelen bij mensen met een verhoogd 
risico op hartaandoeningen. 

Zoals mannen boven de veertig en 
vrouwen na de menopauze”. 
Op het congres over alcohol en gezond-
heid dat STAP organiseert op 23 sep-
tember 2010 wordt ruim aandacht 
besteed aan het thema alcohol en kan-
ker. 

Begin 2009 is het Kennisinstituut Bier 
opgericht. Volledig gefinancierd door 
de brouwers pretendeert het instituut 

“een wetenschappelijke instituut te zijn 
op het gebied van verantwoorde bier-
consumptie in relatie tot gezondheid. 
Het wil gedegen, wetenschappelijke 
kennis over verantwoorde biercon-
sumptie en gezondheid toegankelijk 
en toepasbaar maken”. 
Het bierinstituut geeft aan de richt-
lijnen Goede Voeding 2006 van de 
Gezondheidsraad als uitgangspunt te 
nemen. De penningmeester van het 
instituut is de algemeen directeur van 
Heineken. Ook een aantal Wageningse 
hoogleraren zitten in het bestuur. eind 
2009 bracht het instituut haar eerste 
voorlichtingsproduct uit: de Bierwijzer. 
De Bierwijzer moet mensen in één 
oogopslag inzicht geven in het aantal 
calorieën dat ze binnen krijgen bij een 
hapje en een drankje. 

STAP schrijft open brief aan Kennisinstituut Bier
Nieuw instituut gefinancierd door bierbrouwers

Uit deze grafiek blijkt dat de kans 
dat alcoholgebruik leidt tot bepaalde 
ziekten reeds vanaf het drinken van 
het eerste glas toeneemt. 
(bron: Anderson & Baumberg: 
Alcohol in Europe; a Public Health 
Perspective 2006). 

Invloed van alcoholgebruik op het 
ontstaan van ziekten 

Volgens STAP werd er op de Bierwijzer 
tot tweemaal toe op onjuiste wijze 
gerefereerd aan het rapport van de 
Gezondheidsraad over matig alcohol-
gebruik. Op de Bierwijzer werd aange-
geven dat matig alcoholgebruik ‘in een 
gezonde leefstijl past’ en dat er voor 
een man twee glazen per dag wordt 
‘geadviseerd’ en voor een vrouw één. 
er werd niet gesproken over niet-drin-
kers en risicogroepen. De boodschap op 
de Bierwijzer wekte sterk de indruk dat 
mensen werden aangespoord om dage-
lijks te drinken, omdat dit zou passen in 
een gezonde leefstijl. Dit is echter niet 
wat de Gezondheidsraad in haar rapport 
heeft gesteld. 

STAP heeft met een open brief het 
Kennisinstituut Bier gewezen op de 
onjuiste formulering en aangedrongen 
op een aanpassing. Hier heeft het insti-
tuut gehoor aan gegeven. 

uit dit eerste product blijkt dat ver-
spreiding van ‘gedegen wetenschap-
pelijke kennis over bierconsumptie 
en gezondheid’ niet zonder meer van 
het Kennisinstituut Bier verwacht mag 
worden. Omdat het advies van de 
Gezondheidsraad regelmatig verkeerd 
wordt geciteerd, heeft de raad in april 
een ‘mededeling’ op haar website 
geplaatst over matig alcoholgebruik. 
Het letterlijke advies van de raad luidt 
als volgt: “Als je alcohol gebruikt, doe 
het dan met mate. Als je niet drinkt 
wordt niet aanbevolen om te gaan 
drinken. Het kan namelijk nooit wor-
den uitgesloten dat dit kan leiden tot 
gewenning en overmatig gebruik. 
De Gezondheidsraad geeft aan dege-
nen die alcohol gebruiken het advies 
om dit te beperken tot twee stan-
daardglazen (mannen) of één stan-
daardglas (vrouwen) per dag”. 



Alcoholreclame in Oeganda
STAP was dit voorjaar actief betrok-
ken bij een onderzoek van de 
Wereldgezondheidsorganisatie naar 
alcoholreclame in o.a. Oeganda.
Dit onderzoek wijst uit dat alcoholrecla-
me in Oeganda prominent aanwezig is. 
Juist in een land dat disproportioneel 
getroffen wordt door alcoholgerelateer-
de schade, zet de alcoholindustrie alle 
denkbare marketing instrumenten in. 

In Afrika hanteert de alcoholindustrie
marketing instrumenten die in neder-
land als onethisch zouden worden 
gekenmerkt. Zo domineren in Oeganda 
immense billboards en posters het 
straatbeeld in de hoofdstad Kampala. 
mediatrainingen voor journalisten, 
anti-aids campagnes en schoon water 
programma’s worden door alcohol-
producenten opgezet om de algemene 
beeldvorming rond alcohol en alcohol-
producenten positief te stemmen. 
nationale brouwerijen in Oeganda zijn 
opgekocht door internationale alcohol-
producenten als Diageo (bekend van 
o.a. Guinness en Smirnoff) en SABmiller 
(bekend van o.a. Grolsch). 

reclame-uitingen die volgens de eigen 
regels van de grote producenten niet 
zijn toegestaan in Westerse landen, wor-
den wel ingezet in Oeganda. Wettelijke 
alcoholreclame beperkingen ontbreken 
in dit land. Toch zijn juist deze wettelijke 
beperkingen nodig om kwetsbare groe-
pen te beschermen. Alcoholconsumptie 
vergroot namelijk problemen als seksu-
eel overdraagbare ziekten, armoede en 
geweld. 

Volgens cijfers van de Wereld 
Gezondheidsorganisatie (2004) is 
Oeganda het land waar wereldwijd de 
meeste alcohol wordt gedronken. 

Een alcoholposter recht voor een basisschool in Kampala, Oeganda

Alcoholreclame domineert vaak letterlijk het straatbeeld in Oeganda

STAP is een experimentele samen-
werking aangegaan met collega-
organisatie UYDEL (Uganda Youth 
Development Link) in Kampala, 
Oeganda. 

STAP probeert op deze wijze beschei-
den bij te dragen aan de totstandko-
ming van een beter alcoholreclamebe-
leid in Oeganda. 

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van   
het alcoholbeleid in Afrika? 

STAP traint de medewerkers van 
uYDeL, geeft concrete adviezen over 
alcoholbeleid en ondersteunt bij onder-
zoek naar alcoholreclame. 

Als u hieraan wilt bijdragen dient u bij 
uw gift te vermelden: 
STAP en OEGANDA. 
In de komende nieuwsbrieven zal STAP 
aandacht besteden aan de voortgang 
van deze samenwerking. 

Avalon de Bruijn en Wim van Dalen (STAP) op 

bezoek bij het team van UYDEL in Kampala 

(Oeganda).



 Steun STAP

STAP is een onafhankelijk kennisin-
stituut dat zich inzet voor effectief 
alcoholbeleid en voor publieke 
bewustwording van de gezond-
heidsrisico’s van alcohol.

Dit is in het kort de missie van 
STAP.
De belangrijkste taak van STAP 
betreft het beïnvloeden van het 
alcoholbeleid van de landelijke 
overheid en de gemeenten. In toe-
nemende mate is STAP actief op 
europees niveau. 
Voor de concrete beleidsadviezen 
probeert STAP een draagvlak te 
verkrijgen in de samenleving.

Voorbeelden van deze adviezen 
zijn:
•	 Het	consequent	handhaven	van	

de leeftijdsgrens bij de alcohol-
verstrekking

•	 Invoering	van	een	leeftijdsgrens	
van 18 jaar wat betreft de ver-
koop van alcohol

•	 Geen	prijskortingen	voor	bier	in	
de supermarkt

•	 Een	verbod	op	alcoholreclame.

Wat STAP betreft, heeft iedere bur-
ger recht op duidelijke en eerlijke 
informatie over de gezondheidsri-
sico’s van alcoholgebruik.

Op de website www.stap.nl krijgt 
u toegang tot alle informatie met 
fact-sheets, rapporten, open brie-
ven en persberichten van STAP.

Steun STAP in haar werk 
en word donateur!
u kunt een bijdrage voor het werk 
van STAP overmaken op InG 
291066. 
Als u minimaal € 25,- per jaar bij-
draagt, ontvangt u daarvoor per 
e-mail regelmatig nieuwsberichten 
en minimaal 2 keer per jaar een 
nieuwsbrief.

Colofon
Juli 2010
STAP, nederlands instituut voor 
alcoholbeleid
Postbus 9769, 3506 GT utrecht
T: +31 (0)30-6565 041
F: +31 (0)30-6565 043
e: info@stap.nl
I: www.stap.nl

Thema websites van 
STAP 

•	 www.alcoholenzwangerschap.nl
•	 www.alcoholbeleid.nl
•	 www.alcoholreclame.nl
•	 www.alcoholvrijeomgeving.nl
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In 2007 introduceerde STAP de alco-
holvrije school. Inmiddels is de alco-
holvrije school een breed gedragen 
concept in nederland. Zowel indivi-
duele scholen als gemeenten kiezen 
ervoor om na te streven dat de omge-
ving van middelbare scholieren geheel 
alcoholvrij wordt: geen alcohol meer 
op schoolfeesten en op werkkampen. 
moeilijker is het voor scholen om ook 
de lerarenkamer en het eindexamen-
feest alcoholvrij te maken. uit een 
onderzoek van STAP uit 2009 bleek dat 
er nog veel scholen zijn zonder een 
duidelijk alcoholbeleid. Ook drinkt een 
derde van de leerlingen onder de 16 
jaar alcohol op een schoolfeest. Voor 
STAP zijn er dus voldoende redenen 
om dit project krachtig voort te zetten. 

Op de website alcoholvrijeomgeving.nl 
promoot STAP goede alcoholvrije initi-
atieven. Het muurhuizen College te 
Amersfoort is een voorbeeld van een 
goed initiatief. Deze school is volledig 
alcoholvrij en heeft hiervoor het keur-
merk ‘Wij zijn alcoholvrij’ van de 
gemeente Amersfoort ontvangen. 

In 2010 onderzoekt STAP in hoeverre 
gezinscampings willen meewerken om 
jongeren onder de 16 niet in aanraking 
te doen komen met alcohol. STAP is 
op zoek naar goede voorbeelden: cam-
pings die in de kampwinkel de leeftijds-
grenzen goed in acht nemen en niet 
toestaan dat jongeren onder de 16 op 
het campingterrein alcohol gebruiken. 
natuurlijk zullen ouders ook moeten 
meewerken. 

Steeds meer scholen  
alcoholvrij! 
…. en hoe staat het met de 
gezinscampings? 

Voormalig wethouder van Daalen van de gemeen-

te Amersfoort overhandigt het Muurhuizen College 

als eerste school in Amersfoort het keurmerk ‘Wij 

zijn Alcoholvrij’. 

•	 Op	24	maart	heeft	STAP	een	pre-
sentatie over lokaal alcoholbeleid 
gehouden op een regionale confe-
rentie in de regio West-Veluwe. 

•	 Op	20	april	heeft	STAP	een	mas-
terclass Lokaal Alcoholbeleid geor-
ganiseerd voor 40 medewerkers 
van de zeven gemeenten in de 
Oosterschelde regio en de omlig-
gende gemeenten. 

•	 Op	22	april	heeft	STAP	tijdens	een	
provinciale alcoholconferentie van 
de provincie noord-Holland een 
inleiding verzorgd over effectief 
lokaal alcoholbeleid. ruim 250 
bezoekers woonden de conferentie 
bij. 

•	 Joost	Mulder	is	als	adviseur	betrok-
ken bij het project Fris Valley in de 
Gelderse Vallei regio. STAP heeft 
daar o.a. een regionale conferentie 
georganiseerd. Zie ook de website 
www.frisvalley.nl 

•	 Voor	de	regio	Zuid-Holland	Zuid	
heeft STAP een nieuw werkplan 
gemaakt voor het alcoholproject 
‘Verzuip jij je toekomst!?’ Op het 
nieuwe plan is enthousiast gerea-
geerd en de eerste concrete activi-
teiten zijn inmiddels uitgevoerd.

•	 Voor	het	Europese	project	Building	
Capacity heeft STAP een europese 
handleiding lokaal alcoholbeleid 
geschreven. De handleiding vat alle 
kennis op het gebied van integraal 
lokaal alcoholbeleid samen. STAP 
werd daarbij ondersteund door 6 
deskundigen uit Duitsland, Zweden, 
Ierland en Schotland. 

•	 Begin	juni	heeft	STAP	een	succes-
volle studiereis georganiseerd voor 
een gevarieerde groep van ruim 20 
deelnemers naar Stockholm. Doel 
van de reis was om kennis te maken 
met theorie en praktijk van de hand-
having van de alcoholwetgeving in 
Zweden. 

•	 Op	22	juni	heeft	STAP	op	de	
4de ‘european Alcohol Policy 
Conference’ van eurocare in Brussel 
de resultaten gepresenteerd van 
het FASe project (Focus on Alcohol 
Save environments). Dit door de 
europese Commissie medegefi-
nancierde project is uitgevoerd 
in samenwerking met 5 europese 
landen en werd gecoördineerd door 
STAP. Het project heeft een belang-
rijke wetenschappelijke basis gelegd 
onder de stelling dat de zelfregule-
ring van de alcoholindustrie jonge-
ren onvoldoende beschermt tegen 
de schadelijke invloeden van alco-
holreclame. Tijdens de workshop 
van STAP op dit congres bleek ook 
dat de europese regelgeving een 
totaal verbod op alcoholreclame 
niet in de weg staat. 

STAP ACTIEF 


