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Telegraaf (2009): “20 redenen om bier te drinken”

1. Bier is goed tegen hartinfarcten
Een bierdrinker loopt 40 tot 60 procent minder risico op
een hartinfarct dan geheelonthouders. Een halve liter bier
per dag geldt als maatstaf.

2. Bier beschermt je tegen een beroerte
De bestanddelen van bier voorkomen dat je bloed gaat
klonteren.

3. Bier is goed voor je bloeddruk
Artsen uit Nederland en van de universiteit van Harvard
hebben aangetoond dat een gematigd bierverbruik je
bloeddruk onder controle houdt, aldus het Laatste Nieuws.

4. Bier kan diabetes verhinderen
Bierdrinkers hebben zelden te kampen met suikerziekte
(diabetes mellitus).

5. Bier verbetert je geheugen
Bierdrinkers maken minder kans op Alzheimer en
dementie.

6. Bier bezorgt je stevige botten
Bier heeft een positieve invloed op je beendergestel en
beschermt tegen osteoporose.

7. Bier laat je langer leven
Wie een of twee glazen bier per dag drinkt, leeft langer.

8. Bier is goed tegen diarree
De microculturen in bier bestaan uit azijn- en melkzuren.
Deze stoffen beperken de cultuur van darmkiemen die
diarree veroorzaken.

9. Bier helpt tegen stress

Onderzoekers van de universiteit van Montreal hebben
vastgesteld dat een paar glazen bier per dag de druk op
het werk doen afnamen. Niet-drinkers zouden met meer
stress te kampen hebben.

10. Bier voorkomt nier- en galstenen

Finse onderzoekers beweren dat het magnesiumgehalte in
een halve liter bier het risico op nierstenen met 40 procent
doet afnemen.
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Vervolg “20 redenen om bier te drinken”

• 11. Bier helpt tegen slaapstoornissen
Hop is een natuurlijk kalmeringsmiddel. ’s Avonds een glas bier drinken blijkt een afdoend slaapmiddel te zijn.

• 12. Bier kan je beschermen tegen kanker
Bier bevat polyfenolen die de groei van tumoren in toom houden.

• 13. Bier zorgt voor een schone huid
Bepaalde vitaminen in bier regeneren de huid en zijn goed voor de opbouw van pigment. Je huid wordt gladder en meer flexibel.

• 14. Bier is goed tegen verkoudheden
Wie warmt bier drinkt, is minder snel verkouden. Warm gerstenat bevordert de bloedsomloop en de ademhaling, helpt tegen gewrichtspijn
en versterkt je immuunsysteem. Tip: verwarm een flesje bier au bain- marie en leng aan met vier lepels honing.

• 15. Bier beschermt zwangere vrouwen
Een gebrek aan foliumzuur kan een oorzaak zijn van vroeggeboorte en misvormingen van de foetus. Een liter bier bevat meer dan onze
dagelijkse behoefte. Alcoholvrij bier is bijgevolg een aanrader voor zwangere vrouwen.

• 16. Bier scherpt de eetlust aan
De bestanddelen van hop, het koolzuur en de alcohol in bier stimuleren de spijsverteringssappen en stimuleren de eetlust.

• 17. Bier voorkomt maagzweren
Anderhalve liter bier per week remt de aangroei van bacteriën (helicobacter pylori) die een ontsteking van de maagwand kunnen
veroorzaken waardoor het risico op maagzweren afneemt.

• 18. Bier is een snelle dorstlesser
De bestanddelen van bier zorgen er voor dat je dorst sneller gelest wordt dan wanneer je een glas helder, fris water drinkt.

• 19. Bier helpt je afvallen
Studies tonen aan dat mensen die - weliswaar met mate - bier drinken, minder overgewicht vertonen dan niet-drinkers. Bier bevordert
immers de stofwisseling. Een glas bier bevat bovendien minder calorieën dan bijvoorbeeld dezelfde hoeveelheid appelsap.

• 20. Bier zorgt voor mooier haar
Bier bevat mineralen en vitaminen die je haar verzorgen. Een ’bierspoeling’ geeft je haar meer kracht en volume. En geen paniek: de
biergeur is na enkele minuten vervlogen.
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Ongenuanceerde informatie over alcohol

• Kom je tegen voor alle soorten drank (bier, wijn, sterk)

• Ook gegenereerd door alcoholproducenten

• Zoomt meestal in op één onderzoek, naar één specifieke ziekte

• Kijkt niet naar de risico’s die gepaard gaan met alcoholgebruik

• Geeft geen totaalbeeld van alcoholgerelateerde gezondheidsschade

• Kijkt niet naar kwetsbare doelgroepen (vrouwen, jongeren etc.)

• Kijkt niet naar genetische factoren

• Leidt tot verwarring over het ‘echte’ effect van alcohol

• Wat nog te geloven als consument?

Wat is waar?
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Achtergrond: Netto effect van alcohol
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Alcoholgerelateerde sterfgevallen - totaalplaatje

Analyse in The Lancet (2009)

Hart- en vaatziekten

Aantal voorkómen sterfgevallen
door hart- en vaatziekten = 215.000
wereldwijd

 Echter, het aantal sterfgevallen
door hart- en vaatziekten is ruim
2,5x zo hoog: 545.000 wereldwijd.

Netto effect alcohol

Totale aantal mensen met een
voordelig effect van alcohol =
227.000 wereldwijd

Echter, totale aantal mensen
wereldwijd dat sterft door een
alcoholgerelateerde oorzaak ligt
11x zo hoog: 2.482.000

Kortom: voordelen alcohol
wegen bij lange na niet op tegen
de nadelen. Rehm et al., (2009). The Lancet, Vol. 373, 2223-2233.
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Alcoholgerelateerde aandoeningen

• Alcohol wordt geassocieerd met ruim 60 verschillende ziekten, bv.:
– diverse vormen van kanker (o.a. darmkanker en borstkanker)

– verslaving

– hart- en vaatziekten

– levercirrose

– maag- en alvleesklierontsteking

– etc. (Rehm et al., 2003)

• Alcoholgebruik ook vaak samen met diverse psychische stoornissen, bv.:
– angststoornissen

– depressie

– zelfmoord

(WHO, 2001)

• En met sociale problemen, bv.:
– huiselijk geweld

– rijden onder invloed

– financiële en werk-gerelateerde problemen

(WHO, 2001)
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Maatschappelijke kosten alcoholgebruik

• Economische kosten in de EU: 125 miljard euro per jaar (Anderson & Baumberg, 2006).

• 1,3% BNP (vergelijkbaar met tabak)

• Immateriële kosten EU: ± 270 miljard euro per jaar (Anderson & Baumberg, 2006).

• De totale economische kosten zijn vier maal zo hoog als de totale opbrengst
van alcoholaccijnzen in de EU-lidstaten (Cnossen, 2006).

• Fiscaal hoogleraar Cnossen (CPB) concludeert:

“De EU lijkt te berusten in een formidabel alcoholprobleem” (p. 3).

• In alle EU lidstaten, op één na, draait de drinker niet op voor de door hemzelf
veroorzaakte kosten.

 Conclusie o.a. Rehm et al. (2009): Alcohol is een van de belangrijkste
‘te voorkomen risicofactoren’. De auteurs dringen aan op maatregelen
om ziektelast en alcoholgerelateerde kosten terug te dringen.
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Voorbeelden van ongenuanceerde
publieksinformatie door de alcoholindustrie
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Voorbeelden van ongenuanceerde
publieksinformatie door de alcoholindustrie

• Algemeen: Stichting Alcohol Research (SAR)

• Bier

– Kennisinstituut Bier

• Wijn

– Wijnjournalist Harold Hamersma

– Ilja Gort met La Tulipe

– Productschap Wijn

• Sterke Drank

– VIP campagne ‘Smaak verschilt, alcohol niet’
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Stichting Alcohol Research (SAR)

• Opgericht in 1981, door bier, wijn & gedistilleerd

• De SAR: “levert wetenschappelijk onderbouwde informatie over de
gezondheidseffecten van verantwoorde alcoholconsumptie” (Bron:
alcoholengezondheid.nl)

• Structureel samenwerkingsverband met TNO (“TNO heeft een onafhankelijke
en leidende rol in het initiëren en uitvoeren van het onderzoek”).

• Toespitsing van het onderzoek:
– Voorkomen diabetes type 2

– Voorkomen hart- en vaatziekten

• Geen focus op overige, vaker voorkomende ziektebeelden waarop alcohol
een negatief effect heeft (bv kanker, leveraandoeningen, verslaving, etc.)

• Onderzoek gefinancierd door industrie bias in beeldvorming

• Alcohol lijkt veel positieve effecten te hebben!

12



‘Verantwoord’ vs ‘Aanvaardbaar’ drinken

• ‘Postitief’ vs. ‘Risicobeperkend’

• Stichting Verantwoord Alcoholgebruik

• ‘Enjoy Heineken Responsibly’

• Bacardi & Responsible Drinking
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Kennisinstituut Bier

• In 2009 door de brouwers, betalen jaarlijks € 250.000

• Bestuur: Heineken, CBK, 3 hoogleraren (Kok-WUR; Astrup-Kopenhagen, v/d Pligt-UvA)

• Op Kennisinstituutbier.nl:
– Doel: “Gedegen, wetenschappelijke kennis over verantwoorde bierconsumptie en gezondheid

toegankelijk en toepasbaar maken”

– “De wetenschappelijke Richtlijnen Goede Voeding 2006 van de Gezondheidsraad vormen
hierbij het uitgangspunt”

• Eerste product: Bierwijzer (informatie over aantal calorieën v/e hapje en drankje)

• Bedoeld als voorlichtingsmateriaal voor professionals zoals (para)medici,
voedingsvoorlichters en beleidsmakers
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Bierwijzer: onjuiste referentie naar Gezondheidsraad

• Voorkant:
– “Alcoholhoudende dranken passen in

een gezonde leefstijl, mits je met mate
drinkt”.

– “De Gezondheidsraad adviseert
maximaal 2 standaardglazen
(mannen) of één standaardglas
(vrouwen) per dag”.

• Achterkant:
– "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".

 Echter: dergelijke adviezen heeft
de GR nooit gedaan.

De Bierwijzer v/h Kennisinstituut Bier
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Mededeling Gezondheidsraad
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Kortom:

• Matige alcoholconsumptie als ‘onderdeel van gezonde leefwijze’ is geen
correcte weergave

• Niet-drinkers mag niet worden aanbevolen alsnog te gaan drinken i.v.m
risico op gewenning/overmatig gebruik

• Drinkers dienen het gebruik te beperken tot 1 glas per dag (vrouwen) of 2
glazen per dag (mannen) (vs. ‘het wordt aanbevolen of geadviseerd te
drinken’ zoals het KIB het formuleert)

 Boodschap wordt door de brouwers op eigen manier geherformuleerd zodat
het lijkt alsof alcohol past binnen een gezonde leefstijl.

• Open brief STAP Bierwijzer vernietigd en opnieuw uitgegeven
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Nieuwe producten Kennisinstituut Bier dubieus

• Regelmatig onjuist geformuleerd.

• In brochure ‘Alcohol in een gezonde
leefstijl’ bv: “De geadviseerde
hoeveelheden leveren geen
gezondheidsrisico’s, terwijl ze het risico
om te overlijden aan hart- en
vaatziekten kunnen verlagen” (p. 3)

• In ‘5 praktische tips voor de
diëtistenpraktijk’ bv: “De
Gezondheidsraad adviseert per dag
maximaal 2 standaardglazen
alcoholhoudende dranken voor mannen
en 1 standaardglas voor vrouwen”.

• De GR hanteert één leeftijdsgrens van
18 jaar, het Kennisinstituut Bier hanteert
16 en 18 jaar. Hierin wordt het rapport
van de GR (uitgangspunt van het KIB)
niet gevolgd.

Brochure ‘Alcohol in een
gezonde leefstijl’

5 tips voor diëtisten
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Wijnjournalist Harold Hamersma

• Schrijver van wijncolumns in Het Parool en HP/De Tijd

• Auteur Wijnalmanak

• Nieuw boek: “Wijnreis door mijn lichaam:

Over de positieve effecten van wijn drinken”

• Brede promotie via radio, tv, kranten, internet, etc.

• Volgens (pseudo wetenschappelijk) onderzoek Hamersma:
– Is alcohol goed voor nagenoeg alle delen van het lichaam die het passeert

– 3 à 4 glazen per dag, m.n. rode wijn is gezond (door de resveratrol)

– Alcohol tijdens zwangerschap niet problematisch

– Verwijst regelmatig naar stukken/onderzoek alcoholindustrie

– Rept niet over risico op verslaving

– Schrijft dat de stof alcohol niet kankerverwekkend is (maar alleen het afbraakproduct)

– Rode wijn ≠ alcohol 

– Refereert nauwelijks naar meta-analyses (selectie van onderzoeken met ‘gunstige’ resultaten?)

– Refereert niet naar Richtlijnen Gezondheidsraad of Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

– Zet hiermee mensen op verkeerde been

– Geeft groen licht aan de wijndrinker om meer te drinken meer schade
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Ilja Gort en La Tulipe

• Bekende wijn(en) van Ilja Gort

• Diverse prijzen bekend bij breed publiek

• Etiket: “Rustig an. Is wijn drinken gezond? De meeste
publicaties bevestigen dit. Niet te veel natuurlijk; 2 à 3
glazen per dag wordt aangeraden” .

• In strijd met NL zelfregulering en EU wetgeving?
– Artikel 6.2 Reclamecode Alcoholhoudende dranken:

“Reclame voor alcoholhoudende dranken mag niet verwijzen naar
mogelijke voor de gezondheid gunstige effecten van het nuttigen van
alcoholhoudende drank”.

– Artikel 4.3 Verordening (EG) Nr. 1924/2006:

“Dranken met een alcoholgehalte van
meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet
voorzien zijn van gezondheidsclaims”.

• Reclame Code Commissie
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Productschap Wijn

• Brochure ‘Wijn en Gezondheid’

• Geeft informatie over voor- en nadelen alcohol

• “Regelmatig matig wijn drinken is goed voor de gezondheid”

• “Verantwoord wijn drinken”

– Vrouwen: 1 à 2 glazen/dag

– Mannen: 2 à 3 glazen/dag

• “Matig wijn drinken helpt

ontspannen en vermindert angst”
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Sterke drank campagne:
“Smaak verschilt, alcohol niet”

• VIP = Vereniging van Importeurs en Producenten van gedistilleerde dranken

• Onderzoek: 42% denkt sterke drank schadelijker dan bier

• Campagne “Smaak verschilt, alcohol niet”, via internet, krant, radio, free cards

• ‘Misverstand’: standaard consumptie (1 glas bier = 1 glas sterk = 1 glas wijn)

• Doel: sterke drank consumptie omhoog

• Echter:

In praktijk geen ‘standaard consumptie’ meer
(thuisconsumptie, nieuwe producten, verschillen tussen landen)

 Risico op verhoogde consumptie sterke drank,
want ‘minder schadelijk’ en verwarring over
standaard consumptie
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Vervolg VIP campagne

• Free cards in kroegen

• “Hoe sterker de drank, hoe groter de
kater?

•  “Niet waar”

• Afzender onduidelijk: Drinkwijzer.info

• Twijfel zaaien over effect sterke drank

• Kater afhankelijk van hoeveelheid
‘congeners’ (Verster, 2006; 2008)
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Relatie ‘congeners’, type drank en kater

• Congeners = bv. kleur en smaakstoffen

• Meer congeners  meer kater

• Nederlands onderzoek:
– Ergste kater door sterk (gevolgd door wijn, bier)

– Minste drankjes voor ‘nodig’ (7 sterk vs. 14 bier)

• VIP stelling “Hoe sterker de drank, hoe
erger de kater?” ‘NEE’ is
ongenuanceerd en onjuist

 Diverse voorbeelden van
ongenuanceerde publieksinformatie Verster et al., (2008), Alcohol & Alcoholism
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Een aantal mythes weerlegd…
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“Een wijntje per dag, vooral rode wijn, is toch
gezond?”

• Onderzoeken verstoord door gezondere leefstijl wijndrinkers

• Effect op HVZ onafhankelijk van type drank (bier, wijn, sterk)

• Effect door ethanol (alcohol), bevestigd door GR en SAR

• Rode wijn bevat veel anti-oxidanten, maar ook ethanol

• Ethanol = carcinogeen (kankerverwekkend) (Baan et al., (2007), Lancet Oncology;

WCRF/AICR report “Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective”, 2007).

• Geen veilige ondergrens. Ieder glas alcohol verhoogt risico op diverse
soorten kanker (bv. borstkanker).

• Gezonde stoffen uit rode wijn (bv. resveratrol) ook in blauwe druiven
en capsules.

 Rode wijn is niet gezond
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“Maar een glas alcohol per dag is toch goed
tegen hart- en vaatziekten?”

Echter:

• Beschermende effect op HVZ pas rond middelbare leeftijd, vrouwen na de
menopauze. Eerder beginnen met drinken voor mogelijk beschermend
effect niet ‘nodig’.

• Effect van alcohol op hart- en vaatziekten treedt m.n. op bij reeds verhoogd
risico op HVZ.

• Belang van regelmatige inname: bij piekdrinken verdwijnt mogelijke
beschermende effect.

• Verschillen in genetische kwetsbaarheid kunnen leiden tot andere
aandoeningen (bv. verslaving of diverse soorten kanker).

• De GR beschrijft in haar rapport diverse andere leefstijlveranderingen om
tot een vermindering v/h sterfterisico te komen, namelijk: gezonder eten,
meer bewegen en stoppen met roken.

 Alcohol tegen HVZ is niet nodig!
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“Geheelonthouders leven toch korter dan mensen
die matig drinken?”

• Diverse onderzoeken hebben dit gevonden

• Vermoeden: beschermend effect matig alcoholgebruik op HVZ

• Echter: ‘confounding’ met leefstijl?

Geheelonthouders zijn t.o.v. matige drinkers gemiddeld:
– armer, lager opgeleid, vaker alleenstaand, ziekelijker, bewegen minder, etc. Andere groep!

– niet volledig statistisch voor te corrigeren

• Geheelonthouders wel juiste controlegroep?
– ‘Misclassificatie error’

– ‘Geheelonthouders’ vaak gestopt met drinken vanwege ziekte (“sick quitter” hypothese).

– Onderzoek Rehm et al. (2008): 52,9% ‘geheelonthouders’ ooit gedronken

– Onderschatting alcoholgerelateerde sterfte (♂ 2-15%, ♀ 2-22%)

– Meta-analyse 54 studies: in error vrije studies geen verband tussen matig alcoholgebruik en
langere levensduur/bescherming HVZ (Fillmore et al., 2006).

• Kwaliteit van leven bij langere levensduur? Ongelukken, ziektes (Corrao et al.,

2004).

 Positieve effect alcohol overschat door ‘confounding’
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“Matig alcoholgebruik past in een gezonde leefstijl”

• Wil de alcoholindustrie de consument graag doen geloven

• Wordt niet zo omschreven door de Gezondheidsraad

• Alcohol geen onderdeel van schijf van vijf

 geen noodzakelijk onderdeel zoals bv. groente en fruit!

Hoogleraar Voedingsleer Katan (VU):

“Alcohol is voor het lekker en de pret,

maar ik maak mijzelf niet wijs dat het gezond is”.
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“Roken is goed voor geheugen en concentratie”

Gaan we nu iedereen
aanbevelen om te roken?
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Belang van de industrie bij wetenschappelijk
onderzoek naar gezondheid
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“Doubt is their product”
How industry’s assault on science threatens your health

• Omschreven als: “Een shockerend relaas over hoe
onze overheden en toezichthouders worden ondermijnd
– en onze volksgezondheid in gevaar gebracht – door
onethische corporaties en de wetenschappers die voor
hen werken”.

• “Sound Science” or “Sounds Like Science”?

• Sigaretten executive: “Twijfel zaaien is ons product
omdat het de beste manier is om te concurreren met
het feitenmateriaal dat bekend is bij het grote publiek.
Het is ook de manier om een controverse te creëeren”.

• ‘Bewijs leveren’ vs ‘uit voorzorg handelen’

• Echter: industrie trekt (ongunstig) onderzoek in twijfel:
“Dieronderzoek is niet relevant, menselijk onderzoek
niet representatief en bereiksdata niet betrouwbaar” .

• Door het creëren van onzekerheid en het zaaien van
twijfel wordt regulering voorkomen of uitgesteld. “De
industrie heeft geleerd dat het in twijfel trekken van
onderzoek gemakkelijker en effectiever is dan het in
twijfel trekken van het beleid” .

• Big Tobacco = koning in zaaien van twijfel sterfte!

– (“The Manufacture of Doubt”)
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Tabaksindustrie vs alcoholindustrie

• Analyse documenten alcoholindustrie (Bond et al., 2009; 2010)

• Via Master Settlement Agreement tabak (SABMiller onderdeel van Philip Morris)

• Resultaat: vergelijkbare strategieën van alcohol & tabaksindustrie om
regulering te vertragen/voorkomen:

– losse individuen beschuldigen van het hebben van ‘een probleem’;

– het ontkennen van enige associatie tussen alcoholreclame en consumptie;

– het focussen op minderheidsgroepen;

– het ontwikkelen en geven van voorlichtingsprogramma’s door de industrie;

– het promoten van ‘verantwoord drinken’

• Bond et al (2010): “De alcohol en tabaksindustrie hebben nauw
samengewerkt, informatie gedeeld, hebben vergelijkbare zorgen en
gebruiken vergelijkbare argumenten om hun producten te verdedigen en om
(wettelijke) beperkingen op hun product te voorkomen of vertragen”.
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Belang industrie bij wetenschappelijk onderzoek
naar alcohol en gezondheid

• Wetenschap & Gezondheid als marketingstrategie

• Positief imago alcohol

• “Alcohol = gezond”

• Via wetenschap EU wetgeving over gezondheidsclaims omzeild

• Onderzoek gefinancierd door alcoholindustrie: nadruk op positieve effecten,
niet op de veel vaker voorkomende negatieve effecten

• Zaaien van twijfel: ‘iedere sigaret is schadelijk, een glas alcohol niet’

• Echter: alcohol = kankerverwekkende stof, zonder veilige ondergrens!

 Zo lang mythe “alcohol = gezond”: wet- en regelgeving
vertraagd/uitgesteld!

“Gezonde appelcider” van Heineken
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“Ontnuchterende” cijfers…
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Grofweg helft omzet alcoholindustrie dankzij
schadelijk drinken

• Analyse Baumberg (2009): in diverse landen is de alcoholindustrie voor
grofweg de helft van haar inkomsten afhankelijk van schadelijk drinken.

• Er wordt geschat dat ongeveer 20 à 30% van alle drinkers
verantwoordelijk is voor 80% van de totale alcoholconsumptie (Stockwell

et al., personal communication; Meier et al., 2008).

• Kortom: het grootste deel van de drinkers drinkt matig, maar deze
dragen slechts voor een relatief klein deel bij aan de totale inkomsten
van de alcoholindustrie.

Baumberg (2009). Alcohol & Alcoholism, 44, 523-528

UK
(Baumberg, 2009)

US
(Foster et al., 2003)

Canada
(Stockwell et al., 2005)

Australia
(Stockwell et al., 2008)

Riskant drinken
(> ‘sensible drinking
guidelines’)

82% 46% 61% ---

Binge drinking 55% --- 42% 60%
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Conclusies

• Alcohol = géén onderdeel van een gezonde leefstijl, zoals groente
& fruit

• De alcoholindustrie heeft er belang bij dit wél te doen denken

• Zaaien van twijfel - “Doubt is their product”

• Uitstel effectief beleid kost mensenlevens
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Richtlijnen Aanvaardbaar Alcoholgebruik

Vanwege de vraag naar richtlijnen, richtlijnen voor ‘aanvaardbaar gebruik’:

 Niet meer dan 1 glas per dag voor gezonde, volwassen vrouwen die
ervoor kiezen om te drinken;

 Niet meer dan 2 glazen per dag voor gezonde, volwassen mannen die
ervoor kiezen om te drinken;

 Jongeren onder de 18 jaar wordt het drinken van alcohol ontraden;

 Niet-drinkers mag nooit worden aangeraden alsnog te gaan drinken

Aangevuld met:

 Drink niet iedere dag om gewenning te voorkomen

 Minder = altijd beter (zie WHO, “less is better”)
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Hartelijk dank voor de aandacht!

Vragen?

Email: evandenwildenberg@stap.nl
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