
ALCOHOL & GEZONDHEID 
De wetenschap 

Dr. ir. Trudy Voortman 
trudy.voortman@erasmusmc.nl 



Over deze lezing 

 Alcoholgebruik in Nederland en in deze zaal 
 Alcohol en gezondheid 
 Overmatig alcoholgebruik 
 Matig alcoholgebruik 
 Gezond alcoholgebruik?  
 

 
 
 
 
 
 



Over mij 

 Voedingswetenschapper 
 Moleculair -> epidemiologisch onderzoek 

 
 



Over jullie 

 Wie drinkt er wel eens alcohol? 
 
 Wie drinkt er gemiddeld meer dan 1 glas per dag? 

 
 

 
 

 Vergeleken met de rest van NL? 
 
 
 
 
 
 



Over Nederland 

 Wie drinkt er wel eens alcohol? 
 79.5% van de Nederlanders 
 Wie drinkt er gemiddeld meer dan 1 glas per dag? 
 59.9% van de Nederlanders 

 
 

 

Alcohol bij personen van 18 jaar en ouder in 2017 
Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor, CBS, RIVM, Trimbos 

 

 
 
 
 
 



Bronnen 
• Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 

• Volwassnen 
• Elk jaar 

• Voedseldconsumptiepeiling 
• “wat eet Nederland” 
• Twee 24-uurs recalls 
• Laatste 2012-2016 

 

Over Nederland 



Over Nederland 

 Wie drinkt er wel eens alcohol? 
 79.5% van de Nederlanders 
 Wie drinkt er gemiddeld meer dan 1 glas per dag? 
 59.9% van de Nederlanders 

 
 

 Wie, waar, en wanneer?  
 
 
 
 
 



VCP 2012-2016 

Wanneer? 



Waar?  

VCP 2012-2016 



Wie? 

 Wie drinkt er wel eens alcohol? 
 79.5% van de Nederlanders 
 

 
 
 
 

% in 2017 wel eens 
alcohol gedronken  

Totaal 79,5 
Geslacht   
man 
vrouw 
Leeftijd 
18-34 jaar 
35-49 jaar 
50-64 jaar 
65 jaar en ouder 
Herkomst 
autochtoon 
westerse allochtoon 
niet-westerse allochtoon 
Opleidingsniveau 
basisonderwijs 
vmbo, mbo1 
havo, vwo, mbo2,3,4 
hbo, wo 

% in 2017 wel eens 
alcohol gedronken  

Totaal 79,5 
Geslacht   
man 84,3 
vrouw 74,8 
Leeftijd   
18-34 jaar 83,4 
35-49 jaar 79,4 
50-64 jaar 80,0 
65 jaar en ouder 74,3 
Herkomst   
autochtoon 84,1 
westerse allochtoon 76,9 
niet-westerse allochtoon 48,3 
Opleidingsniveau   
basisonderwijs 56,6 
vmbo, mbo1 72,0 
havo, vwo, mbo2,3,4 81,1 
hbo, wo 88,2 

% in 2017 wel eens 
alcohol gedronken  

Totaal 79,5 
Geslacht   
man 84,3 
vrouw 74,8 
Leeftijd   
18-34 jaar 
35-49 jaar 
50-64 jaar 
65 jaar en ouder 
Herkomst 
autochtoon 
westerse allochtoon 
niet-westerse allochtoon 
Opleidingsniveau 
basisonderwijs 
vmbo, mbo1 
havo, vwo, mbo2,3,4 
hbo, wo 

% in 2017 wel eens 
alcohol gedronken  

Totaal 79,5 
Geslacht   
man 84,3 
vrouw 74,8 
Leeftijd   
18-34 jaar 83,4 
35-49 jaar 79,4 
50-64 jaar 80,0 
65 jaar en ouder 74,3 
Herkomst 
autochtoon 
westerse allochtoon 
niet-westerse allochtoon 
Opleidingsniveau 
basisonderwijs 
vmbo, mbo1 
havo, vwo, mbo2,3,4 
hbo, wo 



Over jullie 

 Wie drinkt er wel eens alcohol? 
 
 Wie drinkt er gemiddeld meer dan 1 glas per dag? 

 
 Wie van jullie drinkt wel eens meer dan goed is voor z’n gezondheid?  

 
 

 
 
 
 
 



Alcohol & gezondheid: korte termijn 



Alcohol & gezondheid: korte termijn 
 Uitdroging 
 Ontremming 
 Lagere reactiesnelheid 
 Verminderde motorische 

controle 
 …. 

 

 Kater 
 Verkeersongelukken 
 Onveilige seks 
 …. 

 
 



Alcohol & gezondheid: lange termijn 
 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 2012:  
• In 2012, about 3.3 million net deaths, or 5.9% of all global deaths, were 

attributable to alcohol consumption. 
• Alcohol use is a component cause of more than 200 disease and injury conditions 



Alcohol & gezondheid: lange termijn 
 Hoge bloeddruk 
 Leververvetting 
 Overgewicht 
 Hart- en vaatziekten 
 Kanker 

 
 

 
 



Alcohol & de lever 



Alcohol & overgewicht 
Alcohol: 7 kcal/gram 
(vet 9; eiwit 4; koolhydraten 4 kcal/g) 

 
Alcoholische dranken 
 
 

241 kcal 



Alcohol & hart- en vaatziekten 
 

• Hoger HDL cholesterol 
• Hogere bloeddruk 
• Meer hartritmestoornissen 
 

• ↑ Hersenbloedingen 

• ↑ Hartfalen 

• ? Coronaire hartziekten 



Alcohol & kanker 



Alcohol en borstkanker 



Maar een klein beetje alcohol dan? 

• De beroemde “J-curve” ? 
 
 



Interventies in voedingsonderzoek 

• Intervention versus placebo 
• Blinding 
• Duration 
• Compliance 
• Ethical problems 

 



Andere vormen van voedingsonderzoek 

Elk vorm heeft andere voor- en nadelen 



Mensen die geen alcohol drinken?  
Waarom drinken zij niet? 
Observationele studies -> bias en confounding 

% dat wel eens drinkt  
Totaal 79,5 
Geslacht   
man 84,3 
vrouw 74,8 
Leeftijd   
18-34 jaar 83,4 
35-49 jaar 79,4 
50-64 jaar 80,0 
65 jaar en ouder 74,3 
Herkomst   
autochtoon 84,1 
westerse allochtoon 76,9 
niet-westerse allochtoon 48,3 
Opleidingsniveau   
basisonderwijs 56,6 
vmbo, mbo1 72,0 
havo, vwo, mbo2,3,4 81,1 
hbo, wo 88,2 



Andere vormen van voedingsonderzoek 

Confounding, bias 
Elk vorm heeft andere voor- en nadelen 

 
Bewijs van verschillende studies 

samennemen 
 



Alcohol & Gezondheid 
• Alcohol kan het risico op enkele typen hart- en vaatziekten misschien verlagen maar niet zo 

sterk als we vroeger dachten.  
• Tegelijkertijd vergroot alcoholgebruik het risico op vele andere ziekten. 

 
• Netto: geen gezondheidswinst bij lage alcoholconsumptie 
 

 aanbevelingen? 



Aanbevelingen alcohol 
Richtlijnen Goede Voeding, Gezondheidsraad: 
• Review van de wetenschappelijke literatuur, elke 10 jaar 
• Op basis van RCTs en prospectief cohortonderzoek 
• Gebaseerd op het voorkomen van de 10 meestvoorkomende ziekten in Nederland 
 
 



Aanbevelingen alcohol 

Wie van jullie houdt zich 
aan deze richtlijnen? 



En wat is eigenlijk 1 glas?  

ml per glas, 
blikje of fles 

alcohol 
percentage ml alcohol gram alcohol 

aantal 
standaard 
glazen 

Bierglas 250 5% 12,5 10 1 
Bierblikje 330 5% 16,5 13,2 1,3 

Bier 1/2 liter 500 5% 25 20 2 

Wijnglas 100 12% 12 9,6 1 
Wijnfles  750 12% 90 72 7 

1 standaardglas alcoholische drank bevat 12 ml of 10 gram alcohol  



Opvolgen van de adviezen 

 Wie drinkt er wel eens alcohol? 
 79.5% van de Nederlanders 
 
 Wie drinkt er gemiddeld meer dan 1 glas per dag? 
 59.9% van de Nederlanders   houden zich dus niet aan de richtlijn  
 
  
 

 
 
 
 
 



% dat wel eens drinkt  % dat voldoet aan de 
richtlijn 

Totaal 79,5 40,1 
Geslacht     
man 84,3 29,3 
vrouw 74,8 50,6 
Leeftijd     
18-34 jaar 83,4 30,3 
35-49 jaar 79,4 39,2 
50-64 jaar 80,0 39,6 
65 jaar en ouder 74,3 53,3 
Herkomst     
autochtoon 84,1 35,7 
westerse allochtoon 76,9 43,3 
niet-westerse allochtoon 48,3 69,2 
Opleidingsniveau     
basisonderwijs 56,6 62,3 
vmbo, mbo1 72,0 50,6 
havo, vwo, mbo2,3,4 81,1 39,0 
hbo, wo 88,2 32,8 

Drinkers: wel eens alcoholhoudende drank gedronken afgelopen 12 maanden  
Richtlijn: richtlijn alcoholgebruik van de Gezondheidsraad van <= 1 glas alcohol per dag 



Hoe kunnen we dit verbeteren? 
En wie is verantwoordelijk?  



Take home messages 
• 80% van de Nederlanders drinkt wel eens alcohol 

 
• Alcohol verhoogt het risico op veel ziekten 
• Een beetje alcohol beschermt mogelijk tegen bepaalde subtypen hart- en vaatziekten 

 
• Alles samen genomen is alcohol niet goed voor de gezondheid 
• Maar een klein beetje is misschien ook niet meteen heel slecht  
• Het advies is daarom: "Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag."  

 
• Slechts 40% van de Nederlanders houdt zich aan dit advies! 
• Hoe kunnen we dit verbeteren? 
 



Dank voor jullie aandacht! 
 

trudy.voortman@erasmusmc.nl 
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