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Aanbeveling Gezondheidsraad aan de lage kant

Richtlijnen Goede Voeding 2006: gelet op 

	 	 in het advies	met	de	nieuwe	
	 richtlijnen	van	de	Gezondheids-
raad	wordt	gesteld	dat	er	gunstige	
en	ongunstige	ontwikkelingen	in	
de	voedselconsumptie	zijn.	Behalve	
ontwikkelingen	in	de	(hoge)	con-
sumptie	van	vet	en	de	(lage)	inname	
van	groente	en	fruit,	wordt	in	de	
samenvatting	gesteld	dat	het	gebruik	
van	alcoholische	drank	bij	velen	op	
een	te	hoog	niveau	ligt.	Hoewel	de	
schadelijke	gevolgen	van	alcoholmis-
bruik	uitgebreid	beschreven	zijn	in	de	
wetenschappelijke	literatuur,	richt	het	
advies	zich	uitsluitend	op	het	gewens-

te	consumptieniveau.	
De	Gezondheidsraad	vindt	dat	er	

anno	2006	-	in	tegenstelling	tot	1986	
toen	de	vorige	richtlijnen	afkwamen	
-	voldoende	wetenschappelijk	bewijs	is	
om	uitspraken	te	doen	over	de	relatie	
tussen	matige	alcoholconsumptie	en	
sterfterisico.	Dit	is	gebaseerd	op	de	
sterke	en	consistente	aanwijzingen	
voor	een	beschermend	effect	van	

matige	alcoholconsumptie	op	sterfte-
risico,	dat	in	belangrijke	mate	wordt	
bepaald	door	een	beschermend	effect	
op	hart-	en	vaatziekten,	die	vooral	
optreden	bij	mannen	en	vrouwen	
van	middelbare	leeftijd	omdat	zij	een	
verhoogd	risico	hebben.	Op	basis	van	
dit	laatste	bewijs	raadt	de	Gezond-
heidsraad	alcoholgebruikers	aan	om	
de	consumptie	ervan	te	matigen.	Het	
kwantitatieve	advies	komt	neer	op	een	
beperking	van	maximaal	twee	glazen	
per	dag	voor	mannen	en	maximaal	
een	glas	per	dag	voor	vrouwen.	Een	
Nederlands	standaardglas	bier,	wijn	
of	gedistilleerd	bevat	circa	10	gram	
alcohol.	

Sterfterisico    Het	is	belangrijk	ons	
te	realiseren	dat	de	Gezondheidsraad	
met	zijn	adviezen	ervoor	kiest	een	
optimaal,	met	andere	woorden	een	
zo	groot	mogelijk,	gezondheidseffect,	
na	te	streven.	Dat	wil	zeggen	dat	bij	
het	aanbevolen	consumptieniveau	de	
laagst	mogelijke	kans	bestaat	om	te	
overlijden.	Het	betreft	totale	morta-
liteit	waarin	alle	doodsoorzaken	zijn	
betrokken.	Uit	de	wetenschappelijke	
literatuur	blijkt	ook	dat	bij	de	wat	
hogere	en	de	wat	lagere	consump-
tieniveaus	nog	steeds	een	gezond-
heidsvoordeel,	lees	een	verminderd	
sterfterisico,	wordt	behaald.	Dus	de	

grenzen	voor	gezondheidsvoordeel	
blijken	ruimer	te	liggen.	Er	is	door	de	
raad	echter	de	keuze	gemaakt	om	(een	
hoger)	alcoholgebruik	niet	zonder	
meer	aan	te	raden	vanwege	bekende	
maatschappelijke	redenen,	zoals	de	
kans	op	gewenning	en	overconsump-
tie.	Het	advies	is	dan	wel	gericht	op	
optimale	gezondheidswinst,	maar	
anderzijds	niet	op	de	maximaal	te	
bereiken	gezondheidswinst	bij	mini-
male	risico’s.	Hierdoor	komt	men	
tot	een	richtlijn	die	lager	is	dan	wat	
gezondheidstechnisch	haalbaar	en	
aanvaardbaar	is.

Het	advies	van	de	Gezondheidsraad	
wijkt	dan	ook	af	van	wat	nationale	
instellingen	zoals	het	Voedingscentrum	
of	KWF	Kankerbestrijding	aangeven	
als	matige	alcoholconsumptie,	waarbij	
begrijpelijkerwijs,	ook	wordt	uitgegaan	
van	de	internationale	aanbevelingen	
van	aanvaardbaar	of	verantwoord	alco-
holgebruik	(tabel	1).	Ook	de	interna-
tionale	gemeenschap	gebruikt	veelal	de	
hogere	consumptieniveaus	van	circa	30	
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In de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding 2006 van de Gezondheidsraad worden voor het eerst dui-

delijke kwantitatieve aanbevelingen gedaan over het gebruik van alcohol: maximaal twee glazen 

per dag voor mannen en een glas per dag voor vrouwen. Het advies erkent dat matige alcoholcon-

sumptie past in een gezond voedingspatroon en een gezonde leefstijl. Niettemin wijkt de raad af 
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 gelet op alcohol

gram	alcohol	voor	mannen	en	circa	20	
gram	voor	vrouwen	als	matige	alcohol-
consumptie,	wat	neerkomt	op	respec-
tievelijk	3	of	2	glazen	per	dag.	Doordat	
deze	aanbeveling	hoger	is	dan	die	van	
de	Gezondheidsraad,	zoals	naar	voren	
komt	in	zijn	tabel,	kan	echter	verwar-
ring	ontstaan	over	de	term	matige	
alcoholconsumptie.	Om	dit	uit	de	weg	
te	gaan,	is	het	mogelijk	de	verschillende	
adviezen	verschillend	te	benoemen.	
Wellicht	bieden	de	termen	‘optimaal	
alcoholgebruik’	tegenover	‘verantwoord	
c.q.	matig	alcoholgebruik’	daar	moge-
lijkheden	voor.

Alcoholconsumptietrends    Uit	
consumptiegegevens	blijkt	dat	alcohol	
bij	het	overgrote	deel	van	de	Neder-
landse	bevolking	deel	uitmaakt	van	de	
normale	voeding:	92	procent	van	de	
volwassen	mannen	en	80	procent	van	
de	volwassen	vrouwen	consumeert	
regelmatig	alcoholhoudende	drank.	
In	dit	licht	is	het	dus	zinvol	voor	de	
Gezondheidsraad	om	uitspraken	te	

doen	over	alcohol	in	relatie	tot	de	
leefstijl.	Volgens	de	raad	ligt	de	gemid-
delde	consumptie	van	alcoholhou-
dende	dranken	bij	de	Nederlandse	
bevolking	op	159	+/-	358	gram	per	
dag.	Dit	moeilijk	te	interpreteren	getal	
representeert	het	aantal	grammen	dat	
er	aan	diverse	dranktypen	bier,	wijn	
en	gedistilleerd	in	totaal	wordt	gecon-
sumeerd.	Het	gaat	hierbij	dus	niet	om	
grammen	alcohol.	

In	de	wetenschappelijke	literatuur	
wordt	een	weergave	in	grammen	
alcohol	per	dag	nagestreefd.	In	het	
Achtergronddocument	van	de	Gezond-
heidsraad	wordt	het	consumptieniveau	
(daterend	uit	1997/98)	van	alcohol	wel	
in	grammen	gespecificeerd,	namelijk	
gemiddeld	19	gram	alcohol	per	dag	
voor	mannen	en	10	gram	alcohol	per	
dag	voor	vrouwen.	Deze	gemiddelde	
consumpties	worden	gemeten	bij	man-
nen	en	vrouwen	tussen	de	50	en	65	
jaar,	de	leeftijdscategorie	die	de	meeste	
alcohol	consumeert.	Voor	de	overige	
leeftijdscategorieën	liggen	de	gemid-
delde	consumpties	lager,	tot	een	mini-
mum	van	8	en	3	gram	per	dag	voor	
mannen	en	vrouwen	(tabel	2)	(3).

Op	basis	van	een	vergelijking	van	
de	jaren	1997/98	ten	opzichte	van	
1987/88	is	er	een	dalende	trend	van	
het	alcoholgebruik	te	zien.	De	gemid-
delde	alcoholinname	in	1997/98,	uit-
gedrukt	in	energieprocenten,	bedraagt	
2,6	en	wordt	aangeduid	als	stabiel.	
Ook	de	energetische	waarde	van	de	
gemiddelde	voeding	tussen	1987/88	
en	1997/98	daalde.	Dit	is	opvallend	
want	in	dezelfde	periode	nam	het	
overgewicht	in	Nederland	juist	toe;	
waarschijnlijk	daalde	de	lichamelijke	
activiteit	in	die	periode	nog	sterker	
dan	de	energetische	waarde	van	de	
voeding.	Het	lijkt	er	wel	op	dat	het	
drinkgedrag	van	de	meeste	Nederlan-
ders	aansluit	bij	de	consumptieniveaus	

Tabel 1: Aanvaardbaar 

niveau alcoholgebruik 

door volwassenen per 

dag (aangepast op 

basis van tabel 9.3 

van het Achtergrond-

document (3)*.

Tabel 2: Gemiddelde 

alcoholinname per 

dag (3).

Lage aanbeveling
De aanbeveling van de Gezondheidsraad voor alcohol-
consumptie ligt op twee standaardglazen per dag voor 
mannen en een standaardglas per dag voor vrouwen. 

De Gezondheidsraad doet deze aanbeveling op basis 
van twee gegevens. Ten eerste bestaat bij deze con-
sumptieniveaus het laagst mogelijke sterfterisico. Ten 
tweede is de toename van het risico op borstkanker bij 
oudere vrouwen slechts licht.

De gekozen benadering voor het advies is te komen 
tot optimale gezondheidswinst, niet het behalen van 
maximale gezondheidswinst bij minimale gezondheids-
risico’s.

De Gezondheidsraad komt door deze keuze met een 
relatief lage aanbeveling in vergelijking met die van 
andere partijen.

Mannen Vrouwen

Voedingscentrum 30 20

Ned. Hartstichting 20 20

KWF Kankerbestrijding 30 20

Dept of Health VK 30-40 20-30

Am. Heart Association 28 14

Duitse EU-lidstaten 20 10

Am. Cancer Society 28 14

Nordic Council 20 10

Dietary guidelines US 28 14

*Aanpassingen betreffen: het weglaten van die 

instanties die geen hoeveelheden specificeren, 

maar matiging aangeven, en het omrekenen 

van het aantal glazen naar grammen alcohol: 

een Nederlands standaardglas bevat circa 10 

gram alcohol, een Amerikaans standaardglas 

circa 14 gram (4).

Mannen Vrouwen

gram/dag gram/dag

16-19 jaar 8 3

19-22 jaar 14 3

22-50 jaar 18 8

50-65 jaar 19 10

65+ 17 6
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die	gewenst	zijn	voor	een	optimale	
gezondheidswinst.

Overgewicht en alcohol    Niet-
temin	is	de	incidentie	van	overgewicht	
sterk	aan	het	toenemen.	Overgewicht	
komt	steeds	vaker	voor	op	jonge	leef-
tijd.	De	gemiddelde	levensverwachting	
van	de	Nederlander	blijft	nog	stijgen.	
Een	en	ander	heeft	tot	gevolg	dat	de	
incidentie	van	ziekten	zoals	diabetes	
type	II	sterk	zal	toenemen	en	dus	een	
belangrijker	aandeel	zal	gaan	leveren	
aan	het	totale	sterfterisico.	Alcohol-
consumptie	lijkt,	op	basis	van	huidig	
onderzoek,	een	positieve	energieba-
lans	te	bevorderen	door	passieve	en	
actieve	overconsumptie.	Dieronder-
zoek	toont	echter	aan	dat	deze	extra	
energie	wordt	gecompenseerd.	De	
Gezondheidsraad	vindt	dat	er	geen	
conclusie	is	te	trekken	op	basis	van	
de	inconsistente	literatuurgegevens	
en	acht	het	niet	waarschijnlijk	dat	
matige	alcoholconsumptie	(20	gram	
per	dag	voor	mannen	en	10	gram	
per	dag	voor	vrouwen)	zal	leiden	tot	

overgewicht.	De	commissie	van	de	
raad	die	de	richtlijnen	opstelde,	meent	
ook	dat	niet	aan	te	geven	is	in	welke	
mate	energiedichte	macronutriënten	
(bedoeld	wordt	vet,	maar	alcohol	is	
ook	energiedicht)	bijdragen	aan	over-
gewicht.	Meer	inzicht	is	nodig	naar	de	
relatie	tussen	matige	alcoholconsump-
tie	en	het	al	of	niet	ontstaan	van	over-
gewicht.	Matige	alcoholconsumptie	
blijkt	echter	wel	duidelijk	geassocieerd	
met	een	aanzienlijk	lagere	incidentie	
(30	procent)	voor	diabetes	mellitus	
type	II	(5).	Mogelijk	stimuleert	matige	
alcoholconsumptie	de	productie	van	
het	hormoon	adiponectine	dat	insuli-
negevoeligheid	verbetert	(6).

Conclusie    De	Gezondheidsraad	
beveelt	een	matige	alcoholconsumptie	
aan,	omdat	die	past	in	een	gezond	
voedingspatroon	en	in	een	gezonde	
levensstijl.	Het	advies,	tot	maximaal	
20	gram	alcohol	per	dag	voor	mannen	
en	maximaal	10	gram	voor	vrouwen,	
behelst	een	keuze	voor	een	optimale	
gezondheidswinst,	maar	niet	voor	een	

maximale	gezondheid	bij	minimale	
sterfterisico’s.	Lopend	onderzoek		
zal	uitwijzen	of	deze	extra		
ruimte	benut	kan	worden.	
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Nieuwe richtlijnen
De Gezondheidsraad heeft op 18 december de 
Richtlijnen Goede Voeding 2006 gepubliceerd 
(1). Het document is tot stand gekomen naar 
aanleiding van het verzoek van de minister van 
volksgezondheid om de richtlijnen uit 1986 te 
actualiseren. De oorspronkelijke richtlijnen 
gaven een beschrijving van de gemiddelde 
voeding met de wenselijke veranderingen om 
traditionele ziekten te voorkomen. Er werden 
geen kwantitatieve richtlijnen ten aanzien 
van alcoholconsumptie vermeld. In de huidige 
richtlijnen wordt voor het eerst een duidelijke 
kwantitatieve aanbeveling gedaan ten aanzien 

van alcoholgebruik: maximaal twee glazen per 
dag voor mannen en maximaal een glas per 
dag voor vrouwen.

Een van de belangrijke onderliggende docu-
menten voor de nieuwe aanbeveling van de 
Gezondheidsraad (GR) is Risico’s van alco-
holgebruik bij conceptie, zwangerschap en 
borstvoeding uit 2004 (2). Voor een aantal 
onderwerpen die hierin aan de orde komen, 
waaronder matig alcoholgebruik, is tot het 
voorjaar van 2006 extra literatuuronderzoek 
gedaan. Deze bevindingen zijn samengevat 
in het zogeheten Achtergronddocument (3), 

waarin gewerkt is met gradaties van bewijs-
kracht volgens internationale richtlijnen. 

De voedingsnormen zijn primair bedoeld als 
handvat voor het ontwikkelen van beleid en 
het volgen van de effecten daarvan. Bij het 
vaststellen ervan is niet alleen beoogd defi-
ciëntieziekten te voorkomen, maar er is ook 
rekening gehouden met de preventie van 
chronische ziekten zoals hart- en vaatziekten, 
diabetes mellitus type II en bepaalde vormen 
van kanker. Het behoud van de energiebalans 
wordt duidelijk geprofileerd in dit rapport.

❶ 12 vol%, 100 ml 

wijn

12 ml alcohol

9,6 gram alcohol

❷ 5 vol%, 250 ml 

bier

12,5 ml alcohol

10 gram alcohol

❸ 35 vol%, 35 ml 

borrel 

12,25 ml alcohol

9,8 gram alcohol

❶ ❷ ❸
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