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energiedrankjes in de media
Hoe schadelijk zijn ze voor de gezondheid?

Fred Brouns, geregistreerd lid Nederlandse 
Academie voor Voedingswetenschappen, 
Universiteit Maastricht 

Menig consument die het televisie 
programma TROS-Radar van 6 oktober 
heeft gezien, zal na afloop een gevoel van 
onzekerheid en wantrouwen hebben gehad 
als het gaat om energiedrankjes die op de 
Europese markt te koop zijn. Na het zien 
van de uitzending kan het beeld ontstaan 
dat de volksgezondheid op het spel staat. 
In de interviews en discussies werd immers 
gesproken over gevaarlijke inhoudstoffen 
en er werd zelfs gesuggereerd dat je er 
aan kunt overlijden. Is de stand van zaken 
nou werkelijk zo dramatisch of moet er 
een veiligheidsdossier voor deze producten 
komen?

Degenen die de geschiedenis van energie-
drankjes in Europa kennen, weten dat discus-
sies over de veiligheid ervan al in een veel 
eerder stadium plaatsvonden in een reeks 
van andere landen. Steeds weer resulteerden 
deze discussies in dezelfde conclusie dat 
niet kan worden uitgesloten dat er negatieve 
bijwerkingen zouden kunnen optreden. Voor 
verdergaande conclusies ontbreken vol-
doende gegevens en daarom is een gedegen 
onderzoek naar de veiligheid gewenst. De 
laatste conclusies in deze richting werden 
vermeld in de rapporten van de (voormalige) 
Scientific Committee for Food (CSF) van de 
Europese Unie en de Stimulant Drinks Com-
mittee, die bijeen kwamen in 2003. 
Tot op heden is er nog steeds geen veilig-
heidsrapport of gepaste Europese wetgeving 
voor deze producten. De vraag is of dit komt 

omdat er geen duidelijke indicatie bestaat 
dat deze energie drankjes daadwerkelijk 
schadelijk zijn, zowel op basis van de huidige 
wetenschap als de beschikbare consumptie-
gegevens. De observatie van een enkel geval 
van overlijden van een vrouw als gevolg van 
hartritmestoornissen in de periode na de 
consumptie van alcohol en energiedrank, hoe 
triest ook, laat ‘slechts’ een verband zien, 
maar geen causaliteit. 

Uitdrogen  Om een mogelijke schade-
lijkheid van deze drankjes te onderbouwen 
werd in de Radar-uitzending gesteld dat er 
zeer veel cafeïne in deze producten zit. Enige 
relativering is op dit punt op zijn plaats. Het 
gehalte cafeïne in energiedrank is beslist niet 
hoger dan dat in gewone koffie. Ter vergelij-
king: een energiedrank bevat 320 mg cafeïne 
per liter, een kop koffie of espresso 700 tot 
1800 mg per liter. Ook werd gesteld dat zo-
veel cafeïne ‘je doet uitdrogen’ en dat dit met 
name tijdens het sporten gevaarlijk zou zijn. 
Een reeks van studies heeft echter aange-
toond dat dit niet juist is. In de jaren tussen 
1993 en 1997 werden een aantal studies uit-
gevoerd door de Universiteit van Maastricht 
waarbij geen verandering gevonden werd in 
het urinevolume en ook niet in het plasmavo-
lume na de consumptie van cafeïnehoudende 
dranken tijdens en na inspanning. Ook in 
een recente overzichtsstudie, waarin de data 
van 41 humane studies werden besproken, 
was de conclusie van de auteurs dat cafeïne-
inneming tot 400mg (wat overeen komt met 
meer dan 1 liter energiedrank) in rust niet 
tot ontwatering (dehydratie) van het lichaam 
leidt en dat dit ook tijdens lichamelijke in-
spanning niet het geval is (1). De ervaringen 

in Maastricht laten zien dat zelfs bij hogere 
doseringen de ingenomen hoeveelheid vocht 
altijd groter is dan de kort daarna uitgeschei-
den hoeveelheid urine. Dus in plaats van 
ontwatering is een tijdelijke toename van het 
watergehalte in het lichaam het gevolg. 

taUrine   Ook werd in het consumenten-
programma gesuggereerd dat andere compo-
nenten in energiedrank, met name taurine en 
glucoronolacton, mogelijk schadelijk zouden 
kunnen zijn door een inname die hoger is 
dan wat een mens normaal binnenkrijgt. In 
een recent overzichtsartikel stellen onderzoe-
kers Andrew Shao en John Hathcock echter 
vast dat de afwezigheid van een vast patroon 
van ongewenste bijwerkingen na de inname 
van taurine, het gebruiken van een zogeheten 
No Observed Effect Level (NOEL) of  een 
No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) 
niet mogelijk maakt (2). Het bepalen van een 

Vooral 

jongeren kopen 

energiedrank.

14_vnu11 G.indd   14 13-11-2008   14:40:47



Discussie
|  vo

e
d

in
g

 n
u

  |

15

|  n
o

ve
m

b
e

r
 2008  |  n

u
m

m
e

r
 11  |

Hoe schadelijk zijn ze voor de gezondheid?

aanvaarbare bovengrens voor inname is dan 
ook niet mogelijk is. 
Om deze reden hebben de onderzoekers 
een nieuw criterium gebruikt: het waarge-
nomen veiligheidsniveau, Observed Safe 
Level (OSL). Aan de hand van beschikbare 
klinische data stellen zij dat een grens van 
3 gram per dag zeer veilig is, wat neerkomt 
op 3 blikjes oftewel 750 ml energiedrank.  Zij 
stellen verder dat er veel hogere doseringen 
zijn ingenomen zonder bijwerkingen, maar 
dat de gegevens boven de aangegeven grens 
van 3 gram per dag nog te beperkt zijn om 
definitieve conclusies te kunnen trekken. 

Bewijs  Natuurlijk kan een toxicoloog 
nooit stellen dat een stof veilig is als er 
geen langetermijndata beschikbaar zijn, 
bijvoorbeeld over de maximale consumptie. 
De industrie zal thans echter het argument 
naar voren brengen dat de verkoop van 

energiedrankjes wereldwijd progressief is 
toegenomen en dat er inmiddels miljarden 
consumptiemomenten zijn geweest. Met als 
gevolg dat op basis van de enorme consump-
tieontwikkeling en het uitblijven van onge-
wenste schadelijke bijwerkingen de conclusie 
zou kunnen zijn dat er geen enkel risico voor 
de volksgezondheid bestaat, wat wel in het 
programma werd gesuggereerd. Er is echter 
geen sluitend bewijs voor de effecten van 
consumptie in hoge doseringen van de ver-
schillende stoffen op zich, in hun combinatie 
en op langere termijn. 
De televisiediscussie roept wel de vraag 
op wat het nut is van de toevoegingen van 
de verschillende componenten in energie-
dranken. Water (als oplosmiddel en drink-
medium), suiker (als energieleverancier en 
zoetstof) en cafeïne (als stimuleringsmiddel) 
hebben een duidelijke functie, maar dat geldt 
niet voor glucoronolacton, myoinositol en 
taurine. Er bestaat geen enkel goed onder-
zoek waaruit blijkt dat deze stoffen in een 
drank van enige waarde zijn, zowel voor de 
producteigenschappen als voor de consu-
ment. De drankenindustrie weet dat sinds 
jaren maar is er tot op heden niet in geslaagd 
om het nut van deze toevoegingen te onder-
bouwen. 

ethisch  De vraag of het toevoegen van 
stoffen aan dranken alleen zou moeten 
worden toegelaten als er sprake is van een 
nuttige functionaliteit lijkt in het licht van de 
discussie ethisch belangrijk. Immers, een 
‘nutteloze’ toevoeging veroorzaakt een extra 
kostenfactor voor de consument en kan hem 
of haar ook op het verkeerde been zetten. 
Ook kan het gebeuren dat bepaalde stoffen, 
die door een product in veel grotere hoeveel-
heden kunnen worden ingenomen dan met 

de gewone dagelijkse voeding, voor bepaalde 
risicogroepen wel schadelijk kunnen zijn, 
bijvoorbeeld kinderen en zwangere vrouwen. 
Deze discussie had dan ook eigenlijk in 
een veel vroeger stadium gevoerd moeten 
worden, al voor de oorspronkelijke toelating 
van de eerste energiedrank op de markt in de 
Europese Unie, in Oostenrijk aan het einde 
van de jaren tachtig. 
Op dat moment was er nog geen novel 
Foods-wetgeving zoals we die nu kennen. 
Het is nu bijna onmogelijk om producten 
(waarvan niet is aangetoond dat ze schadelijk 
zijn), die voor deze wet van kracht werd al op 
de markt waren, uit de handel te halen. On-
dertussen is de markt voor energiedranken 
verder gegroeid en is de huidige discussie 
verder gevoed. 
De stelling van het Voedingscentrum in het 
Radar-programma, dat er op grond van de 
huidige situatie geen (wettelijke) reden be-
staat om de verkoop van deze producten aan 
banden te leggen, lijkt dan ook juist, totdat 
misschien het tegendeel bewezen wordt. 
Omdat het nut van de toevoeging van een 
aantal stoffen aan deze dranken onduidelijk 
is, lijkt het verplichten van de industrie om 
een veiligheidsdossier op tafel te brengen 
wel een essentiële zaak. De European Food 
Safety Authority (EFSA) zou daarbij een 
beslissende rol kunnen spelen.
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Er is geen onderzoek waaruit blijkt dat 
glucoronolacton, taurine en inositol in 

energiedrank van enige waarde zijn
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