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	 	 perswoordvoerder	Marsja		
	 Meijer	van	KWF	Kankerbestrij-
ding	geeft	aan	dat	haar	organisatie	
in	haar	adviezen	aan	consumenten	
meestal	meegaat	met	de	Gezondheids-
raad.	De	website	van	het	fonds	rept	
over	(tot)	drie	glazen	per	dag	voor	
mannen	en	(tot)	2	glazen	per	dag	voor	
vrouwen.	‘Onze	signaleringscommissie	

Reacties op de Richtlijn Goede Voeding

Zijn 1, 2, 3 of 4 glazen alcohol 
per dag aan te bevelen?

van	deskundigen	stelt	regelmatig	vast	
wat	de	aanbeveling	moet	zijn’,	zegt	ze.	
‘Hoewel	er	voor	vrouwen	een	kleine	
risicoverhoging	is	op	het	ontstaan	
van	borstkanker	bij	het	nemen	van	
1	glas	alcohol	per	dag,	doen	wij	toch	
deze	aanbeveling,	vanwege	het	grotere	
positieve	effect	dat	alcohol	heeft	op	
de	verlaging	van	het	risico	op	andere	

ziekten,	met	name	hart-	en	vaatziek-
ten.’	Haar	organisatie	raadt	het	af	om	
alcohol	aan	te	bevelen	aan	mensen	die	
niet	drinken.	

Ook	het	Voedingscentrum	beveelt	
drie	glazen	alcohol	per	dag	voor	man-
nen	aan	en	twee	voor	vrouwen,	maar	
voedingskundige	Joke	Hammink,	
maakt	nog	een	voorbehoud.	‘De	aan-
bevelingen	op	onze	website	zijn	nog	
gebaseerd	op	de	vorige	Richtlijnen	
Goede	Voeding	van	de	Gezondheids-
raad.	We	zijn	op	dit	moment	bezig	
de	nieuwe	richtlijnen	te	vertalen	naar	
Food	Based	Dietary	Guidelines,	daar	
hoort	ook	alcohol	bij.	We	hopen	ze	
eind	deze	zomer	te	presenteren.	We	
willen	dan	een	complete	boodschap	
naar	buiten	brengen.	Door	tussentijds	
aanpassingen	te	doen,	kan	de	indruk	
van	een	zwalkbeleid	ontstaan.	De	
aanbeveling	voor	alcohol	is	“under	
construction”,	we	hebben	nog	geen	
standpunt	erover	ingenomen.’

Hammink	ontkent	niet	dat	de	aan-
beveling	omlaag	zou	kunnen	gaan.	
‘De	positieve	effecten	van	alcohol	zijn	
gebaseerd	op	mooie	epidemiologische	
studies,	maar	die	vormen	nog	maar	
een	deel	van	het	verhaal.	We	moe-
ten	ook	kijken	naar	de	risico’s,	zoals	
verslaving	en	ongevallen.	Als	we	nu	
kijken	naar	het	drinkgredrag	van	jon-
geren	dan	is	de	situatie	nogal	zorgelijk	
te	noemen.	Dat	zijn	valide	punten	die	
zwaar	kunnen	tellen	in	onze	overwe-
ging.’

Het	Voedingscentrum	buigt	zich	nog	
over	het	knikpunt	van	1	of	2	glazen	
voor	vrouwen	en	2	of	3	voor	mannen,	
maar	een	advies	aan	niet-drinkers	
om	te	gaan	drinken,	omwille	van	de	
gezondheidseffecten,	komt	er	zeker	
niet:	‘Alcohol	is	geen	voedingsstof	die	

hans kraak

In vergelijking met andere nationale en internationale partijen heeft de Gezondheidsraad een 

relatief lage aanbeveling gedaan voor het dagelijkse gebruik van alcohol, zo stellen de auteurs van 

het voorgaande artikel. Volgens de raad geven twee standaardglazen per dag voor mannen en een 

standaardglas per dag voor vrouwen het laagst mogelijke sterfterisico. De auteurs stellen dat de 

aanbeveling hoger zou kunnen liggen voor een maximale gezondheidswinst, want de raadsricht-

lijn is er een ‘die lager is dan wat gezondheidstechnisch haalbaar en aanvaardbaar is’. Hoe kijken 

verschillende partijen aan tegen deze discrepantie?
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je	nodig	hebt.	Voedingsstoffen	die	
nodig	zijn	voor	een	goede	gezondheid	
haal	je	uit	andere	voedingsmiddelen	
en	niet	uit	alcoholhoudende	dranken.’	

STAP    Ook	de	directeur	van	de	
Stichting	Alcohol	Preventie	(STAP),	
Wim	van	Dalen,	is	van	mening	dat	
een	aanbeveling	voor	alcohol	aan	
niet-drinkers	niet	gedaan	mag	wor-
den.	Enerzijds	vanwege	de	vele	risi-
cogroepen	die	er	zijn,	bijvoorbeeld	
zwangeren,	ex-verslaafden	en	psychi-
atrische	patiënten,	anderzijds	omdat	
niet	bekend	is	welk	effect	er	van	een	
postitief	advies	voor	het	gebruik	van	
alcohol	in	de	samenleving	als	geheel	
zou	uitgaan.	‘Het	is	nooit	objectief	
vastgesteld	wat	de	gezondheidswinst	
is	van	matig	alcoholgebruik	voor	de	
gehele	samenleving.	We	kennen	wel	de	
mechanismen	op	individueel	niveau	
die	een	positief	effect	van	matig	
gebruik	verklaren.	Verder	is	er	alleen	
epidemiologisch	onderzoek	waaruit	
de	gegevens	voor	aanbeveling	worden	
afgeleid.’	De	aanbeveling	van	KWF	
Kankerbestrijding	om	aan	vrouwen	
1	tot	2	glazen	alcohol	aan	te	bevelen,	
terwijl	juist	een	verhoogd	risico	op	
borstkanker	door	alcohol	is	aange-
toond,	noemt	hij	onbegrijpelijk.	‘De	
bewijzen	voor	een	verhoogd	risico	bij	
het	gebruik	van	alcohol	op	borstkan-
ker	stapelen	zich	op,	voor	vrouwen	is	
geen	veilige	bovengrens	te	geven.’

Van	Dalen	vindt	het	best	dat	er	een	
wetenschappelijk	dispuut	is	over	de	
optimale	aanbeveling	voor	het	gebruik	
van	alcohol,	over	het	nemen	van	een,	
twee	of	drie	glazen,	maar	er	moet	
voorkomen	worden	dat	‘academi-
sche’	boodschappen	al	te	makkelijk	
bij	een	breed	publiek	terecht	komen.	
‘De	drankenindustrie	laat	onderzoek	
doen	door	instituten	naar	de	gezond-
heidseffecten	van	drank’,	zegt	hij,	‘Ze	
zijn	erbij	gebaat	als	de	media	ruimere	
aanbevelingen	overnemen.	Er	bestaat	
geen	twijfel	over	dat	onderzoekers	of	
instituten	die	opdrachten	krijgen	van	
de	drankenindustrie	een	gemengd	
belang	hebben,	tenslotte	wordt	hun	
onderzoek	erdoor	betaald.’

Kanker    Het	Wereld	Kanker	Onder-
zoek	Fonds	(WCRF)	beveelt	het	
gebruik	van	alcohol	niet	aan.	‘Als	je	al	
alcohol	drinkt,	beperk	het	gebruik	dan	
tot	minder	dan	twee	glazen	per	dag	
voor	mannen,	en	een	voor	vrouwen’,	
zegt	woordvoerder	Caroline	de	Vries.	
Haar	organisatie	baseert	de	aanbeve-
ling	op	het	wetenschappelijke	rapport:	
Food, Nutrition and the Prevention 
of Cancer: a global perspective,	dat	in	
1997	door	het	internationale	WCRF-
netwerk	is	gepubliceerd.	Het	rapport	
is	een	analyse	van	duizenden	interna-
tionale	wetenschappelijke	onderzoe-
ken	naar	de	relatie	tussen	voeding	en	
kankerpreventie.	‘Alcohol	verhoogt	
het	risico	op	kanker	in	het	bovenste	
gedeelte	van	het	spijsverteringskanaal,	
waarschijnlijk	doordat	deze	organen	
direct	in	contact	komen	met	alcohol	
wanneer	we	drinken’,	zegt	De	Vries.	
‘Over	het	algemeen	is	het	risico	op	
kanker	in	dit	deel	van	het	lichaam	
beduidend	hoger	als	we	meer	dan	drie	
glazen	per	dag	drinken.	Ook	bestaat	
er	een	verband	tussen	leverkanker	
en	alcoholgebruik.	Er	is	overtuigend	
bewijs	dat	overmatig	en	regelmatig	
alcoholgebruik	het	risico	op	levercir-
rose	verhoogt.	Patiënten	met	levercir-
rose	hebben	een	verhoogd	risico	op	
kanker.	En	er	is	ook	een	sterk	verband	
geconstateerd	tussen	relatief	zware	
drinkers	en	kanker	van	de	dikkedarm	
en	endeldarm.	Mensen	die	meer	dan	
vier	tot	zes	glazen	alcohol	per	dag	
drinken,	lopen	bijna	twee	keer	zoveel	
risico	op	deze	vormen	van	kanker	
dan	mensen	die	niet	drinken.	Verder	
wordt	verondersteld	dat	overmatig	
alcoholgebruik	mogelijk	het	risico	op	
longkanker	verhoogt.	Tot	slot	werd	
in	het	wetenschappelijk	rapport	van	
het	WCRF-netwerk	aangetoond	dat	
alcohol	het	risico	op	borstkanker	
waarschijnlijk	verhoogt.	Het	risico	
neemt	toe	naarmate	men	meer	alcohol	
drinkt.’

Het	WCRF	publiceert	op	1	novem-
ber	een	nieuw,	tweede	wetenschap-
pelijk	rapport	Food, Nutrition, Physical 
Activity and the Prevention of Cancer: 
a global perspective.	Dit	rapport	is	een	

evaluatie	van	tienduizenden	onder-
zoeken	wereldwijd	op	het	gebied	van	
voeding,	leefstijl	en	kanker.	Bij	dit	rap-
port	zijn	internationale	organisaties	
als	de	FAO	en	de	WHO	betrokken	en	
wetenschappelijke	instituten	uit	de	
hele	wereld,	waaronder	Wageningen	
Universiteit.	Alle	soorten	onderzoek	
zijn	voor	analyse	meegenomen	vol-
gens	een	door	het	WCRF-netwerk	
ontwikkelde	en	onafhankelijk	geteste	
methodologie.	‘Aan	de	hand	van	dit	
nieuwe	rapport	zal	het	Wereld	Kanker	
Onderzoek	Fonds	haar	aanbevelingen	
voor	de	preventie	van	kanker	specifi-
ceren	en	aanscherpen’,	aldus	De	Vries.

Hartstichting    Ineke	van	Dis,	
voedingskundige	van	de	Nederlandse	
Hartstichting	beaamt	dat	de	aanbeve-
lingen	van	haar	organisatie	hoger	lig-
gen	dan	die	van	de	Gezondheidsraad,	
respectievelijk	2	tot	3	glazen	alcohol	
per	dag	voor	mannen	en	1	tot	2	voor	

vrouwen.	‘Ik	baseer	me	op	twee	meta-
analyses	waarin	gekeken	is	naar	de	
relatie	tussen	alcohol	en	hart-	en	vaat-
ziekten.	Als	het	gaat	om	de	verlaging	
van	de	kans	op	een	hartinfarct	zou	de	
aanbeveling	nog	wat	hoger	mogen	lig-
gen,	1	tot	4	glazen,	maar	om	een	hoge	
bloeddruk	te	vermijden	zou	iemand	
niet	meer	dan	3	glazen	per	dag	moe-
ten	drinken.	Er	zijn	aanwijzingen	
dat	deze	bij	2	glazen	per	dag	al	licht	
stijgt.	De	Hartstichting	houdt	in	haar	
adviezen	altijd	rekening	met	nadelige	
effecten	op	andere	ziektebeelden.	Ik	
wil	de	aanbeveling	van	de	Gezond-
heidsraad	nog	wel	op	haar	merites	
beoordelen,	waarbij	ik	ervan	uitga	dat	
we	als	gezondheidsorganisaties	een	
eenduidige	boodschap	zouden		
moeten	verkondigen.’

‘Drinkgredrag van jongeren is nogal 

zorgelijk te noemen, dat telt mee in 

de overweging’

‘Voorkomen dat academische bood

schappen wat al te makkelijk bij het 
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