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Matige alcoholconsumptie heeft  
overall gunstig effect

Barbara Schouten, Stichting Alcohol Research, Den Haag
Henk Hendriks, TNO, Zeist
 
Dertig jaar onderzoek toont aan dat matige alcoholconsumptie 
zowel positieve als negatieve gezondheidseffecten heeft. Overall 
is er bij de gemiddelde volwassene een gunstig effect op de 
gezondheid. De brochure ‘Gezondheidseffecten van matige 
alcoholconsumptie’ geeft een overzicht van de wetenschappelijke 
stand van zaken. 

De Gezondheidsraad heeft in de Richtlijnen Goede Voeding uit 2006 
aangegeven dat matige alcoholconsumptie onderdeel kan zijn van een 
gezonde leefstijl. De Gezondheidsraad stelt: ‘Volwassenen die gewend 
zijn alcoholhoudende dranken te gebruiken, wordt aanbevolen dit 
gebruik te beperken tot voor mannen twee standaardglazen en voor 
vrouwen tot één standaardglas per dag. Bij de totstandkoming van dit 
advies heeft de Gezondheidsraad de toen beschikbare onderzoeks-
resultaten bekeken en een afweging gemaakt tussen de positieve en 
negatieve effecten van (matige) alcoholconsumptie’ (1). 

Hart en vaten Het is al geruime tijd bekend dat matige alcohol-
consumptie het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten (vooral 
coronaire hartziekten en cardiovasculaire accidenten) alsook het 
risico om aan hart- en vaatziekten te overlijden met 20 tot 30 procent 
verlaagt, zoals is te zien in figuur 1 (2). Ook het hieraan ten grondslag 
liggende mechanisme is opgehelderd: de verhoging van het HDL-
serumcholesterolgehalte speelt hierbij een belangrijke rol.

GunstiGe effecten Na deze ontdekkingen heeft het alcohol-
onderzoek niet stilgestaan. Inmiddels is duidelijk dat matige alcohol -
consumptie ook geassocieerd is met een 30 procent verlaagd risico op 
het krijgen van diabetes type 2. Dit effect is zowel bij mannen als vrou-
wen gevonden en is niet afhankelijk van de Body Mass Index (BMI) 
(3). Het onderliggende mechanisme is deels opgehelderd. Matige 
alcoholconsumptie gaat gepaard met een lagere bloedinsulinespiegel 
en leidt tot een verbeterde insulinegevoeligheid. Het door vetweefsel 
geproduceerde hormoon adiponectine blijkt hierbij een gunstige rol 
te spelen. Matige alcoholconsumptie stimuleert het vetweefsel meer 
adiponectine aan te maken.  

Ook bij mensen die al diabetes type 2 hebben ontwikkeld, heeft 
matige alcoholconsumptie een gunstig effect. Bij hen blijkt matige 
alcoholconsumptie geassocieerd te zijn met een 40% lager risico op 
hart- en vaatziekten en met een verlaging van het risico op microvas-
culaire complicaties. Wel moet rekening worden gehouden met de 
calorische waarde van alcoholhoudende consumpties. 
Verder heeft matige alcoholconsumptie mogelijk een relatie met een 
verlaagd risico op bepaalde vormen van dementie en is er een associ-
atie met een verlaagd risico op osteoporose en galstenen. 

neGatieve effecten Maar er zijn ook negatieve effecten: ma-
tige alcoholconsumptie is geassocieerd met een verhoogd risico op 
enkele vormen van kanker. 
Bij vrouwen is er een lineaire verhoging van het risico op borstkanker 
van 8 procent per dagelijks geconsumeerd glas alcohol (zie figuur 
2). Het risico dat een Nederlandse vrouw vóór haar 75e levensjaar 
borstkanker krijgt is gemiddeld 8,8 procent. Bij het drinken van 1 glas 
alcohol per dag stijgt dit risico dus met 8 procent naar 9,5 procent. Bij 
vrouwen met een verhoogd uitgangsrisico op borstkanker (bijvoor-
beeld door een belaste familieanamnese) telt deze risicoverhoging 
sterker door. Bij zowel mannen als vrouwen is er, ook al bij matige 
alcoholconsumptie, een verhoogd risico op kanker in het mond- en 
halsgebied. Als iemand tevens rookt, neemt dit risico exponentieel 
toe. 

VNU_028-029.indd   28 12-05-2010   13:03:28



Voeding en gezondheid
|  m

e
i 2010  |  n

u
m

m
e

r
 5  |

29

  |  vo
e

d
in

g
 n

u
  |

Matige alcoholconsumptie heeft  
overall gunstig effect

resultante De resultante van de hiervoor weergegeven positieve 
en negatieve factoren is een J-vormige relatie tussen alcoholconsump-
tie en het risico op voortijdig overlijden, waarbij consumptie van 1 à 2 
glazen per dag de grootste risicoverlaging laat zien. Dit blijkt uit een 
meta-analyse waarin 34 studies zijn meegenomen (4). Voor vrouwen 
verloopt deze curve iets anders dan voor mannen (zie figuur 3). Bij 
vrouwen is er tot consumptie van iets meer dan 2 glazen per dag 
een lager relatief risico op overlijden, bij mannen tot iets meer dan 4 
glazen per dag. Bovenstaande gezondheidseffecten gelden voor alle 
alcoholhoudende dranken. De omvang van het risico dat matige al-
coholconsumptie over gaat in alcoholmisbruik of in alcoholverslaving 
is niet bekend. Alcoholmisbruik verhoogt onder andere het risico op 
ongelukken, leverziekten en diverse vormen van kanker. Alcoholversla-
ving is een ziektebeeld dat ontstaat door een interactie van genetische 
factoren en omgevingsfactoren (bv. stress en invloed van vrienden). 
Inmiddels is duidelijk dat meer dan 50 procent van het risico op alco-
holverslaving genetisch is bepaald.  

Drinkpatroon Recent is er meer inzicht gekomen in de invloed 
van het ‘drinkpatroon’: worden de consumpties gelijkmatig gespreid 
over de weekdagen of is er sprake van een consumptie‘piek’, bijvoor-
beeld in het weekend. Uit een recente meta-analyse, waarin matige re-
gelmatige drinkers worden vergeleken met piekdrinkers die minimaal 
eens per maand zes of meer glazen alcoholhoudende drank op één 
avond drinken, blijkt er bij de piekdrinkers vrijwel geen gunstig effect 
van alcohol op hart- en vaatziekten te zijn (5). 
Het is dus van belang om bij toekomstig onderzoek niet alleen na 
te gaan hoeveel mensen gemiddeld per week drinken, maar ook de 
spreiding van de consumpties over de dagen van de week of maand 
na te gaan. 
Wel of geen alcohol drinken is een individuele keuze. Voor de vertaling 
van de generieke richtlijn naar ‘maatwerk’ wordt soms een deskundig 
advies gevraagd aan een arts of diëtist. Bij het maken van een afwe-
ging tussen de voor- en nadelen van matig drinken moet het volledige 
plaatje in ogenschouw worden genomen: persoonlijke en familiaire 
risicofactoren moeten beoordeeld worden in combinatie met het volle-
dige palet aan gezondheidseffecten en de ‘kwaliteit van leven’.
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figuur 1. Het relatieve risico op Hart- en vaatziekten bij mannen en 

vrouwen, gerelateerd aan de HoeveelHeid geconsumeerde alcoHol 

per dag.

figuur 2. Het relatieve risico op borstkanker, gerelateerd aan de 

HoeveelHeid geconsumeerde alcoHol per dag. de stippellijnen geven 

de variatie aan in de uitkomsten van de studies die in deze meta-

analyse zijn betrokken. 

figuur 3. Het relatieve risico op totale mortaliteit bij mannen en 

vrouwen, gerelateerd aan de HoeveelHeid geconsumeerde alcoHol 

per dag.
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Brochure

de brochure Gezondheidseffecten van matige alcoholconsumptie is te 
downloaden en te bestellen via www.alcoholengezondheid.nl
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