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Ik houd wel van een glas goede wijn, bij het eten of om iets te vieren. 
Ik geloof niet dat ik de enige ben. Ik weet wat de officiële aanbeve-
ling voor alcohol is; twee glazen per man per dag of, voor vrouwen, 
een glas per dag, waarmee ik niet wil zeggen dat dagelijks alcohol 
drinken een must is. Het is goed om niet iedere dag te drinken. 
Bovendien gelden de aanbevelingen vooral voor mensen die een 
verhoogd risico hebben op het ontstaan van hart- en vaatziekten, 
mannen boven de veertig en postmenopauzale vrouwen. Ondertus-
sen vinden er nog tal van wetenschappelijke onderzoeken plaats 
naar de gezondheidseffecten van alcohol. Met als gevolg dat zo nu 
en dan wordt getornd aan de hoogte van de alcoholaanbevelingen – 
variërend van nul tot meer dan vier glazen per dag – in relatie tot het 
ontstaan van bijvoorbeeld chronische ziekten.
Ik houd het op een goed wijntje, waarvan ik kan genieten, waarvoor 
ik best een paar euro meer over heb. Maar wat schetst mijn verba-
zing in het deze maand verschenen boekje Voeding en leefstijl na kan-
ker van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds? Deze gids is gemaakt 
voor mensen die genezen zijn van kanker, waarvan er in Nederland 
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zo’n 500.000 zijn. Het gaat dus om heel veel mensen, en gelukkig 
zijn het er steeds meer die genezen. Wie kent er niet iemand in zijn 
omgeving die getroffen is door een van de zeventig vormen van 
kanker? Reden genoeg dus voor het WCRF een boekje uit te brengen 
dat ex-patiënten helpt een gezonde voeding en leefstijl te onderhou-
den met het oog op het weghouden van kanker. De informatie is 
gebaseerd op recente, wetenschappelijke inzichten en het bevat veel 
waardevolle tips, ook voor mensen die niet ziek zijn geweest, zoals: 
beweeg een half uur, rook niet, kies voor veel groente, eet niet te veel 
rood vlees, streef naar een slank postuur, vermijd te veel zout en 
drink niet te veel alcohol. 
Bij de tips om minder alcohol te drinken, struikelde ik echter over 
het gebod: meng wijn met mineraalwater. De oude Grieken en 
Romeinen deden het al opdat ze niet te snel dronken werden en hun 
samenzijn niet gelijk een drinkgelag werd. Ik denk dat onze huidige 
smaakpapillen er best aan kunnen wennen, aan wijn met water, alles 
went, maar zullen we afspreken dat we het legertje overlevers vooral 
gewoon laten genieten?

geniet, ook na die 
vreselijke ziekte
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