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De gezondheidseffecten van matige  
alcoholconsumptie 

Ilse C Schrieks en Henk FJ Hendriks, TNO, Zeist

Alcohol wordt al sinds mensenheugenis gedronken, vooral om    
te ontspannen en plezier te hebben. Alcoholconsumptie heeft 
daarnaast ook duidelijke effecten op de gezondheid: alcohol-
misbruik heeft sterke gezondheidsnadelen, terwijl matige 
alcoholconsumptie daarentegen overwegend gezondheids-
voordelen heeft. 

De relatie tussen alcoholconsumptie en mortaliteit is veelvuldig on-
derzocht bij gezonde personen. De resultaten van een meta-analyse 
van 34 prospectieve studies laten een J-vormig verband zien: het 
overlijdensrisico is lager bij matige alcoholconsumptie, maar is ho-
ger bij overmatige alcoholconsumptie. Het laagste risico wordt ge-
vonden bij een alcoholconsumptie tot 1 glas per dag: het risico is 
dan ongeveer 20 procent lager dan bij niet-drinkers, ook na correctie 
van alle bekende verstorende variabelen. Er is sprake van een ver-

de nederlandse gezondheidsraad raadt aan: maximaal één standaardglas alcohol per dag voor vrouwen en maximaal twee 

standaardglazen per dag voor mannen.
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laagd risico bij consumptie tot 4 glazen per dag voor mannen en tot 
2,5 glazen voor vrouwen (1). De belangrijkste verklaring voor dit ver-
band is dat matige drinkers minder kans hebben te overlijden aan 
hart- en vaatziekten en een lagere kans hebben diabetes type 2 te 
ontwikkelen.

Hart- en vaatziekten en dementie Diverse meta-analy-
ses op basis van studies in populaties over de hele wereld hebben 
aangetoond dat matige drinkers een 20 tot 30 procent kleinere kans 
hebben te overlijden aan hart- en vaatziekten vergeleken met geheel-
onthouders of zware drinkers. Ook het risico op het krijgen van een 
niet-fatale hartaanval of hersenbloeding is lager onder matige drin-
kers in vergelijking met geheelonthouders (2). Het laagste risico 
wordt gevonden bij consumptie van 1 à 2 glazen per dag. 

Uit steeds meer epidemiologische onderzoeken blijkt dat matige al-
coholconsumptie een beschermend effect heeft voor cognitieve be-
perkingen bij ouderen. Matig alcohol drinken verlaagt het risico op 
dementie (zowel de ziekte van Alzheimer als vasculaire dementie) in 
ouderen met 20 tot 25 procent ten opzichte van niet-drinkers. Bij 
overmatige alcoholconsumptie neemt het risico op dementie juist 
toe (3).

LicHaamsgewicHt en metabooL syndroom Alcohol kan 
niet in het lichaam worden opgeslagen en wordt door het lichaam 
verkozen als brandstof boven vet, koolhydraten en eiwit. Als er door 
alcoholconsumptie een positieve energiebalans ontstaat, zal er ener-
gie in de vorm van lichaamsvet worden opgeslagen. Alcoholcon-
sumptie zou op die manier kunnen leiden tot een toename in li-
chaamsgewicht. Het effect van matige alcoholconsumptie op 
lichaamsgewicht is uitgebreid onderzocht in cross-sectionele stu-
dies, prospectieve cohorten en interventiestudies, maar deze onder-
zoeken laten geen eenduidig verband zien. Er wordt zowel een posi-
tieve, negatieve of geen relatie gevonden tussen alcoholconsumptie 
en lichaamsgewicht (4). Bij consumptie van meer dan 3 glazen per 
dag lijkt alcoholconsumptie wél gerelateerd te zijn aan gewichtstoe-
name evenals toename van de middelomtrek. 
Het metabool syndroom, waar obesitas onderdeel van uitmaakt, 
wordt eveneens door alcoholconsumptie beïnvloed. Op basis van 
een meta-analyse waarin de gegevens van 7 studies zijn meegeno-
men, blijkt dat matige alcoholconsumptie gerelateerd is aan ver-
laagd risico op het metabool syndroom. Vrouwen die dagelijks tot 2 
glazen alcoholhoudende drank consumeren en mannen die dage-
lijks 4 glazen drinken hebben respectievelijk 16 procent en 25 pro-
cent minder kans op het metabool syndroom dan niet-drinkers (5).

Het ontwikkeLen van diabetes type 2 Matige drinkers 
hebben een lagere kans op het ontwikkelen van diabetes type 2 in 
vergelijking met geheelonthouders en overmatige drinkers. Twee 
meta-analyses laten zien dat bij het consumeren van een matige 
hoeveelheid alcohol er een relevante verlaging is van het risico op 
diabetes type 2: de risico’s nemen af met 10 tot 40 procent bij con-
sumptie van 2,5 glazen alcohol per dag (6). 
Er werd geen lager risico meer waargenomen bij hoeveelheden van 
meer dan 6 glazen per dag voor mannen en meer dan 5 glazen per 
dag voor vrouwen. De kans op diabetes lijkt voor matig drinkende 
vrouwen wat lager te zijn dan voor matig drinkende mannen (7). 

risico op bepaaLde soorten kanker Uit bevolkingson-
derzoek is duidelijk dat er bij vrouwen een positief verband is tussen 
alcoholconsumptie en het risico op het krijgen van borstkanker, de 
meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Het risico op 
borstkanker stijgt met 8% per glas alcoholhoudende drank dat dage-
lijks wordt gedronken in vergelijking met niet drinken (het uitgangs-
risico stijgt bijvoorbeeld van 10,0% naar 10,8% bij consumptie van 1 
glas per dag en naar 11,6% bij consumptie van 2 glazen per dag).
Matige alcoholconsumptie verhoogt ook het risico op kanker in de 
mondholte, keel en slokdarm. Deze kankers komen relatief weinig 

Definitie van matige alcoholconsumptie door 
de Gezondheidsraad

maximaal één standaardglas alcohol per dag voor vrouwen en 
maximaal twee standaardglazen per dag voor mannen. eén stan-
daardglas wijn, bier of gedistilleerd bevat ongeveer 10 gram alco-
hol.

Alcoholconsumptie in nederland
volwassen mannen en vrouwen drinken in nederland gemiddeld 
respectievelijk 1,6 en 0,9 glazen per dag. 

afbeelding 1. het overlijdensrisico van alcoholconsumptie ten 

opzichte van geheelonthouding voor mannen en vrouwen,      

gecorrigeerd voor verstorende factoren zoals sociale status en 

voedingspatroon (1).
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voor en bovendien komt het overgrote deel van de kankers voor bij 
mensen die niet alleen (veel) alcohol drinken, maar daarnaast ook 
roken. Er zijn echter ook andere typen kanker waarbij matige alco-
holconsumptie juist gerelateerd is aan een lager risico. Het betreft 
non-Hodgkin lymfoom, niercelkanker en schildklierkanker.

oorzaak gezondHeidseFFecten Hoe kan het dat matige 
alcoholconsumptie in bevolkingsonderzoeken overwegend positieve 
effecten op de gezondheid laat zien? Dit is uitgebreid onderzocht in 
interventiestudies, onder andere bij TNO. Deze studies hebben uit-
gewezen dat bij matige alcoholconsumptie de insulinegevoeligheid 
en het gunstige HDL-cholesterol toenemen na matige alcoholcon-
sumptie in vergelijking met onthouding (8). Daarnaast remt matige 
alcoholconsumptie de bloedstolling. Deze veranderingen verklaren 
mogelijk de gunstige effecten op het risico van hart- en vaatziekten, 
dementie, diabetes en het metabool syndroom.

concLUsie De Gezondheidsraad heeft in zijn Richtlijnen Goede 
Voeding van 2006 ‘matige alcoholconsumptie’ gedefi nieerd als: 
maximaal één glas per dag voor volwassen vrouwen en maximaal 
twee glazen per dag voor volwassen mannen. Voor de verlaging van 
het overlijdensrisico en om gezondheidsrisico’s te vermijden is het 

van belang dat het alcoholgebruik plaatsvindt via een regelmatig 
patroon waarin piekgebruik wordt voorkomen. Bovendien 

maakt het voor de effecten van alcohol op de gezondheid 
niet uit welk type alcoholhoudende drank gedronken 

wordt (9). Hierbij is gekeken naar alle wetenschappe-
lijke onderzoeksresultaten, en een afweging gemaakt 

tussen de positieve en de negatieve effecten van 
(matige) alcoholconsumptie. Ook de 

Nederlandse Diabetes Federatie 
stelt in haar voedings-

richtlijn voor dia-
beten dat ma-
tige 

alcoholconsumptie correspondeert met één glas voor vrouwen en 
twee glazen voor mannen per dag (10) en dat er ook bij diabetici 
geen bezwaar bestaat tegen een matige alcoholconsumptie. 
In sommige situaties is het beter als er helemaal geen alcohol wordt 
geconsumeerd. Dit is onder andere het geval bij minderjarigen, bij 
vrouwen met een actieve zwangerschapswens of vrouwen die zwan-
ger zijn. Ook in combinatie met bepaalde medicijnen en bij bepaal-
de ziekten is het advies om geen alcohol te drinken. Bovendien is 
het, in verband met de mogelijkheid op het ontstaan van alcoholaf-
hankelijkheid, niet verantwoord om mensen die niet drinken, matige 
alcoholconsumptie aan te raden. 
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‘Het is van belang dat 
alcoholgebruik plaatsvindt via een 

regelmatig patroon waarin 
piekgebruik wordt voorkomen’
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