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Jongeren overschatten effecten en onderschatten bijwerkingen 
energiedrankjes

Oppepper voor lichaam en geest?

Stephan Peters, Fréderike Mensink, Astrid Smeets,                        
Voedingscentrum

Energiedrankjes worden in de markt gezet als oppepper voor 
lichaam en geest. De marketing lijkt zich ook op jongeren te 
richten door sponsoring van sportevenementen van extreme 
sporten en gebruik te maken van hippe namen. Uit onderzoek 
van het Voedingscentrum blijkt dat de helft van de jongeren die 
energiedrankjes drinkt niets merkt van de oppeppende effecten 
ervan, terwijl twee derde aangeeft last te hebben van bijwer-
kingen, zoals rusteloosheid en slapeloosheid. 

Maar liefst 42% van kinderen uit groep 8 drinkt wel eens energie-
drankjes. Dit loopt op tot ongeveer 65% aan het einde van de mid-
delbare school. Onderzoeksbureau Qrius heeft in opdracht van het 
Voedingscentrum aan 766 kinderen van 11 tot en met 18 jaar (repre-
sentatieve steekproef) verschillende vragen voorgelegd over het ver-
wachtingspatroon, werking en bijwerkingen van energiedrankjes.  
 
Verwachting Bij de vraag van welke drank je het grootste op-
peppende effect verwacht, antwoordde 63% van de jongeren ener-
giedrankjes, 12% koffie en 10% sportdrank (tabel 1). Op basis van 
het cafeïnegehalte in koffie en energiedrankjes is er geen verschil in 
effect te verwachten. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat jongeren 
in lijn met de marketing van energiedrankjes het grootste effect    
verwachten.

consumptie Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de jongeren 
wel eens energiedrankjes heeft gedronken. Gemiddeld drinken deze 
jongeren op 1,8 dagen van de week energiedrankjes en als ze dat 
doen dan drinken ze gemiddeld 1,2 drankjes. 10% van de jongeren 
drinkt dan meer dan 500 ml. Gemiddeld beginnen jongeren op een 
leeftijd van 12,4 jaar met het drinken ervan. 
Het lijkt er op dat de tendens is dat ze er steeds jonger mee starten, 
zo blijkt uit het onderzoek. Van kinderen uit groep 8 geeft 42% aan 
wel eens energiedrankjes te hebben gedronken. Jongens drinken va-
ker dan meisjes en jongeren op een hogere middelbare schooloplei-
ding drinken minder dan op een lagere opleiding. De drankjes wor-
den in 83% van de gevallen gekocht bij de supermarkt of drogist. 
Opvallend was dat 19% van kinderen van 11-14 jaar aangaven dat de 
drankjes door anderen worden gekocht. Het is niet duidelijk of dit 

medeleerlingen zijn of ouders. 38% van de jongeren geeft aan op 
school te drinken, 55% na school. Een kwart drinkt rondom sport-
momenten. De reden om het te drinken is in de eerste plaats         
omdat het lekker is (75%). 21% geeft aan te verwachten er actiever 
van te worden. Andere verwachtingen zijn minder snel moe te      
worden (14%), wakker blijven (14%) en langer door te kunnen gaan 
(11%). 15% geeft aan het te drinken omdat anderen het ook drinken 
(tabel 2).

effecten en bijwerkingen Als wordt gevraagd “wat voel je 
als je 1 of meerdere energiedrankjes hebt gedronken”, antwoordt bij-
na de helft (47%) ‘helemaal niets’, 28% geeft aan over zijn ver-
moeidheid heen te zijn, zich alerter te voelen (15%) en/of langer 
door te kunnen gaan (14%). 7% geeft aan langer te kunnen sporten 
(tabel 3). Als echter wordt gevraagd naar bijwerkingen, dan geeft 
juist twee derde aan soms last te hebben van bijwerkingen. De 
meest voorkomende zijn druk gedrag en hyperactief (32%) en slape-
loosheid (22%). 18% geeft aan eerst een ‘kick’ te krijgen van meer 
energie, maar later helemaal in te storten. Andere gemelde bijwer-
kingen waren: hoofdpijn 9%, hartkloppingen 7%, prikkelbaarheid/
overgevoeligheid 6% en trillerigheid 4%. Over het algemeen zijn dit 
ook bijwerkingen van te veel inname van cafeïne (tabel 4). 

combinatie met alcohol 34% van 15- tot 18-jarigen geeft 
aan wel eens combi’s van energiedrankjes met alcoholische dranken 
te drinken. Als dan naar effecten en bijwerkingen wordt gevraagd 
van deze mixdranken, dan vallen de volgende verschillen op ten op-
zichte van alleen energiedrankjes: 9% geeft aan meer alcohol te kun-
nen drinken en 7% geeft aan minder snel dronken te worden. Als 
het gaat om bijwerkingen hebben jongeren die de combi’s drinken 
minder last van slapeloosheid (15% t.o.v. 24%), maar meer last van 
hoofdpijn (15% t.o.v. 9%). 

cafeïne De effecten en bijwerkingen die in dit onderzoek zijn 
gevonden, zijn grotendeels te verklaren door cafeïne. Van cafeïne is 
bekend dat mensen zich wat alerter gaan voelen. Bekende bijwerkin-
gen van cafeïne-intoxicatie zijn hoofdpijn, trillerigheid, hartkloppin-
gen en moeilijk in slaap komen (1). Dat jongeren aangeven meer bij-
werkingen te ervaren dan ‘positieve effecten’ is niet verrassend. Bij 
volwassenen geldt ongeveer hetzelfde. Van een kopje koffie hoef je 
niet meteen effect te voelen, toch zijn er volwassenen die ’s avonds 
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jongeren aangeven last van bijwerkingen te hebben, is niet verba-
zingwekkend, want ze zijn lichter dan volwassenen en krijgen daar-
door meer cafeïne per kilogram lichaamsgewicht binnen.
Voor jongere kinderen geldt eigenlijk een voorzorgsprincipe als het 
gaat om cafeïne-inname. Cafeïne werkt in op het zenuwstelsel en 
omdat dit bij kinderen nog in ontwikkeling is, raadt het Voedings-
centrum de consumptie van cafeïnerijke producten voor kinderen 
jonger dan 13 jaar af. Voor kinderen tussen 12 en 18 jaar is het advies 
niet meer dan 1 cafeïnerijk product per dag te consumeren. Bij ener-
giedrankjes geldt hier een maximum voor een blikje van 250 ml.

meer aan de hand Bijna een derde geeft aan zich drukker/ 
hyperactiever te gaan gedragen na het drinken van energiedrankjes. 
Het is de vraag of dit alleen maar te verklaren is door het fysiologi-
sche effect van cafeïne of door het imago van de drankjes. Boven-
dien geeft een vijfde aan dat na een initiële ‘energiekick’, later toch 
nog in te storten. Dit laatste is al eens eerder beschreven als jolt-
and-crash’(2). Dit effect is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan 
de verwachting die jongeren hebben van het drankje. Ze geven im-
mers aan dat ze veel meer effect van een energiedrankje verwachten 
dan van een kopje koffie. Dit terwijl de cafeïnegehalten niets van     
elkaar schelen. Door de hoge verwachting, lijken ze niet naar ver-

moeidheidssignalen van hun lichaam te luisteren. Ze gaan gewoon 
door en storten later alsnog in.
Dit laatste is in lijn met wetenschappelijke waarnemingen dat er een 
relatie ligt tussen de consumptie van energiedrankjes en probleem-
gedrag van jongeren: frequente consumptie van energiedrankjes lijkt 
een indicator te zijn om jongeren te identificeren die een groter risi-
co hebben op middelengebruik of ander probleemgedrag (3). 

meer producten Meeliftend op het succes van energiedrank-
jes komen er steeds meer producten op de markt met extra toege-
voegd cafeïne en aanverwante marketing. Deze producten zijn te 
herkennen aan de waarschuwing ‘hoog cafeïnegehalte’. Vanaf        
december 2014 is men verplicht om hieraan toe te voegen ‘niet     
aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borst- 
voeding geven’.
Op basis van bovenstaande ontraadt het Voedingscentrum kinderen 
van onder de 13 jaar de consumptie van cafeïnerijke producten. Jon-
geren van tussen de 13 en 18 jaar wordt aangeraden de consumptie 
te beperken tot 1 per dag. 

taurine en glucurono-lacton Taurine en glucurono-lac-
ton zijn de twee andere componenten uit energiedrankjes. Beide ko-
men voor in andere voedingsmiddelen, maar dan in veel lagere hoe-

uit onderzoek bliJkt dat Jongeren steeds eerder beginnen met het drinken van energiedranken. 
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veelheden. Het zijn ook normale menselijke metabolieten die in de 
lever worden gevormd: glucurono-lacton is een van de afbraakpro-
ducten van glucose en taurine is een metaboliet van zwavelhouden-
de aminozuren. De hoeveelheden van beide metabolieten in ener-
giedrankjes vormen geen risico voor de gezondheid (4), maar van 
geen van beide stoffen is bewezen dat het enig effect heeft op ver-
moeidheid, gedrag of alertheid. De enige effecten (alertheid) die zijn 
te danken aan energiedrankjes zijn terug te herleiden tot cafeïne. 
Studies met energiedrankjes die op websites van producenten      
worden vermeld, zijn bijna altijd herhalingen van studies die met    
cafeïne zijn uitgevoerd.

Het onderzoek is in zijn geheel in te zien op de website van het          
Voedingscentrum.
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tabel 1. Waarvan verWacht Je het grootste oppeppende effect?

tabel 2. Waarom drink Je energiedrankJes (meerdere antWoorden 

mogeliJk). griJze vlakken betekent significant meer dan in andere 

groep.

tabel 3. Wat voel Je als Je één of meerdere energiedrankJes hebt 

gedronken? (meerdere antWoorden mogeliJk)

tabel 4. heb JiJ dit Wel eens gevoeld na het drinken van 

energiedrankJes?

tabel 5. cafeïnegehalte per 100 ml product en per consumptie- 

eenheid. 

totaal 

%

11 t/m 14 

Jaar

15 t/m 18 

Jaar

ik vind het lekker 75 76 74

ik Word er actiever van 21 19 23

iedereen drinkt het 15 23 11

ik ben minder snel moe 15 9 19

om Wakker te bliJven 14 7 19

ik kan langer doorgaan 11 6 14

%

niets 47

ik voel me alerter 15

ik kan langer doorstuderen 3

ik kan langer sporten 7

ik kan meer alcohol drinken 1

ik Word minder snel dronken 2

ik kan langer doorgaan 14

ik ben over miJn vermoeidheid heen 28

nog Wat anders 4

%

druk gedrag/hyperactief 32

slapeloosheid/moeiliJk in slaap komen 22

ik kriJg een kick, heb meer energie, maar op 

een gegeven moment stort ik helemaal in

18

hoofdpiJn 9

hartkloppingen 7

prikkelbaarheid/overgevoeligheid 6

trillerigheid 4

geen van deze of nog Wat anders 33

product mg/100ml verstrek-

kingeenheid

mg/eenheid

koffie - filter 70 kopJe 125 85

decaf 2,5 kopJe 125   3

thee - zWart 15 - 30 kopJe 125 40

cola 10 glas 180 18

iJsthee 9 glas 180 16

energiedrank 30 blikJe 250 75

energie shot 135 blikJe 60 80

chocolademelk 2 beker 180 4

puur chocolade 70 reep 50 50

melk chocolade 20 reep 50 25

snoep (napoleon) 250 stuks 6.6 16,5

piJnstiller 15-85

totaal %

koffie 12

energydrinks 63

cola 6

thee 2

sportdrank 10

geen enkele 7
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