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Koffie, cafestol en Lord Kelvin

Martijn B. Katan, Instituut voor Gezondheidswetenschappen,
Vrije Universiteit Amsterdam 

Twintig jaar geleden snelde Peter Zock mijn kamer in Wageningen 
binnen met in zijn hand twee centrifugebuisjes met koffie. Waarom 
koffie? Omdat koffie het cholesterol misschien wel of misschien 
juist niet verhoogde. Scandinavische onderzoekers beweerden sinds 
het begin van de jaren tachtig dat koffie het cholesterol verhoogt 
(1), maar onderzoekers in West-Europa en Amerika konden dat 
niet bevestigen. Ik was zelf sceptisch, maar ik moest mijn ongelijk 
bekennen toen Annet Bak en Rick Grobbee mij een blik gunden 
op de resultaten van hun Rotterdamse trial (2). Zij hadden aan 
vrijwilligers filterkoffie en de in Finland en Noorwegen gebruikelijke 
kookkoffie gegeven, en kookkoffie verhoogde onmiskenbaar het 
cholesterol. Maar hoe kon dat?

Peter had buisjes met kookkoffie en filterkoffie gecentrifugeerd om te 
zien of ze verschilden in de hoeveelheid koffieprut. Tot onze verbazing 
dreef echter op de buis met kookkoffie na centrifugeren een dun laagje 
vet. Toen ik dat sliertje vet zag, dacht ik meteen: dáár zit de koffie-
factor in, en die gaan wij identificeren. Het was een mooi moment in 
mijn wetenschappelijke loopbaan. We hadden een goede uitgangspo-
sitie, want we hadden zowel verstand van cholesterolstofwisseling als 
van voedselanalyses (3). Bovendien had de vakgroep Levensmidde-
lentechnologie van de Landbouwuniversiteit een fabriekshal waar we 
1500 liter kookkoffie konden maken en met een roomcentrifuge er het 
vet uit konden isoleren. 
Kleine beetjes van dat vet bleken inderdaad het cholesterol specta-
culair te verhogen (4). Daarna was het een kwestie van veel experi-
menten plus de juiste industriële partner vinden – in dit geval Nestlé 
– totdat we cafestol hadden geïdentificeerd als de cholesterolverho-
gende factor uit kookkoffie (5,6). 
De identificatie van cafestol leidde tot de ontdekking van nieuwe 
mechanismen waarlangs voeding het cholesterol kan verhogen (7). 
Ook illustreert de ontdekking van cafestol voor mij de kracht van 
de reductionistische wetenschap. Er zijn honderden manieren om 
koffie te zetten, en wij konden nu met een simpele laboratoriumbepa-
ling vaststellen welk van die brouwsels het cholesterol bij mensen 
verhoogden, en hoeveel (8). We hadden daarmee voldaan aan de eis 

van de negentiende-eeuwse natuurkundige Lord Kelvin: ‘When you 
can measure what you are speaking about, and express it in numbers, 
you know something about it; but when you cannot measure it, when 
you cannot express it in numbers, your knowledge is of a meagre and 
unsatisfactory kind’
De bloei van de voedingswetenschap in de eerste helft van de 20e 
eeuw berustte op het reduceren van effecten van voedsel tot effecten 
van identificeerbare en kwantificeerbare verbindingen die gebreks-
ziekten konden voorkomen. De nadruk in het huidige onderzoek op 
voedingspatronen en op voedselcategorieën zie ik als een terugval. 
We moeten er naar blijven streven werkingen van ‘groenten en fruit’ of 
‘het mediterrane dieet’ terug te brengen tot effecten van identificeer-
bare en kwantificeerbare stoffen. Zolang dat niet is gelukt is onze ken-
nis in de woorden van Lord Kelvin ‘slechts mager en onbevredigend’.
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