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opening Kennisinstituut Bier
‘Bier, wijn of gedistilleerd voor  
de gezondheid’

Hans Kraak

Mensen die licht tot matig bier of wijn drinken (1 tot 2 glazen per 
dag) verminderen hun kans op het ontwikkelen van het metabool 
syndroom in vergelijking met geheelonthouders. Het drinken van 
sterkedrank lijkt volgens een aantal onderzoeken juist nadelig 
voor de gezondheid. Dit kan komen door ander ongezond gedrag 
gelinkt aan de consumptie van sterkedrank. Dit bracht de Deense 
professor Humane Voeding, Arne Astrup, van de Universiteit van 
Kopenhagen, half juni naar voren tijdens het openingssymposium 
van het Kennisinstituut Bier. 

‘Zowel voor type 2-diabetes als voor een vermindering van het risico 
van hart- en vaatziekten, gaat er een positief effect uit van 1 tot 2 
glazen bier of wijn per dag’, zegt Astrup. ‘Wordt het meer dan gaan 
de negatieve effecten al gauw zwaarder wegen.’ Astrup maakte wel de 
kanttekening dat wijn een eetluststimulerend effect kan hebben, waar-
door mensen wel eens teveel zouden kunnen gaan eten als ze na een 
aantal glazen niet meer zo opletten wat ze eten. Aan de andere kant 
zou dit effect bij ouderen die te weinig eten eventueel ingezet kunnen 
worden om hun voedselinname te vergroten. 

BierBuik Astrup deed literatuuronderzoek om na te gaan of er een 
verband is tussen de buik-heupratio en het drinken van alcohol. Met 
andere woorden: veroorzaakt specifiek bier of alcoholhoudende dran-
ken in het algemeen een bierbuik? ‘In Denemarken noemen we dit 
ook wel een biermaag of bodega-spier’, zegt hij. ‘Tot mijn verbazing 
vond ik in de literatuur dat er van het dagelijks drinken van alcohol 
(1-2 glazen per dag) een gewichtsreducerend effect uitgaat, dus het 
tegenovergestelde. Bij zware drinkers is er wel een gewichtstoename. 
De aanwijzingen voor gewichtsreductie zijn het sterkst bij vrouwen.’
Volgens Astrup zijn er nog tal van confounding factoren die invloed 
zouden kunnen hebben op het gewicht en distributie van vet in het 
lichaam. ‘We zien dat bij rokers het vet zich verplaatst van de benen 
naar het abdomen en zoals we weten is dat niet gunstig voor het 
metabool syndroom. Ook zouden mentale stress en te weinig slaap 
invloed kunnen hebben op de toename van abdominale obesitas. Wie 
weet zijn het vooral deze factoren die de bierbuik veroorzaken. Er zijn 
meer gecontroleerde studies nodig. We doen nu wat kortetermijnstu-

dies met verschillende dranken, ingenomen op dagelijkse basis.’
In opdracht van het Kennisinstituut Bier zal Astrup komend najaar 
nog een meta-analyse uitvoeren naar de relatie tussen bierconsumptie 
en buikomvang. ‘Er zijn voordelen van het drinken van bier boven 
wijn. Aangezien de alcohol meer verdund is dan in wijn kun je van bier 
een groter volume innemen wat in gezelschap meer voor de hand kan 
liggen. En bij bier krijg je ook nog enkele belangrijke nutriënten bin-
nen, zoals B-vitamines en proteïnen.’  

epidemiologisch Collega-onderzoeker Eric Rimm, van Harvard 
Medical School, die tijdens de bijeenkomst ook een lezing gaf, beves-
tigt het beeld dat Astrup schetst, al benadrukt hij dat het niet uitmaakt 
welk type alcoholische drank je inneemt voor een effect op hart- en 
vaatziekten of diabetes type 2. ‘We denken dat het gaat om een effect 
van alcohol, hoe goed de makers van rode wijn ons ook doen geloven 
dat het om flavanoïden zou gaan. Als je een effect van de polyfenolen 
wilt hebben, dan moet je 10 flessen rode wijn per dag drinken zegt hij. 
‘In onze studies zien wij dat het HDL-cholesterolgehalte na consump-
tie van 1 tot 2 glazen alcoholhoudende drank enorm snel steeg in 
vergelijking met mensen die geen alcohol innamen. Ook zien we in 
recente analyses dat er een positief effect van alcoholconsumptie en 
het risico op diabetes type 2 uitgaat. Merkwaardig genoeg is het effect 
het grootst bij zware drinkers, al zijn de bijwerkingen natuurlijk niet 
aan te bevelen. Het maakt niet uit welk type drank je neemt.’ 
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