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FEITEN EN COMMENTAREN 
OVER ALCOHOL EN DRUGS

UITGAVE VAN DE STICHTING ANGOB
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 De afgelopen vijftien jaar is onze kennis over de gevol-
gen van alcoholgebruik enorm toegenomen. Die toename 
bestaat vooral uit kennis over negatieve effecten van 
alcoholgebruik. Daardoor zijn bijvoorbeeld de eerdere 
juichende verhalen over positieve effecten van alcohol 
(vooral rode wijn) op hart- en bloedvaten steeds meer 
onjuist gebleken.
 Tal van organisaties op het terrein van gezondheid en 
welzijn, hebben op grond van de toegenomen kennis 
adviezen uitgebracht met betrekking tot alcoholconsump-
tie. In 2005 publiceerde de Gezondheidsraad (GR) het 
advies aan zwangeren om zich geheel van het consume-
ren van alcohol te onthouden. Volgens de Raad was er 
geen enkel bewijs voor een veilige grens waar beneden er 
geen risico voor de foetus zou zijn. 
 Een jaar later kwam de Gezondheidsraad met een alge-
meen advies. Mannen zouden veilig 2 glazen per dag 
kunnen drinken en vrouwen 1 glas, met elke week 2 alco-
holloze dagen. Een advies mede gebaseerd op een eerder 
advies van de Europese tak van de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO).
 Na het  nuladvies voor zwangeren van de GR, kwam 
ook het Koningin Wilhelminafonds voor de Kankerbestrij-
ding (KWF) met een nuladvies. In 2013 concludeerde het 
KWF : het beste is om helemaal geen alcohol te drinken 
als je het risico voor kanker minimaal wilt maken. Van de 
100.000 nieuwe gevallen van kanker per jaar, zijn er onge-
veer 6.000 aan alcohol te wijten. Ook verklaarde het KWF 
dat de norm van de GR uit 2006 inmiddels achterhaald 
was. 
 De talloze nieuwe gegevens brachten de Gezond-
heidsraad er toe om zijn alcoholadvies te herzien. In het 
rapport ”Richtlijnen Goede Voeding 2015” dat de Raad op 
4 november aanbood aan minister Schippers, staat over 
alcohol te lezen : drink geen alcohol, of in ieder geval 
niet meer dan één glas per dag. 

 Het viel natuurlijk te verwachten dat de alcoholbranche 
zich zou verzetten tegen de suggestie om geheel af te 
zien van alcoholgebruik. Men lanceerde diverse reclame 
acties, bagatelliseerde de adviezen van KWF en Gezond-
heidsraad, en weersprak zoveel mogelijk de voor alcohol 
negatieve berichten die er  verschenen. Vooral het advies 
van de GR uit 2015 leidde tot scherpe reacties.
 De alcoholbranche propageert het standpunt dat alcohol 
een gewoon consumptieartikel is, je moet er alleen maar 
verstandig mee omgaan. Dat inspireerde de VNG en 
kamerlid Ziengs tot de gedachte dat zoiets gewoons als 
een ”verstandig glaasje” meer ruimte moest krijgen in het 
maatschappelijk verkeer. In boekhandels, kledingzaken en 
dergelijke, moest ruimte zijn voor een glaasje drank. Dat is 
echter strijdig met de Drank- en Horecawet.
 Een elftal gezondheidsorganisaties wilde de DHW juist 
in de andere richting gewijzigd krijgen. Zij lanceerden 
1  november 2016 een alcoholmanifest. Het manifest roept 
de regering op om eindelijk werk te maken van de drie 
meest effectieve maatregelen. Maatregelen die al jaren 
door de WHO worden aanbevolen, te weten hoge prijzen, 
beperking verkooppunten en inperking van de alcoholre-
clame. De alcoholbranche wil zo’n wijziging niet, en draagt 
daarom de boodschap uit dat het Nederlandse alcoholbe-
leid goed werkt.

Dr.ir. D. Korf
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  De publicaties over een eventuele 
gunstige werking van alcohol op hart 
en bloedvaten, staan de laatste jaren 
meer en meer aan kritiek bloot. Vele 
zijn hun bewijskracht verloren doordat 
de groep niet-drinkers uit een mengsel 
van geheelonthouders en ex-drinkers 
bestond. En nu komt daar de publi-
catie van prof. Kistler bij, die de kans 
op ritmestoornissen uitbreidt naar veel 
lagere consumptieniveaus.
 Van binge-drinkers is bekend dat 
zij vaak een onregelmatige hartslag 
of hart-flutteren ondervinden bij hun 
drinken. Het onderzoek van prof. 
Kistler en medewerkers laat nu zien dat 
die onregelmatigheid ook al optreedt 
bij geringere hoeveelheden alcohol. 
Het onderzoek had een looptijd van 
12 jaar en omvatte 900.000 personen. 
Het werd afgelopen december gepu-
bliceerd in het Journal of the American 
College of Cardiology.

 Onregelmatige hartslag, in de vorm 
van atriumfibrilleren, tast het hart aan 
en kan leiden tot hartfalen, hartstil-
stand, hartverlamming en dergelijke. 

Alcohol onbruikbaar om het hart gezond te houden

LICHT ALCOHOLGEBRUIK KAN AL HART- 
RITMESTOORNISSEN VEROORZAKEN
 De afgelopen decennia is er een stortvloed aan publicaties geweest waarin 
geconcludeerd werd dat matig alcoholgebruik de kans op een hartinfarct 
zou verkleinen. Een recente publicatie van prof. dr. P. Kistler, van het Heart 
and Diabetes Institute in Melbourne, stelt daar tegenover dat diezelfde hoe-
veelheid alcohol de kans op onregelmatige hartslag fors vergroot.

Het kan dus even dodelijk zijn als de 
aderverkalking van de kransslagade-
ren die zoveel mensen proberen tegen 
te gaan met dat ene glaasje per dag. 
Aderverkalking is een afwijking van de 
stofwisseling van hart en bloedvaten, 
onregelmatige hartslag is een afwijking 
van het elektrische systeem van het 
hart.
 Tegen onregelmatige hartslag wordt 
vaak de ingreep ”ablatie” toegepast. 
Kistler en medewerkers ontdekten dat 
het effect van ablatie door voortzetting 
van het alcoholgebruik op den duur 
teniet wordt gedaan.
 De belangrijkste conclusie uit het 
onderzoek van Kistler cs is echter dat 
ieder dagelijks glas alcohol, de kans op 
onregelmatige hartslag met ongeveer 
8 procent vergroot. Drie glazen per 
dag doen de kans op onregelmatige 
hartslag dus met bijna een kwart toe-
nemen. Dat geldt zowel voor mannen 
als voor vrouwen.
 Kistler meent dat de uitkomst van zijn 
onderzoek bekend zou moeten worden 
bij al die mensen die dagelijks één of 
twee glaasjes drinken ter voorkoming 
van een hartinfarct : ”Zij dienen te 
weten dat zij hiermee een ander risico 
binnenhalen”.

Dingeman Korf 

 Marith Volp had aan staatssecretaris 
Van Rijn gevraagd of de actie Hei-
neken Biertegoed op enig onderdeel 
strijdig is met de Drank- en Horecawet 
(DHW), of met de Reclamecode voor 
Alcoholhoudende Dranken.  Verder 
vroeg zij de staatssecretaris of hij deze 
actie niet onwenselijk achtte in het 
licht van het beleid ten aanzien van 
alcoholhoudende dranken.
 De staatssecretaris heeft inmiddels 
Volp laten weten dat er geen bepa-
lingen in de DHW zijn die genoemde 
actie van Heineken verbieden. Over 
de Reclamecode houdt Van Rijn zich 
op de vlakte. Hij geeft geen oordeel 
over het al dan niet in strijd zijn met 
de zelfreguleringsbepalingen zoals 
neergelegd in de reclamecode. Zelf-
regulering is een interne zaak van de 
alcoholbranche.
 Van Rijn voegt hieraan toe dat de 
horeca die het gratis biertje verstrekt, 
zich wel aan de regels voor de ver-
strekking van drank uit de DHW dient 
te houden. Dus geen verstrekking aan 

Staatssecretaris  houdt  zich  op  de  vlakte

HEINEKEN  BIERTEGOED  VOOR  OVER-
HEID  ONGRIJPBAAR  ? 

 In het vorige nummer van dit blad schreven wij  ”bier drinken om nog meer 
bier te kunnen drinken” over de actie Heineken Biertegoed.  Wij meldden 
daarin dat Tweede-kamerlid Marith Volp vragen over die reclame-actie van 
Heineken had gesteld aan de staatssecretaris.

minderjarigen of aan personen die in 
kennelijke staat van dronkenschap 
verkeren. Of de actie leidt tot meer 
alcoholgebruik kan hij (nog) niet over-
zien.
 Die laatste opmerking is kennelijk 
bedoeld als antwoord op de vraag of hij 
de actie onwenselijk acht in het licht 
van het beleid met betrekking tot alco-
holhoudende dranken. Maar hij geeft 
geen antwoord op die vraag. Hij houdt 
zich op de vlakte.

 Ons inziens is de actie van Heine-
ken wel degelijk gericht op vergroting 
van de consumptie. Door bier te kopen 
sparen de consumenten punten voor 
een gratis biertje. Dat gratis biertje zien 
zij gewoon als een extraatje. De actie 
is om diverse redenen in strijd met de 
geest van de DHW, en dus onwenselijk 
gezien het beleid. Een ministerie dat 
bescherming van de volksgezondheid 
zegt na te streven, is daarom moreel 
verplicht de onwenselijkheid van de 
actie van Heineken uit te spreken.

 Cancer Research UK heeft onder-
zoek laten doen door Sheffield 
University naar de verwachte sterfte 
aan alcoholgerelateerde kanker 
in de komende jaren. De uitkomst 
was onverwacht en verontrustend : 
135.000 sterfgevallen in het Ver-
enigd Koninkrijk in verloop van de 
komende 20 jaar.

 Naar aanleiding van de cijfers 
spreekt Alison Cox van Cancer Rese-
arch UK van een verwoestend effect 
van alcohol op de volksgezondheid. In 
Engeland wordt alcohol als veroorza-
ker van kanker nog te weinig erkend. 
 Cox wil dan ook in eerste instantie 
dat die rol meer bekend wordt. ”Het is 
van het grootste belang dat mensen 
zich bewust worden van de relatie 
tussen alcohol en kanker, en van 
wat zij kunnen doen om de risico’s te 
beperken”. Cancer Research UK zal 
hier de komende tijd aanzienlijk meer 
aandacht aan besteden.
 Volgens de onderzoekers van de 
universiteit van Sheffield wordt slok-
darmkanker de meest voorkomende 
vorm van door alcohol veroorzaakte 
kanker, gevolgd door darmkanker. 
Verder zullen belangrijke bijdragen 
geleverd worden door mond- en keel-
kanker, borstkanker en leverkanker.

KOMENDE  20  JAAR  
135.000  DODEN  IN  
ENGELAND  DOOR  
ALCOHOLKANKER
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 Foetaal alcoholsyndroom (FAS) is 
een gevolg van alcoholgebruik door 
zwangere vrouwen. Het kan zich uiten 
in een groot aantal aangeboren afwij-
kingen. Die behoeven niet allemaal 
aanwezig te zijn, en kunnen bovendien 
stuk voor stuk ook een andere oorzaak 
hebben. De diagnose is daardoor niet 
ondubbelzinnig. De ”ziekte” is dan ook 
lang onopgemerkt gebleven.
 De kenmerken ervan kunnen zijn 
een relatief kleine schedel, laag 
geboortegewicht, korte ledematen, 
slechte spiercoördinatie, vertraging bij 
het leren praten, en vertraging bij de 
geestelijke ontwikkeling (gedrags- en 
leerproblemen). Dit complex van ver-
schijnselen bleek statistisch relatief 
vaak voor te komen bij adoptiekinde-
ren. Verder onderzoek langs dit spoor, 
leidde tot de conclusie dat alcohol-
gebruik tijdens de zwangerschap de 
oorzaak was. Verslavingsproblemen 
bleken heel vaak ook de aanleiding 
geweest om de baby voor adoptie af te 
staan.
 Lang niet alle alcoholgebruik door 
zwangere vrouwen leidt tot aantoon-
bare schade aan de baby. Recent 
Canadees onderzoek onder leiding 
van S. Popova leidde tot de conclusie 
dat één op de 67 gevallen van alcohol-
gebruik tijdens de zwangerschap, had 
geleid tot een baby met één of meer 
FAS-symptomen.

 Alcoholgebruik tijdens de zwan-
gerschap komt ondanks alle 
waarschuwingen, nog steeds over de 
hele wereld voor. Naar schatting bij 
minstens 10 procent van de vrouwen. 
De verschillen  tussen de diverse 
landen zijn enorm. Zo is in Oost- 
Europa alcoholgebruik door zwange-
ren wijd verbreid. In die landen zijn 
medische diensten en ziekenhuizen 
actief bij het opsporen en adviseren 
van die gevallen. Zo ook in Oekraïne.
 Zowel uit dierexperimenteel als 
humaan onderzoek is eerder gebleken 
dat alcoholgebruik tijdens de zwan-
gerschap leidt tot veranderingen in de 

Bloed  van  zwangere  vrouwen  bevat  indicatorstoffen

VROEGE  OPSPORING  FOETAAL  
ALCOHOLSYNDROOM
 Bloedonderzoek bij zwangere vrouwen kan aantonen of de foetus schade 
heeft opgelopen door alcoholgebruik van de moeder. Onderzoekers van de 
universiteit van Californië in San Diego zijn bezig met het ontwikkelen van 
een test hiervoor, in samenwerking met A & M College of Medicine (Texas) 
en een Oekraïens preventieprogramma voor aangeboren afwijkingen.

zogenaamde micro-RNA’s in het bloed 
van de zwangeren. In Oekraïne onder-
zocht een team onder leiding van prof. 
W. Wertelecki of er een relatie bestond 
tussen het niveau van de micro-RNA’s 
en de mate van aantasting van de 
baby’s door FAS.
 Het onderzoek omvatte 68 drinkende 
zwangere vrouwen. Er bleek bij hen 
een verband te bestaan tussen hun 
alcoholgebruik gedurende de eerste 
maanden van de zwangerschap, en 
het aantal circulerende micro-RNA’s. 
Vervolgens bleek er ook een verband 
te bestaan tussen het aantal circule-
rende micro-RNA’s en de ernst van het 
FAS van de baby’s.

 Prostaatkanker is bij mannen naar 
aantal gevallen de tweede kanker. In 
2012 werden wereldwijd 1,1 miljoen 
nieuwe gevallen geconstateerd. Dat 
was 15 procent van alle nieuwe geval-
len van kanker. De overlevingskans 
is groter dan bij de meeste andere 
kankers, zodat prostaatkanker op de 
vijfde plaats staat qua sterfte. 
 De ziekte lijkt het meest voor te 
komen in de meer welvarende landen. 
Daar is de gezondheidszorg meestal 
op een relatief hoog peil, wat leidt tot 
een grotere overlevingskans. Vermoe-
delijk blijven in de minder ontwikkelde 
landen nog veel gevallen onontdekt en 
eindigen in de sterftestatistieken in de 
groep ”andere oorzaken”. De Wereld 
Gezondheids Organisatie (WHO) klas-
sificeert prostaatkanker dan ook onder 
de belangrijke oorzaken van voortijdige 
sterfte. 

 De werkgroep van de universiteit 
van Victoria speurde 340 medische 
publicaties op over prostaatkanker. 
Maar liefst 313 daarvan voldeden niet 
aan de strenge criteria van de onder-
zoekers. Publicaties die niet in het 
Engels waren geschreven, of die niet 
tenminste drie niveaus van alcohol-
gebruik onderscheidden, of de groep 
niet-drinkers niet ontdaan hadden van 
vroegere drinkers, werden uitgesloten. 
Zodoende bleven er slechts 27 publi-
caties over. 

ALCOHOL  VERGROOT  KANS  OP  
PROSTAATKANKER
 Aan de lijst van kankers die door alcoholgebruik veroorzaakt of bevor-
derd worden, kan nu definitief ook prostaatkanker worden toegevoegd. 
Dat is de uitkomst van een uitvoerige en kritische evaluatie van eerdere 
onderzoeken over dit onderwerp door een werkgroep van de universiteit 
van Victoria (Canada).

 Door de gehanteerde strenge cri-
teria voor de meta-analyse, was het 
de onderzoekers mogelijk om aan te 
tonen dat het risico voor prostaatkan-
ker een dosis-respons curve volgt. Zij 
konden de patiënten in vijf groepen 
onderverdelen. Alle groepen drinkers 
vertoonden een duidelijk verhoogd 
risico in vergelijking met de niet-drin-
kers. De consumenten van minstens 
één glas per week, en hoogstens veer-
tien glazen (twee per dag) hadden al 
een met 8 procent verhoogde kans 
in vergelijking met de niet-drinkers. 
Merkwaardigerwijs bleef het risico in 
de groep van twee tot vier glazen per 
dag gelijk. Dat lijkt er op te duiden dat 
beide groepen met hun consumptie 
gemiddeld vrij dicht bij de grens van 
twee glazen zaten.
 De groep van meer dan vier glazen 
per dag had al een met 14 procent 
verhoogd risico, en bij de echt zware 
drinkers was de kans op prostaatkanker 
met 18 procent verhoogd. Aangezien 
prostaatkanker een veel voorkomende 
kanker is, vormt deze verhoging 
volgens de woordvoerder van de 
onderzoekers, dr. Tim Stockwell, een 
belangrijke belasting voor de volksge-
zondheid. Het beleid ten aanzien van 
de volksgezondheid dient hier terdege 
rekening mee te houden. Met name 
het beleid gericht op het terugdringen 
van ”alcoholziekten”. 

Dingeman Korf

 Uit een oogpunt van preventie, is 
er grote behoefte aan een simpele en 
betaalbare test om alcoholgebruik van 
zwangeren aan te tonen en een indruk 
te krijgen van de mate van aantasting 
van de baby. Afhankelijk van de uit-
komst kan dan gepoogd worden om de 
schade zo beperkt mogelijk te houden. 
Het Oekraïense en het Californische 
team werken nu samen aan de ontwik-
keling van een dergelijke test.

Dingeman Korf
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 De passagier op de achterste plek in 
de bus had de noodhamer uitgetrok-
ken. De noodhamer zit met een vrij 
lange staalkabel vast, die maakte een 
hard ratelend geluid. 
 Wie haalt die noodhamer er nou 
uit zonder reden ? Dat moet wel een 
vreemd persoon zijn. De man hing 
maar wat op de stoel te glimlachen. 
Bij een halte vlak voor ons dorp ging 
de bus niet verder. De buschauffeur 
kwam de hele verlengde bus door naar 
achteren lopen, en dan denk je: er is 
wat mis. 
 De buschauffeur ging in gesprek 
met de gebrekkig Engels sprekende 
passagier. Er zat ook een jongeman 
bij de chauffeur, in het zwart gekleed. 
Wat heeft die er mee te maken? Hij liep 
eerder ook al een paar keer op en neer 
door de bus. De buschauffeur pakte 
een fles van de passagier af, en gooide 
de fles de bus uit.
 Toen begreep ik dat het om een 
dronken man ging, die niet agressief 
was, eerder lam. ‘You have no ticket, 
you have no ticket?’ De chauffeur 
begon al harder te praten, terwijl de 
jongeman in het zwart niet van zijn 
zijde week, en de dronken passagier 
strak aan bleef kijken.
 We vroegen ons af of we nog lang stil 
zouden staan met de bus. Een knipper-
licht kwam langszij : de politie. Twee 
agenten namen het gesprek over. De 
man zat maar wat te smilen, waarop 
een van de agenten hem met een ruk 
aan zijn kleren richting deur sleurde 
en de man als een zak aardappels 
tegen de busbodem smeet, half uit de 
bus. Zijn grote tas werd er achteraan 
naar buiten gegooid. Wij konden weer 
verder.
 En de jongeman in het zwart? Dat 
was een leerling van het Alfacollege in 
Groningen, Uniformdiensten. Hij was 
met de bus op weg naar huis, en kwam 
in een praktijkles terecht !
 En hoe liep het af met de dronken 
man? Een nachtje de roes uitslapen 
in de cel ? Nee. Dit hoorde ik de vol-
gende dag : de man is in de volgende 
bus gestapt, waarna hij wéér woorden 
kreeg met de buschauffeur, die de 
politie wéér gebeld heeft. 

SSL

Een hard ratelend geluid.

 Het betreft hier de leeftijdsklasse van 
15 en 16 jaar, dus scholieren van het 
voortgezet onderwijs. Het onderzoek 
is getiteld European School Survey 
Project on Alcohol and Drugs. 
 Voor wat betreft het beginnen met 
alcoholgebruik, ligt Nederland in lijn 
met de Noordeuropese landen. Van 
de Nederlandse scholieren heeft 
26 procent vóór zijn of haar 14-de jaar 
al eens gedronken. In de Zuidelijkere 
landen is dat 47 procent. Dit betreft in 
de meeste landen scholieren die wet-
telijk net wel of nog net niet mogen 
drinken. De verschillen tussen de 
Noordelijke en de Zuidelijke landen 
konden nog wel eens groter worden 
als de verhoging van de leeftijdsgrens 
in de Noordelijke landen effect krijgt. 

NEDERLANDSE  SCHOLIEREN  DRINKEN  
VAKER  EN  MEER  PER  KEER  DAN  
EUROPESE LEEFTIJDSGENOTEN
 Afgelopen najaar verscheen het vierjaarlijkse ESPAD-rapport over het 
alcohol- en drugsgebruik onder scholieren/studenten in 35 Europese 
landen. De trend in Europa is een daling van het gebruik van vrijwel alle 
middelen.

Voor Nederland was het het eerste 
jaar van de naar 18 jaar verhoogde 
leeftijdsgrens. 
 Als de Nederlandse jongeren 
eenmaal gaan drinken, dan doen zij 
dat vaak en drinken veel. Nederlandse 
16-jarigen drinken gemiddeld meer 
dan 7 keer in een maand. Nederland 
behoort daarmee tot de topgroep, 
die verder nog bestaat uit Vlaande-
ren, Montenegro, Malta en Cyprus. 
In Skandinavië, IJsland, Estland en 
Litouwen drinken de 16-jarige scholie-
ren minder dan 4 keer per maand. Wat 
betreft de hoeveelheid drankjes op de 
laatste drinkdag behoort Nederland 
tot de top vijf van de 35 deelnemende 
Europese landen. Denemarken staat 
op de eerste plaats.

  Europa is het werelddeel met het 
hoogste hoofdelijk alcoholgebruik. 
Alcohol behoort hier dan ook tot de vijf 
belangrijkste oorzaken van voortijdige 
sterfte. Het rapport vergelijkt de situa-
tie van het jaar 2000 met die van 2014. 
Opvallend is de toename van obesitas 
als oorzaak van ziekte en sterfte gedu-
rende deze periode. 
 Ondanks ontmoedigingsmaatregelen 
rookt ruim 20 procent van de volwas-
senen dagelijks, geeft eveneens ruim 
20 procent aan tenminste eenmaal per 
maand bij één gelegenheid 6 of meer 
glazen drank te consumeren, en lijdt 
één op de zes personen aan zwaarlij-
vigheid.
 Toch is sinds 1990 de levensver-
wachting in de EU-lidstaten met meer 
dan zes jaar gestegen. In 1990 was 
de gemiddelde levensverwachting 
74,2 jaar. In 2014 was dat gestegen tot 
80,9 jaar. In alle landen ligt de levens-
verwachting voor vrouwen iets hoger 
dan voor mannen. Gemiddeld leven 
mensen in West- en Noord-Europa 
acht jaar langer dan mensen in Zuid- 
en Oost-Europa.

 Tussen 2000 en 2014 is de gemid-
delde alcoholconsumptie in de landen 
van de Europese Unie licht gedaald. 
Die daling was zeer ongelijk gespreid 
over de 28 landen van de EU. In 

Chronische  ziekten  kosten  EU 115  miljard  per  jaar

EÉN  OP  DE  VIJF  EUROPEANEN  IS  
REGELMATIGE  BINGE-DRINKER
 Eind vorig jaar verscheen het rapport ”Health at a glance : Europe 2016”, 
uitgegeven door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ont-
wikkeling, in samenwerking met de Europese Commissie. Jaarlijks overlijdt 
een half miljoen Europeanen aan chronische ziekten vóór het 65-ste 
levensjaar. Zowel om humanitaire als om economische redenen dient die 
voortijdige sterfte teruggedrongen te worden.

zeven landen trad juist een stijging 
op. In Zweden was die stijging gering, 
in België wat groter, maar in Polen, 
Letland, Litouwen, Bulgarije en Malta 
was hij aanzienlijk. Litouwen staat 
daardoor nu naar alcoholgebruik aan 
de top van de EU-landen. In 2000 was 
dat nog Ierland geweest.
 In vier Europese landen bleef het 
hoofdelijk alcoholgebruik (nagenoeg) 
constant, namelijk in Finland, Slowe-
nië, Estland en Tsjechië. In de overige 
17 landen trad een (soms aanzienlijke) 
daling op. Ierland en Denemarken 
waren de sterkste dalers.
 Interessant is verder de grafiek over 
binge-drinken. De auteurs definiëren 
binge-drinken als het drinken van 6 of 
meer alcoholhoudende drankjes bij 
één gelegenheid. Het Europese gemid-
delde ligt hier op ongeveer 20 procent 
van de bevolking van 16 jaar en ouder. 
In de landen aan de Middellandse 
Zee doet ongeveer 10 procent van de 
bevolking er aan. Aan de andere kant 
van de schaal staan Denemarken en 
Roemenië met bijna 40 procent. Ook 
Duitsland, Finland en Luxemburg 
liggen ver boven het Europese gemid-
delde.
 De ministers van volksgezondheid 
kennen nu de knelpunten van het alco-
holbeleid. Nu komt het er opaan die 
kennis in actie om te zetten. 
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 De beleidsverkenning is gebaseerd 
op een steekproef van 1895 Neder-
landers van 14 jaar en ouder, en is 
opgesteld door bureau GfK. Het over-
grote deel van de deelnemers maakt 
zich geen zorgen over de gevolgen 
van het eigen alcoholgebruik. Dat 
is logisch, als zij zich er zorgen over 
zouden maken, zouden zij het wel 
(trachten te) veranderen. Het zijn 
meestal ”de anderen” of ”de jeugd” die 
in hun ogen gezondheidsrisico’s lopen.
 Het kennisniveau van het publiek 
is niet up to date. Gevraagd naar 
gezondheidsrisico’s noemt 47 procent 
spontaan leveraantasting. Ook ver-
slaving wordt genoemd. Ronduit 
verontrustend is het feit dat 52 procent 
nog gelooft in een positief effect van 
(rode) wijn. Dat vaak gecombineerd 

PUBLIEKE  KENNIS  SCHADELIJK-
HEID  ALCOHOL  ONVOLDOENDE
 De afgelopen maanden verschenen er twee rapporten over de kennis van 
de bevolking  met betrekking tot de risico’s van alcoholgebruik. Het ene 
een Nederlandse beleidsverkenning, het andere een Europees rapport in 
het kader van het RARHA-project (Reducing Alcohol Related Harm). Beide 
komen tot dezelfde conclusie : er zal nog veel aan gedaan moeten worden 
om het publiek voldoende te informeren. 

met een ontkenning van de risico’s. 
Een slechte basis dus om op aan te 
haken met een matigingscampagne. 
Die stuit direct op ongeloof.
 Wanneer de risico’s door de inter-
viewer worden voorgelegd, dan 
onderschrijft 93 procent van de 
ondervraagden het risico van lever- 
aandoeningen, 92 procent dat van 
verslaving  en 87 procent dat van 
levercirrose. Op afstand volgen dan 
nog overgewicht en hersenbeschadi-
ging, met elk 80 procent. Verhoogde 
bloeddruk, hersenbloeding, kanker, 
Alzheimer en diabetes worden veel 
minder geassocieerd met alcohol.
 Ondervraagd over de plaats van 
alcohol in onze samenleving, geeft 
78 procent van de ondervraagden te 
kennen een wijntje bij de kapper niet 
normaal te vinden, 16 procent heeft 
geen mening en slecht 6 procent vindt 
dit wel normaal. Ook veel tegenstand 
is er tegen alcohol in sportkantines, 
ongeveer de helft is daar op tegen. Van 
de minderjarige jongeren (14 tem 17 
jaar) geeft 12 procent te kennen vanuit 
hun vriendenkring druk te ondervinden 
om te gaan drinken.
 
 Het RARHA-project dient als ori-
entatie met betrekking tot de Europese 
regels voor de etikettering van con-
sumptie-artikelen. Komend voorjaar 
komt de Europese Commissie met een 
voorstel voor etiketteringsregels met 
betrekking tot de voedingswaarde. Tot 
nu toe geldt voor dranken met meer dan 
1,2 procent alcohol vrijstelling : noch de 
ingrediënten, noch de voedingswaarde 
behoeven op de verpakking vermeld te 
worden. Een vrijstelling waar een orga-
nisatie als Foodwatch zich sterk tegen 
verzet. Ook diverse beroepsgroepen 
vinden die vrijstelling ongewenst (bijv. 
artsen, diëtisten, enz.).
 In het kader van het RARHA-project 
werden een kleine 8.000 consumenten 
geïnterviewd, gespreid over 21 Euro-
pese landen. De meerderheid was 
voor afschaffing van de vrijstelling. Een 
ander punt dat naar voren kwam was 
het feit dat er zoveel glazen in gebruik 
zijn met verschillende inhouden. Daar-
door kan de toerist-consument slecht 
schatten hoeveel alcohol hij binnen-
krijgt.
 Tot nu toe hebben de Europese 
landen allemaal hun eigen standaard-
glazen. Die verschillen onderling in 
het algemeen niet zo veel. Alleen de 
Engelse standaard wijkt nogal af, en 
de Duitse en Tsjechische bierglazen. 
Gezondheidsrisico’s worden vaak uit-
gedrukt in aantallen glazen per dag of 
per week. Dus is het wenselijk dat er 
een Europese standaard komt. 

Dingeman Korf

  

 Kamerlid Van Gerven noemde het 
onaanvaardbaar dat een flesje water 
soms duurder is dan een bekertje 
bier van de tap. Volgens de staats-
secretaris is het momenteel aan de 
gemeenten om prijsacties en dump-
prijzen op lokaal niveau te verbieden. 
Lokale overheden blijken echter maar 
amper gebruik te maken van die moge-
lijkheid. De bewindsman is daarom de 
mogelijkheden aan het verkennen om 
het Rijk te laten beslissen over prijsac-
ties en daarop toezicht te houden.
 Bij vragen over ingrijpen in de alco-
holreclame, was Van Rijn minder 
inschikkelijk. Hij liet weten dat hij 
voorlopig niet in wil grijpen in de zelf-
regulering van de alcoholreclame. 
Blijkbaar is de inhoud van diverse 
publicaties (onder andere van de 
WHO) over het niet effectief zijn van 
zelfregulering, nog niet tot hem door-
gedrongen.
 Aan de orde kwam ook de branche-
vervaging, ofwel ”blurring”. Diverse 

TWEEDE  KAMER  BESPRAK  
ALCOHOLBELEID
 Op 15 februari besprak de Tweede Kamer het alcohol- en drugsbeleid 
met staatssecretaris Martin van Rijn. Daarbij kwamen onder meer aan de 
orde het prijsbeleid, reclameverboden, branchevervaging, handhaving en 
preventie.  

partijen verklaarden dat onwenselijk te 
vinden. Alleen kamerlid Ziengs (VVD)  
pleitte vóór het ”wijntje bij de kapper”. 
De staatssecretaris verklaarde nog-
maals dat branchevervaging met 
betrekking tot alcoholhoudende dran- 
ken wettelijk verboden is. Alleen koffie 
of thee, al dan niet met een gebakje, bij 
een boek, een jas of een knipbeurt, is 
wat hem betreft oké.

 Kamerlid Voordewind wilde dat 
wettelijk vastgelegd wordt dat de nale-
ving van de leeftijdsgrens tenminste 
85 procent is. Van Rijn antwoordde 
dat hij het Trimbos Instituut gevraagd 
heeft een overzicht te maken van de 
”best practices” voor handhaving van 
de leeftijdsgrens. De grens van 85 
procent zal hij bespreken met het CBL. 
Gezien het feit dat het CBL al jaren een 
voorkeur heeft getoond voor controle-
systemen die de 85 procent lang niet 
halen, zal het ons benieuwen wat Van 
Rijn daar weet te bereiken.

 De onderzoekers gaven muizen 
drie dagen lang alcohol door hun 
drinkwater. Per dag ging het om een 
hoeveelheid alcohol die overeenkwam 
met twee flessen wijn voor een mens. 
Een zeer forse hoeveelheid alcohol 
dus. Een controlegroep kreeg zuiver 
water.
 Het ging de onderzoekers om de 
invloed van alcohol op de stofwisse-
ling en het zenuwstelsel. Zonder dat zij 
nog aan gecompliceerde metingen toe 
waren, zagen zij al dat de muizen die 
alcohol kregen, fors meer gingen eten 
dan de muizen uit de controlegroep 
zonder alcohol.  
 Metingen aan het zenuwstelsel 
lieten zien dat bij de alcohol-muizen 
bepaalde zenuwcellen geactiveerd 
waren, namelijk de AgRP-neuro-
nen. Niet verwonderlijk, want als die 
neuronen op een andere manier (bijv. 
elektrisch) gestimuleerd worden, gaan 
de muizen onmiddellijk op zoek naar 
voedsel. Ook al hebben zij net meer  
dan voldoende gegeten. 
 Of dit bij mensen net zo werkt, durven 
de onderzoekers niet met zekerheid 
te zeggen. Wel is het een bekend 
verschijnsel dat veel mensen bij thuis-
komst van een avondje uit, eerst nog 
iets eten voordat zij naar bed gaan. 

Alcohol  wakkert  bij  
muizen  de  honger  aan
 Volgens onderzoekers van de 
biomedische research instelling het 
Francis Crick Institute in Londen, 
wakkert alcohol de honger aan. 
Althans bij muizen. Of dit ook bij 
mensen zo is, kunnen de onderzoe-
kers niet met zekerheid zegen.

eenderde van de

patienten met licht

hersenletsel heeft dat 

aan alcohol te danken
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 De oorsprong van de opvatting dat 
gering alcoholgebruik gunstig zou 
zijn voor de gezondheid van hart en 
bloedvaten, ligt bij de ontdekking van 
de zogenaamde ”Franse paradox”. 
In Frankrijk is de sterfte aan hart- en 
vaatziekten geringer dan overeenkomt 
met het gemiddelde voedingspatroon. 
Sommige epidemiologen meenden dat 
die relatief geringe sterfte een gevolg 
was van de wijnconsumptie in Frank-
rijk. Veel nader onderzoek, veelal 
epidemiologisch gericht , leek die 
conclusie te bevestigen. En daarmee 
was een nieuwe mythe geboren : zeer 
matig alcoholgebruik is beter voor 
hart en bloedvaten dan helemaal niet 
drinken.
 Kritische epidemiologen publiceer-
den enkele jaren later analyses van die 
onderzoekingen, en merkten op dat 
de groep niet-drinkers ook ex-drinkers 
omvatte. Die ex-drinkers zouden in hun 
drinkperiode al zoveel schade hebben 
kunnen oplopen, dat zij het resultaat 
van de groep niet-drinkers omlaag 

Nieuw  onderzoek  bevestigt  eerdere  conclusies

GUNSTIG  EFFECT  ALCOHOL  OP  
HET  HART  IS  EEN  SPROOKJE
 De opvatting dat  (zeer) matig alcoholgebruik een positief effect zou 
hebben op hart en bloedvaten, is wijd verbreid. Tot in medische kringen 
toe. De statistieken wijzen het immers uit : matige drinkers leven langer. 
Recent onderzoek door wetenschappers van de Semmelweis universiteit 
in Boedapest laat echter (nogmaals) zien dat een positief effect van alcohol 
niet bestaat. 

haalden tot beneden het niveau van de 
matige drinkers. Bij de (weinige) onder-
zoekingen waar de groep niet-drinkers 
ontdaan was van de ex-drinkers, kon 
geen positief effect van matig alcohol-
gebruik worden aangetoond. Daarmee 
was het sprookje van het gunstige 
effect van alcohol naar de prullenmand 
verwezen.
 Een mens gelooft echter graag 
die dingen die in zijn kraam van pas 
komen. Soms zelfs tegen beter weten 
in. Dus bleven velen geloven in het 
sprookje. Daarin gesterkt door produ-
centen van en handelaren in wijn, die 
uit eigenbelang de mythe bleven ver-
kondigen.

 Doctor Julia Karády van de Sem-
melweis universiteit in Boedapest, 
besloot de zaak vanuit een andere 
invalshoek te benaderen. Niet vanuit 
sterftestatistieken, maar vanuit pre-
ventief hartonderzoek. Onderzoek met 
de moderne medische techniek van 
de CT-angiografie. Met die techniek 
worden ”plaques” in de kransslagade-
ren zichtbaar gemaakt. Die kunnen 
het begin zijn van ”aderverkalking” en 
leiden tot een hartinfarct.
 Samen met haar medewerkers 
onderzocht Karády de scans van 1925 
patiënten, die door hun artsen verwe-
zen waren voor CT-angiografie. Alle 
onderzochte personen stonden dus 
onder de verdenking dat er iets mis 
was met hun hart. Ingedeeld naar alco-
holgebruik vormden forse drinkers de 
grootste groep, bijna 40 procent. De 
overigen werden in drie groepen inge-
deeld : niet-drinkers, lichte drinkers en 
matige drinkers.
 Tot hun verrassing vonden Karády 
cs geen enkel verband tussen alco-
holgebruik en beginnende coronaire 
hartziekte. Een beschermend effect 
van licht alcoholgebruik kon niet 
worden aangetoond. Van matig 
alcoholgebruik evenmin. De kransslag-
aderen van geheelonthouders, van 
lichte drinkers en van matige drinkers 
waren geheel vergelijkbaar. Alcohol 
kan dus geschrapt worden als zelf-
zorggeneesmiddel ! 

Dingeman Korf
 

 Om excessief drinken tegen te 
gaan, is een hoog prijsniveau één 
van de effectiefste middelen. Dat is 
door diverse onderzoeken bewezen. 
Een gemiddeld hoog prijsniveau kan 
bewerkt worden door hoge accijnzen, 
door een verbod op prijsstunten met 
alcoholhoudende dranken, of door het 
afkondigen van een minimumprijs. Het 
Schotse parlement koos in 2012 voor 
een minimumprijs.
 De aanpak van excessief drinken 
door hoog houden van de prijs, heeft 
het voordeel dat deze maatregel harder 
aankomt bij de consument naarmate 
die meer drinkt. De aanpak is dus min 
of meer selectief.
 Verslaafden zowel als excessief 
drinkende jongeren kopen vooral 
goedkope alcohol. Dure dranken nog 
duurder maken door accijnsverhoging 
heeft voor hen geen zin, maar een 
bodem leggen onder de prijzen van 
hun biertjes wel.

SCHOTSE  WHISKYSTOKERS  BLOK-
KEREN  INVOERING  MINIMUMPRIJS  
VOOR  ALCOHOL
 De Schotten kunnen voorlopig nog profiteren van stuntprijzen voor 
alcohol. Hoewel het Schotse parlement al in mei 2012 akkoord ging met 
de invoering van een minimumprijs voor alcohol, is die minimumprijs nog 
steeds niet ingevoerd. Het verzet van de alcoholbranche, en met name van 
de Scottish Whisky Association (SWA), heeft nu al vijf jaar vertraging opge-
leverd.

 Men had verwacht dat vooral de 
bierbrouwerijen zich heftig zouden 
verzetten tegen de invoering van een 
minimumprijs. Maar de whiskystokers 
deden verzetten zich nog hardnek-
kiger. Toen het Schotse parlement 
ongevoelig was gebleken voor hun 
argumenten, brachten zij de zaak in 
het Europarlement. Vandaar ging het 
naar het Europese Hof van Justitie. 
Dat stelde een aantal voorwaarden 
waaraan voldaan moest zijn. Oktober 
2016 bepaalde de rechtbank van 
Edinburgh dat inmiddels aan alle voor-
waarden was voldaan en dat Schotland 
de maatregel mag invoeren.
 Wie had gedacht dat nu snel de mini-
mumprijs van 50 eurocent per eenheid 
alcohol ingevoerd zou worden, had het 
mis. De SWA tekende hoger beroep 
aan. De Schotse minister van gezond-
heid Robison noemde de uitspraak 
”zeer teleurstellend”. Weer uitstel, 
weer voortzetting van menselijk leed.                                                                                                                              

 De Ierse minister van volksgezond-
heid M.C. Kennedy, heeft enige tijd 
geleden in het parlement een voor-
stel ingediend voor aanscherping van 
het alcoholbeleid. Het wetsvoorstel 
omvat onder meer de invoering van 
een minimumprijs per eenheid alcohol, 
waarbeneden geen drank verkocht 
mag worden. Daarnaast nieuwe regels 
met betrekking tot etiketteren en 
beperkingen met betrekking tot alco-
holreclame.
  Eurocommissaris Andriukaitis van 
gezondheid, heeft zich afgelopen 
september tijdens een bijeenkomst 
in Brussel, lovend uitgelaten over het 
Ierse plan. Hij noemde het een veelbe-
lovende aanpak, waar andere landen 
een voorbeeld aan kunnen nemen.
 Wij wachten met belangstelling af of 
Brussel binnenkort met een voorstel 
komt om over te gaan tot invoering van 
een minimumprijs, en of die gelijk zal 
zijn aan de in het Ierse voorstel gesug-
gereerde 10 eurocent per gram pure 
alcohol.  

EU-COMMISSARIS  
GEZONDHEID  PRIJST  
IERS  PLAN

om je kans op hartziek-
ten te verkleinen moet 
je naar de groentenman, 

niet naar de slijter
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Nieuws
Stichting ANGOB

HOE  VERDER  (2)
  VOORLOPIG  KWARTAALBLAD  ?
 In het vorige nummer van dit blad schreven wij, dat de vroegere drukker van 
ons blad in september zijn bedrijf heeft beëindigd. Voor het laatste nummer 
van 2016, waren wij zo gelukkig een drukker te vinden die in staat was dat 
nummer te drukken en nog vóór Kerstmis bij de lezers te laten bezorgen.
 Daarmee zijn de problemen echter nog niet de wereld uit. De G O is duurder 
geworden, de posttarieven zijn verhoogd, en Post NL heeft in het vooruit-
zicht gesteld dat de sterke afname van het aantal poststukken per jaar, de 
komende tijd tot nog meer tariefsverhogingen kan leiden. 
 Uw bestuur dacht die ontwikkeling voor te kunnen zijn door over te gaan op 
digitale uitgave van de G O. Geen drukkosten en geen verzendkosten meer. 
Echter, noch de bladadministratie, noch het secretariaat beschikt over e-mail 
adressen van alle begunstigers/donateurs. De oproep in het vorige nummer 
leverde slechts een beperkt aantal nieuwe e-mail adressen op. Sommige 
inzenders daarvan gaven aan liever een papieren blad te ontvangen, maar 
wel in staat te zijn per e-mail het blad te ontvangen en te lezen. 
 Het bestuur heeft daarom besloten als tussenoplossing over te gaan tot 
uitgifte van de G O  éénmaal per drie maanden. De G O wordt dus een kwar-
taalblad in plaats van een tweemaandelijks blad. Dat betekent dat wij ons 
minder op de actualiteit kunnen richten en meer op de grote lijnen van de 
wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkelingen. Minder berichten 
over incidenten, en meer over gezondheid en (overheids)beleid.
 Deze ontwikkeling is ons inziens een logisch gevolg van de omzetting van 
de ANGOB in een stichting. Als vereniging hadden wij plaatselijke afdelingen, 
die ook plaatselijke en regionale, c.q. provinciale acties hielden. De G O werd 
in het verleden voor een deel gevuld met de verslagen daarvan, geschreven 
door afdelingssecretarissen. De G O was een blad voor en door Angob-ers. 
De omzetting van de ANGOB in een stichting betekende opheffing van de 
afdelingen. De afgelopen jaren was de G O bijna een eenmansblad. Ook 
daaruit valt een argument te halen om de verschijningsfrequentie te beperken. 
 Op langere termijn blijft ons streven een volledig digitaal blad. Meld dus uw 
e-mail adres !

Verschijning  G O
 Het eerstkomende nummer van 
dit blad zal omstreeks eind mei 
verschijnen. Copij voor dat nummer 
graag uiterlijk 10 mei bij de redacteur.

Bladadministratie
 Onze bladadministrateur is verhuisd 
van Delft naar Zuidlaren.
Zijn adres is nu :
W. Matla,
Ludinge 13 , Mozaïek-appartement 13 
9471 JD  Zuidlaren.

 Hij heeft tevens te kennen gegeven 
in verband met zijn gezondheidstoe-
stand op zo kort mogelijke termijn te 
willen aftreden als bladadministrateur.
Wie help ons uit de brand door hem op 
te volgen ?

 In 2015 vielen er 621 doden in het 
verkeer. Een jaar eerder waren dat er 
570. Het aantal ernstig gewonden ver-
toonde eveneens een onrustbarende 
stijging, van 20.700 naar 21.300. De 
stijging van het aantal verkeersdoden 
in ons land, was met 9 procent de 
hoogste van Europa. 

Helft  ongevallen  door  snelheid  of  alcohol

SWOV  VRAAGT  OM  MEER  BOETES 
 Het nieuwe kabinet moet miljoenen bekeuringen extra uitdelen aan 
verkeersovertreders. De handhaving van de wegenverkeerswet is in de 
versloffing geraakt. Aldus het advies van Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) aan het komend voorjaar te vormen 
kabinet.

 De SWOV ziet een verband tussen 
de aantallen doden en gewonden 
enerzijds, en de verslapping van de 
handhaving anderzijds. De aantallen 
uitgedeelde verkeersboetes en uit-
gevoerde staande houdingen zijn 
namelijk in de loop der jaren sterk 
gedaald. In 2007 werden er 9,6 miljoen 
boetes uitgedeeld, in 2015 was dat 
gedaald tot 6,6 miljoen boetes. In 2007 
vonden 1,5 miljoen staande houdingen 
plaats, in 2015 was dat gedaald tot 
250.000 staande houdingen.
 Directeur P. van de Knaap van de 
SWOV noemt handhaving één van de 
drie pijlers onder de verkeersveiligheid, 
naast veilige inrichting van wegen en 
duidelijke verkeersborden. ”Bij de helft 
van de ongevallen speelt snelheid of 
alcohol een rol. Handhaving draagt er 
aan bij dat mensen zich veiliger gaan 
gedragen, en dat leidt tot minder slacht-
offers”. Handhaving is namelijk meer 
dan alleen maar de zondaars eruit 
pikken en straffen. Handhaving heeft 
ook een psychologisch, preventief 
effect op de overige verkeersdeelne-
mers. Het is een signaal van ”er wordt 
op u gelet”. 
 Vandaar de vraag van de SWOV om 
meer verkeersboetes. Of meer offici-
eel verwoord : ”Geef handhaving weer 
de serieuze plaats in het verkeersvei-
ligheidsbeleid die het had en die het 
verdient”.

jong veel drinken 

plaveit de weg

naar een leven van

gemiste kansen



8

 De STIVA, een samenwerkingsver-
band van de Nederlandse producenten 
en importeurs van alcoholhoudende 
dranken, stelt om te beginnen dat een 
zeer ruime meerderheid (89 procent) 
van de Nederlanders het eigen alco-
holgebruik verantwoord vindt. Die 
uitkomst was natuurlijk op voorhand 
te verwachten. Overtuigd zijn van het 
eigen gelijk is een veel voorkomende 
menselijke eigenschap. De meer-
derheid van de zware drinkers, en 
zelfs veel alcoholisten, ontkennen dat 
alcohol hen problemen bezorgt. De 
constatering van de STIVA slaat dus 
nergens op.
 Verder constateert men tevreden dat 
het Nederlandse alcoholgebruik onder 
het Europese gemiddelde ligt. Maar 
dat Europese gemiddelde wordt door 
Oost-Europa flink omhoog geschroefd. 
Laten we onszelf maar liever verge-
lijken met West-Europa. Dan blijkt 
dat zowel in Skandinavië als in Italië 
bijvoorbeeld minder gedronken wordt 
dan in Nederland. 
 De opmerking dat er sinds 2000 
in Nederland ”zelfs een afname van 
17 procent” te zien valt, snijdt ook 
weinig hout. In geheel West-Europa 
daalt het alcoholgebruik, de consump-
tiecijfers komen steeds dichter bij 
elkaar te liggen. Bovendien vergeet 
men dat er tussen 1955 en 1985 een 
stijging met 300 procent heeft plaats-
gevonden. Om dat terug te draaien, is 

Suggestief  taalgebruik  en  aanvechtbare  argumenten

STIVA  VINDT  INGRIJPEN  OVERHEID  
BIJ  ALCOHOL  ONGEWENST
 De STIVA heeft een enquête laten houden naar de mening van ”de Neder-
lander” over alcohol. En natuurlijk komt daar een bevestiging uit van wat 
de STIVA al jaren verkondigt : de overheid moet zich er zo weinig mogelijk 
mee bemoeien, de branche kan eventuele problemen zelf wel aan.  

een daling met 75 procent nodig !
 Verstandig met alcohol omgaan, is 
volgens 96 procent van de ondervraag-
den de eigen verantwoordelijkheid. 
Jawel, maar wordt het dragen van 
die verantwoordelijkheid niet ernstig 
bemoeilijkt door reclamedruk en 
sociale druk ? Zo denkt 41 procent 
van de ondervraagden dat voorlich-
tingscampagnes kunnen bijdragen, 
en denkt 42 procent dat voorlichting 
op scholen kan werken. Daaruit trekt 
de STIVA de conclusie : campagnes 
werken, accijnzen niet. Wij Nederlan-
ders moeten vooral elkaar aanspreken 
op alcoholgebruik. Maar hoe kunnen 
wij dat als in de reclame een heel 
ander beeld wordt geschetst ?
 Prijsverhoging is niet populair, 
mogelijk daarom gelooft men er niet 
echt in. Slechts 9 procent van de 
ondervraagden denkt dat accijnsver-
hoging overmatig alcoholgebruik kan 
tegengaan. Dit terwijl wetenschappelijk 
onderzoek heeft uitgewezen dat de 
drie meest effectieve maatregelen zijn : 
verminderen van de verkrijgbaarheid, 
verhoging van de prijs en inperken van 
de reclame.
 De STIVA probeert die effectieve 
maatregelen buiten beeld te houden, 
door minder effectieve maatrege-
len naar voren te schuiven en een te 
rooskleurig beeld van de situatie te 
schetsen.

Dingeman Korf

 Gemiddeld genomen kostte in 2016 
een pilsje in een café 2,43 euro. Dat 
was 72 cent meer dan in 2006, want 
toen was de gemiddelde prijs 1,71 
euro. Een prijsstijging van 42 procent. 
De prijs van een krat bier in de super-
markt, steeg in diezelfde periode met 

Willen  brouwers  bier  alleen  nog  via  supermarkt  verkopen ? 

BIERPRIJS  STIJGT  IN  HORECA  DRIE  
KEER  HARDER  DAN  IN  SUPERMARKT
 De afgelopen tien jaar is de prijs van een pilsje in het café driemaal zo 
hard gestegen als in de supermarkt. Het pilsje werd gemiddeld 42 procent 
duurder, een kratje 14 procent. Aldus de nieuwe cijfers van het CBS over de 
gemiddelde prijzen tot en met 2016. 

14 procent. De prijzen groeiden dus 
steeds verder uit elkaar.
 Een veel gehoorde verklaring voor 
het verschil, is dat supermarkten 
veel grotere hoeveelheden in kunnen 
kopen. Daardoor zouden zij (veel) 
lagere prijzen kunnen afdwingen bij de 
brouwerijen. Dat verklaart alleen niet 
waarom de prijzen steeds verder uit 
elkaar groeien. Er lijkt meer achter te 
zitten.
 Horeca Nederland kwam na het 
bericht van het CBS meteen met een 
verklaring. Momenteel ligt gemid-
deld genomen de inkoopprijs voor de 
horeca bijna tweemaal zo hoog als de 
verkoopprijs in de supermarkt. Een 
prijsverhouding die huns inziens niet 

gerechtvaardigd kan worden door een 
verschil in afnamevolume.
 Wij vermoeden dat de brouwers de 
prijs voor de supermarkten zo laag 
houden om hen in staat te stellen met 
stuntprijzen hun omzet te vergroten. 
Dat vergroot de totale consumptie in 
het land en houdt het bier populair. 
Daar hebben de brouwerijen profijt 
van. Feitelijk subsidiëren de brouwe-
rijen de supermarkten om propaganda 
voor bier te maken !
 

 Het Europees Comité van de 
Regio’s heeft recent een advies 
uitgebracht waarin gepleit wordt 
voor een nieuwe EU-strategie voor 
alcohol. Ook vraagt het Comité 
aan de EU-instellingen zich te 
blijven inzetten voor slagvaardiger 
handelen en voor een betere 
samenwerking tussen de lidstaten. 

 De afgelopen jaren zijn er zowel op 
medisch gebied als op maatschappelijk 
gebied zoveel nieuwe ontwikkelingen 
geweest, en is de roep om een 
krachtdadiger aanpak zoveel luider 
geworden, dat de oude EU-strategie 
voor alcohol aangepast moet worden. 
Daarbij noemt het Comité een viertal 
specifieke acties.
 Zo wil het Comité dat het excessieve 
alcoholgebruik onder jongeren actiever 
wordt tegengegaan. De EU zou de 
beleidsterreinen moeten aangeven 
waarop de lidstaten maatregelen 
kunnen nemen, en globaal moeten 
aangeven welke maatregelen dat zijn.
 Verder zouden de lidstaten ervoor 
moeten zorgen dat kinderen en 
jongeren minder worden blootgesteld 
aan reclame voor alcohol. Dat geldt 
voor zowel TV-reclame en product 
placement, als voor reclame en 
promotie via internet en sociale media.
 Uitbreiding van de EU-wetgeving 
betreffende de etikettering van 
alcoholhoudende dranken met de 
verplichte vermelding van ingrediënten, 
voedingswaarde en calorieën op de 
verpakkingen.
 Als vierde noemt het Comité van 
de Regio’s intensivering van het 
beleid ter vergroting van de verkeers- 
veiligheid in de EU. Met name door 
meer uitwisseling van ervaringen 
met maatregelen die doeltreffend zijn 
gebleken.
 Een veelomvattend advies  van 
het Comité. Als dat onverkort en 
met kracht ter hand wordt genomen, 
kunnen de problemen van alcohol 
flink worden teruggedrongen. Mits de 
alcoholindustrie niet weer een spaak in 
het wiel steekt.

ALCOHOLADVIES  
EUROPEES  COMITÉ  
VAN  DE  REGIO’S
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 Onlangs was het dertig jaar geleden dat de overheid 
een alcoholmatigingsbeleid startte. In de daaraan vooraf- 
gegane dertig jaar was het Nederlandse alcoholgebruik 
verviervoudigd. De daardoor veroorzaakte problemen 
rezen aan alle kanten de pan uit, het aantal verslaafden 
was vertienvoudigd en daarmee de kosten van de versla-
vingszorg. Politie en justitie signaleerden sterk stijgende 
kosten door alcohol, ziekenhuizen eveneens. Kortom, er 
moest wat gebeuren. De regering kwam met een beleids-
nota voor een maatschappijbreed matigingsbeleid onder 
het motto ”drank maakt meer kapot dan je lief is”.
 Drank is echter behalve een oorzaak van veel ellende, 
ook een zeer geliefd genotmiddel voor velen. Voorlichtings-
campagnes ten spijt, bleef het publiek dan ook drinken. De 
drinkgewoonte was er in de voorgaande dertig jaar door de 
alcoholreclame vast ingehamerd.
 Daarnaast was alcohol door de toename van de con-
sumptie, economisch veel belangrijker geworden, een 
bron van inkomen en werkgelegenheid. Dat remde het 
ingrijpen van de overheid op voorhand al af. 
 Er kwam ook veel protest tegen de voorstellen van de 
alcoholnota vanuit industrie en handel. Hun lobby richting 
de Tweede Kamer resulteerde er in dat de meest effec-
tieve maatregelen geschrapt werden, of overgelaten aan 
zelfregulering door de alcoholbranche (zoals de aanpak 
van de alcoholreclame). 

 Inmiddels zijn wij dertig jaar verder. Wie gehoopt had dat 
de matiging van het alcoholgebruik even snel zou verlo-
pen als de toename, is zeer bedrogen uitgekomen. We zijn 
helemaal niet teruggekeerd naar de situatie van 1956. Een 
paar procent daling van het hoofdelijk alcoholgebruik, een 
paar procent daling van het comazuipen, worden nu door 
de alcoholbranche aangegrepen om te verkondigen dat 
het matigingsbeleid werkt, en dat er dus geen enkele reden 
is voor aanvullende maatregelen. Maar wie onbevooroor-
deeld de toestand bekijkt, kan niet anders constateren dan 
dat die verre van ideaal is. Aanvullende maatregelen zijn 
dus vereist. Immers, de Grondwet zegt : ”De overheid treft 
maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid”.
 De alcoholbranche heeft de afgelopen zestig jaar voort-
durend zijn wortels in de samenleving verstevigd. Voor 
een deel door beïnvloeding van mentaliteit en handelen 
van het publiek. De reclame laat bij voortduring zien dat 
alcohol past bij alle mogelijke situaties van het leven, die 
extra plezierig maakt, of zelfs voorwaarde is voor het ple-
zierige ervan. Voor een ander deel door beïnvloeding van 
organisaties en stichtingen. Zo lijkt het handelen van het 
CBL (zie blz.5) meer door de belangen van de alcohol dan 
van de levensmiddelen gestuurd te worden. Ook de VNG 
behartigt alcoholbelangen. 
 Alcohol wordt voorgesteld als een onschuldig genot-
middel, ja zelfs als positief voor de gezondheid. Hoe vaak 
horen wij niet dat matig alcoholgebruik goed voor hart en 
bloedvaten is. Toen ”wetenschappelijke” onderzoekers die 
wat overhaaste conclusie naar voren brachten, was de 
alcoholbranche er als de kippen bij om dat uit te bazuinen. 
Op de voet gevolgd door sommige gezondheidsorganisa-
ties. De weinige wetenschappers die de betrouwbaarheid 
van het onderzoek aanvochten, kregen geen gehoor totdat 
de wetenschappelijke bewijzen zich opstapelden dat de 
conclusie niet deugde. Toen bleef het oorverdovend stil. 

Dr.ir. D. Korf
  
 

ONZE  SAMENLEVING  
WORDT  TEVEEL  
DOOR  ALCOHOL  
GESTUURD
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 Die 28 procent toename geeft echter 
een scheef beeld van de horeca. Hij 
is namelijk zeer ongelijk verdeeld 
over de verschillende onderdelen van 
de sector. Bijna de gehele groei is te 
danken aan de restaurants. Die nemen 
al jaren in aantal toe. Een groot deel 
daarvan maakt werk van gerechten uit 
één specifiek exotisch land. De cafés 
daarentegen nemen al jaren in aantal 
af. 
 LocalFocus heeft de situatie in beeld 
gebracht voor zijn verschijningsgebied 
Zuidwest Nederland. De totale groei 
van de sector bedroeg in West-Bra-
bant 20 procent (landelijk 28 procent).                   
In Zeeuws-Vlaanderen was de groei 
nog minder, slechts 12 procent. Met 
de restaurants ging het in deze regio 
wèl goed, resp. 32 procent groei in 
West-Brabant en 27 procent in Zeeuws 
Vlaanderen. 
 De cafésector vertoonde een forse 
afname, namelijk met 11 procent in 
West-Brabant en maar liefst 25 procent 
in Zeeuws Vlaanderen. LocalFocus 
wijt de achteruitgang van de cafés 

gemakshalve aan de steeds hogere 
prijzen en het rookverbod. Dat is echter 
napraterij, en klopt niet. Want het rook-
verbod geldt ook voor de restaurants 
en de cafetaria’s, en de hogere prijzen 
al evenzeer. Waarom is er bij de res-
taurants dan wel sprake van groei ? 
 Wij denken dat de smaak van het 
publiek verandert, en dat het publiek 
ook wat meer luxe zoekt. De restau-
rants hebben dat begrepen, je kunt 
tegenwoordig heel exotisch eten, zoals 
Koreaans, Vietnamees, Argentijns, 
enzovoorts. Een enorme verbreding 
van het  assortiment, waar duidelijk 
een publiek voor blijkt te bestaan. 
 De cafés daarentegen hebben 
de verbreding van hun assortiment 
gezocht in meer soorten bier. Weinig 
revolutionair, meer van hetzelfde. 
Alleen met betrekking tot koffie is er 
de laatste jaren enige modernise-
ring te bespeuren. Cafés met allerlei 
soorten thee hebben wij echter nog 
niet ontdekt. En de klassieke tearooms 
zoeken hun onderlinge verschillen in 
de gebakjes en niet in de theesoorten.

Rookverbod  krijgt  weer  de schuld 

 De afgelopen tien jaar is het aantal horeca gelegenheden in ons land fors 
toegenomen. Waren het er begin 2007 nog ongeveer 45.000, inmiddels zijn 
het er 57.000. Een toename met 28 procent.

MEER  RESTAURANTS , MINDER  CAFÉS

                
 Kinderen en jongeren kijken naar 
filmsterren als rolmodellen. Die zijn 
mede-vormend voor het beeld dat kin-
deren en jongeren zich vormen van 
de wereld der volwassenen. Wanneer 
hun favoriete filmster alcohol drinkt, 
krijgt het drinken van alcohol in hun 
ogen een positief imago. Wanneer hij 
(of zij) daarbij ook nog het etiket laat 
zien, krijgt ook het betreffende merk 
een positief imago. 
 Een werkgroep van de American 
Pediatric Society, werkzaam aan de 
School of Medicine in Dartmouth, heeft 
onder leiding van professor James D. 
Sargent nagegaan hoe het gesteld is 
met product placement voor alcohol in 
Amerikaanse films uit de jaren 1996- 
2015. Zij onderzochten de 100 best 
bezochte films uit die periode.

 Het consumeren van alcoholhou-
dende drank bleek voor te komen in 
maar liefst 87 procent van de onder-
zochte films. Specifieke merken drank, 
dus product placement, waren zicht-
baar in 44 procent van de films. Wat 
de onderzoekers ernstig verontrustte 
was het feit dat 85 procent van de 

films geschikt voor alle leeftijden, het 
drinken van alcohol in beeld bracht. 
Kinderen worden daardoor van jongs af 
aan geïndoctrineerd met de gedachte 
dat alcoholgebruik en volwassenheid  
onverbrekelijk bij elkaar behoren. Bij 
41 procent van die films kwam ook het 
specifieke merk drank in beeld.
 Het specifieke merk drank dat in 
beeld kwam, betrof meestal bier. De 
drie populairste biermerken onder jon-
geren (Budweiser, Miller en Heineken, 
in die volgorde) namen maar liefst 
33 procent van de product placements 
voor hun rekening. Over de gehele 
onderzoeksperiode gemeten, nam 
het aantal product placements met 
92 procent toe.
 Mede-auteur Samantha Cukier 
merkt hierbij op dat alcohol in de Ver-
enigde Staten jaarlijks verantwoordelijk 
is voor 4300 doden beneden de leeftijd 
van 21 jaar. De voortdurende toename 
van product placement zal het alco-
holgebruik door jonge mensen doen 
toenemen, en daarmee het aantal pro-
bleemdrinkers. Zij vraagt zich af of de 
zelfregulering in de alcoholmarketing 
daarom niet beëindigd moet worden.                               

STEEDS  MEER  ALCOHOL  VER- 
TOOND  IN  AMERIKAANSE  FILMS
 Alcoholgebruik kan worden aangeprezen door het plaatsen van adverten-
ties, maar ook op een meer slinkse manier door acteurs in toneelstukken 
en films duidelijk zichtbaar drank te laten consumeren. Dat heette vroeger 
sluikreclame, maar wordt tegenwoordig veelal met de Amerikaanse term 
”product placement” aangeduid. Afgelopen mei verscheen een rapport 
over de omvang van ”product placement” in Amerikaanse films.   

 In Canada moest een hele lading 
flessen sterke drank terug naar de 
fabriek. De sterke drank was een 
beetje al te sterk uitgevallen. 

 Bij de kwaliteitscontrole door de 
Liquor Control Board in Ontario, bleek 
een zending London Dry Gin van het 
merk Bombay Sapphire veel te veel 
alcohol te bevatten. In plaats van de op 
het etiket vermelde 40 procent, bevatte 
de gin 77 procent alcohol. Bijna dubbel 
zo hoog. De fabriek heeft de partij, 
voorzover nog te achterhalen, terugge-
roepen.
 Een dergelijk hoog alcoholgehalte 
brengt ernstige gevolgen voor de 
consument mee. Men komt twee-
maal zo snel boven de alcoholgrens 
in het verkeer, men is tweemaal zo 
snel dronken, en men loopt kans op 
beschadiging van keel-, slokdarm- en 
maagslijmvlies. Tot nu toe hebben zich 
bij de Canadese voedselinspectie nog 
geen zieke drinkers gemeld.
 Het is niet de eerste keer dat in 
Canada sterke drank teruggeroepen 
moet worden wegens een te hoog 
alcoholgehalte. Twee maanden vóór 
bovengenoemde partij Bombay Sap-
phire moesten 650 flessen Georgian 
Bay wodka uit de winkels worden 
teruggeroepen wegens te hoog alco-
holgehalte, 81 procent in plaats van de 
40 procent volgens het etiket. 
 Wie heeft het voorzien op de Cana-
dese volksgezondheid ? 

DRANK  MET  TEVEEL  
ALCOHOL  IN  CANADA
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 De afgelopen twintig jaar zien wij 
overal in Europa excessief alcoholge-
bruik door jongeren. De meesten van 
die forse drinkers gaan na hun 20-23ste 
levensjaar geleidelijk minder drinken. 
Dat doet de vraag rijzen naar de gevol-
gen op langere termijn. Vindt er een, 
al dan niet gedeeltelijk, herstel plaats 
van de beschadigde functies door te 
stoppen met alcohol ?
 Heikkinen en medewerkers startten 
in de periode 2008 - 2011 een herha-
lingsonderzoek onder jongeren die vijf 
jaar eerder, op de leeftijd van 13 jaar, 
deel hadden genomen aan de Finnish 
Youth Wellbeing Study en daarbij 
enkele vragenlijsten hadden ingevuld 
over hun alcoholgebruik. Vijf jaar na 
die tweede ronde  werd het onderzoek 
nogmaals herhaald.
 Zoals bij een dergelijk drietraps 
onderzoek verwacht kon worden, nam 
het aantal deelnemers af lopende het 
onderzoek. Voor de tweede screening 
werden 4127 enquêteformulieren uitge-
stuurd. Meer dan de helft antwoordde 
niet. Voor de derde ronde gingen daar-
door 1585 formulieren de deur uit, die 
797 antwoorden opleverden. Van die 
797 kwamen er uiteindelijk 62 in aan-
merking voor tomografisch onderzoek 
van de hersenen. Zij dronken reeds 
regelmatig alcohol op hun dertiende.  

 Van hen dronken er nu 27 niet of licht 
en 35 vaak of veel. Het enige verschil 
tussen die twee groepen lag in het feit 
dat de zwaardere drinkers ook zwaar-
dere rokers waren. Verder waren zij 
qua geestelijke gezondheid geheel 
vergelijkbaar.
 Uit het onderzoek bleek dat de forse 
drinkers minder grijze stof hadden in 
diverse hersengebieden dan de lichte 
drinkers. De onderzoekers waarschu-
wen dat het wetenschappelijk bewijs 
dat alcohol de grijze stof zou afbre-
ken, hiermee nog niet waterdicht is. 
Bij de aanvang van het onderzoek is 
er alleen met vragenlijsten gewerkt en 
geen tomografisch onderzoek gedaan.  
 Het zou dus ook kunnen zijn dat de 
zwaardere drinkers met minder grijze 
stof geboren waren, en juist door dat 
tekort  sterker geneigd waren drank 
en/of drugs te gebruiken. De auteurs 
achten dit echter minder waarschijn-
lijk gezien de werking van alcohol op 
korte termijn en de resultaten van dier-
proeven naar de ontwikkeling van de 
hersenen.
 Heikkinen concludeert dan ook uit-
eindelijk : ”De tienerjaren zijn uiterst 
belangrijk voor de ontwikkeling van 
de hersenen, en alcohol kan dat 
proces verknoeien” .

 Dingeman Korf
 

Jong  fors  drinken  leidt  tot  beschadigd  brein

ALCOHOL  DOET  GRIJZE  STOF  
VERDWIJNEN
 Jongvolwassenen die als tiener zwaar dronken, hebben minder grijze stof 
in de hersenen. Dat heeft nadelige invloed op hun geheugen, besluitvaar-
digheid en zelfbeheersing. Aldus de uitkomst van een recent gepubliceerd 
Fins onderzoek onder leiding van N.Heikkinen van de universiteit van 
Oost-Finland in Kuopio.

 Naast de 550 gevallen van alcohol-
vergiftiging, waren er in 2016 ook nog 
241 ziekenhuisopnamen van jongeren 
wegens andere alcoholproblemen. Het 
totale aantal ziekenhuisopnamen van 
jongeren door alcoholgebruik kwam 
daarmee op 791. Van hen was 52 
procent jongen en 48 procent meisje. 
Hun gemiddelde leeftijd was 15,5 jaar. 
Deze verhouding en de gemiddelde 
leeftijd zijn sinds 2010 nagenoeg 
onveranderd. Er kwamen wel minder 
10 - 14 jarigen met alcoholvergiftiging 
naar het ziekenhuis.
 De verhoging van de leeftijdsgrens 
voor alcohol van 16 naar 18 jaar, heeft 
dus nog weinig of geen effect gehad op 
de gemiddelde leeftijd van de zieken-
huisopnamen. Op de lange duur zou 
toch een gemiddelde leeftijd boven 

2016  op  hetzelfde  niveau  als  2014

TOENAME  COMAZUIPEN  GESTOPT  ?
 Voor het eerst lijkt het aantal jongeren dat zich het ziekenhuis in drinkt 
niet verder te stijgen. Honderd procent zeker is dit niet, want in 2016 hebben 
minder ziekenhuizen aan de telling meegedaan dan in 2015. Het aantal alco-
holvergiftigingen van jongeren kwam op 550, vrijwel hetzelfde aantal als in 
2014.

de 17 verwacht mogen worden.
 De jongeren met alcoholvergifti-
ging waren gemiddeld 3 uur (!) buiten 
bewustzijn. Hun gemiddelde bloedal-
coholgehalte bedroeg 1,99 promille. 
Achteraf gevraagd wat zij gedronken 
hadden, gaven zij vooral sterke drank 
en likorettes aan. Daarna kwam bij de 
jongens vooral bier, en bij de meisjes 
wijn en mixdrankjes.
 Relatief de meeste gevallen doen zich 
voor in de regio’s Twente, West-Fries-
land en Noord-Brabant. Regio’s waar 
van oudsher ook door de volwassenen 
meer wordt gedronken dan het lande-
lijk gemiddelde. Opvallend is tenslotte 
het feit dat steeds meer jongeren bij 
hun ziekenhuisopname aangeven dat 
ze bij iemand thuis dronken zijn gewor-
den.

 De regering van Estland heeft een 
wetsvoorstel gepubliceerd voor 
aanpassing van de alcoholwetge-
ving. Vooral op het gebied van de 
reclame en promotie van drank 
zijn de voorstellen ingrijpend. Zo 
worden bijvoorbeeld prijsacties ver-
boden.

 In de tijd dat Estland nog deel uit-
maakte van de Sovjet-Unie, had het 
land dezelfde lakse alcoholwetgeving 
als Rusland. Die wet, en het feit dat 
het land een Russische minderheid 
binnen zijn grenzen had, resulteerden 
erin dat wodka de meest gedronken 
alcoholhoudende drank was en dat 
alcoholisme er wijd verbreid was.
 Sinds het land onafhankelijk werd, 
hebben de regeringen de alcohol-
wetgeving aangescherpt en door 
accijnsverhogingen de wodka minder 
populair gemaakt. Maar nog steeds is 
de wodka er een stuk goedkoper dan 
in Finland. Estland heeft dan ook te 
kampen met ”wodka-toerisme”.
 Het nu voorliggende voorstel tot 
wetswijziging van minister Ossinovski 
bepaalt dat in reclame-uitingen alleen 
neutrale informatie mag staan over 
de drank zelf. Er mag geen positieve 
sfeer van de advertentie uitgaan.  Zo 
mag er geen verband gelegd worden 
met feestdagen en evenementen. 
 Verder mogen drankproducenten 
net als in Finland, niet adverteren in 
sociale media behalve op hun eigen 
pagina. Het verbod om op TV en 
radio te adverteren vóór 21.00 wordt 
verlengd tot 22.00 uur. Verder mogen 
geen advertenties meer worden 
geplaatst op de voor- en achterzijde 
van tijdschriften.
 In de supermarkten moeten voortaan 
alcoholhoudende dranken gescheiden 
staan van de overige artikelen, en mag 
de drank niet vanaf de straat zichtbaar 
zijn. In zaken met een groot vloerop-
pervlak mogen zij zelfs niet zichtbaar 
zijn vanuit de rest van de winkel.
 Tot slot is er nog een verbod voor-
gesteld op het organiseren van (gratis) 
proeverijen en prijsacties voor alcohol-
houdende dranken. 

Met  name  de  reclame  
voor  alcohol  wordt  streng  
aangepakt

ESTLAND  GAAT  
ALCOHOLWETGEVING  
FORS  AANSCHERPEN
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 Allereerst was er een rapport van 
het Fonds Slachtofferhulp. Dat conclu-
deerde dat mensen die een ongeluk 
veroorzaken zwaarder moeten worden 
gestraft. Uit een onderzoek van de 
universiteit van Tilburg is namelijk 
gebleken dat rechters verdachten 
nauwelijks meer veroordelen voor roe-
keloos rijden. Vóór 2013 leidde 1 op de 
5 onderzochte verkeerszaken tot een 
veroordeling wegens roekeloos rijden, 
na 2013 nog slechts in 1 op de 20 
gevallen. Oorzaak : jurisprudentie van 
de Hoge Raad, die het begrip roeke-
loos rijden drastisch heeft ingeperkt. 
 Sindsdien zijn veel gevallen afge-
daan met een taakstraf, een geldboete 
of een tijdelijke ontzegging van de rij-
bevoegdheid. Maar liefst 2 van de 3 
slachtoffers of nabestaanden vinden 
dan ook dat de straf te licht is. Gevan-
genisstraffen komen bijna niet meer 
voor.
 Volgens het Fonds Slachtofferhulp 
vinden heel veel slachtoffers dat de 
daders niet de straf hebben gekregen 
die ze verdienden, en dat de straf niet 
paste bij het leed dat hun was aange-
daan. Een deel van hen vindt ook dat 
van de milde straffen geen preventieve 
werking uitgaat.
 Enkele weken later kwam het CBS 
met zijn cijfers over de verkeersonvei-
ligheid. In 2016 waren voor het tweede 
opeenvolgende jaar meer verkeers-
doden gevallen. Het waren er 629. 
In twee jaar tijd een stijging met 59, 
ruim 10 procent toename. VVN ziet de 
oorzaken in te hoge snelheden, rijden 

Alcohol  te  gewoon,  rechters  te  mild : meer  verkeersdoden

NEDERLANDS  VERKEER  NOG  
LANG  NIET  ALCOHOLVRIJ
 De afgelopen maanden waren de risico’s in het verkeer door menselijke 
fouten driemaal in het nieuws. Wie die berichten naast elkaar legt, ontkomt 
niet aan de conclusie dat er intensiever en effectiever opgetreden moet 
worden tegen de onveiligheid in het verkeer.

onder invloed en gebruik van de smart-
phone tijdens het rijden.
 Het derde bericht kwam van het 
Openbaar Ministerie. Dat had in 2016 
bijna 15.000 rijbewijzen in beslag 
genomen. De overgrote meerderheid, 
namelijk 8323 stuks wegens dronken 
rijden, circa 55 procent van het totaal. 
Omgerekend elke dag dus 22 rijbewij-
zen ontnomen wegens dronken rijden ! 
Snelheidsovertredingen waren goed 
voor 4747 ingetrokken rijbewijzen, dus 
circa 31 procent. De twee belangrijkste 
redenen voor intrekking van het rijbe-
wijs samen dus goed voor 86 procent 
van alle gevallen.

 De conclusie uit dit alles zal duide-
lijk zijn : er moet meer aan preventie 
van verkeersovertredingen worden 
gedaan. Straffen en andere maatre-
gelen waarvan een preventief effect 
uitgaat zijn nodig. Zowel tegen alcohol 
in het verkeer als tegen snelheidsover-
tredingen. Wat die laatste betreft zijn 
wij van mening dat een minister die de 
maximumsnelheid verhoogt van 120 
naar 130 kilometer, een uiterst beden-
kelijk signaal afgeeft.
 Wat het dronken rijden betreft, ligt 
ons inziens de voornaamste oorzaak in 
het alledaagse, schijnbaar gevaarloze 
karakter van alcoholgebruik. Alcohol 
is de afgelopen zestig jaar veel te 
gewoon geworden in onze samenle-
ving. Dat terugdraaien vraagt heel wat 
meer aandacht en inzet dan de maxi-
mumsnelheid weer verlagen.

Dingeman Korf

 Wie betrapt wordt op het gebruik 
van een valse ID-kaart bij het 
uitgaan, krijgt gewoonlijk een ver-
wijzing naar het bureau Halt. Dat 
bureau werkt ter ontlasting van 
politie en justitie voor kleine ver-
grijpen door jongeren. Het doel is 
voorkomen van recidive en afglijden 
naar zwaardere overtredingen. 

 Jaarlijks overkomt het enkele hon-
derden jongeren dat zij een Haltstraf 
opgelegd krijgen wegens gebruik van 
een valse ID-kaart bij het uitgaan. 
Betere samenwerking tussen politie, 
horeca, gemeenten en Halt resulteert 
erin dat steeds meer jongeren een 
Haltstraf opgelegd krijgen. In 2015 
kregen 350 jongeren een Haltstraf 
vanwege het gebruik van een valse 
identiteitskaart. In 2016 was dat aantal 
gestegen naar 428. Over de eerste 
drie maanden van 2017 waren het er 
al 147.
 Ongeveer één op de vijf scholieren 
( 20% ) zou wel eens gebruik maken 
van een geleende of vervalste ID-kaart 
bij het uitgaan. Ongeveer de helft van 
hen leent een kaart van een ouder 
iemand. De geboortedatum vervalsen 
op de eigen ID-kaart, wordt gedaan 
door 3%. En 7% maakt van beide 
methoden gebruik.
 In tegenstelling tot de scholieren 
van eerdere jaren, zijn die van 2016 
opgegroeid met de nieuwe leeftijds-
grens voor alcohol. De verhoging van 
de leeftijdsgrens heeft gemaakt dat er 
zich meer minderjarigen onder de uit-
gaanders bevinden. Dat kan een deel 
van de toename van  de straffen ver-
klaren. 

  Het afgelopen jaar is de leegstand 
in winkelstraten licht gedaald. Vrijge-
komen panden zijn omgevormd tot 
lunchrooms, ijssalons en fast-food 
restaurants, in mindere mate ook tot 
tearooms en ”konditoreien”. Naast het 
terugdringen van de leegstand, zorgen 
de eet- en drinkgelegenheden er 
volgens ABN ook voor dat de winkel-
gebieden aantrekkelijker worden voor 
een wat langer verblijf. 
 Winkeliers verkochten het afgelopen 
jaar 1,4 procent meer dan een jaar 
eerder. Deze groei zal zich volgens 
ABN de komende jaren voortzetten. 
Daarbij moet wel bedacht worden dat 
een steeds groter deel van de omzet 
via online aankopen zal plaatsvinden. 
ABN ziet toekomst in een verdere ver-

vaging van de grens tussen horeca 
en winkels. Als voorbeeld noemt men 
lunchrooms die ook spullen verkopen. 
Een heel wat onschuldiger voorbeeld 
dan de door de VNG genoemde voor-
beelden van een glas wijn bij een boek, 
biertje bij de kapper of glas prosecco 
bij een kostuum. Blijkbaar ziet men bij 
ABN beter in dat de Drank- en Horeca-
wet gerespecteerd dient te worden dan 
bij de VNG.
 Overigens dient men er wel voor te 
waken niet te ver door te schieten met 
de uitbreiding van de horeca in win-
kelgebieden. Als de verscheidenheid 
in het winkelaanbod afneemt, wordt 
het winkelgebied minder aantrekkelijk 
voor een langer verblijf. De horeca is 
veelal voor het winkelend publiek een 

gaatjesvuller tussen twee geheel ver-
schillende aankopen  Als bijvoorbeeld 
de boekwinkel verdwijnt uit het win-
kelgebied, is een kopje koffie met wat 
lekkers tussen het bezoek aan een kle-
dingmagazijn en aan een boekwinkel 
niet meer mogelijk.
 Sommige gemeenten in ons land 
hebben de dreiging van verschraling 
van het winkelaanbod onderkend, en 
hebben al besluiten genomen dat er 
in winkelstraten geen horeca meer bij 
mag komen, of dat er geen alcohol-
vergunningen meer verleend zullen 
worden in bepaalde winkelstraten of 
-pleinen.

Dingeman Korf

Opmars  horeca  in  winkelgebieden 

 Lege plekken in winkelgebieden worden steeds vaker opgevuld door 
horecazaken. Aldus het economisch bureau van ABN-AMRO in een afge-
lopen maart verschenen sectorrapport. Met name lunchrooms en ijssalons 
zijn in opmars.

MEER  JONGEREN  
MET  VALSE  ID-KAART  
NAAR  BUREAU  HALT
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 De lezers van dit blad zullen zich 
de zaak Pollemans  uit 2014 herinne-
ren. Die franchisenemer van Albert 
Heijn wilde een zo waterdicht mogelijk 
systeem van leeftijdscontrole in zijn 
zaak, en koos daarom voor systeem 
Ageviewers, elektronische controle 
op afstand. Hij werd echter door het 
hoofdkantoor teruggefloten.  Binnen 
het Ahold concern mocht Ageviewers 
niet worden gebruikt.
 Het verbod op Ageviewers bleek 
terug te voeren op de zogenaamde 
CBL-code uit 2008. In die code 
kwamen de aangesloten supermark-
ten overeen dat de leeftijdscontrole 
door de caissière moest worden uit-
gevoerd. 
 Die CBL-code was duidelijk een 
reactie op de bekendmaking in 2007 
van een waterdicht systeem voor 
leeftijdscontrole door middel van 
leeftijdscontrole op afstand, en de 
aankondiging begin 2008 dat super-
marktketen C 1000 het systeem zou 
gaan invoeren. Daarbij wordt de 
caissière juist ontlast van de controle- 
taak, en daardoor beveiligd tegen inti-
midatie en chantage door criminele 
minderjarigen die persé drank willen 
kopen.
 De CBL-code was dus een beetje 
paniekvoetbal door de andere super-
markten. Zij vreesden omzetverlies bij 
invoering van een waterdicht contro-
lesysteem. Want de 16- en 17-jarigen 
namen een behoorlijk deel van de 

CBL  saboteert  naleving  leeftijdsgrens  alcohol

AGEVIEWERS  :  TOT  DE  HOOGSTE   
RECHTER  PROCEDEREN
 Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel  heeft met de aangesloten 
supermarktketens afspraken gemaakt over de uitvoeringswijze van de leef-
tijdscontrole bij de alcoholverkoop. Daardoor wordt het meest effectieve 
controlesysteem buiten de deur gehouden. Het CBL houdt daarmee het 
drinken door minderjarigen in stand.

bieromzet voor hun rekening. Of was 
Heineken mogelijk de drijvende kracht 
achter de plotselinge invoering van de 
CBL-code ? Hoe het ook zij, C 1000 
trok zijn plannen in. 
 Verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken hadden zowel vóór als na 
het instellen van de CBL-code aange-
toond dat juist de caissières het zwakke 
punt vormden bij de handhaving van de 
leeftijdsgrens voor alcohol. In Amster-
dam waren caissières bedreigd door 
opgeschoten jongens die bier eisten. 
In enkele kleinere steden bleken jonge-
ren heel snel te weten welke caissières 
slecht op leeftijd controleren. Minder-
jarige kopers van drank gingen direct 
naar die caissières.
 Intussen had de Autoriteit Consu-
ment en Markt (ACM) een onderzoek 
gestart naar afspraken tussen super-
marktketens met betrekking tot de 
leeftijdscontrole. De ACM kwam tot 
de conclusie dat er inderdaad sprake 
was van concurrentievervalsing door 
verboden afspraken. Daarop besloot 
de producent van Ageviewers, de 
Hollandsche Exploitatie Maatschap-
pij (HEM) te Breda, een gerechtelijke 
procedure te starten tegen Jumbo en 
CBL. 
 Op 9 maart 2016 (!) deed de recht-
bank te Den Haag uitspraak in de 
zaak van HEM tegen Jumbo en CBL. 
De rechtbank was tot de conclusie 
gekomen dat de gedaagden het kar-
telverbod hadden overtreden, dat 

het CBL het eigen systeem niet mag 
opleggen aan haar leden, en dat CBL 
en Jumbo schadeplichtig zijn aan de 
Hollandsche Exploitatie Maatschappij.
 De veroordeelden gingen in hoger 
beroep bij het gerechtshof. De advo-
caat van het CBL betoogde daar dat 
haar leden allemaal zelfstandig hadden 
besloten om het Ageviewers-systeem 
niet in te voeren. Gezien de voorge-
schiedenis een ons inziens weinig 
geloofwaardig argument. De advocaat 
van Jumbo voegde daar nog aan toe 
dat het systeem klantonvriendelijk zou 
zijn. De advocaat van HEM betoogde 
dat zijn cliënt gedupeerd was door de 
boycot, en zijn systeem alleen aan een 
aantal zelfstandige slijters en één onaf-
hankelijke supermarkt heeft kunnen 
verkopen. Waar het systeem tot tevre-
denheid functioneert.
 Eén belangrijk bewijsstuk kwam ook 
deze keer niet boven tafel. Kort voor 
de vergadering waarin het CBL zijn 
code vaststelde in 2008, is er overleg 
geweest tussen topfunctionarissen 
uit de alcoholbranche en hoge amb-
tenaren op het ministerie van VWS. 
Daarbij is ondermeer gesproken over 
het systeem van Ageviewers. Wat er 
precies gezegd en besloten is, blijft 
vooralsnog onduidelijk. Aan de notulen 
van de bespreking, blijkt de tweede 
bladzijde namelijk te ontbreken. 
 Op 4 april deed het Gerechtshof 
te Den Haag uitspraak in het hoger 
beroep. Het CBL werd in het gelijk 
gesteld. Een uitspraak in lijnrechte 
tegenspraak met die van de Recht-
bank. Een uitspraak ook ten nadele 
van de volksgezondheid. Ageviewers 
besloot de volgende dag om de uit-
spraak te gaan aanvechten bij de Hoge 
Raad.
 Komt dan de zoekgeraakte bladzijde 
boven tafel ?

Dingeman Korf

 De onderzoekers onder leiding 
van prof. Andrew Rivera gebruikten 
de gegevens van drie prospectieve 
bevolkingsonderzoeken waarbij regel- 
matig het alcoholgebruik van de 
deelnemers was vastgelegd. Onder 
die deelnemers vonden zij 1374 
gevallen van invasief (= kwaadaardig) 
melanoom.
 In 2014 had een onderzoeksgroep 
onder leiding van dr. Eva Negri al 
aangetoond dat alcohol de kans op 
melanoom vergroot. Melanoom is de 
gevaarlijkste vorm van huidkanker. 
Vorig jaar verscheen een publicatie 
die aantoonde dat ook plaveiselcel 
carcinoom, de tweede belangrijke 

vorm van huidkanker door alcohol 
wordt bevorderd.
 De onderzoeksgroep van prof. Rivera 
constateerde een verband tussen de 
hoogte van het alcoholgebruik en de 
kans op melanoom. Hoe meer alcohol, 
hoe groter de kans. Elk dagelijks 
genoten glas verhoogt de kans met 
relatief 14 procent.  Enigszins tot hun 
verrassing constateerden zij dat ook 
het type drank verschil maakt voor het 
risico. Het hoogste risico leverde witte 
wijn.

 Vanouds bekend is het feit dat 
huidkanker het vaakst voorkomt bij 
mensen met een blanke huid. Rivera 

en medewerkers constateerden dat 
vergroting van de kans op melanoom, 
onafhankelijk is van de huidskleur. De 
huidskleur geeft geen bescherming 
tegen het effect van alcohol, maar wel 
in beperkte mate tegen het effect van 
zonlicht.
 Tot hun verrassing vonden Rivera cs 
dat de kans op melanomen het grootst 
was op lichaamsdelen die minder aan 
de zon zijn blootgesteld. Blijkbaar geeft 
langdurige blootstelling aan daglicht 
zonder zon, de huid enige weerstand 
tegen de ontwikkeling van huidkanker.
 Met de zomer in het vooruitzicht 
adviseren wij : houd je zonnebad 
alcoholvrij.

 
 

ALCOHOL  EN  HUIDKANKER
 Nieuw onderzoek, gepubliceerd in het decembernummer van het 
tijdschrift ”Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention” , heeft nader 
bewijs geleverd voor  het verband tussen alcoholgebruik en melanoom. 
Ook constateerden de onderzoekers verschillen tussen de diverse soorten 
dranken.
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 Het rapport ondersteunt nogmaals 
het recht van de consument om zich 
volledig te kunnen informeren over de 
samenstelling van wat hij of zij eet en 
drinkt. De verordening die dit principe 
vastlegt, is reeds in december 2014 
van kracht geworden. De daarin ver-
melde regels voor de vermelding van 
ingrediënten en voedingswaarde, zijn 
tot nu toe verplicht voor alle levensmid-
delen behalve voor dranken met een 
alcoholgehalte boven de 1,2 procent.

 De uitzonderingspositie voor alco-
holhoudende dranken, staat de laatste 
jaren aan steeds meer kritiek bloot. De 
Europese Commissie is tot het inzicht 
gekomen dat er ook op het gebied van 
alcoholhoudende dranken een rege-
ling moet komen. Eurocommissaris 
Andriukaitis hierover :  ”Er is ook geen 
enkele reden te bedenken waarom 
de ingrediënten en de voedings-
waarde niet op alcoholhoudende 
dranken zouden staan”. Inmiddels 
hebben sommige brouwerijen al het 
initiatief genomen om in ieder geval de 
voedingswaarde van hun product te 
vermelden.
 Op zichzelf is het een goede zaak 
dat de uitzonderingspositie voor 
alcoholhoudende dranken wordt opge-
heven. Maar het verbaast ons zeer dat 
de EC weer kiest voor zelfregulering. 
Er zijn de laatste jaren tal van rappor-
ten verschenen waarin is aangetoond 
dat zelfregulering geen effectief middel 

Brouwers  en  slijters  ruziën  al  over  invulling

EUROPESE  COMMISSIE  VRAAGT  
ALCOHOLBRANCHE  ZELF  DE  
ETIKETTERING  TE  REGELEN 
 Afgelopen maart kwam de Europese Commissie eindelijk met het 
langverwachte rapport over de ingrediëntendeclaratie voor dranken. 
Ingrediënten en voedingswaarde dienen op de verpakking vermeld 
te worden. Voor de alcoholbranche kan niet langer een uitzondering 
gemaakt worden. De Commissie nodigt de alcoholbranche daarom 
uit om binnen één jaar te komen met een zelfreguleringsvoorstel.                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      is. Niet op het terrein van alcohol, 

niet voor het tegengaan van milieu-
vervuiling, niet voor het tegengaan 
van illegale houtkap, niet voor het 
stoppen met walvisvangst, niet voor de 
bescherming van de biodiversiteit of 
het klimaat. Kortom nergens. De WHO 
heeft dan ook al jaren geleden de rege-
ringen opgeroepen de alcoholindustrie 
geen stem te geven in het vaststellen 
van het alcoholbeleid.

 Inmiddels ruziën de brouwers en 
distillateurs al over de vraag per 
welke eenheid de voedingswaarde 
en de ingrediënten vermeld dienen 
te worden. De brouwers willen een 
vermelding van voedingswaarde en 
ingrediënten per 100 ml. Dezelfde 
wijze van vermelden als bij alcoholvrije 
dranken. Een werkwijze die nauw aan-
sluit bij die voor vaste levensmiddelen, 
waar  de voedingswaarde per 100 
gram wordt vermeld. 
 De  producenten van gedistilleerd 
willen daarentegen een vermelding 
per consumptie-eenheid (dus per stan-
daardglas). Dat zou dus betekenen 
de voedingswaarde per 30 ml sterke 
drank, per 100 ml wijn of per 250 ml 
bier.  Een hoogst onpraktische wijze 
van uitdrukken voor wie zijn calorieën-
opname in de vorm van brood, melk of 
yoghurt wil vergelijken met het aantal 
calorieën dat hij met bier of wijn bin-
nenkrijgt.

Dingeman Korf

  Ten behoeve van het totale ont-
werpvoorstel zijn belanghebbenden 
geconsulteerd. Aan de voorliggende 
tekst te zien, hebben de commerci-
eel belanghebbenden daarbij aan het 
langste eind getrokken. Zo wordt voor-
gesteld dat overdag (van 07.00 u tot 
23.00 u) maar liefst twintig procent van 
de zendtijd aan reclame mag worden 
besteed. 

 Met betrekking tot de marketing spe-
cifiek gericht op kinderen, valt het op 
dat de commissie CULT gekozen heeft 
voor zelfregulering en coregulering 
door de drank- en snoepfabrikanten, 
en niet voor wettelijke maatregelen. Dit 
toont duidelijk de kracht van de lobby 
van de fabrikanten, want tal van organi-
saties voor gezondheidsbescherming 
hadden juist opgeroepen om wèl met 

wetgeving te komen. En de WHO heeft 
enkele jaren geleden de lidstaten al 
opgeroepen om de alcoholbranche 
geen invloed op het alcoholbeleid te 
geven.
 De Europese Alliantie voor Volks-
gezondheid (European Public Health 
Alliance, EPHA) betreurt de uitkomst 
van de stemming : ”Het is jammer dat 
de parlementariërs van CULT onvol-
doende rekening hebben gehouden 
met de volksgezondheidsaspecten van 
dit voorstel”. 
 De gezondheidsorganisaties roepen 
de regeringen van de lidstaten van de 
EU nu op om niet in te stemmen met 
de voorgestelde wijzigingen.

Commissie  Europarlement  geeft
alcoholbranche  teveel  ruimte

BESCHERMING  JEUGDIGEN  DE  DUPE  

 De commissie voor Cultuur en Onderwijs (CULT) van het Europees 
Parlement heeft ingestemd met wijziging van de regels betreffende mar-
keting van alcohol gericht op kinderen. Die wijziging maakt deel uit van 
een algehele herziening van de Richtlijn Audiovisuele Mediadiensten 
(AVMSD). Een richtlijn ter bescherming van de consument tegen reclame 
voor ongezonde consumptieartikelen.

 Jongvolwassenen (18-25 jaar) 
houden er een ongezondere leef-
stijl op na dan de leeftijdsklasse 
net boven hen, vooral met betrek-
king tot alcohol, cannabis en tabak. 
Aldus blijkt uit de leefstijlmonitor 
van CBS, RIVM en Trimbos Instituut. 

 In het seizoen 2014-2015 gaf ruim 
14 procent van de 18-25 jarigen bij 
de enquête een alcoholgebruik aan 
waarmee zij in de groep van de over-
matige drinkers werden ingedeeld. Bij 
de Nederlanders van 26 jaar en ouder 
was dat 9 procent. Nu kunnen onder 
de jongste groep mogelijk wat meer 
”stoere” types geweest die hun alco-
holgebruik overdreven hebben. Maar 
een verschil van 5 volle procenten valt 
daarmee niet weg te redeneren. 
 Bij de andere genotmiddelen valt 
hetzelfde verschijnsel te constateren. 
Cannabis daalt van 23 procent naar 
5 procent, tabak van 36 procent naar 
25 procent. En ook bij het gebruik 
van twee verschillende genotmidde-
len afwisselend : 17 procent bij de  
jongvolwassenen tegen 6 procent bij 
de 26-plussers. Gebruik van alle drie 
genotmiddelen (alcohol, cannabis 
en tabak) kwam bij 5 procent van de 
jongvolwassenen voor en bij slechts 
1 procent van de 26-plussers.
 Op zichzelf geruststellend dat het 
gebruik vanzelf vermindert met de 
leeftijd. Maar hoeveel schade is er 
voordien al aangericht ?

Boven  de  25  jaar  
nemen  drinken,  
roken  en  blowen  
geleidelijk  af
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Nieuws
Stichting ANGOB

Verschijning  G O
 Het eerstkomende nummer van dit 
blad zal omstreeks eind augustus - 
begin september verschijnen.
 Copij voor dat nummer graag uiterlijk 
10 augustus bij de redacteur.

NIEUWE  ACCEPTGIRO
 De acceptgiro die u toegezonden 
kreeg met het vorige nummer van 
dit blad, bevatte helaas een fout. In 
plaats van een nummer dat begint met 
NL81, zoals vermeld in het colofon 
op pagina 2 van dit blad, begon het 
nummer op de giro met NL36. Daarom 
ontvangt u met dit nummer opnieuw een 
acceptgiro, nu met het juiste nummer :
NL81 INGB 0000 849058.
 De slimmerikken die inmiddels per 
bankgiro betaalden op het nummer van 
vorig jaar, of op het (hetzelfde) nummer 
uit het colofon, bieden wij onze excuses 
voor het nogmaals toezenden van een 
acceptgiro. Wie betaald heeft, behoeft 
uiteraard niet nogmaals te betalen.

Bladadministratie
 Onze bladadministrateur Wil Matla 
blijkt op zijn mobiele telefoon in het 
gebouw waar hij nu woont, slechte ont-
vangst te hebben. Inmiddels heeft hij 
toch weer een nummer op het vaste 
net :  050 - 3647360.
 Zijn postadres is Ludinge 13, appar-
tement 13-46, 9471 JD  Zuidlaren.

 Sinds de tweede helft van de negen-
tiende eeuw is er onderzoek naar de 
sterkte van de pijnstillende werking 
van alcohol gedaan. In de negentiende 
eeuw met de relatief primitieve appara-
tuur waar men het destijds mee moest 
doen. Sinds de tweede wereldoorlog 
met steeds verfijnder meetapparatuur. 
Er bleven echter grote onderlinge ver-
schillen tussen de uitkomsten van de 
onderzoeken bestaan.
 Een werkgroep onder leiding van 
professor Trevor Thompson van de 
universiteit van Greenwich, heeft 
onlangs een uitgebreide meta-ana-
lyse gepubliceerd van alle volgens de 
huidige inzichten correct uitgevoerde 
onderzoeken naar de pijnstillende 
werking van alcohol. Zij analyseerden 
18 publicaties, die gezamenlijk 404 
proefpersonen omvatten.
 Uit de vergelijking van de onderzoe-
ken concluderen Thompson cs  dat 
alcohol een middelmatige pijnstiller is, 
met een werkingspatroon vergelijkbaar 
met dat van codeïne. Het pijnver-

Nieuw onderzoek naar oud feit

ALCOHOL  ALS  PIJNSTILLER
 Van oudsher is bekend dat alcohol pijn verdooft. Chirurgijns trokken 
kiezen nadat zij hun patiënten (bijna) dronken hadden gevoerd. Kwak-
zalvers voerden zo operaties uit. De verdoving was wisselvallig. Modern 
onderzoek heeft meer duidelijkheid gebracht.

dovend effect is krachtiger dan van 
paraceetamol. Bij een bloedalcoholge-
halte van 0,8 promille is er sprake van 
een kleine verhoging van de pijndrem-
pel. Zeer zwakke pijnprikkels worden 
dan niet meer waargenomen. De ver-
mindering van de intensiteit van de pijn 
is dan al te kwalificeren als matig. Bij 
hogere bloedalcoholgehalten neemt 
de intensiteit van de pijn nog verder af. 
De onderzoekers concluderen uit hun 
onderzoek dat alcohol niet bruikbaar 
is als huis-tuin-en-keuken pijnstiller 
omdat een effectieve dosis boven de 
0,8 promille bloedalcoholgehalte ligt. 
 Tevens verklaart dit effect van 
alcohol, waarom onder lijders aan 
chronische pijn relatief veel alcoholver-
slaving voorkomt. Zij gebruiken alcohol 
als pijnstiller, en raken daardoor op 
den duur verslaafd. Deze verslaafden 
kunnen alleen effectief behandeld 
worden voor hun verslaving, als zij 
eerst van hun chronische pijn verlost 
worden.

Dingeman Korf

 Telkens wanneer de regering con-
sumptiebeperkende maatregelen 
voorstelt voor alcohol, komt de alco-
holbranche met het argument dat de 
accijnsopbrengst omlaag zal gaan, en 
dat de regering er dus verstandiger 
aan doet de accijns niet te verhogen. 
Meestal blijkt achteraf de opbrengst 
helemaal niet te dalen, hooguit even 
te stagneren. De tendens is permanent 
stijgend.
 Zo is over de periode 2000 - 2016 
de totale opbrengst van de alcohol- 
accijns met 38 procent gestegen. Wel 
is er over die periode een verschuiving 
opgetreden tussen de verschillende 
soorten drank. De opbrengst aan 
gedistilleerdaccijns is met 18,4 procent 
gedaald, die aan bieraccijns met 69,6 
procent gestegen. De kroon spant 
echter de wijnaccijns, die steeg met 

Trend  accijnsopbrengst  permanent  stijgend

STAAT  INDE  9  MILJOEN  MEER  IN  2016
 Ondanks alle maatregelen ter beperking van de alcoholconsumptie, blijft 
de opbrengst van de alcoholaccijns stijgen. In 2016 werd een bedrag van 
1103 miljoen bereikt. Sinds het jaar 2000 een toename met 38 procent.

239,5 procent ! Dat weerspiegelt de 
veranderende smaak van het publiek.
 De verhoging van de leeftijdsgrens 
voor alcohol per 1 januari 2014, heeft 
in de accijnsopbrengst geen sporen 
achtergelaten. Zowel in 2014 als in 
2015 steeg de accijnsopbrengst  ten 
opzichte van het voorgaande jaar.
 Noch de verhoging van de leeftijds-
grens, noch de accijnsverhogingen 
van de laatste tijd hebben de alcohol-
consumptie doen dalen. Eenzijdige 
accijnsverhogingen voor slechts één 
soort drank brengen  uitsluitend een 
verschuiving tussen de verschillende 
dranksoorten teweeg. Als de overheid 
de alcoholaccijns wil inzetten ter bevor-
dering van de volksgezondheid, dan 
is een veel forsere accijnsverhoging 
(voor alle soorten drank) nodig dan wij 
de afgelopen tijd hebben gehad ! 

vakantiekilo’s 

zijn voor bijna 

40 procent aan 

alcohol te danken

zwerver met drank in melkpak
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WORDEN  DE  
JUMBO’S  CAFÉ’S  ?

 ”De gevolgen van alcoholgebruik 
gedurende de zwangerschap op 
het ongeboren kind zijn wetenschap-
pelijk goed uitgezocht : aangeboren 
afwijkingen, afwijkend gedrag, en 
later leerproblemen. Echter, het is 
niet bekend of alcoholgebruik vóór de 
bevruchting ook negatieve gevolgen 
met zich mee kan brengen voor de 
gezondheid en ontwikkeling van de 
baby”. Aldus prof. dr. D. Sarkar, leider 
van de endocriene research van de 
universiteit van New Brunswick.
 Binge drinken is een algemeen ver-
schijnsel  in de Verenigde Staten. Bij 
enquêtes geeft ca 15 procent van alle 
vrouwen aan dat gedaan te hebben 
gedurende de afgelopen maand. 
Van de zwangere vrouwen was dat 
1,4 procent. De onderzoekers hanteer-
den voor binge drinken de definitie : 
4 of meer glazen in ongeveer 2 uur.
 Om experimenteel na te gaan of 
dat binge drinken gevolgen voor de 
baby kon hebben, voerden Sarkar cs 
proeven uit met muizen. Die dieren 
hebben een stofwisseling goed ver-
gelijkbaar met die van mensen. 

Vrouwelijke muizen kregen gedurende 
vier weken een vloeibaar dieet met 6,7 
procent alcohol (vergelijkbaar dus met 
sterk bier). Eén controlegroep kreeg 
een vloeibaar dieet zonder alcohol. 
Een tweede controlegroep het normale 
dieet. Vervolgens kreeg de alcohol-
groep 3 weken een alcoholvrij dieet 
(een periode equivalent met enkele 
maanden bij mensen). Daarna werden 
zij bevrucht. 
 Toen de jongen van de ratten 
volwassen waren, werd hun gluco-
se-stofwisseling gemeten. Bepaald 
werden glucose, insuline, glucagon 
en leptine gehalte in bloed en weefsel. 
Glucagon verhoogt het glucose gehalte 
in het bloed doordat het de lever 
aanzet om meer glucose vrij te maken 
uit glycogeen. Leptine remt de produc-
tie van insuline door de alvleesklier. 
De samenwerking tussen glucagon en 
leptine zorgt voor een constant glucose 
gehalte in het bloed.
 Het research team constateerde 
uit de metingen dat de jongen van de 
drinkende moeders, bij volwassen-
heid diverse signalen vertoonden van 
een verstoorde glucose stofwisseling. 
Het glucose niveau in het bloed was 
verhoogd. Het insuline niveau was 
verlaagd, zowel in het bloed als in het 
weefsel van de pancreas. Het glucagon 
niveau was verlaagd in het bloed, maar 
verhoogd in het weefsel van de pan-
creas. Leptine tenslotte was verhoogd 
in het bloed.  
 De verstoring van de verhouding 
tussen glucagon en leptine, leidt tot een 
minder stabiel niveau van de glucose in 
het bloed. Dat kan op den duur leiden 
tot diabetes. De conclusie is dat (fors) 
alcoholgebruik voorafgaand aan de 
zwangerschap, levenslange gevolgen 
voor het kind heeft.                                     

ALCOHOL  OOK  VOORAFGAAND  
AAN  ZWANGERSCHAP  SLECHT  
VOOR  NAGESLACHT
 Onderzoek aan de universiteit van New Brunswick onder leiding van prof. 
dr. D. Sarkar heeft aangetoond dat bij ratten alcoholgebruik voorafgaand 
aan de bevruchting, nadelige invloed heeft op de koolhydraatstofwisseling 
van het nageslacht. Het onderzoek werd afgelopen april gepresenteerd op 
de jaarvergadering van de Endocrine Society in Orlando.

 Het voorstel van de EASL is een 
reactie op de concept-richtlijn Audiovi-
suele Mediadiensten van de Europese 
Commissie, waarover wij hier reeds 
eerder schreven. Die bevat een aantal 
voorstellen voor het tegengaan van op 
kinderen gerichte reclame voor onge-
zond voedsel en alcoholhoudende 
dranken. De EASL wil daar nu boven-
genoemde bepaling aan toevoegen.
 In Nederland kennen wij reeds een 
beperking van de uren waarop alcohol-
reclame op de televisie is toegestaan. 
Deskundigen betwijfelen of die veel 
effect heeft. In de eerste plaats zijn de 
uitzenduren niet dezelfde als de uren 
waarop gekeken wordt. Velen nemen 
programma’s op om ze later te bekij-
ken. Ook kijken velen via ”Uitzending 
gemist”. In de tweede plaats kijken 
17-jarigen soms tot zeer laat televisie. 
En in de derde plaats is er de sluik-
reclame, alcohol in de redactionele 
programma’s. Veel films, toneelstuk-

EASL  wil  televisiescherm  tot  23.00 uur  alcoholvrij

HALVE  MAATREGEL  KAN  CONTRA- 
PRODUCTIEF  UITPAKKEN
 De European Association for the Study of the Liver (EASL) wil in alle 
EU-landen een verbod op audiovisuele reclame voor alcoholhoudende 
dranken en bepaalde voedingsmiddelen tussen 7.00 uur en 23.00 uur. Dit 
ter bescherming van de volksgezondheid, in het bijzonder van jongeren.  

ken en amusementsprogramma’s zijn 
nauwelijks van alcoholreclame te 
onderscheiden. Te pas en te onpas 
moet er gedronken worden.
 Van beperken van de uitzenduren 
mag dus niet al te veel verwacht 
worden. Als we jongeren en kwetsbare 
groepen willen beschermen, dan moet 
het televisiescherm volledig vrij van 
alcohol gemaakt worden.
 Er schuilt verder nog een weinig 
onderkend gevaar in de maatregel die 
de EASL voorstelt. Als weinig effec-
tieve maatregel kan zij gemakkelijk 
de instemming van de alcoholbranche 
krijgen. Die kan hem dan gebruiken als 
bewijs voor hun bereidheid tot mede-
werking aan het matigingsbeleid. En 
dan tegen verdergaande maatregelen 
lobbyen met het argument : kijk eens, 
wij hebben al genoeg toegegeven, 
volksgezondheid moet niet het onder-
ste uit de kan willen hebben.

Dingeman Korf

 Supermarktconcern Jumbo  heeft 
aangekondigd over een paar 
weken de eerste ”gemakswin-
kels” te openen in Groningen en 
Den Bosch. Op termijn mikt de 
kruidenier op circa vijftig van der-
gelijke ”gemakswinkels”. Aldus de 
”manager custom experience” van 
het concern, Jeroen Janssen.

 In de ”gemakswinkels” kunnen de 
klanten niet alleen terecht voor hun 
boodschappen, maar ook voor een 
hapje en een drankje. Genoemd 
worden verse pizza, koffie en wijn. 
Daarmee zou Jumbo de Drank- en 
Horecawet overtreden. Die verbiedt 
het schenken van alcoholhoudende 
drank in detailhandelszaken. 
 Als supermarkt mag Jumbo 
zwak-alcoholhoudende drank alleen 
in ongeopende verpakking verko-
pen. Geen glaasje wijn maar een fles 
wijn. Voor verkoop per glas is een 
horecavergunning vereist, plus gedi-
plomeerde verkopers. En de verkoop 
mag alleen plaatsvinden in een aparte 
ruimte, gescheiden van de winkel. Fei-
telijk moet de supermarkt opgedeeld 
worden in een winkel en een café.
 Alles bij elkaar reden genoeg om 
de komende tijd de Jumbo goed in de 
gaten te houden !
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 Wanneer iemand alcohol heeft gedronken dan werken 
allerlei organen in zijn lichaam een beetje anders dan 
zonder drank. Het meest storend is de verandering van het 
functioneren van hersenen en zenuwstelsel. Daar heeft de 
drinker zelf het meeste last van, en dat valt zijn omgeving 
ook het eerste op.
 De werking van alcohol op hersenen en zenuwstel-
sel rijkt echter verder dan die organen zelf. Zo vertraagt 
alcohol bijvoorbeeld de verwerking van binnenkomende 
signalen. Vandaar het risico van alcohol in het verkeer. 
Ook kan alcohol het beeld vervormen dat de hersenen 
van de buitenwereld ontvangen. Daardoor kan er van alles 
mis gaan in de wisselwerking tussen de gebruiker en zijn 
omgeving. 
 Ook het gehoor werkt slechter met alcohol. De drinker 
verstaat niet goed wat er tegen hem gezegd wordt. Hij gaat 
luider praten en zet de TV harder. Daarmee veroorzaakt hij 
overlast. Soms hoort hij dingen die helemaal niet gezegd 
zijn. Misverstanden en ruzies zijn dan al gauw het gevolg. 
Soms komt het zelfs tot geweldpleging.
 Verder verminderen ook de intellectuele vermogens 
van de drinker tijdens de aanwezigheid van alcohol in het 
bloed. Het verrichten van denkarbeid gaat slechter, zowel 
het leren als het logisch redeneren. Leren en drinken 
gaan niet samen. En discussies verworden tot dronken- 
manstaal.

 Door dit alles functioneren ook de sociale vermogens 
van de drinker tijdens de aanwezigheid van alcohol op een 
verlaagd niveau. Signalen van bevreemding of afkeuring 
uit zijn omgeving neemt hij slechter of soms helemaal niet 
meer waar. Dan bepaalt hij zijn gedrag niet meer op grond 
van de reacties uit zijn omgeving, maar dendert door in 
zijn eigen tunnelvisie. Als dit regelmatig voorkomt, raakt 
hij geïsoleerd van zijn omgeving en gaat zich egoïstischer 
gedragen. 
 Kinderen die opgroeien in gezinnen van fors drinkende 
ouders, waar ruzies en zelfs geweld regelmatig voorko-
men, lopen het risico dergelijke toestanden normaal te 
gaan vinden. Als dat gebeurt zullen zij ook meer geneigd 
zijn om zelf geweld te plegen. Vooral wanneer zij daarnaast 
zelf ook forse drinkers zijn geworden. Zo ontstaat er een 
hele generatie van geweldplegers, die ongevoelig is voor 
argumenten en straffen. Geweld is voor hen de gewoonste 
zaak van de wereld, en dus iets waar zij niet meer kritisch 
over kunnen denken. De verruwing van de samenleving 
waarover tegenwoordig nogal wat te doen is, komt mede 
voort uit de veralcoholisering van de samenleving. 

 In ons land heeft zich de afgelopen kwart eeuw een 
roescultuur ontwikkeld. Dronkenschap wordt niet meer 
beschouwd als iets om je voor te schamen. Voor veel jon-
geren is bij het uitgaan dronkenschap zelfs een doel dat 
bewust wordt nagestreefd. Dronkenschap is echter, zoals 
hierboven betoogd, een toestand van verminderd sociaal 
besef. Respect voor en consideratie met de medemens, 
staan tijdens de dronkenschap op een zeer laag pitje.
 Alcohol is in onze samenleving op elke straathoek 
te krijgen. Alcohol wordt overal en bij elke gelegen-
heid geconsumeerd. Dat heeft geleid tot de bekende en 
erkende problemen van geluidsoverlast, wildplassen en 
vandalisme. Maar ook tot de algemene verruwing van 
onze cultuur.

Dr.ir. D.Korf

VERRUWING  
CULTUUR
MEDE  DOOR  
ALCOHOL
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  Sinds 1 januari 2017 is de politie 
wettelijk bevoegd om verdachten van 
geweldpleging te onderzoeken op het 
gebruik van alcohol en stimulerende 
drugs. Er is in januari direct begonnen 
met een proef. De politie ging testen 
in een vijftal gemeenten, en voorlo-
pig alleen op alcohol. Een voorlopige 
evaluatie wees uit dat de aanpak suc-
cesvol was. Vanaf 1 juli 2017 wordt de 
wet nu landelijk toegepast, zowel voor 
alcohol als drugs. 
 De drugs waarop getest wordt zijn 
de  ontremmende middelen cocaïne, 
amfeetamine en methamfeetamine. 

Sinds  1 juli  alcoholische  geweldpleging  zwaarder  strafbaar

ALCOHOL  EINDELIJK  VER-
ZWARENDE  OMSTANDIGHEID
 Ruim negen jaar geleden bleek uit internationale vergelijking dat Neder-
land in Europa tot de top drie landen behoorde wat betreft alcoholische 
geweldpleging. Alleen in Engeland en Ierland was het nog erger dan hier. 
Er werd toen direct  om maatregelen gevraagd, en nu negen jaar later is 
het zover : wie zich onder invloed van alcohol of drugs schuldig maakt aan 
geweldpleging, krijgt een zwaardere straf.

Deze middelen plus alcohol, verla-
gen de drempel voor geweldpleging. 
Als grens voor strafverzwaring is een 
bloedalcoholgehalte van 0,8 promille 
of 0,050 milligram drug per liter bloed 
vastgelegd. 
 De test kan worden afgenomen na 
alle vormen van geweld. Niet alleen 
na zware mishandeling en  (poging 
tot) doodslag, maar ook na seksueel 
geweld, bedreiging, vandalisme en 
geweld tegen dieren. Ook wanneer je 
een geweldpleger aanmoedigt of helpt 
kun je tot het afleggen van de test 
gedwongen worden.
 
 De situatie in ons land met betrek-
king tot alcoholische criminaliteit is de 
afgelopen negen jaar niet merkbaar 
verbeterd. Op de afdelingen Spoed-
eisende Hulp van de ziekenhuizen, is 
12 procent van de behandelde letsels 
een gevolg van geweld onder invloed 
van alcohol. Van de geweldplegers in 
het uitgaansleven is 70 tot 80 procent 
onder de invloed van alcohol, en 
10 procent onder de invloed van drugs.
 Wij betwijfelen of verhoging van 
de straffen veel preventief effect zal 
hebben. Het is immers allang bekend 
dat vermindering van de alcoholcon-
sumptie het snelst en het meest effectief 
bereikt wordt door prijsverhoging en 
vermindering van de verkrijgbaarheid 
naar plaats en tijd. Maar daar heeft de 
regering bij herhaling laten zien niets 
voor te voelen. 
 De wrange karakterisering door 
journalist Maarten Huygen negen jaar 
geleden, van de houding van de rege-
ring,  is nog steeds van kracht. ”Beter 
dat er elk weekeinde in de Neder-
landse binnensteden wordt gevochten 
en vernield, en dat ambulancebroeders 
en politieagenten worden belaagd, dan 
dat er een paar banen bij Heineken, 
Bols, de horeca of de supermarkt op 
het spel staan”. 

  Bovengenoemde cijfers hebben 
alleen betrekking op de inname van 
het rijbewijs bij staandehouding door 
de politie. Binnen 10 dagen beslist het 
OM dan of het rijbewijs wordt terug-
gegeven. Daarnaast worden er nog 
rijbewijzen ingehouden via de recht-
bank. Dit betreft echter veel kleinere 
aantallen.
 Wanneer wij kijken naar de oorzaken 
van de innamen, dan blijkt alcohol de 
meest voorkomende oorzaak te zijn. 
In 2016 moesten 8.323 alcomobilisten 
hun rijbewijs inleveren wegens rijden 
onder de invloed, bijna 22 per dag.  
Ruim 56 procent van alle innames 
betrof dus alcohol.
 Ernstige snelheidsovertreding (meer 
dan 50 km/h te snel) resulteerde in 
4.747 innames, ruim 32 procent van het 
totaal. De resterende kleine 22 procent 
betrof diverse oorzaken, merendeels 
samen te vatten onder de term ”zeer 
gevaarlijk rijgedrag”. 

MEER   DRANKRIJDERS  DAN  
SNELHEIDSGEKKEN
 Vorig jaar hebben 14.752 automobilisten hun rijbewijs, al dan niet tij-
delijk, moeten afgeven aan de politie. Dat waren er meer dan in de twee 
voorgaande jaren. Alleen in 2013 lag het aantal innames met 15.307 hoger. 
Alcohol was de meest voorkomende reden voor inname.

 Aangezien meer dan de helft van de 
innames alcoholzaken betreft, zou het 
ons inziens voor de hand liggen om de 
bestrijding van alcohol in het verkeer 
prioriteit te geven. In de praktijk zien wij 
echter dat er meer tijd en geld (flitsca-
mera’s, trajectcontroles) wordt besteed 
aan het tegengaan van snelheidsover-
tredingen, dan aan tegengaan van 
dronken rijden.

 De ontwikkeling van de laatste jaren 
laat zien dat de sterkste toename wordt 
vertoond door het delict  ”ernstige snel-
heidsovertreding”. Dat steeg van 2015 
op 2016 van 3.979 naar 4.747 gevallen, 
768 gevallen erbij, een toename van 
ruim 19 procent. Dronken rijden nam 
met slechts enkele tientallen gevallen 
toe. Een kwart van degenen die hun 
rijbewijs moesten afgeven bestond uit 
beginnende bestuurders. Onder hen 
neemt de laatste jaren het aantal snel-
heidsovertreders snel toe. 

 Ook in 2016 bleef het aantal disco-
theken in ons land dalen. Daarmee 
is in vijf jaar tijd een daling van 
23 procent bereikt. Een afname van 
226 naar 174 disco’s. Over tien jaar 
gerekend bedroeg de daling zelfs 
44 procent. 

 De daling van het aantal was zeer 
ongelijk verdeeld over het land. De 
sterkste daling trad op in de provin-
cies Groningen ( - 67 %) en Limburg 
( - 62 %). In 2008 telde Zuid-Holland 
nog de meeste discotheken (56), maar 
hier bedroeg sindsdien de daling maar 
liefst 55 procent. Daardoor telt nu 
Noord-Holland de meeste discothe-
ken, te weten 33. Dit na een daling met 
31 procent.
 Relatief gezien de meeste discothe-
ken, berekend per 10.000 jongeren, 
tellen de provincies Friesland (1,9) en 
Zeeland (1,3). Het feit dat veel jonge-
ren in die provincies aan de kust hun 
vakantie doorbrengen, zal ongetwijfeld 
bijdragen aan de overlevingskansen 
voor de daar gevestigde disco’s.
 Volgens een ING-rapport is  de 
afname van het aantal discotheken 
voor een deel te wijten aan de opkomst 
van de dance festivals (van 130 naar 
170). In onze buurlanden zien wij 
eveneens een afname :  Duitsland min 
22 procent, bijna evenveel als  Neder-
land, en België min 19 procent.
 Wij zijn benieuwd of deze ver-
schuiving verandering brengt in de 
consumptie van alcohol en ”pillen” 
door de bezoekende jongeren.

DALING  AANTAL  
DISCOTHEKEN
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 Over de verhoging van het alcohol-
gehalte van wijn, schreven wij reeds 
elf jaar geleden. De eenvoudige ”land-
wijn” van veertig jaar eerder, met 8 à 
10 procent alcohol, was toen al van 
de markt verdwenen. Naast de stan-
daardwijn met 10 à 12 procent alcohol, 
kwamen toen hoe langer hoe meer 
speciale wijnen op de markt met 13 à 
15 procent alcohol. Een standaardglas 
van 100 ml,  kon een consument dus 
zomaar de helft meer alcohol leveren 
dan hij gewend was l 
 De onderzoekers namen als start-
punt voor hun onderzoek een servies 
uit de achttiende eeuw uit het Ashmo-
lean museum te Oxford. De wijnglazen 
daarvan, vergeleken zij met glazen uit 
de negentiende eeuw afkomstig van 
Buckingham Palace en met moderne 
glazen. 

 De oudste glazen, bijna 300 jaar oud, 
hadden een inhoud van gemiddeld 
65 ml. Een eeuw later was de inhoud 
duidelijk toegenomen. Wel varieerde 
de inhoud flink. Engeland kende des-
tijds nog geen eenduidig stelsel van 
maten en gewichten, zoals Napoleon 
op het continent had ingevoerd. Terwijl 
op het continent geleidelijk 100 ml de 

Wijnglazen  steeds  groter , wijn  steeds  sterker

STEEDS  MEER  ALCOHOL  
PER  CONSUMPTIE
 Een team wetenschappers van de universiteit van Cambridge onder 
leiding van dr. Marteau heeft geconstateerd dat (Engelse) wijnglazen in 
de loop der tijd steeds groter zijn geworden. Dit gecombineerd met de al 
eerder geconstateerde verhoging van het alcoholgehalte van wijn, maakt 
dat de consument ongemerkt steeds meer alcohol binnen krijgt. 

standaard werd voor een wijnglas, 
bleef Engeland nog lang de eigen 
maten en gewichten gebruiken. Pas in 
de tweede helft van de twintigste eeuw 
werden de continentale maten gang-
baar.
 De afgelopen dertig jaar zijn zowel in 
Engeland als op het continent grotere 
wijnglazen op de markt gekomen. 
Die grootte is belangrijk, want grotere 
glazen doen het publiek effectief meer 
consumeren. Dr. Marteau bewees dit 
met een experiment in een wijnbar in 
Cambridge. Zij liet gelijke porties van 
175 ml wijn aanbieden in glazen van 
drie verschillende grootten. Van de 
wijn in het grootste glas werd in de 
proefperiode 14 procent meer verkocht 
dan van de wijn in kleinere glazen. 
 Nu zal een horeca-onderneming 
de inhoud van zijn glazen wel onder 
controle houden, maar bij thuisgebruik 
bestaat de kans dat men een groot 
glas net zo vol schenkt als eerder het 
kleinere glas. De alcoholconsumptie 
neemt dan fors toe.
 Het is natuurlijk al een oude wijsheid : 
wie een dieet wil volgen doet er goed 
aan van een kleiner bord te gaan eten. 
Voor wijn geldt blijkbaar hetzelfde.

Dingeman Korf
 

 Het sensationele nieuws bleek 
gebaseerd op een opmerking van 
de Britse astmastichting. Die had 
geschreven dat heldere, gedistilleerde 
alcoholhoudende dranken minder 
allergie-opwekkende stoffen zoals his-
tamine en sulfieten bevatten dan bier 
en wijn. Wie die zin goed leest ziet er 
alleen maar een aanbeveling in om 
bier en wijn te vervangen door gedis-
tilleerde drank als je vatbaar bent voor 
hooikoorts. Zeker geen aanbeveling 
om hooikoorts te lijf te gaan met sterke 
drank.
 Journalisten met een voorkeur voor 
sterke drank grepen echter gretig de 
mogelijkheid aan om op basis van 
een foute redenering sterke drank 
aan te bevelen voor het tegengaan 
van hooikoorts. En zo verscheen de 
aanbeveling in tal van bladen, vooral 
vrouwenbladen, maar ook mannenbla-

STERKE  DRANK  HELPT  NIET  TEGEN  
HOOIKOORTS,  IN  TEGENDEEL
 Juist voor de zomervakantie verschenen berichten in de publiciteit dat 
heldere sterke dranken als wodka en gin, wonderen zouden doen tegen 
hooikoorts. Vooral vrouwenbladen brachten dit ”nieuws” op een opval-
lende wijze.  Maar helaas voor de drankliefhebbers, het tegendeel is eerder 
waar. 

den. Het modeblad Nouveau schreef 
zelfs : ”Weg met die pillen, neem een 
gin-tonic”.

 Hoogleraar allergologie R.G. van 
Wijk van het Erasmus Medisch 
Centrum noemt de aanbeveling uiterst 
controversieel. Het vermijden van 
voedsel en drank met histamine en/
of sulfiet, kan geen hooikoorts tegen-
gaan. Hoogstens de ernst ervan wat 
verminderen of de kans erop verklei-
nen. Maar de dosis histamine in de 
meeste voedingsmiddelen is zo laag, 
dat het vermijden ervan geen effect 
kan hebben.
 Bovendien wordt de meeste hista-
mine in de darm al afgebroken. Een 
allergische reactie wordt veroorzaakt 
door histamine die in het lichaam 
wordt vrijgemaakt als gevolg van een 
bepaalde prikkel.  Daarom is de enige 

goede remedie het gebruik van een 
antihistaminicum, hetzij een chemi-
sche danwel een homeopatische pil of 
drank. Die gaan het vrijmaken van de 
histamine in het lichaam tegen.
 Hoogleraar KNO-heelkunde W. 
Fokkens van het AMC, wijst op een 
groot recent onderzoek. Patiënten die 
regelmatig klachten ervoeren na het 
drinken van histaminerijke alcoholi-
sche drank, ervoeren geen klachten na 
het eten van histaminerijk voedsel als 
oude kaas. Hetzelfde gold voor sulfiet. 
Alcohol bleek de neusslijmvliezen 
gevoeliger te maken voor prikkelende 
stoffen. Het lijkt er dus op dat alcohol 
een hooikoortsaanval juist kan verer-
geren. 
 Gedistilleerde dranken helpen dus 
niet tegen hooikoorts. De alcohol ervan 
kan de klachten zelfs erger maken.          

Dingeman Korf

 In het vorige nummer van dit 
blad berichtten wij dat de Europese 
Commissie in maart een einde had 
gemaakt aan de vrijstelling van 
alcoholhoudende dranken van de 
declaratieplicht. Voortaan zijn ook 
alcoholica verplicht een ingrediën-
tendeclaratie op de verpakking te 
dragen. Bierbrouwers en distilla-
teurs hadden al onenigheid over de 
vraag of de ingrediënten per 100 ml 
of per consumptie-eenheid vermeld 
moesten worden.

 Inmiddels was bovenstaande vraag 
ook in het Europarlement gesteld. Op 
1 augustus kwam het antwoord bij 
monde van commissaris Andriukaitis. 
De declaratie dient te voldoen aan de 
verwachtingen van de consument. Ook 
dient de declaratie aan te sluiten bij wat 
de consument gewend is bij andere 
eet- en drinkwaren. Ergo : de ingredi-
entendeclaratie dient de componenten 
van het product aan te geven per 100 
gram of per 100 ml.
 De distillateurs hadden gepleit voor 
vermelding per consumptie-eenheid. 
Dat zou tot een verwarrende veel-
heid aan referentiehoeveelheden 
hebben kunnen leiden, omdat de con-
sumptie-eenheid verschillend is voor 
verschillende sterke dranken (denk 
aan likeur, rum en dergelijke). Wel 
mogen de distillateurs vrijwillig naast 
de vermelding per 100 ml ook een ver-
melding per consumptie-eenheid op de 
verpakking plaatsen.

Ingrediëntendeclaratie  
moet  per  100 g of ml

beslist geen geneesmiddel
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 Alle vervoermiddelen droegen bij 
aan het aantal van 629 verkeersdo-
den. Personenauto’s kwamen op de 
eerste plaats. Er kwamen 231 inzit-
tenden van een personenauto om het 
leven, verdeeld over 186 bestuurders 
en 45 passagiers. Op de tweede plaats 
kwamen de fietsers met 189 doden. 
Andere groepen verkeersdeelnemers 
leverden veel kleinere aantallen : voet-
gangers 51, motorrijders 45, brom- en 
snorfietsers 41 en bestuurders van een 
scootmobiel 38 dodelijke ongevallen.
 In de spitstijden, tussen 7.00 en 9.00 
uur ’s morgens en tussen 16.00 en 
18.00 uur ’s middags, komen per uur 
de meeste automobilisten om bij een 
ongeluk. Wanneer wij rekening houden 
met het aantal verkeersdeelnemers 
dat zich op de weg bevindt, dan zijn 
de uren tussen middernacht en zeven 
uur ’s morgens het gevaarlijkst. Ook 
’s avonds tussen 18.00 uur en 24.00 
uur is het risico voor automobilisten 
relatief hoog.
 Vanuit VVN heeft men al herhaalde-
lijk gewaarschuwd tegen een te zachte 
aanpak van de verkeersonveiligheid. 
Men is dan ook niet verbaasd over de 
nieuwe cijfers. Directeur F. Cohen : ”Ik 
ben niet verbaasd over deze nieuwe 
stijging. Zolang er niets gedaan wordt 
aan belangrijke oorzaken zoals te hoge 
snelheden, rijden onder invloed en het 
ongebreideld gebruik van de  smart-
phone in het verkeer, zal er immers 
niets veranderen”. En even later merkt 
hij nog op : ”Het is overduidelijk dat 
er veel meer prioriteit gegeven moet 
worden aan veiligheid”.
 De ANWB sluit zich bij dat laatste 
aan : ”Deze stijging benadrukt opnieuw 
dat er dringend actie nodig is om 
het aantal verkeersdoden omlaag te 
brengen. Laten we ook niet vergeten 
dat het aantal ernstig gewonden de 
afgelopen jaren ook continu is geste-
gen (in 2015 waren dat er 21.300)”. 

 De overheid  heeft met ingang van 
1 januari van dit jaar de bevoegdheden 
van de politie uitgebreid om de onvei-
ligheid doeltreffender te bestrijden (zie 
het artikel daarover op p.2 in dit blad). 
Minister Blok van veiligheid en justitie 
bereidt verder wetgeving voor om de 
maximale strafmaat te verhogen voor 
een aantal ernstige verkeersdelicten. 
Het gaat hem om rijden onder invloed, 
doorrijden na een ongeval, rijden 
zonder geldig rijbewijs en gevaarlijk 
rijgedrag zonder ernstige gevolgen.
 Het blijft ons verbazen dat de 
overheid vooral naar het middel van 
strafbaar stellen grijpt wanneer er iets 
tegengegaan moet worden, en de 
oorzaak ervan bij voorkeur ongemoeid 

Aanpak  te  weinig  op  preventie  gericht

AANTAL  VERKEERSDODEN  
BLEEF  STIJGEN
 Voor het tweede achtereenvolgende jaar zijn er in 2016 meer verkeersdo-
den gevallen dan in het voorgaande jaar. In 2016 kwamen 629 mensen om 
het leven in het verkeer. In 2015 waren dat er 621 en in 2014 562. Aldus de 
cijfers van het CBS.

laat. Denken aan preventie is bepaald 
niet het sterkste punt geweest van de 
laatste zes kabinetten.
 Rijden onder invloed valt efficiënt 
mede tegen te gaan via het alcoholbe-
leid : beperken van de verkrijgbaarheid 
van alcohol voor automobilisten en 
verhoging van de prijs. Te snel rijden 
is mede gestimuleerd door de ver-
hoging van de maximumsnelheid op 
autowegen naar 130 km per uur. Die 
maatregel van Blok’s voorgangster 
en partijgenote Schultz van Haegen, 
zal door Blok helaas wel ongemoeid 
gelaten worden. Maar het zou een 
fors psychologisch effect hebben. 
Doorrijden na een ongeval en rijden 
zonder geldig rijbewijs, gebeuren ook 
nogal eens onder invloed van alcohol. 
Kortom, een stringenter alcoholbeleid 
zou op veel punten van de samenle-
ving een verbetering kunnen leveren. 

 Dingeman Korf

 Een Brits team van wetenschap-
pers onder leiding van dr. A. Topiwala 
van het Londense University College, 
analyseerde gegevens die verkregen 
waren door circa 550 proefperso-
nen gedurende 30 jaar te volgen. De 
proefpersonen waren om de vijf jaar 
onderzocht en geënquêteerd met 
betrekking tot hun alcoholgebruik en 
hun geestelijk functioneren. Bij het 
onderzoek werden onder andere MRI-
scans van hun hersenen gemaakt 
en tests afgelegd met betrekking tot 
geheugen, logica en herkenning. 
 De proefpersonen waren in vier 
groepen verdeeld naar hun alcohol-
gebruik : niet-drinkers, lichte drinkers, 
matige drinkers en forse drinkers. 
Zoals verwacht, hadden de forse drin-
kers (meer dan 24 glazen per week) 
de grootste kans op atrofie van de 
hippocampus (aangetoond met behulp 
van de MRI-scans). Deze vorm van 
hersenbeschadiging wordt ook gezien 
bij lijders aan geheugenziekten als 
Alzheimer en dementie. De forse drin-
kers zagen ook hun taalkennis sneller 
afnemen dan de andere groepen. 
Verder was hun snelheid van infor-

OOK  MATIG  ALCOHOLGE- 
BRUIK  KAN  AL  HERSEN-
SCHADE  VEROORZAKEN
 Niet alleen forse drinkers en comazuipers beschadigen hun hersenen. 
Ook matige drinkers kunnen na vele jaren beschadigingen van hun herse-
nen oplopen. Aldus de uitkomst van een Brits onderzoek met een looptijd 
van 30 jaar.

matieverwerking vertraagd, wat wijst 
op aantasting van de witte stof in de 
hersenen.
 Enigszins tot hun verbazing zagen de 
onderzoekers dat ook het brein van de 
matige drinkers werd aangetast. Deze 
groep dronk 11 tot 17 glazen per week. 
Ongeveer de groep dus die in Neder-
land als sociale drinkers werd (en 
wordt) aangeduid, met een consumptie 
van rond de twee glazen per dag. Ook 
hier lieten de MRI-scans na verloop 
van tijd atrofie van de hippocampus 
zien. De onderzoekers berekenden dat 
deze drinkers driemaal zoveel kans 
hebben op atrofie van de hippocampus 
in vergelijking met niet-drinkers. 
 Alleen bij de groep van de lichte 
drinkers en de niet-drinkers werd geen 
atrofie van de hippocampus gecon-
stateerd. De meerderheid van de 
gebruikers van alcohol vertoont dus 
na kortere of langere tijd atrofie van 
de hippocampus. Gezien de associatie 
van atrofie van de hippocampus met 
Alzheimer en dementie, is dit voor de 
volksgezondheid een verontrustende 
zaak.

Dingeman Korf

 In de EU vinden jaarlijks 135.000 
verkeersongelukken plaats. Daarbij 
vielen vorig jaar 25.500 doden te 
betreuren. De maatschappelijke 
kosten van de verkeersonveiligheid 
in de EU, worden geschat op ruim 
100 miljard euro per jaar. Nederland 
behoort met 33 verkeersdoden per 
miljoen inwoners tot de veiligere 
landen van de Europese Unie.

 De 28 EU-transportministers hielden 
afgelopen juni beraad over de ver-
keersveiligheid tijdens de vergadering 
van de Transportraad in Luxemburg. 
Zij kwamen als doel overeen een hal-
vering van het aantal zwaargewonden, 
te bereiken in 2030.
 Voor de verbetering van de ver-
keersveiligheid kwamen de ministers 
een aantal maatregelen overeen. Zo 
zouden er meer 30-kilometer zones 
moeten worden ingesteld. Ook zouden 
de veiligheidsregels beter moeten 
worden gehandhaafd. En het rijden 
onder invloed van alcohol en drugs 
moet harder aangepakt gaan worden. 
 De ministers gaan nu ieder in het 
eigen land voorstellen uitwerken voor 
de concrete invulling van de overeen-
gekomen voornemens. 

EU  gaat alcohol  en  
drugs  in  verkeer  
harder  aanpakken



5

 De oude Franse richtlijnen dateren 
van 1999. Hoog tijd dus om ze te 
herzien in het licht van de huidige 
stand van de wetenschap. Met name 
aan de relatie tussen alcoholgebruik 
en kanker is destijds nauwelijks aan-
dacht besteed. Andere landen hebben 
die modernisering al doorgevoerd, met 
name  Australië, Canada, Groot-Brit-
tannië en Nederland. November 2015 
kwam bij ons de Gezondheidsraad met 
het rapport ”Richtlijnen goede voeding” 
ter vervanging van de eerdere richt-
lijnen uit 2006. De Gezondheidsraad 
stelt nu onomwonden : ”drink geen 
alcohol, of in ieder geval niet meer 
dan één glas per dag”.  
 De Engelsen publiceerden januari 
2016 hun geactualiseerde richtlijnen. 
Opmerkelijke nieuwe bepaling daarin 
was het voorstel om het aanzetten 
van minderjarigen tot alcoholgebruik 
strafbaar te  stellen. Mede naar aan-
leiding van de Engelse vernieuwingen 
deed een Frans rapport van juni 2016 
de aanbeveling om de ”strijd tegen 
schadelijk alcoholgebruik” te intensi-
veren. Als gevolg daarvan werd een 
commissie van deskundigen gefor-
meerd om aanbevelingen te doen voor 
vernieuwing van de fundamenten voor 
de alcoholdiscussie. De deskundigen 
waren afkomstig van  Santé publique 
France en van het Institut national du 
Cancer.
 Het rapport stelt allereerst dat de 
openbare instellingen het publiek 
moeten informeren over de gezond-
heidsrisico’s verbonden met de 
consumptie van alcohol. Daarbij dient 
de grens voor bezwaarloos alco-
holgebruik gesteld te worden op 10 
glazen per week. Spreiding van die 
consumptie is nodig, op één dag maxi-
maal  2 glazen.  Gemiddeld 1,42  glas 
per dag, dus iets meer dan bij ons de 
Gezondheidsraad stelt. Kinderen, ado-
lescenten en vrouwen die zwanger 
willen worden, zwanger zijn of borst-
voeding geven, zouden helemaal niet 
moeten drinken. Ook zou aanbevolen 
moeten worden om elke week één of 
meer alcoholvrije dagen in te lassen.
 Om de nieuwe grenzen bekend te 
laten worden, zal een brede campagne 
uitgevoerd moeten worden. Daarbij 
zullen de diverse ministeries en andere 
(overheids)instellingen dezelfde bood-
schap moeten uitdragen. Ook op de 
verpakkingen moet de boodschap 
worden uitgedragen.
 De Franse deskundigen staan een 
radicale ommezwaai van het uitgangs-
punt van het Franse alcoholbeleid voor. 

Verlaging  richtlijnen  voor  bezwaarloos  alcohol- 
gebruik internationaal  verschijnsel

FRANKRIJK  VERNIEUWT  
RICHTLIJNEN   ALCOHOL
 De afgelopen twintig jaar heeft de wetenschap tal van nieuwe feiten over 
schadelijke effecten van alcohol ontdekt. Diverse landen hebben op basis 
daarvan hun richtlijnen voor bezwaarloos alcoholgebruik bijgesteld. Afge-
lopen mei verscheen het deskundigenrapport van Frankrijk. Ook hier een 
forse aanscherping van de richtlijnen. 

De huidige weinig concrete boodschap 
” l’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé”  (alcoholmisbruik is gevaarlijk 
voor de gezondheid) moet vervangen 
worden door ”toute consommation 
d’alcool est à  risque pour la santé” 
(ieder alcoholgebruik brengt gezond-
heidsrisico met zich mee). Nooit meer 
discussie over de vraag waar de grens 
tussen gebruik en misbruik ligt !
 Tot slot bevelen de Franse experts 
nog aan om de accijnsheffing te 
baseren op het alcoholgehalte in de 
betreffende drank. Bier met 8 procent 
alcohol dus tweemaal zo zwaar belas-
ten als bier met 4 procent alcohol. Tot 
nu toe staat de belastingdienst op het 
standpunt ”bier is bier”. De opbrengst 
van die accijnzen zou ten goede 
moeten komen aan voorlichting, onder-
zoek en handhaving op het terrein van 
de alcohol.

Dingeman Korf

  De druiven waaruit ”natuurwijn” 
wordt geproduceerd, worden geteeld 
zonder toepassing van kunstmest. 
Dat is het belangrijkste verschil tussen 
natuurwijn en standaardwijn. Verder 
worden voor natuurwijn de druiven 
met de hand geplukt, en worden er 
geen of uiterst weinig bestrijdings-
middelen toegepast. Bij de vergisting 
wordt zo weinig mogelijk mechanisch 
of chemisch ingegrepen. Het grootste 
aantal voor ”normale” wijn toegestane 
additieven (dat zijn er maar liefst een 
zestigtal) is voor natuurwijn verboden.
 Alle hierboven genoemde verschil-
len hebben invloed op de smaak, maar 
hebben met de kater niets te maken. 
De voornaamste oorzaak van een kater 
is de alcohol en zijn omzettingsproduct 
aceetaldehyde. Aceetaldehyde is zelf 
een behoorlijk giftige stof, en geeft bij 
aanwezigheid van stikstofverbindingen 

Fabeltje  over  ”natuurwijn”  ontmaskerd

KATER  KOMT  NIET  VAN  KUNSTMEST  
MAAR  VAN  ALCOHOL
 In diverse media is beweerd dat je van ”natuurwijn” geen kater zou 
krijgen. Een bewering ”uit de losse pols”, die strijdig is met vrijwel alles 
wat de wetenschap over de kater te vertellen heeft. Het is dus een loze 
reclamekreet.

aanleiding tot de vorming van isochi-
noline alkaloïden (verre verwanten van 
morfine). Aceetaldehyde en zijn afge-
leiden zijn de hoofdoorzaak van de 
kater. 
 Alcohol zelf draagt bij aan de kater 
doordat hij de vochthuishouding ver-
stoort (”uitdroging” van de hersenen), 
de bloedsuikerspiegel verlaagt, en de 
regeling van de bloeddruk verstoort.
 Het grootste verschil in samen-
stelling tussen ”natuurwijn” en 
standaardwijn ligt in het gehalte aan 
het conserveermiddel sulfiet. Natuur-
wijn mag maximaal 30 milligram sulfiet 
per liter bevatten, standaardwijn maar 
liefst 210 milligram. Sulfiet veroor-
zaakt hoofdpijn, en draagt dus bij aan 
de kater. Maar de hoofdoorzaak van 
de kater is de alcohol. Ook van wijn 
geheel zonder sulfiet kun je een kater 
overhouden !

 Naast Estland gaat nu ook 
Litouwen zijn alcoholwetgeving 
aanscherpen.
 
 Net als Estland, was ook Litouwen 
jarenlang bezet door de Sovjet 
Unie. De Russische wodkaconcerns 
hadden er vrij spel. Sinds het land 
weer onafhankelijk werd, is enerzijds 
de consumptie van alcohol sterk 
gestegen, maar zijn ook maatregelen 
getroffen tegen die stijging. Die hebben 
echter weinig effect gehad.
 Nu gaat het land de problematiek 
steviger aanpakken. Anders 
dan in Estland, waar de grootste 
veranderingen gericht zijn tegen de 
alcoholreclame, is de voorgestelde 
aanpak in Litouwen vooral gericht op 
de kopers en verkopers van drank. 
 Zo zal per 1 januari 2018 de leeftijd 
waarop jongeren alcohol mogen 
kopen en in het openbaar nuttigen, 
verhoogd worden naar 20 jaar. Verder 
worden de uren waarop alcohol 
verkocht mag worden in winkels en 
horecagelegenheden ingeperkt. Met 
ingang van 2020 wordt alcohol in 
sportaccommodaties geheel verboden, 
evenals de verkoop in tijdelijke 
verstrekkingspunten (bijv. kiosken 
op het strand). Buitenreclame voor 
alcohol is alleen nog  toegestaan op de 
plaatsen waar drank verkocht wordt.
 Een ingrijpend pakket van maat- 
regelen, waarvoor het parlement 
zijn goedkeuring gaf met 101 
tegen 10 stemmen bij eveneens 
10 onthoudingen.
 

Ook Litouwen  
gaat  alcoholbeleid  
aanscherpen

alcohol verhoogt de 

risicobereidheid
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Alcoholproblemen in de publiciteit

 De aandacht van de media voor 
alcoholproblemen, vertoonde in 2016 
minder details dan in 2015. Wel werden 
zowel medische als maatschappelijke 
kanten van de alcohol belicht via radio 
en TV. 
 Zoals vanouds was er in de pers veel 
aandacht voor de traditionele maat-
schappelijke onderwerpen als rijden 
onder de invloed, niet-naleven van de 
leeftijdsgrens en ziekenhuisopnamen 
wegens alcoholvergiftiging.
 Verder was er veel aandacht voor 
het relatief nieuwe onderwerp van 
de branchevervaging tussen horeca 
en middenstand, het zogenaamde 
”blurring”. Ondanks bezwaren van het 
ministerie, zette de VNG met een hard-
nekkigheid een betere zaak waardig, 
zijn experiment door.
 Kortstondig was er ook aandacht 
voor het onmaatschappelijke gedrag 
van Heineken in ontwikkelingslanden. 
Dit naar aanleiding van het verschijnen 
van het boek ”Heineken in Afrika” van 
O. van Beemen.  

Reacties van Stg. ANGOB

 Als Stichting ANGOB stuurden we 
in 2016 zes keer een persbericht uit, 
evenveel als in 2015. De onderwerpen 
waren : nieuwjaar, de naam ”kraanwa-
ter” voor bier, bevordering huidkanker 
door alcohol, de lezing van O. van 
Beemen op de dag van de alcoholvrije 
leefstijl, de maatschappelijke kosten 
van de alcoholproblematiek en de 
eindejaarsfeesten. Een enkele maal 
vonden wij de inhoud van ons pers-
bericht als een (klein) berichtje in een 
dagblad terug.
 Onze website werd aangevuld met 
de complete jaargang 2016 van De 
GO in de rubriek Magazine en met de 
belangrijkste artikelen uit het laatste 
nummer van 2015 en uit de eerste 
vijf nummers van 2015 in de rubriek 
Archief GO.

Het bestuur

 Het bestuur kende de volgende 
samenstelling : voorzitter Dingeman 
Korf, penningmeester Gert Onstwed-
der, secretaris Rob Peereboom en 
de bestuursleden Jo van de Loo, Wil 
Matla en Marja van den Ham. Frans 
Jongejan trad in januari uit het bestuur 
wegens familieproblemen. Wil Matla 
kondigde aan binnen afzienbare tijd te 
willen aftreden. 
 Op 6 september overleed ons 
oud-bestuurslid (penningmeesteresse) 
Sjoukje ter Horst. Wij zijn haar dank-
baar voor het vele dat zij in een zeer 
lange reeks van jaren voor de ANGOB 
heeft gedaan. 
 De vergaderingen van het bestuur 

JAARVERSLAG  2016  
STICHTING  ANGOB.

 Zoals de laatste jaren gebruikelijk, brengt het bestuur ook dit jaar weer 
een kort jaarverslag uit door middel van publicatie in de G O.

werden veelal bijgewoond door onze 
beheerder Ton van der Gaag. Een con-
structie die bijdraagt aan een directe en 
snelle informatie-uitwisseling. Naast de 
echte ”drankbestrijdings”-zaken, werd 
ook veel vergadertijd besteed aan 
allerlei aangelegenheden betreffende 
de camping.

Camping ’t Spoek

 Over 2016 valt er weer veel te ver-
melden naast de gebruikelijke jaarlijkse 
routinezaken van de camping. 
 De renovatie van De Beuk werd door 
een vrijwilliger aangepakt. Het resul-
taat mag er zijn. Zowel van binnen 
als van buiten. Dat huisje kan weer 
vele jaren mee. Het huisje De Mees 
werd van buiten grondig onder handen 
genomen en opnieuw in de verf gezet. 
Nu is het huisje De Wilg aan de beurt. 
Zo, stap voor stap komen alle huisjes 
onder handen van onze vrijwillige huis-
schilder.
 Op het terrein werd een aantal 
”graspaden” voorzien van een verhar-
ding. Met  name in de natte periodes 
waren de paden heel glad en leverden 
gevaarlijke situaties op.
 Door de regelmatige bezetting van 
de huisjes door bezoekers van onder 
meer Vakantieveilingen, moest er 
meer worden schoongemaakt. Dit kon 
vorig jaar nog worden opgevangen 
door vrijwilligers. Dit jaar is behalve de 
vrijwilliger ook een schoonmaakbedrijf 
ingeschakeld. De huisjes moeten er 
natuurlijk perfect uitzien. Veel aandacht 
is er ook besteed aan de legionella-pre-
ventie : regelmatige metingen door de 
beheerder en een eerste keuring door 
een bevoegde instantie.

 Vrijwilligers zorgden voor de bezet-
ting van de keuken en de frituur, met 
name in de weekends. Omdat er geen 
recreatieteam meer bestaat heeft onze 
beheerder samen met de vrijwilligers 
ervoor gezorgd dat er regelmatig toch 
wat te beleven viel. Dat varieerde van 
het Line dansen op de vrijdagavond tot 
boodschappen bingo en veel andere 
activiteiten voor jong en oud. In de tot 
theater omgebouwde loods werden 
verschillende keren optredens ver-
zorgd.
 In de maand mei was er weer een 
reünie van oud-leden van de ANDO. 
Helaas met jammer genoeg een terug-
lopend aantal bezoekers. 
 In het kader van de ”dag van de 
alcoholvrije leefstijl”, dit jaar een pre-
sentatie door Olivier van Beemen over 
zijn boek Heineken in Afrika. Dit werd 
opgeluisterd met (vooral Afrikaanse) 
muziek op een ”kora” bespeeld door 
Lamin Kuyateh. 

 Terugkijkend over het hele jaar 
kunnen we vaststellen dat onze immer 

enthousiaste beheerder, Ton van der 
Gaag samen met alle niet met name 
genoemde vrijwilligers er voor de 
gasten weer een goed jaar van hebben 
gemaakt. Zonder hun bijdrage was dit 
niet mogelijk geweest. Als dan ook 
de accountant een tevreden geluid 
laat horen mogen we met elkaar vast 
stellen dat we het nog niet zo slecht 
gedaan hebben.

De GO in 2015

 Ons blad ”De GO” verscheen ook 
in 2016 in een omvang van acht pagi-
na’s per nummer, telkens in de tweede 
week van de oneven maanden. In 
totaal boden wij onze lezers dus 48 
pagina’s nieuws en commentaren op 
alcoholgebied.
 Mede dankzij de inzenders van kran-
tenknipsels, konden wij in 2016 weer 
aandacht schenken aan een veelheid 
van onderdelen van de alcoholpro-
blematiek. Globaal gezien verdeeld 
over maatschappelijk terrein, medisch 
terrein en bestuurlijk terrein.
 Uiteraard kregen de discussies 
rondom het advies van de Gezond-
heidsraad verschillende keren onze 
aandacht. Daarnaast ook de nog 
steeds bijzonder slechte naleving van 
de leeftijdsgrenzen door horeca, 
sportkantines en supermarkten, en de 
manipulaties van Heineken.
 Een ander onderwerp dat ruime 
aandacht van ons kreeg was nieuwe 
kennis over de relatie tussen alcohol 
en gezondheid. Dit liep uiteen van 
kanker en beroerten als gevolg van 
alcohol, tot schade aan de hersenen.
Het beleid met betrekking tot alcohol, 
was een derde aandachtsterrein dat 
verschillende keren ter sprake kwam. 
Hier besteedden wij veel aandacht aan 
de discussies rondom brancheverva-
ging tussen horeca en middenstand. 
Daarnaast aan het falen van de zelfre-
gulering, en aan het alcoholslot.
 Tenslotte was er enkele malen 
aandacht voor alcoholproblemen en/
of alcoholbeleid in andere Europese 
landen, en voor drugs.

Tot besluit.

 Terug kijkende over het afgelopen 
jaar kunnen we niet ontevreden zijn. 
Er staat echter altijd meer op het pro-
gramma dan we kunnen realiseren. De 
beperkte mankracht aan bestuursle-
den is daar mede debet aan. Een lang 
gekoesterde wens is dan ook een uit-
breiding van het bestuur. Bent u bereid 
om ook een bijdrage te leveren? Het 
SPOEK en de ANGOB zullen er wel bij 
varen.  
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Nieuws
Stichting ANGOB

Verschijning  G O 
 Het eerstkomende nummer van dit 
blad zal omstreeks eind november ver-
schijnen.
 Copij voor dat nummer graag uiterlijk 
7 november bij de redacteur.

Vacature  bladadministrateur  
 Zoals wij reeds eerder meldden, heeft 
onze bladadministrateur Wil Matla te 
kennen gegeven op korte termijn te 
willen aftreden. Dit in verband met zijn 
gezondheidstoestand. 
 De werkzaamheden van de bladad-
ministrateur zijn : het bijhouden van 
de wijzigingen van de verzendlijst, het 
viermaal per jaar doen toekomen van 
de geactualiseerde verzendlijst aan de 
drukker, bij gerezen problemen over-
leggen met drukker en/of redacteur, 
enz.
 De redacteur ziet graag aanmel-
dingen tegemoet van donateurs/
begunstigers die bereid zijn de functie 
van bladadministrateur op zich te 
nemen. Wie helpt ons uit de brand ?

 Sectoreconoom Geijer van ING con-
stateert dat de daling van het aantal 
café’s al in 2008 is begonnen. Hij ziet 
een groot aantal factoren die eraan 
hebben bijgedragen dat tal van café’s 
hebben moeten sluiten. In de eerste 
plaats de economische crisis. Daar-
naast het wegvallen van de 16- en 
17-jarigen door de veranderde wetge-
ving. Ook het rookverbod heeft eraan 
bijgedragen. 
 Verder is er volgens Geijer sprake 
van een geleidelijke cultuuromslag. De 
Nederlandse bevolking groeit vooral 
aan de bovenkant van de leeftijds-
pyramide. We worden steeds ouder, 
waardoor het aantal gepensioneerden 
dat er jaarlijks bijkomt groter is dan de 
jaarlijkse sterfte. Er is sprake van een 
toenemende vergrijzing. En de recent 

Verandering  van  cultuur  of  van  financiën  ?  

STEEDS  MEER  RESTAURANTS,  
STEEDS  MINDER  CAFÉ’S
 Terwijl in ons land de laatste jaren de aantallen hotels, restaurants en 
cafetaria’s zijn toegenomen, is het aantal café’s sinds 2013 permanent 
gedaald. In 2013 telde Nederland nog 11.570 café’s, nu zijn het er nog 
10.720, een daling van 850 ofwel bijna 7,5  procent.

gepensioneerden hebben iets meer te 
besteden. Onder ouderen is het popu-
lairder om uit eten te gaan dan om naar 
de kroeg te gaan.

 Voor de gehele bevolking geldt dat 
het steeds verder uit elkaar groeien 
van de alcoholprijzen in de horeca en 
in de supermarkt, het thuisverbruik van 
alcohol stimuleert. Het steeds grotere 
aanbod van verschillende TV-pro-
gramma’s is ook een stimulans voor 
thuisblijven.
 Horeca-adviesbureau Van Spronsen 
en Partners ziet ook een oorzaak in de 
huidige gezondheidstrends. Er wordt 
steeds minder (alcoholhoudend) bier 
geconsumeerd. En de vele festivals 
lokken het wat jongere publiek weg bij 
de café ‘s. 

 In Rusland zijn het vooral de mannen 
die veel drinken. Volgens cijfers van 
de Wereld Gezondheids Organisatie 
(WHO) moet ongeveer 30 procent van 
de volwassen Russische mannen als 
zware drinker worden geklassificeerd. 
Het Britse medische tijdschrift The 
Lancet bracht in 2014 het nieuws dat 
een kwart van de Russische mannen  
vóór hun 55-ste levensjaar overlijdt, 
voornamelijk als gevolg van zwaar 
alcoholgebruik. 
 Sinds de machtswisseling  zijn er al 
enkele maatregelen getroffen om de 
alcoholschade aan volksgezondheid 
en economie te beperken. Maar het 

RUSLAND  BEREIDT  VERKOOP-
VERBOD  ALCOHOL  VOOR  DE  
WEEKEINDEN  VOOR
 Rusland kampt met een enorm alcoholprobleem. Daartegen genomen 
maatregelen hebben tot nu toe geen zoden aan de dijk gezet. Het Russi-
sche ministerie van Volksgezondheid onderzoekt nu samen met andere 
overheidsdiensten, of een verbod op alcoholverkoop gedurende de week-
einden effectief in de praktijk kan worden gebracht. 

zijn vooral maatregelen in de repres-
sieve sfeer geweest. Zoals een verbod 
op alcoholverkoop tussen 23.00 uur 
en 08.00 uur. Die brengen het publiek 
echter niet tot verstandiger denken en 
handelen over alcohol. Wat ontbreekt 
zijn campagnes om de nadelen van 
alcoholgebruik indringend voor het 
voetlicht te brengen, danwel de voor-
delen van het niet-drinken populairder 
te maken.
 Fors alcoholgebruik in het weekend, 
leidt vooral tot economische schade 
op maandag. Zowel industriëlen als de 
meeste medici staan dan ook achter 
het nieuwe  voorstel. Alleen de alco-
holsector ziet er niets in. Die staat op 
het standpunt dat het weekendverbod 
alleen maar gaat leiden tot een stijging 
van de illegale verkoop van alcohol. Wij 
denken dat vooral de (legale) verkoop 
op vrijdag zal toenemen.
  Alcohol, en vooral de wodka, staat 
in Rusland op een voetstuk, en is 
daarmee een psychologische machts-
factor. Alleen wanneer de wodka van 
zijn voetstuk gehaald wordt, kan het 
alcoholprobleem duurzaam vermin-
derd worden.

DUITSE  BROUWER  
MAG  ZIJN  BIER  NIET  
”HEILSAM”  NOEMEN  
 Opnieuw heeft een Duitse 
rechter geoordeeld dat bier niet als 
”heilsam” mag worden aangepre-
zen. Die aanprijzing is in strijd met 
de Europese regelgeving, die ver-
biedt dat aloholhoudende dranken 
worden aangeprezen met gezond-
heidsclaims.

 Het betreft reclame van de kleine 
brouwerij Härle uit Leutkirch. In haar 
reclames prijst Härle sommige  van 
haar biersoorten aan als ”heilsam”. 
Daarmee heeft Härle zich als hardleers 
doen kennen, want vorig jaar is haar 
reclame al eens afgekeurd door het 
Verband Sozialer Wettbewerb.
 Middeleeuwse opvattingen over 
drank, zijn in Duitsland vast geworteld. 
Inderdaad kon je in de Middeleeuwen 
beter bier drinken dan water. Maar 
sinds de opkomst van koffie en thee, 
die bereid worden met behulp van 
gekookt en dus gesteriliseerd water, 
is dat argument vervallen. En sinds 
wij waterleidingen hebben waar drink-
water uit komt, is er al helemaal geen  
noodzaak meer om alcohol te drinken.
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 Problematisch alcoholgebruik kan 
zich uiten door het relatief vaak bezoe-
ken van de Spoed Eisende Hulp (SEH) 
van ziekenhuizen en huisartsen- 
posten, door geheugenverlies over de 
periode van het drinken, door gezond-
heidsschade en door schuldgevoelens 
en spijt achteraf. 
 Vooral de mannelijke Nederlandse 
deelnemers drinken veel. Ruim 
40 procent van hen drinkt problema-
tisch. Wereldwijd is dat 25 procent. 
Bij vrouwen is dat ruim 27 procent 
in Nederland tegenover 20 procent 
wereldwijd.
 Zo’n 3250 Nederlanders vulden 
de vragenlijst in van de Global Drug 
Survey 2017, een groot wereldwijd 
onderzoek naar het gebruik van 
alcohol en drugs. Van de respon-
denten was 41,3 procent vrouw en 
58,7 procent man. De gemiddelde leef-
tijd van de Nederlandse respondenten 
was 23,5 jaar. Wereldwijd was dat 
29,1 jaar. De Nederlanders waren dus 
gemiddeld bijna 6 jaar jonger. Vandaar 
dat van de Nederlanders maar liefst 
57 procent student was, tegenover 
30 procent wereldwijd. 
 Het onderzoek is dus niet repre-
sentatief voor ”Nederland” (voor geen 
enkel van de 50 onderzochte landen 
overigens). De gemiddelde leeftijd van 
de respondenten ligt vèr beneden de 
gemiddelde leeftijd van de bevolking. 
Jonge mensen drinken gemiddeld 
meer alcohol dan ouderen. Proble-
matische drinkers zullen dus onder de 
respondenten van het onderzoek over-
vertegenwoordigd zijn vergeleken met 
de gemiddelde bevolking. De Global 
Drug Survey schetst een nog somber-
der beeld dan de werkelijkheid.
 Dat neemt niet weg dat het probleem 
ernstig is. Een kwart van de mannelijke 
respondenten onder de 23 jaar gaf aan 

Internationaal  onderzoek  problematisch gebruik van 
alcohol  en  drugs  niet  representatief

ALARMERENDE  SITUATIE  
VRAAGT  EFFECTIEF  INGRIJPEN
 Uit een groot internationaal onderzoek naar ondermeer alcoholgebruik, 
zou blijken dat Nederland in de Europese top drie staat naar problematisch 
alcoholgebruik. Alleen de Ierse en Deense deelnemers scoorden hoger. 
Bovendien scoorden goede voornemens om te minderen in Nederland rela-
tief laag.  

maandelijks een black-out te hebben, 
zich niet meer te kunnen herinneren 
wat er gebeurd is. Bij de vrouwen was 
dat 16 procent. Een black-out is een 
indicator voor hersenschade. 
 Er is dus in ons land een zeer zor-
gelijk perspectief met betrekking tot 
de studieresultaten van de komende 
tijd. Nederland is de laatste jaren naar 
opleidingsniveau gemeten al terug-
gevallen op de internationale schaal. 
Het is dus hoog tijd dat overheid, 
gezondheidszorg, universiteiten en 
hogescholen de handen ineen slaan 
om studenten tot verstandiger omgaan 
met alcohol te brengen.
 Voorlopig hebben de studenten 
daar zelf weinig neiging toe, slechts 
30 procent van de Nederlandse res-
pondenten zou het komende jaar 
liever minder drinken. De meerderheid 
voelt zich blijkbaar goed thuis in de 
heersende, soms dwangmatige drink-
cultuur. 

Dingeman Korf

 Als een daartoe strekkende wet 
door het Hongaarse parlement wordt 
aangenomen, betekent dat een 
probleem voor Heineken. De regering 
ziet een rode ster als een symbool van 
communistische onderdrukking. In het 
Heineken beeldmerk staat sinds jaar 
en dag een rode ster. 
 Midden juni heeft de Europese 
Commissie verklaard geen principiële 
bezwaren te hebben tegen het 
Hongaarse wetsvoorstel. Een 
woordvoerder van Eurocommissaris 
Bienkowska waarschuwde wel dat 
de Commissie nauwgezet zal blijven 
volgen of een dergelijk verbod niet 
marktverstorend werkt. Als dat het 
geval zou zijn, dan zal de Commissie 
een inbreukprocedure tegen Hongarije 
starten.
 Als het wetsvoorstel wordt ingevoerd, 
kan het gebruik van symbolen van 
totalitaire regimes leiden tot een boete 
van 2 miljard forint (6,5 miljoen euro). 
Een bedrag waar de directie van 
Heineken niet wakker van behoeft te 
liggen.

Europese  Commissie  heeft  geen  principiële  bezwaren

IN  HONGARIJE  VERBOD  HEINEKEN  
BEELDMERK  OP  KOMST ?
 De Hongaarse regering wil het commerciële gebruik verbieden van 
symbolen die kunnen doen denken aan onderdrukking door totalitaire 
regimes.  Hongarije heeft een wetsvoorstel daartoe vier maanden geleden 
voorgelegd aan  de Europese Commissie.

 Heineken wijst erop dat het sinds 
jaar en dag een rode vijfpuntige 
ster in zijn beeldmerk heeft staan. 
Volgens het bedrijf is de ster een oud 
brouwerssymbool uit de Middeleeuwen. 
Een redenering die ons inziens geen 
hout snijdt. De ontelbare brouwerijtjes 
uit de Middeleeuwen gebruikten 
allerlei verschillende symbolen. En de 
vijfpuntige ster had in die tijd ook heel 
andere betekenissen. Zo stond hij ook 
voor de mens. 

 De theorie dat (matig) alcohol-
gebruik zou beschermen tegen 
hart- en vaatziekten, is wetenschap-
pelijk ongefundeerd. Aldus de 
recente conclusie van een kritische 
overzichtsstudie door een team 
wetenschappers onder leiding van 
dr. T. Stockwell.

 De theorie dat matig alcoholgebruik 
zou beschermen tegen hart- en vaat-
ziekten, heeft sinds de eerste publicatie 
ervan grote aanhang gekregen. Ten 
onrechte, want de ervoor aangevoerde 
argumenten zijn zwak en aanvecht-
baar. Een team van wetenschappers 
onder leiding van dr. T. Stockwell 
analyseerde de 45 belangrijkste publi-
caties op dit gebied.
 De belangrijkste fout van veel 
onderzoeken is het feit dat de groep 
”niet-drinkers” ook voormalige drinkers 
omvat, die vaak om gezondheidsre-
denen gestopt zijn. Hun niet-drinken 
is niet de oorzaak van hun mindere 
gezondheid, maar juist een gevolg. 
Een andere veel voorkomende fout is 
een niet representatieve groep proef-
personen, te veel ouderen, of juist 
teveel jongeren. 
 Dr. Stockwell concludeert : er bestaat 
geen onweerlegbaar wetenschappelijk 
bewijs voor de bescherming van hart 
en vaten door matig alcoholgebruik. 

Bescherming  tegen  hart- 
en  vaatziekten  door  alco- 
hol  onbewezen  theorie

In Hongarije straks verboden ?
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FEITEN EN COMMENTAREN 
OVER ALCOHOL EN DRUGS

UITGAVE VAN DE STICHTING ANGOB
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 De donkere dagen van december naderen alweer met 
rasse schreden. Buiten is het donker en guur. December is 
dan ook van oudsher de maand van gezelligheid binnens-
huis , van de tijd nemen voor bezinning op het voorbije jaar 
en van plannen maken voor het komende jaar. Zoals het 
oudejaarslied het verwoordt : oude jaar o laat ons rusten, 
omzien eer wij verder gaan.
 Wanneer wij dat omzien betrekken op de alcoholproble-
matiek, dan zien wij allereerst een uiterst verontrustend 
verschijnsel. Namelijk de hardnekkigheid waarmee de 
VNG en enkele gemeenten proberen om alcohol overal 
verkrijgbaar te maken. Wettelijk is dat verboden, vooral 
om redenen van volksgezondheid en verkeersveiligheid. 
Maar de VNG heeft lak aan die redenen, de wet moet maar 
gewijzigd worden. De belangen van volksgezondheid en 
veiligheid moeten maar worden opgeofferd aan een waan- 
idee van drankliefhebbers. Of is de VNG soms omgekocht 
door de alcoholconcerns ? Want tegen de leegstand van 
winkelpanden in de binnenstad zijn heel andere maat-
regelen nodig dan biertjes en wijntjes in kledingzaken, 
boekwinkels, kappers, enzovoorts.
 Een ander verontrustend verschijnsel is de toename 
van drankverkoop via internet. Die onttrekt zich aan iedere 
vorm van toezicht. Handhaving van de leeftijdsgrens voor 
alcoholverkoop wordt daardoor een illusie. Het is dus de 
hoogste tijd dat de wetgever dat lek gaat dichten. 
 
 Kijken wij naar het komende jaar, dan kunnen wij niet 
erg optimistisch zijn. In de regeringsverklaring stond dat de 
focus van het preventiebeleid moest liggen bij de aanpak 
van roken en overgewicht. In eerdere stukken van het 
ministerie kwamen wij als urgent aan te pakken problemen 
regelmatig het drietal alcohol, tabak en overgewicht tegen. 
Nu is alcohol ineens geschrapt. Een reden daarvoor wordt 
nergens gegeven.
 Alcohol is natuurlijk een probleem dat zich niet beperkt 
tot het terrein van de gezondheidszorg. Alcohol speelt ook 
een rol bij geweldpleging en vandalisme, bij lawaaioverlast 
en wildplassen, bij verkeersonveiligheid en arbeidspresta-
tie, enzovoorts. In het verre verleden heeft een regering 
besloten om de alcoholproblematiek bij het ministerie van 
volksgezondheid in te delen. Maar dat mag voor het minis-
terie geen reden zijn om de problematiek als tweederangs 
te behandelen.
 Een ander negatief punt zien wij in de benoeming van 
mr. Ingrid van Engelshoven tot minister van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschappen. Zij was in de jaren 2004 - 
2008 directeur van de Stiva, de belangenbehartiger van de 
producenten en importeurs van alcoholhoudende dranken. 
Als zodanig streed zij samen met anderen met succes 
tegen wettelijke beperking van de alcoholreclame. De zelf-
regulering die de alcoholreclame binnen de perken moest 
houden, heeft een averechts effect gehad. Wij vrezen dat 
zij uit die tijd nog wel enkele relaties heeft overgehouden. 
Dat zou betekenen dat de alcohollobby een aanspreek-
punt binnen de regering heeft.
 Vier kabinetten Balkenende en twee kabinetten Rutte 
hebben de verdere uitbouw van de erfenis van minister 
Borst (van dezelfde partij overigens als Van Engelshoven) 
op een laag pitje gezet. Wij vrezen dat de nieuwe regering 
hetzelfde zal doen.

Dr.ir. Dingeman Korf

NIEUWE
REGERING ,
OUD
ALCOHOLBELEID  ?

oktober-december 2017
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De GO

 In de afgelopen drie jaar (tot juni 
2017) werden bij controles 96.431 
autobestuurders betrapt op rijden 
onder de invloed van bewustzijn veran-
derende middelen. Alcoholgebruik was 
het meest voorkomende euvel : 95,5 
procent van de gevallen. Drugs en 
medicijnen leverden 3,3 procent van 
de overtreders. De laatste 1,2 procent 
betrof bestuurders die de bloedproef 
of ademanalyse weigerden te onder-
gaan.   Hierbij valt op te merken dat 
verwacht mag worden dat het aantal 
betrapte drugsgebruikers de komende 
jaren sterk zal toenemen omdat de 
politie sinds 1 juli van dit jaar gebruik 
mag maken van de speekseltest voor 
het opsporen van drugsgebruik.
 Uit de cijfers van de laatste jaren 
blijkt dat het aantal grote alcoholcon-
troles, de zogenaamde alcoholfuiken, 
van jaar tot jaar minder is geworden. 
De politie geeft daarvoor drie redenen. 
In de eerste plaats is de effectivi-
teit van de fuiken sterk afgenomen 
doordat automobilisten elkaar waar-
schuwen via de sociale media. In de 
tweede plaats wordt het maatschappe-
lijk steeds minder getolereerd om met 
drank op achter het stuur te kruipen. Er 

wordt daardoor minder met een slok 
op gereden. In de derde plaats leiden 
de BOB-campagnes er in toenemende 
mate toe dat de drinkers zich laten 
rijden. Vaak zit de vrouw of vriendin 
nuchter achter het stuur omdat de 
partner gedronken heeft.
 Ondanks dit alles is het nog steeds 
zo, dat bij 20 tot 30 procent van de 
auto-ongelukken alcohol één van de 
oorzaken is. Op het eerste gezicht 
zou dit  aanleiding kunnen zijn om 
de controles te intensiveren. Om en 
nabij de 100 alcoholdoden per jaar, is 
onaanvaardbaar veel. De politie ziet 
echter meer in effectievere controles 
zoals met ”vliegende brigades”. In de 
huidige situatie hebben die een groter 
preventief effect. Daardoor komt er 
tijd vrij voor andere urgente taken als 
woninginbraken, cybercrime, veiligheid 
op straat en dergelijke, waarvoor nu 
soms te weinig tijd is.

Drank  veroorzaakt  20  tot  30  procent  van  auto-ongelukken

STEEDS  MINDER
ALCOHOLFUIKEN
 De politie controleert steeds minder met groots opgezette ”alcoholfui-
ken”. De effectiviteit daarvan is de laatste jaren sterk verminderd doordat 
automobilisten elkaar waarschuwen via de sociale media. Daarvoor in de 
plaats zet de politie ”vliegende brigades” in.

 De aankondiging van de uitzending 
zegt : ”In het programma gaat Froukje 
de Both iedere week op stap om 
alles over wijn te weten te komen. Zij 
leert iedere week iets over een ander 
aspect van wijn, en er gaat een wereld 
van smaak voor haar open”.  Zij wordt 
daarin begeleid door de wijnexperts  
Maurits Sutoris en Jasper van den 
Hoogen. ”Samen met hen ervaart zij 
bewust proeven, en leert zij wat de 
relatie is tussen wat zij proeft en de 
manier waarop wijn wordt gemaakt en 
geserveerd”. 
 Uit dergelijke teksten is het wel dui-
delijk dat in het programma slechts één 
kant van de wijn belicht zal worden, 
de visie van de wijnbranche. Over de 
negatieve aspecten geen woord. Er is 
hier dus sprake van collectieve reclame 

Alcohol  kruipt  waar  hij  niet  gaan  kan

TIJDSLOT  VOOR  ALCO-
HOLRECLAME  OMZEILD
 Sinds 7 oktober zendt RTL-4 het programma ”Leer mij wijn kennen” uit. 
Een programma waarvan de titel educatief klinkt maar dat in feite pure 
reclame voor wijn is. Het programma wordt uitgezonden vanaf 19.50 uur, 
dus vóórdat er alcoholreclame op de TV is toegestaan.

voor wijn. De reclamecode voor alco-
holhoudende dranken verbiedt echter 
collectieve reclame.
 Een tweede punt van kritiek betreft 
de uitzendtijd. Sinds 1 januari 2009 
geldt voor de Nederlandse publieke 
en commerciële omroepen dat er 
vóór 21.00 uur geen alcoholreclame 
is toegestaan. Door de reclame te 
vermommen als een educatief pro-
gramma, wordt het tijdslot omzeild.
 Het programma wordt gesponsord 
door de online wijnverkoper ”wijn-
winkel.nl”. Die verkoopt speciale 
pakketten wijn gerelateerd aan het 
programma. Omdat er geen ”stenen” 
winkel bezocht moet worden voor de 
koop, onttrekt wijnwinkel.nl zich ook 
nog eens aan het toezicht op de nale-
ving van de leeftijdsgrens.

 Consumentenprogramma Radar 
ontdekte dat in een hotel alcohol-
houdende dranken verkocht werden 
via een automaat. Dat is wette-
lijk verboden omdat bij dergelijke 
verkoop de leeftijd van de koper 
niet gecontroleerd kan worden, 
waardoor ontduiken van de leef-
tijdsgrens kinderlijk eenvoudig is.

 Wie alcoholhoudende drank ver-
koopt, moet vast kunnen stellen of 
de koper tenminste 18 jaar oud is. Bij 
verkoop uit een automaat is dat per 
definitie onmogelijk. Daarom verbiedt 
de wet het aanbieden van alcohol per 
automaat. In het betreffende hotel  
werden bier en Bacardi aangeboden 
via automaten.
 Radar wendde zich voor uitleg tot 
het ministerie van VWS. De woord-
voerster daarvan zei dat dit inderdaad  
leek te vallen onder ”het bedrijfsmatig 
verstrekken van alcoholhoudende 
drank zonder zich te vergewissen van 
de leeftijd”, verboden bij artikel 20 van 
de Drank- en Horecawet (DHW). De 
woordvoerster gaf verder aan dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor de 
handhaving van de DHW. Het hotel 
riskeert een boete van tenminste 1360 
euro. Afhankelijk van de grootte van de 
onderneming kan de boete hoger uit-
vallen. 

Ontduiking  leeftijdsgrens  
gemakkelijk  gemaakt

HOTEL  VERKOOPT  
ALCOHOL  IN  AUTOMATEN
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  De experts onderzochten de infor-
matie over alcohol en kanker op de 
websites en in de publicaties van 26 
drankproducenten en door hen gefi-
nancierde voorlichtingsorganisaties 
(Drinkaware, Portman Group). Zij allen 
propageren ”verantwoorde alcohol-
consumptie”. Dat begrip beperken zij 
tot bekende en algemeen aanvaarde 
zaken als niet teveel drinken, niet als 
je nog moet rijden, niet als je zwanger 
bent. Op de redenen waarom wordt 
nauwelijks ingegaan. Want dan zou 
een intelligente lezer tot de conclusie 
kunnen komen dat in heel wat meer 
situaties alcoholgebruik ongewenst is. 

 Opvallend vinden de onderzoekers 
de weinige aandacht die er besteed 
wordt aan het verband tussen alco-
holgebruik en kanker. Dit ondanks 
het feit dat sinds 2007 meer dan 100 
wetenschappelijke publicaties zijn 
verschenen die een duidelijk verband 
tussen met name borstkanker en 
alcoholgebruik aantonen. Zo beweert 
een groot bierconcern op zijn website 
glashard dat er geen verband is tussen 
alcoholgebruik en kanker, behalve bij 
mond- , keel-, slokdarm- en leverkan-
ker. Twee veel voorkomende kankers, 
borstkanker en darmkanker, worden 

ALCOHOLINDUSTRIE  
BAGATELLISEERT
KANKERRISICO  

 De alcoholindustrie misleidt het publiek door de relatie tussen alco-
holgebruik en kanker te bagatelliseren en onjuist voor te stellen. Aldus 
de conclusie van een team van internationale experts onder leiding van 
professor Mark Petticrew van de London School of Hygiene andTropical 
Medicine.

zo bewust buiten beeld gehouden.  
 Een veel voorkomende misleiding 
is het om het te doen voorkomen 
alsof de betreffende ziekte uitsluitend 
veroorzaakt wordt door fors alcohol-
gebruik. Daarmee matige gebruikers 
ten onrechte wijsmakend dat zij geen 
enkel risico lopen. Een andere truc is 
de rol van alcohol bagatelliseren door 
uitgebreid in te gaan op andere risico-
factoren. In een veelheid van mogelijke 
oorzaken, valt de rol van alcohol minder 
op. Zo probeert de alcoholindustrie de 
aandacht af te leiden van alcohol als 
mogelijke veroorzaker van kanker. 
 De onderzoekers concluderen dat 
de tactiek van de alcoholindustrie veel 
lijkt op die van de sigarettenindustrie  : 
feiten ontkennen, verdraaien en de 
aandacht afleiden naar andere zaken. 
Dat  heeft de sigarettenindustrie wei- 
nig geholpen. Algemeen is inmiddels 
erkend dat tabak de belangrijkste 
oorzaak van longkanker is. Als weten-
schappelijk onderzoekers, medische 
wereld en verslavingszorg voet bij 
stuk houden, zal het de alcohol net zo 
vergaan. 

 Hun slotconclusie : de alcoholin-
dustrie probeert door misleiding zijn 
omzet en winst te behouden.  
 
 

 In 2013 is het Centraal Bureau 
voor de Statistiek(CBS) overge-
gaan op het automatisch coderen 
van doodsoorzaken. Daarbij wordt  
gezocht naar de uiteindelijke 
oorzaak van iemands overlijden. 
Risicofactoren blijken hierdoor veel 
vaker als doodsoorzaken naar voren 
te komen. 

 De automatische codering werd 
vier jaar geleden om diverse redenen 
ingevoerd. In de eerste plaats om 
de registratie van doodsoorza-
ken betrouwbaarder te maken en 
onafhankelijk van verschillende beoor-
delingswijzen. In de tweede plaats om 
verschillende landen beter met elkaar 
te kunnen vergelijken. Daarom zijn de 
richtlijnen van de Wereld Gezondheids 
Organisatie (WHO) gebruikt.
 De automatische codering heeft 
geleid tot drastische veranderingen 
in de statistiek van doodsoorzaken. 
Bijna éénderde van de doodsoorzaken 
is veranderd. In het verleden ging de 
ware oorzaak vaak schuil achter een 
toevallige bijkomstigheid. Dan werd 
genoteerd ”overleden aan een hersen-
bloeding”. Met het nieuwe systeem kan 
dat worden ”overleden aan veel te hoge 
bloeddruk”. Een demente bejaarde die 
overlijdt aan een longontsteking, kan 
nu als doodsoorzaak dementie krijgen.
 Het ligt voor de hand dat met het 
nieuwe systeem risicofactoren als 
hoge bloeddruk, hoog cholesterolge-
halte, alcoholverslaving, dementie en 
dergelijke, veel vaker in de statistie-
ken te voorschijn komen. De bekende 
”druppel die de emmer deed overlopen” 
wordt niet meer als werkelijke oorzaak 
erkend. Zaken als vallen, longontste-
king of bloedingen (maag-, hersen- of 
inwendige bloeding) nemen sterk af in 
de statistiek. Voor een alcoholist die 
overlijdt aan een maagbloeding, kan 
nu als doodsoorzaak alcoholisme 
geregistreerd worden.
 Door de overgang op automa-
tisch coderen is de sterfte aan 
alcoholverslaving met 113 procent 
toegenomen. 
 Vanuit de medische wereld, en met 
name de WHO,  was er al jarenlang 
kritiek op de vooraanstaande plaats 
die toevallige doodsoorzaken in de 
statistieken innamen. Daar viel geen 
beleid op te baseren. Wij schreven in 
mei 2007 al in dit blad ”Naar schatting 
overlijden jaarlijks tenminste 3000 
Nederlanders voortijdig als gevolg van 
alcohol. Dat is het dubbele van het offi-
ciële cijfer”.
 

ALCOHOLSTERFTE  
VERDUBBELD  DOOR  
BETERE  REGISTRATIE

  Gemiddeld drinken volwassen Euro-
peanen 2 glazen alcoholhoudende 
drank per dag. Dat verhoogt volgens 
de gastro-enterologen hun kans op 
darmkanker met 21 procent. Ook hun 
kans op slokdarmkanker is flink ver-
hoogd. Hun kans op diverse andere 
kankers van de spijsverteringsorganen 
is in mindere mate verhoogd. 
 Zware  drinkers (meer dan 4 glazen 
per dag) hebben daarnaast fors 
verhoogde kans op kanker van de 
alvleesklier, de lever en de maag. Deze 
drie typen kanker, plus de twee eerder 
genoemde, zijn de oorzaak van ruim 
éénderde van de totale kankersterfte, 
ofwel van bijna drie miljoen voortijdige 
sterfgevallen per jaar.
 Ondanks de hoge voortijdige 
sterfte aan kanker als gevolg van 

alcohol, is 90 procent van de bevol-
king zich niet bewust van het verband 
tussen alcoholgebruik en kanker. De 
gastro-enterologen dringen dan ook bij 
de nieuwe voorzitter van de Europese 
Unie Estland aan om de bestrijding van 
schadelijk alcoholgebruik tot toppriori-
teit te maken.
 Professor M. Peck, een vooraan-
staand gastro-enteroloog, vraagt om 
een minimumprijs voor alcohol, en 
beperking van de verkrijgbaarheid als 
sociaal-politieke maatregelen, naast 
sociaal-maatschappelijke maatregelen 
als complete ingrediëntendeclaratie en 
inperking van de alcoholreclame. Hij 
noemt als voorbeeld Frankrijk, waar 
de alcoholconsumptie al jaren een 
dalende lijn vertoont, mede als gevolg 
van getroffen maatregelen.  

Epidemie  van  alcoholziekten  teistert  Europa
 Europeanen consumeren meer alcohol dan de inwoners van andere 
werelddelen. Meer dan 20 procent van de meerderjarigen heeft wekelijks 
een drinkgelag. Het resultaat is dat Europa de hoogste percentages heeft 
voor ziekte en voortijdige sterfte door alcohol. Aldus een rapport van de 
Europese gastro-enterologen.
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 Wij schreven over de actie Heine-
ken-biertegoed een jaar geleden onder 
de kop ”Bier drinken om nog meer  bier 
te kunnen drinken”.  De kratten en 
sixpacks van de brouwer in de super-
markten, waren voor de actie voorzien 
van een tegoedcode. Een kratje bier 
leverde één spaarpunt, een sixpack 
een kwart spaarpunt. Tegen inleve-
ring van één spaarpunt schonken de 
deelnemende cafés één gratis pilsje. 
Een actie waarbij het voordeel dus wel 
sterk bij de supermarkten lag. Voor de 
consument een korting van zo’n vier 
procent.

 Heineken hoopte natuurlijk ook door 
zijn actie thuisdrinkers de kroeg in te 
krijgen. Die zouden het dan hopelijk 
niet bij één consumptie laten. In eerste 
instantie dus directe omzetvergroting 
voor Heineken. Maar de hoop was 
natuurlijk dat het bezoek aan de kroeg 
zo goed zou bevallen dat men nog 
eens terug zou komen. Dus in tweede 
instantie ook op wat langere termijn 
omzetvergroting.
 In de derde plaats zijn onder de 
thuisdrinkers relatief veel jongeren 
(ook beneden de leeftijdsgrens). 
Wanneer die wennen aan cafébezoek, 
is de omzet ook op heel lange termijn 
gegarandeerd. Wij noemden om de 

WEINIG  ANIMO  VOOR
HEINEKEN-BIERTEGOED
 De vorig jaar door het bierconcern gelanceerde actie ”Heineken-bierte-
goed” is niet erg aangeslagen. Diverse café’s hebben zich teruggetrokken, 
en accepteren het tegoed niet meer. De actie was bedoeld om verbinding te 
leggen tussen de supermarkten en de horeca. Maar Heineken dacht natuur-
lijk ook zijn omzet ermee te kunnen vergroten.

voorgaande redenen vorig jaar de 
actie een asociale reclamestunt. 
 De actie van Heineken leidde vorig 
jaar meteen al tot Kamervragen. De 
staatssecretaris van VWS hield zich 
bij de beantwoording daarvan zoveel 
mogelijk op de vlakte. Gezien het feit 
dat de actie gericht is op omzetver-
groting en het winnen van jongere 
drinkers voor alcoholconsumptie, is de 
actie strijdig met bescherming van de 
volksgezondheid waar VWS verant-
woordelijk voor is. De staatssecretaris 
had toch op zijn minst de actie van Hei-
neken onwenselijk mogen noemen.
 Inmiddels zijn wij een jaar verder. 
En nu blijken diverse cafés zich uit de 
actie terug te trekken. Sommige zijn 
ontevreden over de vergoeding van 
de brouwerij voor de gratis verstrekte 
pilsjes. Andere cafés zijn ontevreden 
over het publiek dat zij ermee binnen 
krijgen en het gebrek aan omzet dat die 
groep oplevert. Ook wordt de verwer-
king van de tegoeden als omslachtig 
en tijdrovend ervaren.

 Heineken hult zich in stilzwijgen over 
het aantal met de actie gestopte cafés 
en geeft ook geen uitsluitsel over het 
aantal in het kader van de actie ver-
strekte gratis pilsjes.

Dingeman Korf

 Anderhalf jaar geleden keurde de 
Amsterdamse gemeenteraad een 
wijziging van de APV goed waarbij 
de burgemeester de bevoegdheid 
kreeg om ”bierfietsvrije” zones 
in te stellen. Daaraan was ander-
half jaar discussie vooraf gegaan. 
Vier exploitanten van bierfietsen 
tekenden hoger beroep aan bij de 
rechtbank. Eind oktober dit jaar 
werd dat hoger beroep door de 
voorzieningenrechter afgewezen.   
 
 De bierfiets was al lang onderwerp 
van kritiek. Individuele bewoners van 
de binnenstad klaagden al jaren. Maar 
de gemeenteraad ging er pas werk 
van  maken, toen de Vereniging van 
Vrienden van de Amsterdamse Bin-
nenstad (VVAB) begin 2015 een petitie 
aan het gemeentebestuur had gericht. 
Die petitie had binnen de kortste keren 
6300 ondertekenaars gekregen. De 
petitie vroeg van de gemeente om de 
bierfiets uit de binnenstad te weren.
 De aangevoerde bezwaren tegen de 
bierfiets waren zeer gevarieerd. Die 
fiets vormt een risico in het verkeer 
door zijn afmetingen en zijn traagheid, 
en doordat hij op (brug)hellingen slecht 
in de hand is te houden. Veel passa-
giers zijn dronken en veroorzaken door 
hun gedrag overlast. Daar wordt niet 
tegen opgetreden. Daardoor funge-
ren de bierfietsen als dekmantel voor 
onbestrafte openbare dronkenschap. 
 Ook veroorzaken de bierfietsen in 
de ogen van veel ondertekenaars een 
negatieve uitstraling van de Amster-
damse binnenstad. De VVAB spreekt 
zelfs van ”verpretparkerisering” van 
de binnenstad. Daardoor trekt de 
gemeente het verkeerde soort toe-
risten aan, toeristen die alleen maar 
komen voor drank en drugs en geen 
oog hebben voor het cultureel erfgoed 
van de stad. Zij horen niet in de histo-
rische binnenstad thuis, en kunnen net 
zo goed rondjes gaan rijden in één of 
ander industriegebied. 
 Vier verhuurders van bierfietsen 
tekenden protest aan tegen het besluit 
om de bierfiets te verbannen naar 
buiten de binnenstad. De voorzienin-
genrechter was het eind oktober dit 
jaar echter eens met de gemeente.  De 
bewoners hebben er volgens de rechter 
recht op om gevrijwaard te worden van 
gejoel, gezang en geschreeuw, van 
openbare dronkenschap, wildplassen 
en obsceen gedrag.
 Per 1 januari 2018, een jaar later 
dan oorspronkelijk gepland, verdwijnt 
de rijdende bar definitief uit de Amster-
damse binnenstad.

HOGER  BEROEP  BIER-
FIETS  AFGEWEZEN

 Nederland kent tot nu toe vier 
accijnstarieven voor bier. Daarbij 
is niet het alcoholgehalte bepalend, 
maar de gebruikte hoeveelheid 
grondstof. Door de opkomst van 
extra sterke bieren is dat systeem 
niet zinvol meer.

 De sterkte van bier wordt in Neder-
land uitgedrukt in graden Plato. Er is 
geen relatie tussen de graden Plato en 
het alcoholgehalte. Met graden Plato 
wordt het extractgehalte aangeduid. 
Simpel gezegd : de hoeveelheid grond-
stof die gebruikt is voor de bereiding 
van het bier. In de tijd dat het alcohol-
gehalte van bier standaard tussen de 
4,0 en 5,5 procent lag, gaf het aantal 

ALCOHOLGEHALTE  MOET  BEPALEND  
ZIJN  VOOR  ACCIJNSHEFFING

graden Plato een redelijke indicatie 
van de sterkte van het bier.
 Tegenwoordig ligt het alcoholge-
halte van bier grofweg tussen 2 en 
10 procent. Bovendien varieert het 
aandeel onvergiste grondstof veel 
sterker, en zijn er biermixen met veel 
suikers op de markt gekomen. Het 
lijkt uit een oogpunt van volksgezond-
heid, maar ook uit een oogpunt van 
controles zoals door de douane of de 
keuringsdienst van waren, beter om 
over te schakelen op het alcoholge-
halte als basis voor de accijnsheffing. 
Het alcoholgehalte is veel sneller en 
nauwkeuriger te bepalen.
 Staatssecretaris Wiebes heeft de 
zaak aangekaart bij de Tweede Kamer. 
Vooralsnog is de bierbranche fel tegen.

Alcohol kost de 

samenleving ruim 

tweemaal zoveel als 

hij oplevert
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 Van Rees was direct enthousiast en 
stelde voor een comité van voorbe-
reiding in te stellen. Daarvoor werden 
naast genoemde drie personen, dr. 
S. Birnie, huisarts te Rotterdam en M. 
Valk uit Den Haag bereid gevonden. 
Onder leiding van dit vijftal werd op 28 
december 1897 de Algemene Neder-
landse Geheel-Onthouders Bond 
opgericht.
 Bij de oprichting werd de toen 
43-jarige professor Van Rees tot voor-
zitter gekozen. Onder zijn leiding vond 
een voorspoedige groei van de nieuwe 
organisatie plaats. Een duidelijk bewijs 
dat er ruimte voor en behoefte aan de 
ANGOB was. In 1914 werd het nadien 
nooit meer bereikte ledental van 3350 
bereikt, verspreid over 72 plaatselijke 
afdelingen. De Eerste Wereldoorlog 
maakte aan de groei een einde. Er 
trad zelfs enige daling op, naar 3180 
in 1920. De economische crisis van de 
dertiger jaren deed het ledental verder 
dalen tot ruim 2400.

 Bij zijn oprichting maakte de ANGOB 
een aantal keuzes waarvan de juist-
heid pas later erkend zou worden. 
In de eerste plaats koos men voor 
geheelonthouding als middel om alco-
holproblemen in de samenleving te 
verminderen. In de negentiende eeuw 
was drankbestrijding veelal een zaak 
geweest van preken van bovenaf, 
gericht tegen jenever. 
 De oprichters van ANGOB (en 
NCGOV) waren van mening dat preken 
tegen de jenever ongeloofwaardig was 
als men zelf wel bier en wijn dronk. Zij 
zagen in dat de alcohol in de jenever 
precies dezelfde stof was als die in 
bier en wijn. Vandaar de keuze voor 
geheelonthouding. 
 Het inzicht dat alcohol alcohol blijft, in 
welke drank hij zich ook maar bevindt, 
was iets waar het grote publiek toen 
nog niet aan toe was.  Dat inzicht 
wilden de toenmalige geheelonthou-
ders uitdragen. Door hun persoonlijk 
voorbeeld lieten zij daarbij zien dat 
alcohol heel goed gemist kon worden. 
Hun voorbeeld was tevens een morele 
steun voor degenen die moeite hadden 
om zich de alcohol van het lijf te 
houden. Geheelonthouding was daar-
door tevens een daad van solidariteit 
met zwakkeren. 
 De wetgeving was in dit opzicht 
niet op hun hand. De wet maakte (en 
maakt) een strikt onderscheid tussen 
sterke drank enerzijds, en bier en wijn 
anderzijds. Een onderscheid dat in de 

Op  veel  punten  zijn  tijd  vooruit  geweest

HONDERDTWINTIG  JAAR  
ANGOB

 Het was in het najaar van 1897 dat twee Haagse geheelonthouders, 
Menno Huizinga en Lodewijk van Mierop zich tot professor Jacob van Rees 
wendden met een plan tot oprichting van een ”neutrale” geheelonthouders-
organisatie. Die zou een plaats moeten innemen naast de reeds bestaande, 
protestants-christelijke NCGOV, en als alternatief moeten dienen voor de 
bestaande jeneverbestrijdingsorganisaties Volksbond en Blauwe NV die in 
bier en wijn (nog) geen kwaad zagen. 

accijnsheffing en de verkoopkanalen 
nu nog steeds gehandhaafd wordt. 
Alleen de verschillende leeftijdsgren-
zen zijn per 1 januari 2014 (eindelijk) 
gelijk getrokken. 

 Een ander punt waarop de ANGOB 
van mening verschilde met veel 
toenmalige drankbestrijders  betrof 
”drooglegging”. Omdat de leden ervan 
overtuigd waren dat alcohol in jenever 
net zo gevaarlijk is als die in bier, zagen 
zij niets in afschaffing van de jenever. 
Het streven naar een wettelijk verbod 
op jenever, zoals de Blauwe NV op dat 
moment nog in haar statuten had staan, 
was teveel ”regelen van bovenaf”. De 
ANGOB hanteerde de slogan ”niet 
afdwingen, maar overtuigen”. Inzicht 
brengen in de maatschappelijke situ-
atie, de oorzaken van die situatie en 
wegen tot verbetering aangeven, en 
dan maar afwachten of de boodschap 
doorkwam.
 Drooglegging kon volgens de toen-
malige opvatting van de ANGOB 
hoogstens gehanteerd worden als een 
beperkte of tijdelijke maatregel : bij-
voorbeeld voor een bepaalde wijk, of 
tijdens een evenement als een kermis. 

 Het brengen van inzicht in maat-
schappelijke processen door de 
drankbestrijdersbeweging, sloot aan bij 
de vele emancipatieprocessen van de 
jaren tot 1940. Emancipatie in politiek, 
cultureel en financieel opzicht, emanci-
patie van de arbeider, emancipatie van 
de vrouw, politieke bewustwording. De 
ANGOB begaf zich plaatselijk ook op 
sociaal-cultureel terrein als onderdeel 

van de emancipatie : sportverenigin-
gen, toneelverenigingen, zangkoren 
voor geheelonthouders. In 1933 kocht 
de landelijke organisatie een kam-
peerterrein in Beekbergen, de huidige 
”alcoholvrije camping ’t Spoek”.  
 Na de tweede wereldoorlog was 
een andere maatschappelijke situatie 
ingetreden. Het werk van Jellinek in 
de Verenigde Staten had het inzicht 
gebracht dat alcoholisme een ziekte 
is. De toenemende welvaart leidde 
tot een overgang van het ”armoede- 
alcoholisme” van vóór de oorlog, naar 
een ”welvaarts-alcoholisme”  erna. De 
toegenomen toepassing van de psy-
chologie in de alcoholreclame, maakte 
dat die reclame een veel sterkere con-
sumptiedruk ging uitoefenen.
 De gevolgen waren velerlei. Het 
inzicht dat alcoholisme een ziekte is, 
leidde er toe dat openbare mening 
en politiek steeds meer de neiging 
kregen het probleem over te laten aan 
de deskundigen op ziektegebied, aan 
de medische wereld. Men trachtte de 
toename van de alcoholproblemen te 
stoppen met behulp van meer consul-
tatiebureaus en meer personeel voor 
de verslavingszorg. Maar de proble-
men bleven groeien. Tot het ministerie 
van Volksgezondheid in 1986 met de 
alcoholnota kwam. Daarin werd erkend 
dat de alcoholproblematiek niet alleen 
een medisch probleem was, maar ook 
een maatschappelijk.

 De ANGOB is gedurende haar 
bestaan mee geëvolueerd met de 
inzichten in de alcoholproblematiek 
en met de veranderingen in de maat-
schappij met betrekking tot de alcohol. 
Zo kwamen geleidelijk de medisch- 
biologische aspecten meer naar voren. 
In 1970 besloot de Algemene Verga-
dering om cannabis toe te voegen 
als genotmiddel waar men zich tegen 
richtte. Dit wegens de vele overeen-
komsten, zowel in medisch als in 
sociaal opzicht, tussen alcohol en can-
nabis. Een laatste, organisatorische 
verandering was de overgang van ver-
eniging in een stichting in juni 2007.
 Kennis over alcohol wordt tegen-
woordig van alle kanten aangeboden. 
Er is slechts een soort consumenten-
bond nodig om het kaf van het koren 
te scheiden. Ook de foute conclusies 
omtrent nieuw onderzoek die de alco-
holconcerns ingang trachten te doen 
vinden, de slinkse wijze waarop zij 
de wet ontduiken of omzeilen, en de 
politieke macht die zij uitoefenen, ver-
dienen een kritische beoordeling. Daar 
ligt, naast propaganda voor een alco-
holvrije leefstijl, mijns inziens nu een 
belangrijke taak voor de ANGOB.  

Dingeman Korf
 

Prof. dr. Jacob van Rees
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  Vrouwen gaan gemiddeld verstan-
diger met alcohol om dan mannen. 
Slechts 28,8 procent van de Neder-
landse mannen van 18 jaar en 
ouder drinkt volgens de richtlijn van 
de Gezondheidsraad. Bij vrouwen 
bedraagt het percentage 50,9 procent. 
Bijna tweemaal zoveel vrouwen als 
mannen volgen dus het advies. Daar-
door komt het gemiddelde voor de 
gehele bevolking op 40 procent. Nog 
altijd een minderheid van de bevolking. 
De meerderheid drinkt volgens de 
normen van de Gezondheidsraad dus 
te veel ! 

 Niet alleen de verdeling van de 
alcohol over mannen en vrouwen is 
ongelijk, ook de verdeling over de 
GGD-regio’s is ongelijk. In Flevoland 
volgt bijna 50 procent van de bevolking 
het advies. Ook Rotterdam-Rijnmond 
(47,8 procent) en Zuid-Holland-Zuid 
(47,,2 procent) scoren hoog.  De 
minste volgers van de Gezondheids-
raad vinden wij in Brabant-Zuidoost 
en Hollands-Noorden, namelijk circa 
35 procent.
 Bij de mannen is Twente de regio 
waar het advies het slechtst wordt 
opgevolgd (22,7 procent tegenover 
28,8 landelijk). Het best scoort hier Rot-
terdam-Rijnmond met 36,6 procent. Bij 
de vrouwen scoort Gooi en Vechtstreek 
het slechtst (44,7 procent tegenover 
50,9 landelijk) en Flevoland het best 
(60,3 procent).
 
 Overmatig drinken vertoont een-
zelfde patroon. Daarbij gebruikt de 

Veel  drinken  nog  altijd  een  mannenzaak

SLECHTS  40  PROCENT  VAN  
DE  BEVOLKING  VOLGT  ADVIES  
GEZONDHEIDSRAAD
 Op 4 november 2015 bood de Gezondheidsraad een advies met betrekking 
tot alcoholconsumptie aan minister Schippers aan. Daarin werd gesteld : 
drink liever geen alcohol en wanneer toch, niet meer dan 1 glas per dag.  
De Gezondheidsmonitor 2016 laat zien dat in dat jaar gemiddeld 40 procent 
van de bevolking dronk volgens die richtlijn, vooral vrouwen.

Gezondheidsmonitor het criterium 
van tenminste 14 glazen per week 
(gemiddeld dus meer dan twee glazen 
per dag). Volgens dit criterium drinkt 
7,7 procent van de bevolking te veel, 
Bijna één op de dertien Nederlanders. 
 De meeste overmatige drinkers 
onder mannen vinden wij in Twente 
(11,7 procent). Ook in Drenthe, Gro-
ningen en Amsterdam wordt door 
mannen veel overmatig gedronken 
(meer dan 10 procent van de man-
nelijke bevolking). Flevoland scoort 
wederom het best als het gaat om de 
minste overmatige drinkers onder 
mannen  (5,6 procent). 
 Onder vrouwen  komt overmatig 
drinken veel minder voor, landelijk 
3,9 procent. Amsterdam en ’t Gooi zijn 
uitzonderingen, met respectievelijk 
8,9 en 7,9 procent van de vrouwelijke 
bevolking.
 De conclusie uit dit alles is duide-
lijk, vrouwen drinken verstandiger dan 
mannen, maar ook vrouwen zouden 
heel goed nog flink kunnen minderen.

 De Amerikaanse Adviescommis-
sie voor Preventieve Geneeskunde 
heeft advies uitgebracht over het 
voorkómen van hart- en vaatziek-
ten. Artsen moeten ook gezonde 
mensen persoonlijk advies geven 
hoe zij hart- en vaatziekten kunnen 
voorkomen, zij moeten voorlich-
ting geven over meer bewegen en 
gezonder eten, enzovoorts. 

 Volgens de Adviescommissie moe- 
ten huisartsen van al hun patiënten bij-
houden of zij voldoende bewegen en 
gezond eten. En als die onvoldoende 
scoren op genoemde punten, hen sti-
muleren tot een gezondere leefstijl.
 De US Preventive Service Task 
Force (USPSTF) vindt daarentegen 
dat artsen zich mogen beperken tot 
het adviseren van patiënten die er 
zelf aan toe zijn om te veranderen. 
Artsen moeten dus mogen selecteren. 
Eenzelfde aanpak als bij alcohol- en 
drugsverslaafden. Hulp opdringen aan 
patiënten die er nog niet aan toe zijn 
om geholpen te worden, is vergeefse 
moeite. 
 Andere artsenorganisaties zijn het 
daarmee oneens. Zij menen dat uit 
een oogpunt van volksgezondheid de 
collectieve aanpak niet vergeten mag 
worden, en waarschuwen tegen een 
te vergaande individualisering van de 
volksgezondheid. Voor de grote leef-
stijlkwesties als stoppen met roken, 
minderen met alcohol, minderen met 
vet, vermijden van transvetten, heeft de 
persoonlijke aanpak altijd een kleiner 
maatschappelijk effect dan collectieve 
maatregelen als belastingheffing, wet-
geving voor een rookvrije omgeving, 
zuiverheidseisen voor consumptiearti-
kelen, enz.
 Collectieve maatregelen verklei-
nen bovendien de gezondheidskloof 
tussen arm en rijk. De Individuele 
aanpak leidt vaak naar maatregelen 
die geld kosten. Veel armen zullen dat 
niet kunnen of niet willen betalen. Wat 
collectief geregeld kan worden door 
wetten en (overheids)maatregelen 
moet daarom ook collectief geregeld 
worden, aldus die artsen.

Preventieve  
gezondheidszorg : 
individueel  of  col-
lectief  aanpakken ? 

 Als we straks in zelfrijdende auto’s 
rondrijden, kan dat de verkoop van 
alcoholhoudende dranken enorm 
stimuleren. Die mededeling komt 
niet van een alcoholconcern, maar 
van de Amerikaanse zakenbank 
Morgan Stanley.

 De redenering achter die constate-
ring is simpel : als het sturen van de 
auto door de techniek is overgenomen, 
is de bestuurder in feite passagier 
geworden. Die passagier kan best 
een glaasje drinken zonder dat de ver-
keersveiligheid in gevaar komt.
 Voor de wereldwijde alcholmarkt 
wordt de komende jaren een groei 

ZELFRIJDENDE  AUTO’S  GOED  
VOOR  ALCOHOLVERKOOP  ?

van 2,2 procent per jaar verwacht. 
Wanneer de ”bestuurders” van 
zelfsturende auto’s één glas alcohol-
houdende drank méér gaan drinken, 
groeit de alcoholmarkt met 3 procent 
per jaar. Dat is relatief éénderde meer 
dan zonder zelfsturende auto’s.
 Er is één maar : de verkeerswetge-
ving zou aangepast moeten worden. 
Vooralsnog is degene die ”bestuurt” 
verantwoordelijk voor verkeersveilig 
gedrag, ook al is dat ”besturen” indirect 
via het ingeven van de bestemming in 
de boordcomputer. De verantwoorde-
lijke voor het rijgedrag mag van de wet 
niet onder de invloed van alcohol of 
drugs verkeren. 
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Nieuws
Stichting ANGOB

Verschijning  G O 

 Het eerstkomende nummer van dit 
blad zal omstreeks midden februari 
verschijnen.
 Copij voor dat nummer graag uiterlijk 
1 februari bij de redacteur.

Vacature  bladadministrateur  
 Zoals wij reeds eerder meldden, heeft 
onze bladadministrateur Wil Matla te 
kennen gegeven op korte termijn te 
willen aftreden. Dit in verband met zijn 
gezondheidstoestand. 
 De werkzaamheden van de bladad-
ministrateur zijn : het bijhouden van 
de wijzigingen van de verzendlijst, het 
viermaal per jaar doen toekomen van 
de geactualiseerde verzendlijst aan de 
drukker, bij gerezen problemen over-
leggen met drukker en/of redacteur, 
wanbetalers opsporen en aanmanen, 
enz.
 De redacteur ziet graag aanmel-
dingen tegemoet van donateurs/
begunstigers die bereid zijn de functie 
van bladadministrateur op zich te 
nemen. Wie helpt ons uit de brand ?

 De alcoholconsumptie in Schotland 
is sinds de tachtiger jaren van de 
vorige eeuw onrustbarend gestegen. 
De ziekenhuisopnamen veroorzaakt 
door alcohol zijn verviervoudigd, de 
voortijdige  sterfgevallen verdubbeld. 
De nota ”Changing Scotland’s  Relati-
onship with Alcohol” uit 2009, geeft aan 
dat de overmatige drinkers een dispro-
portioneel aandeel van de consumptie 
en van de problemen veroorzaken. 
Prijsverhoging is een maatregel om 
selectief de veeldrinkers  te treffen. 
Invoering van een minimumprijs is de 
meest effectieve èn selectieve manier 
om die prijsverhoging door te voeren.
 Een minimumprijs legt een bodem 
onder stuntaanbiedingen. Wanneer de 
minimumprijs wordt vastgelegd op 90 
procent van de reguliere prijs, worden 
kortingen van meer dan 10 procent 
onmogelijk. Consumenten met een 
smalle beurs (scholieren, studenten, 
werklozen,  bijstandstrekkers) zullen 
dan noodgedwongen minder gaan 
drinken. In Schotland verwacht men 
daarmee jaarlijks circa 300 levens te 
kunnen redden.
 Een bodemprijs verhoogt alleen 
het prijsniveau van de goedkoopste 
dranken en van de stuntaanbiedingen. 
Consumenten van duurdere dranken 

Voor het eerst bodem onder stuntprijzen gelegd

SCHOTLAND  MAAKT  STUNT- 
PRIJZEN  ONMOGELIJK
 Het Britse Hooggerechtshof heeft op 15 november jl. de invoering van een 
minimumprijs voor alcohol goedgekeurd. Daarmee is een eind gekomen 
aan vijf jaar touwtrekken tussen de alcoholindustrie en de regering. Het 
Schotse deelparlement stemde in 2012 al in met de maatregel, maar de 
alcoholindustrie tekende beroep aan.

zullen er niets van merken, en voor 
echt matige consumenten van goed-
kope dranken is het een kwestie van 
een paar centen. De maatregel is dus 
zeer selectief, gericht tegen de veel-
drinkers van goedkope dranken. De 
groep waarvoor matiging van hun con-
sumptie het meest nodig is.    

 Toen het Schotse parlement in 
2012 instemde met de invoering van 
een minimumprijs, is een drietal orga-
nisaties onder aanvoering van de 
Scottish Whisky Association naar de 
rechter gestapt in een poging om de 
wet ongeldig te laten verklaren. Zij 
claimden dat minimumprijzen in strijd 
zouden zijn met het Europese recht. Zij 
zagen daarbij over het hoofd dat waar 
de volksgezondheid in het geding is, 
van de algemene regels van het Euro-
pese recht mag worden afgeweken. 
De Schotse rechter wees hun claim 
dan ook af.
 De alcoholorganisaties gingen in 
hoger beroep. De rechters van het 
Hof van Beroep verwezen hen naar 
het Hof van Justitie van de Europese 
Unie. Dat bepaalde dat de Schotse 
plannen in principe toelaatbaar waren, 
mits voor de nationale rechter aan-
getoond kon worden dat invoering 
van een minimumprijs in vergelijking 
met accijnsverhoging een effectie-
vere volksgezondheidsmaatregel is. 
En daarmee lag de zaak weer bij de 
Schotse rechters. 
 In oktober 2016 bepaalde het 
gerechtshof in Edinburgh dat de 
argumenten van de Schotse rege-
ring steekhoudend waren en dat de 
Schotse regering een minimumprijs 
mocht invoeren. De alcoholorganisa-
ties gingen wederom in hoger beroep. 
Daarmee ging de zaak naar het UK 
Supreme Court in Londen. Dat deed 
15 november jl. uitspraak : invoering 
van de minimumprijs mag. Daarmee 
definitief een eind makend aan vijf jaar 
juridisch touwtrekken.
 De hoogte van de Schotse minimum-
prijs voor alcohol is voorlopig bepaald 
op een half pound (0,58 euro) per 
eenheid van 8 gram alcohol. Die prijs-
drempel heeft vrijwel alleen invloed op 
de prijzen in supermarkten.
 Inmiddels hebben de deelregering 
van Wales en de regering van Ierland 
vergevorderde plannen om ook over te 
gaan tot invoering van een minimum-
prijs voor alcohol. In Ierland heeft de 
regering afgelopen zomer een voorstel 
daartoe bij het parlement ingediend. 
In Wales gebeurde dat afgelopen 
oktober. 

Dingeman Korf                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      

          

 De zogenaamd ”ambachtelijk 
gebrouwen” biertjes bevatten 
gemiddeld meer giftige schim- 
melstoffen dan die van de industriële 
fabrikanten. Aldus het Instituut 
voor Voedselveiligheid Rikilt te 
Wageningen. 

 Het Rikilt onderzocht duizend 
verschillende bieren, afkomstig uit 47 
voornamelijk Europese landen. De 
onderzoekers maten onder andere de 
hoeveelheden giftige stoffen die door 
schimmels worden uitgescheiden. 
 Het belangrijkste schimmelgif in 
bier is deoxy-nivalenol, afgekort DON. 
Vrijwel elk bier bevat DON. Daarom 
hebben de meeste landen een limiet 
gesteld waar het gehalte aan DON niet 
boven mag komen. De onderzoekers 
controleerden of het gehalte beneden 
de limiet bleef. Bij alle industriële bieren 
was dat het geval. De ”ambachtelijke 
bieren” hadden gemiddeld een hoger 
DON-gehalte, bij 22 merken zelfs 
boven de maximumgrens. 

Controle  door  keuringsdiensten  laat  te  wensen  over

”AMBACHTELIJK  BIER”  BEVAT  MEER  
SCHIMMELGIF

 Deoxy-nivalenol is niet extreem giftig. 
Vandaar dat een geringe hoeveelheid 
geaccepteerd wordt. Maar bij grotere 
hoeveelheden onderdrukt DON het 
immuunsysteem en veroorzaakt 
soms braken en diarree. Dagelijkse 
consumptie van ”ambachtelijk ge- 
brouwen” bier kan dus een risico 
opleveren voor de gezondheid, aldus 
het Rikilt. 
 De keuringsdiensten voor voedsel- 
veiligheid zullen dus voortaan alle 
merken ”ambachtelijk bier” moeten 
controleren.  

alcohol bevordert de 

uitzaaiing van kanker

S. Ben-Eliahu (1996)
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 Veel is er geschreven over het nut 
van vezelrijke voeding voor het ver-
minderen van de kans op darmkanker. 
Maar het is niet alleen het gebrek 
aan vezels waardoor darmkanker in 
de Westerse wereld bijna tweemaal 
zo vaak voorkomt als in ontwikke-
lingslanden. De laatste jaren worden 
ook obesitas en dierlijk vlees en vet 
genoemd in verband met darmkanker. 
In de publiciteit is er echter nauwelijks 
aandacht voor de rol van alcohol. Toch 
zijn ook daarover publicaties te vinden.
 Door een team van wetenschappers 
onder leiding van prof. Giovanucci 
(Harvard School of Public Health) is 
nu aan die onduidelijkheid een eind 
gemaakt. Zij voerden een meta-analyse 
uit van alle wetenschappelijk verant-
woorde publicaties over de relatie 
tussen consumptie en darmkanker. 
De analyse omvatte 99 studies over in 
totaal 29 miljoen mensen. Bij een kwart 
miljoen van deze mensen was darm-
kanker vastgesteld.
 Uiteraard kwam uit deze meta-ana-
lyse weer duidelijk naar voren dat 

ALCOHOL  VERHOOGT  OOK  
KANS  OP  DARMKANKER
 Darmkanker is één van de meest voorkomende vormen van kanker in 
de Westerse wereld. Veel gevallen van darmkanker hadden voorkomen 
kunnen worden door het vermijden van ongezonde Westerse leef- en eet-
gewoonten. Een belangrijke oorzaak is alcohol.

plantaardige vezels (zoals in veel 
groenten, maar ook in volkoren pro-
ducten en zilvervliesrijst) de kans op 
darmkanker verkleinen. Vergroot wordt 
de kans op darmkanker door overge-
wicht, gebrek aan beweging, rood en 
bewerkt vlees, roken en alcohol.

 Nadere analyse van de invloed van 
alcohol, maakte duidelijk dat bij een 
consumptie van meer dan twee glazen 
per dag, de kans op darmkanker dui-
delijk verhoogd was. Beneden de twee 
glazen was de toename twijfelachtig.
 Darmkanker is in ons land één van 
de meest voorkomende vormen van 
kanker. Bij mannen staat darmkanker 
op de tweede plaats, en bij vrouwen 
op de derde plaats. Jaarlijks krijgen 
ruim 15.400 inwoners van ons land 
de diagnose darmkanker. De Neder-
landse vestiging van het Wereld 
Kanker Onderzoek Fonds stelt dat van 
die gevallen ongeveer 45 procent voor-
komen had kunnen worden. Gezonder 
leven en consumeren zou dan jaarlijks 
bijna 7.000 ziektegevallen voorkomen.
 

 Het onderzoek is grootscheeps 
opgezet. Leden en vrijwilligers van 
meer dan 2000 sportclubs in ons land 
hebben er aan meegedaan, verdeeld 
over tal van takken van sport. Daarbij 
zijn tussen die verschillende takken 
van sport duidelijke verschillen geble-
ken. 
 Bij veel clubs dient de kantine om 
geld te verdienen voor de club. `Bij 
grotere clubs wordt de exploitatie soms 
verpacht, bij de kleinere clubs bestaat 
het personeel vaak uit vrijwilligers. Veel 
gemeenten hebben de schenktijden 
bij verordening vastgelegd (overigens 
een verplichting volgens de Drank- en 
Horecawet). Andere gemeenten laten 
het echter over aan de clubs. 

BIJNA  ALLE  SPORTKANTINES  
SCHENKEN  ALCOHOL
 In bijna alle sportkantines van ons land wordt alcohol verkocht. Dat blijkt 
uit een onderzoek van de NOS en de regionale omroepen. De regels die de 
clubs voor de verkoop hanteren, verschillen sterk.

 Sommige clubs hebben een expli-
ciete bepaling dat verstrekking van 
alcohol niet is toegestaan rondom 
en tijdens wedstrijden van jongeren. 
Andere clubs hebben een bordje 
hangen dat er geen alcoholhoudende 
drank verkocht wordt aan jongeren 
beneden de 18 jaar. 
 Alcohol langs de lijn is bij ongeveer 
de helft van de onderzochte verenigin-
gen niet toegestaan. Opvallend is dat 
gemiddeld genomen de voetbalclubs 
en de hockeyclubs meer en strengere 
regels hebben dan de tennisclubs. Die 
hebben vaak nauwelijks regels.

 Verder zijn de regels omtrent drank, 
in het Zuiden van ons land gemid-
deld genomen minder streng dan in 
het Noorden. Zowel voor wat betreft 
drinken langs de lijn, als voor het 
drinken in de kantine. Het was ook in 
Brabant dat een ”voetbalkantine” een 
verkapte kroeg bleek te zijn ; zeven 
dagen in de week open. Bovendien 
had men er blijkbaar nog nooit van 
gehoord dat de leeftijdsgrens inmid-
dels verhoogd was naar 18 jaar, want 
aan jongeren vanaf 15 à 16 jaar werd 
niets in de weg gelegd bij het kopen 
van drank !

 Nederland kent tot nu toe vier 
accijnstarieven voor bier. Daarbij 
is niet het alcoholgehalte bepalend, 
maar de gebruikte hoeveelheid 
grondstof. Door de opkomst van 
extra sterke bieren is dat systeem 
niet zinvol meer.

 De sterkte van bier wordt in Neder-
land uitgedrukt in graden Plato. Er is 
geen relatie tussen de graden Plato en 
het alcoholgehalte. Met graden Plato 
wordt het extractgehalte aangeduid. 
Simpel gezegd : de hoeveelheid grond-
stof die gebruikt is voor de bereiding 
van het bier. In de tijd dat het alcohol-
gehalte van bier standaard tussen de 
4,0 en 5,5 procent lag, gaf het aantal 
graden Plato een redelijke indicatie 
van de sterkte van het bier.
 Tegenwoordig ligt het alcoholge-
halte van bier grofweg tussen 2 en 
10 procent. Bovendien varieert het 
aandeel onvergiste grondstof veel 
sterker, en zijn er biermixen met veel 
suikers op de markt gekomen. Het 
lijkt uit een oogpunt van volksgezond-
heid, maar ook uit een oogpunt van 
controles zoals door de douane of de 
keuringsdienst van waren, beter om 
over te schakelen op het alcoholge-
halte als basis voor de accijnsheffing. 
Het alcoholgehalte is veel sneller en 
nauwkeuriger te bepalen.
 Staatssecretaris Wiebes heeft de 
zaak aangekaart bij de Tweede Kamer. 
Vooralsnog is de bierbranche fel tegen.

ALCOHOLGEHALTE  
MOET  BEPALEND  ZIJN  
VOOR  ACCIJNSHEFFING

 De Belgische bonbonmaker 
Godiva is afgelopen voorjaar gestopt 
met de productie van bonbons 
gevuld met likeur. 

 De Belgische bonbonmaker is enige 
tijd geleden overgegaan in handen 
van de Turkse fabrikant Ülker Biskuvi. 
Toen het bericht van het stoppen met 
de productie van likeurbonbons afge-
lopen voorjaar in de publiciteit kwam, 
werd van diverse zijden gesuggereerd 
dat Godiva door de eigenaar werd 
gedwongen om zich te richten op een 
Islamitische  klantenkring.
 In een officiële verklaring van Godiva 
werd dat met klem tegengesproken. 
Godiva wil zijn klantenkring juist uit-
breiden. Omdat likeurbonbons alleen 
voor volwassenen zijn, misten tot nu 
toe kinderen en jongeren beneden de 
leeftijdsgrens als klanten. Het bedrijf 
wil een zo groot mogelijk publiek als 
klantenkring. Vandaar de alcoholvrije 
bonbons.

GEEN  LIKEUR  MEER  
IN  GODIVA  BONBONS  

al na een drankje gaan de 

hersenen meetbaar anders 

functioneren


