
Alcohol
Alledaagse drug met veel gezichten
Iedereen heeft een mening over alcohol, vaak uit eigen erva
ring. Een flink percentage van de volwassenen drinkt dagelijks, 
terwijl enkelen het principieel uit de weg gaan. Ook zijn er 
grote verschillen in alcoholconsumptie tussen landen en cultu
ren. In Europa bijvoorbeeld is drank een gewaardeerd onder
deel van het sociale leven, bij maaltijden, borrels, feesten en 
verjaardagen. Zelfs bingedrinking tijdens happy hour is in ze
kere mate geaccepteerd. De uitwerking van alcohol is zeer di
vers. De een is al aangeschoten na een enkel glas, de ander pas 

na een volle fles. Je kunt je na consumptie ontspannen, vrolijk, 
ongeremd, energiek, slaperig, somber of agressief voelen. 
Ethanol kun je daarom zien als een psychoactieve drug met 
tegenstrijdige effecten, waarbij gewoontes, verwachtingen en 
gemoedstoestand mede het effect bepalen. Hoe ethanol pre
cies uitwerkt in ons brein is nog lang niet volledig opgehel
derd, en dat levert interessante wetenschappelijke vragen op. 
In ieder geval doet ethanol dat niet allemaal op eigen houtje, 
en spelen allerlei afbraakproducten ook een rol.
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Alledaagse drug 
met veel gezichten
Drank is geaccepteerd, maar overmatig gebruik kan leiden tot verslaving, 
verkeersongelukken en geweld. Verder zijn er op de lange termijn duidelijk 
negatieve gevolgen, zoals een verhoogde kans op kanker. Onderzoek toont aan dat 
genetische verschillen tussen personen de positieve en negatieve effecten van 
alcohol mede bepalen, maar toch is de epidemiologie helder: veel drinken is 
nergens goed voor. 

Alcohol Arno van ’t Hoog

C
hemisch gezien is ethanol een 
eenvoudige verbinding: C2H6O. 
Het is een kleurloze, brand
bare vloeistof met een lagere 

dichtheid dan water en een typische licht
zoete geur, die liefhebbers direct aan ster
ke drank doet denken. Ethanol heeft veel 
toepassingen, uiteenlopend van oplos en 
ontsmettingsmiddel tot brandstof en 
drank. In deze CF beperken we ons tot die 
laatste toepassing en bedoelen we door
gaans ethanol als we de term alcohol ge
bruiken. Formeel is een alcohol de naam 
van een groep verbindingen waar een hy
droxylgroep gebonden is aan een orga
nisch koolstofketen; onder meer 

methanol, propanol en butanol behoren 
ook tot de alcoholen.

Synthese
Je kunt ethanol maken via chemische syn
these, maar gebruikelijker is de microbiële 
omzetting van suikers. Bacteriën en gisten 
kunnen namelijk allerlei soorten koolhy
draten in een zuurstofloze omgeving ge
bruiken als energiebron, waarbij afbraak
producten vrijkomen: melkzuur, alcohol, 
koolstofdioxide. Zulke fermentaties liggen 
aan de basis van uiteenlopende etenswa
ren, variërend van zuurkool en brood tot 
bier en wijn. 
Die laatste twee alcoholische dranken zijn 

in feite niets anders dan de uitkomst van 
gecontroleerde omzetting van suikers uit 
graan en druivensap, al doet dat de variatie 
aan smaken tekort. In Nederland drinken 
we per jaar gemiddeld 4 l pure alcohol in 
de vorm van bier, bijna 3 l in wijn, en ruim 
1 l via gedestilleerde dranken. Met die 8 l 
pure alcohol zit Nederland in de WHO
statistieken ergens in de mondiale midden
moot. Er wordt in Nederland per persoon 
naar schatting ook nog 0,5 l illegale alco
hol geconsumeerd; dat is weinig in vergelij
king met ZuidAfrika (2,5 l) of Moldavië 
(10 l). 
Het CBS rekent om de gemiddelde alco
holconsumptie per Nederlander te bere
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kenen iedereen mee, dus ook kinderen 
vanaf 0 jaar. Daardoor ligt het aantal li
ters per persoon in de officiële Neder
landse statistieken iets lager dan bij de 
WHO: gemiddeld 7 l pure alcohol. Die 
jaarhoeveelheid is al veertig jaar geleide
lijk aan het dalen; rond 1980 dronken we 
nog 9 l pure alcohol. We zijn steeds min
der bier en gedestilleerd gaan drinken, 
maar wel flink meer wijn. In 1960 lag ons 
alcoholgebruik overigens nog fors lager: 
2,6 l per persoon per jaar. Daaraan kun je 
aflezen dat verandering in alcoholgebruik 
samenhangt met toegenomen welvaart, en 
veranderende ideeën over drank in het 
dagelijks leven. 
De gemiddelde alcoholconsumptie per 
hoofd van de bevolking is een handige 
maatstaf om landen onderling te vergelij
ken, maar zegt weinig over de spreiding in 
drinkgedrag. Het Trimbos Instituut regis
treert die individuele variatie wel. 
80 % van de Nederlanders drinkt weleens 
alcohol, en een op de twaalf volwassenen 
drinkt ‘overmatig’, wat voor vrouwen neer
komt op meer dan 14 glazen per week, en 
voor mannen 21 glazen. In een standaard
glas – bier, wijn of gedestilleerd – zit onge
veer 12 ml pure alcohol. Bij 21 glazen kom 
je zo uit op een 0,25 l alcohol per week, en 
opgeteld 13 l per jaar, ruim boven het 
Nederlandse gemiddelde van 7 l. Er is ook 
nog een categorie, de ‘zware drinker’, die 
minstens een dag per week zes (mannen) 
of vier (vrouwen) glazen alcohol nuttigen. 
Zo’n een op de tien Nederlanders valt 
hierin.

Risicovol gedrag
De vraag wat zoveel drank doet in het 
menselijk lichaam, is niet eenvoudig te be
antwoorden. Het hangt af van de dosis en 
de uitkomst oogt soms tegenstijdig. Zo is 
ethanol tegelijkertijd stimulerend én ver
dovend. In lage doses werkt het ontspan

nend en angstremmend, tegelijkertijd kun 
je er licht euforische, plezierige gevoelens 
van krijgen. Bij grotere hoeveelheden ver
mindert ethanol het reactie en beoorde
lingssvermogen. Je bent dan minder goed 
in staat om situaties te overzien en com
plexe beslissingen te nemen, wat soms 
leidt tot risicovol gedrag. Bij nog grotere 
hoeveelheden daalt het coördinatievermo
gen en komen de verdovende effecten dui
delijker naar voren. 
Het is moeilijk om het effect van ethanol 
op moleculair niveau te zoeken in de her
senen, omdat ethanol chemisch gezien een 
aspecifieke verbinding is. Ethanol is klein 
en plakt via waterstofbruggen zwakjes aan 
andere moleculen. Het is geen stof die een 
specifiek hersengebied of bepaalde recep
toren vastpakt, zoals veel pijnstillers of 
harddrugs als cocaïne doen. Dat verklaart 
tegelijkertijd de lastig af te bakenen effec
ten van alcoholconsumptie. 
Ethanol beïnvloedt in ieder geval de sig
naaloverdracht door bepaalde neurotrans
mitters in de hersenen. De belangrijkste 
gevolgen zijn te zien bij receptoren voor  
de signaalstof gammaaminoboterzuur 
(GABA). Als alcohol de normale aanmaak 
en verwerking van GABA in de weg gaat 
zitten, ontstaan ontspannende, kalmerende 
en angstremmende effecten. Veel verdo
vende medicijnen, slaappillen en ook de 
partydrug GHB grijpen aan op GABA
receptoren. Daarom is een combinatie van 
zulke middelen met alcohol heel risicovol. 
Alcoholgebruik beïnvloedt tevens de spie
gels van twee andere neurotransmitters, 
namelijk dopamine en noradrenaline. Dat 
verklaart het ontstaan van plezierige, eufo
rische gevoelens en speelt tegelijkertijd een 

rol in de ontwikkeling van gewoonte en 
verslaving. 
De invloed van ethanol in het brein klinkt 
zo beschreven heel overzichtelijk, maar is 
toch niet het complete verhaal. Er zijn di
verse aanwijzingen dat de afbraakproduc
ten van ethanol ook belangrijk zijn voor de 
ervaring die drankconsumptie oplevert. De 
belangrijkste chemische verbinding die de 
wetenschap daarbij in het vizier heeft is 
acetaldehyde, dat mede bijdraagt aan mis
selijkheid en braken na grote hoeveelheden 
drank, en het ontstaan van een kater en 
nadorst de volgende dag.

Calorierijk
Wie alcohol drinkt, gaat automatisch ace
taldehyde maken. De lever verwerkt 
ethanol namelijk snel via acetaldehyde tot 
acetaat, het anion van azijnzuur. Dit een
voudige stofje kan het lichaam verder af
breken tot water en koolstofdioxide. Elke 
afbraakstap levert energie: een gemiddeld 
flesje bier levert 130 calorieën, waarvan 
ruim 100 calorieën afkomstig zijn van 
ethanol. De energiedichtheid van ethanol 
is relatief hoog: 1 g levert 7 calorieën.  
Ter vergelijking: 1 g suiker levert 4 calo
rieën en 1 g vet levert 9 calorieën. Niet 
voor niets staat drank bekend als een 
dikmaker.
Voordat cellen ethanol stapsgewijs tot wa
ter en koolstofdioxide kunnen verwerken, 
moeten twee enzymen hun werk doen: al
coholdehydrogenase (ADH) en aldehyde
dehydrogenase (ALDH). De eerste zet 
ethanol om in acetaldehyde, die ALDH 
vervolgens afbreekt tot acetaat. Er zijn 
daarnaast nog enkele andere iets minder 
prominente enzymen die ethanol ook te lijf 
kunnen: CYP2E1 en katalase. CYP2E1 
springt bij na consumptie van grote hoe
veelheden drank en het speelt een rol bij 
afbraak in de hersenen. 
De lever is met name de plek waar ADH 
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en ALDH alcohol afbreken, maar in min
dere mate gebeurt het ook in de alvlees
klier, darmen en hersenen. Op al die plek
ken ontstaan dus kleine hoeveelheden 
acetaldehyde. Acetaldehyde is een vrij al
ledaagse, veelvoorkomende stof in de  
natuur, die in lage concentraties ook te 
vinden is in fruit, koffie en brood. In siga
rettenrook is acetaldehyde een hoofdbe
standdeel, samen met teer en nicotine. Die 
chemische connectie is interessant, omdat 
roken en drinken een zeer schadelijke 
combinatie blijkt te zijn.

Kankerverwekkend
Acetaldehyde is dus een natuurproduct, 
maar dat zegt niets over de mate van scha
delijkheid. In de chemische industrie staat 
het te boek als zeer reactief, irriterend voor 
ogen en luchtwegen; en het is net als 
ethanol geclassificeerd als een kankerver
wekkende stof. Er zijn kortom genoeg re
denen om met enige bezorgdheid te kijken 
naar vorming van acetaldehyde na con
sumptie van ethanol. 
Het bijzondere is dat mensen onderling 
aanzienlijk kunnen verschillen in hoeveel 
acetaldehyde ze aanmaken. Dat komt 
doordat er genetische varianten bestaan 
van de enzymen ADH en ALDH. Zo kan 
een verschil van twee aminozuren leiden 
tot een ADH dat ethanol achtmaal effici
enter omzet in acetaldehyde: acetaldehyde 
hoopt zich daardoor op. Dat ophopen kan 
eveneens gebeuren als de stap erna – de 
omzetting van  acetaldehyde in onschul
dig acetaat door ALDH – te traag gaat, en 
ook dat is toe te schrijven aan genetische 
variatie. Sommige varianten van ALDH 
zijn vrijwel inactief. 

Genetische achtergrond
ADH en ALDH vormen dus eigenlijk een 
minienzymloopband in een afbraakfa
briekje. Als ADH te snel werkt of ALDH 
te traag, dan hoopt acetaldehyde zich op. 
Die individuele verschillen vertalen zich 
ook in het ‘gevoel’ dat drankgebruik ople
vert, en de individuele risico’s voor de ge
zondheid. Erfelijkheid beïnvloedt daardoor 
onder meer de mate van alcoholconsump
tie en de kans op kanker bij langdurig ge
bruik. Dat erfelijkheid mede van invloed is 
op drankgebruik, blijkt uit genetisch on
derzoek, waarbij mensen met drankversla
ving worden vergeleken met mensen die 
niet of beperkt alcohol gebruiken. Genetici 
zoeken vervolgens naar associaties: komen 

soort onderzoek laat zien dat in de EU – 
wiens inwoners relatief veel alcohol drin
ken – bij mannen 1 op de 10 gevallen van 
kanker is toe te schrijven aan drankge
bruik, en 1 op de 33 gevallen bij vrouwen. 
Voor Nederland levert dat jaarlijks onge
veer drieduizend nieuwe gevallen van kan
ker op het conto van drankgebruik, aldus 
STAP, het Nederlands Instituut voor 
Alcoholbeleid. Dat soort onderzoek heeft 
alcohol op de lijst van kankerverwekkende 
stoffen doen belanden. 

Combinatie met roken
De gevolgen van alcoholgebruik doen zich 
op een paar uitgesproken plaatsen gelden, 
die grotendeels samenhangen met de route 

bepaalde genetische varianten van ADH 
vaker voor bij de ene groep? 
Mensen hebben maar liefst zeven verschil
lende ADHgenen die meerdere varianten 
(allelen) kennen, dus de analyse is niet 
eenvoudig. Toch blijkt uit meerdere studies 
dat mensen met snelwerkende ADH
varianten, die dus veel acetaldehyde vor
men, minder vaak te vinden zijn in de 
groep van zware drinkers. Vermoedelijk 
komt dat doordat mensen met die geneti
sche aanleg drankgebruik minder positief 
ervaren, waardoor gewoontes en afhanke
lijkheid minder snel kunnen ontstaan. 
ADH en ALDH doen hun werk vooral in 
de lever, en acetaldehyde verspreidt zich 
van daaruit door het bloed. Het gekke 
daarbij is dat alcohol via de bloedbaan 
eenvoudig de hersenen kan bereiken, 
maar acetaldehyde veel minder. De cellen 
die de bloedhersenbarrière vormen, ma
ken ALDH aan en breken zo acetaldehy
de af tot acetaat. Je kunt dus zeggen dat 
de hersenen in zekere mate worden afge
schermd. Maar dat helpt maar ten dele, 
omdat het brein de binnenkomende 
ethanol óók gaat afbreken met katalase en 
CYP2E1, waarbij net zo goed acetaldehy
de vrijkomt. 

Reactief
Acetaldehyde heeft net als ethanol tegen
gestelde effecten. Je kunt er aan de ene 
kant misselijk van worden en hoofdpijn 
van krijgen, maar er zijn ook aanwijzingen 
dat het in lage doses de prettige, versla
vende effecten van alcohol versterkt. 
Verder is acetaldehyde nogal reactief: het 
modificeert onder meer de neurotrans
mitter dopamine. Zodoende ontstaat 
salsolinol, een neuroactieve verbinding 
die vermoedelijk een rol speelt bij alco
holverslaving, en hersenschade bij over
matig drankgebruik. De precieze mecha
nismes zijn nog met heel veel vraagtekens 
omgeven, omdat het menselijk brein zo 
slecht toegankelijk is. In ieder geval zijn 
de uiteenlopende gevolgen van drankge
bruik op korte en lange termijn slechts 
ten dele toe te schrijven aan de chemische 
eigenschappen van ethanol.
Om de gevolgen van alcoholgebruik op de 
lange termijn in kaart te brengen, hoef je je 
in eerste instantie niet te bekommeren om 
chemie. Epidemiologen kijken gewoon 
naar ziekte en sterftestatistieken. Ze pro
beren daarin relaties te leggen met leefstijl, 
eetgewoontes, roken en drankgebruik. Dat 
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die alcohol in ons lichaam aflegt. Drank
gebruik verhoogt duidelijk het risico op 
mond, keel, strottenhoofd en slokdarm
kanker. Circa duizend van de drieduizend 
nieuwe gevallen zijn daar jaarlijks aan toe 
te schrijven. Bij slokdarmkanker is dat zelfs 
45 % van de gevallen. Bij darmkanker is 
dat minder: een tiende, ofwel circa 1.400 
van de 13.000 nieuwe gevallen. Tot slot 

zijn ongeveer 1.100 van de ruim 15.000 
nieuwe gevallen van borstkanker toe te 
schrijven aan alcoholgebruik. 
Er is ook een link tussen alcoholgebruik 
en een verhoogde kans op maag, lever, 
alvleesklier en prostaatkanker, maar die 
cijfers zijn met meer onzekerheden om
ringd. Dat komt mede doordat die kan
kers relatief zeldzaam zijn, waardoor het 

lastiger is om in onderzoek een relatie 
met alcohol op te merken. In iedere geval 
is het risico op bijvoorbeeld maagkanker 
duidelijk verhoogd bij mannen die veel 
sterke drank drinken – meer dan 4,5 glas, 
of 45 g alcohol per dag – vooral als ze dat 
met sigaretten combineren. Die onderling 
versterkende werking van drank en rook  
is overigens ook te zien bij tumoren in 
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De wereldbevolking drinkt behoorlijk wat alcohol, al verschilt het sterk per land of werelddeel. In het laatste WHO-rapport uit 2016 staan Litouwen en Wit-Rusland bovenaan met res-
pectievelijk 15 en 14 l pure alcohol per persoon per jaar. België volgt op enige afstand met 12 l, Duitsland 11 l, Nederland 8 l, Noorwegen 6 l, Turkije 1,5 l en Egypte 0,2 l. Hekkensluiter is 
Saoedi-Arabië met 0,09 l. Er zijn grote verschillen in de vorm waarin alcohol wordt gedronken: in Litouwen is het met name gedestilleerd, in Frankrijk vooral wijn, in België in belangrij-
ke mate bier.
In 2018 lag de wereldwijde bierproductie op 1,94 miljard hectoliter. Dat biervolume komt ongeveer overeen met de inhoud van zo’n 78.000 Olympische zwembaden. Wijn bereikt een 
bescheidener hoeveelheid met naar schatting 293 miljoen hectoliter in 2018. Tot slot vormt gedestilleerde drank – wodka, whisky, rum, cognac – een derde categorie, waarvan het 
jaarlijkse totaalvolume minder eenduidig wordt bijgehouden, net als het volume illegale brouwsels en destillaten.
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mond, keel en slokdarm. Oudere mensen 
die zich in het ziekenhuis melden met tu
moren in het hoofdhalsgebied, hebben 
vaak een leven lang beide gewoontes 
gecombineerd.
Alcohol verhoogt dus in de loop van jaren 
de kans op kanker. Toch is de biochemi
sche relatie tussen drankgebruik en kan
kerrisico niet zo simpel. De meest recht
lijnige uitleg is dat ethanol wordt omgezet 

in acetaldehyde, waarvan bekend is dat 
het DNAmutaties veroorzaakt, die kun
nen uitmonden in ongecontroleerde cel
deling. DNAmutaties zijn namelijk te 
zien in de levers van proefdieren die alco
hol krijgen toegediend, of in witte bloed
cellen van mensen die veel drinken. 
Bovendien onderstreept onderzoek aan 
genetische verschillen tussen kankerpati
enten dat acetaldehyde een goede ver

dachte is: mensen verschillen immers in 
hoe snel ze alcohol kunnen afbreken door 
de genetische variatie in de genen die co
deren voor ADH en ALDH. Mensen met 
kanker in hoofdhalsgebied hebben vaker 
snelwerkende varianten van ADH: die 
zetten ethanol dus relatief snel om in ace
taldehyde. Aan de andere kant zijn traag 
werkende ALDHvarianten ook funest, 
omdat het gevormde acetaldehyde lang
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zaam wordt afgebroken. Zo zien onder
zoekers een verhoogde kans op leverkan
ker bij zware drinkers met vrijwel 
inactieve ALDHvarianten. 

Hormoonhuishouding
Toch beïnvloedt alcohol meer zaken, zoals 
oxidatieve stress: bij de afbraak van 
ethanol komen reactieve zuurstofverbin
dingen vrij, die onderdelen van de cel 

kunnen beschadigen. Verder verstoort 
overmatig alcoholgebruik de opname van 
foliumzuur, een vitamine die een rol speelt 
bij de aanmaak, reparatie en methylering 
van DNA. Daar naast irriteert ethanol her
haaldelijk de cel oppervlakken waarmee 
het in contact komt, en loodst het als op
losmiddel mutagene stoffen zoals teerbe
standdelen uit sigarettenrook de cel in. 
Verder heeft alcohol een effect op de 
hormoonhuis houding, want het verhoogt 
de oestrogeenspiegel. Dat kan verklaren 
waarom drankgebruik de kans op borst
kanker verhoogt. Tot slot heeft alcoholge
bruik vermoedelijk een dempende invloed 
op het afweersysteem. Het is kortom een 
lange optelsom.
Hoe zit het eigenlijk met alle onderzoeken 
die erop wijzen dat bescheiden drankge
bruik ook positieve gezondheidseffecten 
heeft? De Gezondheidsraad heeft in een 
achtergrondstudie uit 2015 die positieve 
verbanden uit epidemiologische studies op 
een rij gezet. Zo levert een alcoholgebruik 
van 6 g per dag – iets meer dan een half 
glas wijn – een 15 % lager sterfterisico in 
vergelijking met mensen die helemaal niet 
drinken. Alcoholgebruik tussen 0 en 15 g 
per dag levert een 20 % lagere kans op  
een beroerte. Soortgelijke associaties zijn 
ook gevonden met hart en vaatziekes en 
suikerziekte. 

Gunstig effect overschat
In 2018 en 2019 zijn nieuwe epidemiologi
sche studies verschenen die erop wijzen 
dat de positieve effecten van bescheiden 
drankgebruik in het verleden mogelijk een 
beetje zijn overschat. Een probleem bij veel 
studies is, dat in de controlegroep van 
nietdrinkers meer mensen zitten die alco
hol mijden vanwege doktersadvies of ziek
te. In de groep nietdrinkers zitten dus 
meer mensen met een hoger gezondheids
risico. Daardoor steekt de groep mensen 
die wel drinkt iets gunstiger af, maar dat 
komt niet per se door een bijdrage van al
coholgebruik. Zulk onderzoek relativeert 
de visie op ‘gezond alcoholgebruik’, al zijn 
de positieve signalen uit de epidemiologie 
daarmee niet volledig verdwenen. 
Hoe die kennis zich gaat vertalen in nieu
we adviezen rond alcoholgebruik, zal de 
komende jaren duidelijk worden. De richt
lijn van de Gezondheidsraad uit 2015 ver
schilde al van die uit 2006. Toen luidde het 
advies de ‘inname te beperken tot een 
(vrouwen) of twee (mannen) glazen. 

Negen jaar later is de richtlijn: ‘Drink geen 
alcohol of in ieder geval niet meer dan een 
glas per dag.’ Dat advies is de uitkomst van 
de afweging dat meer drank niet tot meer 
gezondheidswinst leidt, maar wel verhoog
de risico’s op beroerte, borstkanker, darm
kanker en longkanker meebrengt. Daar
mee knaagt de wetenschap gestaag aan het 
ooit vanzelfsprekende imago van alcohol
gebruik, al blijft er nog wel enige ruimte 
voor weloverwogen consumptie.  

u Informatieverwerking
Een van de vraagtekens rond alcoholge-
bruik is de variabele invloed op emoties, 

gevoelens en gedrag. Hoe kan het dat 
ethanol zulke uiteenlopende effecten 
kan hebben, zelfs bij dezelfde persoon 

op verschillende momenten? De farma-
cologie van alcohol in het brein kan die 

vraag niet echt beantwoorden. In de 
psychologie is een ander, cognitief ver-
klaringsmodel geopperd, dat stelt dat 

alcohol leidt tot een vorm van kortzich-
tigheid of bijziendheid. Alcohol beperkt 
namelijk de mate waarin je informatie 
kunt verwerken. Je kunt alles letterlijk 
minder goed monitoren en overzien, 

waardoor je je focust op de directe om-
geving, opvallende gevoelens en de kor-
te termijn. Zorgen en angsten verdwij-

nen zo tijdelijk naar de achtergrond. Die 
ingeperkte informatieverwerking beïn-
vloedt ook zelfmonitoring en kritisch 

oordelen in riskante situaties. Dat ver-
groot de kans op risicovol gedrag, zoals 

met te veel drank op autorijden. De 
snelle beloning van direct thuiskomen 

spreekt na alcoholgebruik meer aan dan 
wachten op een taxi, of de kans op een 

boete of ongeluk.
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Alcohol

Meer weten?
• https://expertisecentrumalcohol.trimbos.nl, Expertise-

centrum Alcohol 
• www.trimbos.nl/kennis/cijfers/cijfers-alcohol, statis-

tieken
• www.who.int/substance_abuse/facts/alcohol, WHO
• Alcohol - Achtergronddocument bij Richtlijnen goede 

voeding 2015 publicatienr. A15/05, Gezondheidsraad
• Edenberg HJ (2007) The genetics of alcohol metabo-

lism: role of alcohol dehydrogenase and aldehyde 
dehydrogenase variants. Alcohol Res Health. 30(1): 
5-13.

• Ratna A & Mandrekar P (2017). Alcohol and Cancer: 
Mechanisms and Therapies. Biomolecules. 7(3): 61. 

Onder invloed van conservatieve stromingen en alcoholgerelateerde problematiek als gevolg van slechte economische omstandigheden, verbood de Amerikaanse overheid van 1920 
tot 1933 de productie en de verkoop van drank voor consumptie. Die periode staat bekend als de Drooglegging (Prohibition) en wordt algemeen beschouwd als een mislukking. In 
feite is het een voorbeeld van wat er gebeurt als je een gewilde substantie verbiedt: je duwt het de illegaliteit in. In feite staat die gedachte aan de basis van het liberale Nederlandse 
drugsbeleid. Het feit dat drank verboden was, bracht grote inventiviteit naarboven in de gemiddelde Amerikaan: de smokkel floreerde, er werd massaal thuisgestookt, illegale 
pop-up-café’s schoten als paddestoelen uit de grond en het criminele circuit had er een lucratief verdienmodel bij. Gangsters als Al Capone werden groot mede dankzij de illegale 
handel in alcoholhoudende dranken. Aanvankelijk was er enthousiasme voor het verbod, maar dat sloeg om rond 1925 toen duidelijk was welke nieuwe problemen het veroorzaakte. 
Een daarvan was de naar schatting 10.000 doden als gevolg van het verplicht bijmengen van substanties als kerosine en cadmium aan industriële alcohol. Daarnaast werd duidelijk 
dat voor de hogere sociale klasses vaak een oogje werd toegeknepen, wat de arbeidersklasse het idee gaf dat het een wet was die alleen voor hen gold. Uiteindelijk maakte president 
Franklin D. Roosevelt in 1933 een eind aan de drooglegging. 

Voor op school
1 Ethanol heeft een lagere dichtheid dan water. Wat 

betekent dat? Bereken de massa van 100 ml alcohol en 
100 ml water.

2 Welke soort binding zorgt ervoor dat alcohol goed 
oplost in water?

3 Leg in je eigen woorden uit wat ethanol tot een ‘aspeci-
fieke verbinding’ maakt in vergelijking met bijvoorbeeld 
cocaïne.

4 Wat is het gevaar van de combinatie van alcohol en 
bepaalde medicijnen en/of drugs?

5 Wat voor soort reactie is de afbraak van ethanol tot 
acetaldehyde? Geef de bijbehorende halfreacties.

6 Waarom zou iemand met een snelwerkend ADH-enzym 
minder snel een ‘zware drinker’ worden? Noem twee 
redenen.

7 Noem drie biochemische redenen die de vorming van 
kanker bij (overmatige) alcoholgebruik verklaren.

8 Leg in je eigen woorden uit waarom alcohol drinken en 
autorijden (of fietsen) een heel slecht idee is.

9 Wat maakt de combinatie van roken en drinken 
chemisch gezien zo gevaarlijk?
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