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Alcohol vrij bier
Alcohol arm bier
Lingen’s Blond
Bier 
Bier flesje
Mixdrankjes
Wijn 
Shooters 
Sherry/port
Gedistilleerd

Drank   % Alcohol         Glasinhoud          Alcohol in ml
0,25 ml

3 ml
5 ml

12,5 ml
16,5 ml

10 tot 23 ml
12 ml

4 ml
12 ml

12,2 ml

250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
330 ml

(blikje) 200 tot 330 ml 
100 ml

20 ml
60 ml
35 ml

0,1%
1,2%

2%
5%
5%

5 tot 7%
12%
12%
20%
35%

81% van de Nederlanders van 12 jaar en ouder 
heeft afgelopen jaar wel eens alcohol gedronken.1 
Tussen 2011 en 2015 is het aantal scholieren van 
12 t/m 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken, 
fors gedaald van 66% naar 45%.2

Volgens het CBS zijn “zware drinkers” mannen 
die minstens een keer per week 6 of meer glazen 
alcohol op een dag drinken, of vrouwen die 
minimaal 4 glazen op een dag drinken (CBS, 2012).

In 2015 was 10,0% van de bevolking van 18 jaar en 
ouder een zware drinker. Jongvolwassenen van 18 en 
19 jaar (24,3%) en van 20-24 (24,2%) scoren het hoogst 
op deze maat. Hoger opgeleiden zijn vaker een zware 
drinker (12,0%) dan laag opgeleide personen (7,8%).2

Bij 3,7% van de bevolking tussen 18 en 64 
ofwel bijna 400.000 mensen is sprake van 
alcoholmisbruik. Zij komen door alcohol in de 
problemen. Bij nog eens 0,7% ofwel 82.000 
mensen is sprake van alcoholafhankelijkheid.3

29.374 mensen zochten in 2015 hulp voor hun 
alcoholprobleem.4 Van alle mensen die hulp zochten 
bij de verslavingszorg ging het in 2015 in 45% van 
de gevallen om alcohol. In 2015 zijn 931 jongeren 
onder de 18 jaar voor alcohol gerelateerde klachten 
opgenomen in het ziekenhuis. In 2014 waren het er 783. 
De gemiddelde leeftijd van de jongeren die opgenomen 
worden schommelt al jaren rond de 15 jaar.5

Alcohol is een heldere, kleurloze vloeistof. Het ontstaat 
doordat suikers in vruchten gaan gisten. Gist is een 
organisme dat suiker omzet in alcohol en koolzuur. Door 
gisting ontstaat een drankje met 15% alcohol. Door 
distilleren krijg je een drankje met een hoger percentage. 

Je kunt ook uit graan alcohol maken. Hiervoor moet het 
zetmeel in graan eerst omgezet worden in suikers. Dat 
doe je door het graan gedeeltelijk te laten ontkiemen. 

Soorten alcohol 

Er zijn verschillende drankjes. Bij de meeste krijg je per 
glas evenveel alcohol binnen. Dat komt doordat de glazen 
aan het alcoholpercentage zijn aangepast. Hoe sterker het 
drankje hoe kleiner het glas. Daardoor krijg je 12 tot 12,5 
milliliter ofwel 10 gram alcohol binnen (zie tabel).*    

Van sterke drank raak je eerder onder invloed. Dat komt 
doordat de alcohol uit bijvoorbeeld wijn en jenever sneller 
in je bloed komt dan bij bier.

Wat je van alcohol voelt hangt samen met hoeveel 
je drinkt. Heb je nog weinig ervaring  en ben je 
nog niet volgroeid dan komen de effecten harder 
aan. 

  Ongeveer 1 glas (0,2 / 0,3 promille)- Je wordt 
al iets vrolijker en minder moe.

  1 tot 2 glazen bij vrouwen, 2 bij mannen (0,3 
tot 0,5 promille) - Je bent opgewekt, ontspannen 
en praat makkelijker. Eetlust neemt toe. Smaak en 
reuk gaan iets achteruit. 

  2 tot 5 glazen bij vrouwen, 3 tot 7 bij mannen 
(0,5 tot 1,5 promille) - Je voelt je zorgeloos en 
prettig. Zelfkritiek verdwijnt. Reactiesnelheid gaat 
omlaag. Geheugen en zintuigen beginnen slechter 
te functioneren. Lopen en praten gaat moeilijker. 
Bij jongeren neemt de kans op alcoholvergiftiging 
toe.

  6 tot 9 bij vrouwen, 8 tot 14 bij mannen (1,5 
tot 3 promille) - Zelfkritiek verdwijnt. Denken gaat 
langzaam. Gesprekken kun je niet meer volgen. 
Je wordt overdreven emotioneel of agressief. 
Spierbeheersing gaat verder achteruit. Kans op 
black-out: je herinnert je de volgende dag niet 
meer wat er is gebeurd.

  10 tot 13 bij vrouwen, 15 tot 19 bij 
mannen (3 tot 4 promille) - Je zintuigen raken 
verdoofd. Ook bij volwassenen neemt de kans 
op alcoholvergiftiging toe. Vanaf 3 promille 
wordt de ademhaling al onderdrukt. Kans op 
bewusteloosheid. 

  5 promille - Je zenuwstelsel is zo sterk 
verdoofd dat je in coma kunt raken. Er is acuut 
levensgevaar. Je ademt niet meer en kunt een 
hartstilstand krijgen. 

Opname

Alcohol gaat via de 
maag naar de dunne darm. 

In de dunne darm wordt de 
alcohol in het bloed opgenomen. 

Het bloed passeert de lever. Daar 
wordt een deel van de alcohol afgebroken. 

Daarna bereikt het  bloed het hart. Het hart 
pompt het bloed naar de longen en naar alle 
organen. 10 minuten na het eerste glas komt 
alcohol in de hersenen aan.

In de hersenen zorgt alcohol ervoor dat zenuwen 
bepaalde stofjes afscheiden. Dit zijn onder andere 
GABA en dopamine. GABA remt de werking van 
andere zenuwen. Hierdoor ga je je rustig voelen. 
Dopamine prikkelt een deel van de hersenen. 
Hierdoor ga je je plezierig voelen. 

Het promillage hangt af van je lichaamsgewicht 
en of je man of vrouw bent. Bij mannen bestaat 
70% van het lichaam uit vocht, bij een vrouw is 
dat 60%. Eenzelfde glas alcohol wordt bij mannen  
dus meer verdund.

Bij een man van 65 kilo verdeelt de alcohol zich 
over 45 kilo vocht. Bij 2 glazen leidt dat tot een 
promillage van 0,49. Bij een lichaamsgewicht van 
50 kilo is dat 0,61.

Bij een vrouw van 65 kilo verdeelt de alcohol 
zich over 39 kilo lichaamsvocht. Bij 2 glazen 
leidt dat tot een promillage van 0,57. Bij een 
lichaamsgewicht van 50 kilo is dat al 0,61.

Afbraak

In de maag wordt een klein deel van de alcohol 
afgebroken. Bij vrouwen gebeurt dit minder dan 
bij mannen. Dat betekent dat bij vrouwen een 
groter deel van de alcohol de dunne darm bereikt. 
Ook om die reden krijgen vrouwen bij hetzelfde 
glas een hoger promillage. 

Het grootste deel van de alcohol wordt 
afgebroken door de lever. De lever breekt 7 gram 
per uur af. Om één glas af te breken heeft de lever 
dus 1½ uur nodig. Dat kan niet sneller, ook niet 
door een koude douche, vitamines, eten of koffie 
drinken. Dit kan wel een nuchter gevoel geven, 
maar de alcohol zit nog steeds in het lichaam.



RI
SI

CO
’S KORTE TERMIJN

  Geheugen

Alcohol zorgt ervoor dat informatie minder 
goed in je geheugen wordt opgeslagen. Je 
weet de volgende dag niet meer precies wat 
er gebeurd is (black-out). Ook kun je de dag 
nadat je gedronken hebt moeilijker leren.

  Dik worden

Een glas wijn bevat 80 calorieën, een glas bier 
100 en een mixdrankje 170. Als je 65 kg weegt 
raak je met een minuut fietsen 6 calorieën 
kwijt. Om een pilsje kwijt te raken moet je dus 
ruim een kwartier fietsen.

  Seks

Alcohol verlaagt de afgifte van testosteron. 
Dit kan effect hebben op een erectie of 
zaadlozing. 

  Nachtrust

Alcohol is slecht voor de nachtrust. Je slaapt 
sneller in maar wordt eerder wakker. Je rust 
niet goed uit.

  Slechte adem

Je kunt de volgende dag ruiken naar drank. 

  Kater

Door alcohol verlies je meer vocht dan je 
opneemt. Hierdoor voel je je slap en moe. 
Alcohol tast ook het maagslijmvlies aan. 
Hierdoor voel je je misselijk. Bij de afbraak 
van alcohol ontstaan giftige stoffen. Hierdoor 
krijg je hoofdpijn. Tussendoor een glas water 
drinken verlicht de kater.

  Alcoholvergiftiging 

Je kunt zoveel drinken dat je bewusteloos 
raakt. Je ademhaling kan stil komen te liggen. 
Een alcoholvergiftiging kan dodelijk aflopen. 
Bij volwassenen kan een alcoholvergiftiging 
optreden bij een promillage van 4. Jongeren 
die met een alcoholvergiftiging in het 
ziekenhuis opgenomen werden hadden 
gemiddeld een promillage van 1,9.5 Bij een 
gewicht van 50 kilo bereiken jongens dit 
promillage al na 7 glazen, meisjes al na 6. 

  Zwangerschap

Alcoholgebruik tijdens zwangerschap is 
schadelijk voor het ongeboren kind. Bij een 
glas alcohol per dag is er al risico op een 
miskraam. Ook kan deze hoeveelheid al een 
negatieve invloed hebben op de mentale 
ontwikkeling. Alcohol is ook schadelijk 
wanneer de moeder borstvoeding geeft.

LANGE TERMIJN

  Hersenen

Je hersenen ontwikkelen zich tot je 24e. 
Frequent alcohol gebruik heeft gevolgen voor 
goed kunnen leren, geheugen, concentratie 
en ruimtelijk inzicht. Elk jaar later beginnen 
met alcohol is winst voor de hersenen. Als 
volwassenen een aantal jaren meer dan 25 
glazen alcohol per week drinken neemt de kans 
op hersenschade toe. Concentratie en geheugen 
gaan achteruit.

  Hart en bloedvaten

Alcoholgebruik kan een verhoogde bloeddruk en 
hartstoornissen veroorzaken. Door veel mensen 
wordt gedacht dat gematigd alcoholgebruik een 
positief effect heeft op de gezondheid. Echter dit 
mogelijke gunstige effect weegt niet op tegen de 
risico’s. Bij meer drinken dan een glas per dag is 
er een verhoogd risico op een beroerte.6

  Lever

Alcoholgebruik kan leververvetting veroorzaken. 
Drink je veel dan kan de lever ontstoken raken: 
alcoholhepatitis. Op de lange duur kunnen 
levercellen vernietigd worden en vervangen 
worden door bindweefsel: levercirrose.

  Kanker

Het is wetenschappelijk bewezen dat alcohol op 
verschillende manieren de kans op kanker (met 
name darmkanker, longkanker en borstkanker) 
verhoogt. Ongeveer 3% van de kankersterfte 
en ongeveer 2% van de nieuwe kankergevallen 
is jaarlijks te wijten aan alcoholgebruik.7 Zelfs 
1 drankje per dag verhoogt je kans op kanker 
al. Alcohol drinken én daarbij roken is extra 
schadelijk. De combinatie alcohol en roken 
verhoogt het risico op bepaalde soorten kanker 
nog meer.6

  Sterfte

Alcoholgebruik leidt tot 3,3 miljoen doden per 
jaar wereldwijd, dat is 5,9% van alle sterfte.8 

  Verslaving

Van alcohol kun je geestelijk en lichamelijk 
afhankelijk raken. Bij geestelijke afhankelijkheid 
verlang je sterk naar alcohol. Risico loop 
je als je drank gebruikt als middel om van 
stemming te veranderen. Dat is riskant omdat 
je lichaam aan alcohol went. Met als gevolg 
dat je steeds meer alcohol nodig hebt om het 
effect nog te voelen. Die behoefte aan steeds 
meer alcohol heet tolerantie. Drink je veel en 
vaak dan kunnen bij minderen of stoppen ook 
onthoudingsverschijnselen optreden zoals 
transpireren, trillen of angstig zijn. Is er sprake 
van tolerantie en onthoudingsverschijnselen dan 
ben je ook lichamelijk afhankelijk geworden.
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ST Er bestaat een test waarmee je kunt nagaan 
of je riskant gebruikt. De hele test vind je op 
www.jellinek.nl. Als je de test gedaan hebt 
krijg je meteen de uitslag. De test stelt onder 
andere de volgende kritische vragen:

Hoe vaak drink je?
 
Hoe vaak drink je 6 glazen of meer?

Hoe vaak ervaar je dat je niet meer kunt 
stoppen als je eenmaal begonnen bent?

Hoe vaak verwaarloos je werk of vrienden 
door alcohol?

Hoe vaak heb je alcohol nodig om de dag te 
kunnen beginnen?

Hoe vaak voel je je schuldig vanwege je 
gebruik?

Hoe vaak kun je je dingen niet meer 
herinneren?

Heeft iemand wel eens gezegd dat hij zich 
zorgen maakt over je gebruik?
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LP aa Alcohol en drugs Infolijn: 0900 1995

aa Jellinek: 088 505 1220  
ma t/m vrij tussen 09.00 en 11.00 uur en 
tussen 15.00 en 17.00 uur

aa Folders: www.jellinek.nl 

Websites:

aa www.jellinek.nl 

aa www.alcoholinfo.nl

aa Websites instellingen:                       
www.zorgkaartnederland.nl

aa Behandeling & aanmelding:          
www.jellinek.nl

Voldoe je aan twee of drie van de volgende 
criteria dan heb je een milde stoornis in het 
gebruik van alcohol. Voldoe je aan vier of vijf 
criteria dan is er sprake van een gematigde 
stoornis en bij zes of meer symptomen is er sprake 
van een ernstige stoornis.9 De 11 criteria zijn:

1. Vaker en in grotere hoeveelheden gebruiken 
dan het plan was.

2. Mislukte pogingen om te minderen of te stoppen.

3. Gebruik en herstel van gebruik kosten veel tijd.

4. Sterk verlangen om te gebruiken.

5. Door gebruik tekortschieten op het werk, 
school of thuis.

6. Blijven gebruiken ondanks dat het problemen 
meebrengt in het relationele vlak.

7. Door gebruik opgeven van hobby’s, sociale 
activiteiten of werk.

8. Voortdurend gebruik, zelfs wanneer je 
daardoor in gevaar komt.

9. Voortdurend gebruik ondanks weet hebben 
dat het gebruik lichamelijke of psychische 
problemen met zich mee brengt of verergert.

10. Grotere hoeveelheden nodig hebben om het 
effect nog te voelen, oftewel: tolerantie.

11. Het optreden van onthoudingsverschijnselen, 
die minder hevig worden door meer van de 
stof te gebruiken.

aa De conclusie van de Gezondheidsraad is in 
2015 dat alcohol drinken nooit zonder risico 
is. Drink daarom geen alcohol of in ieder 
geval niet meer dan één glas per dag.6

aa Wanneer je wel drinkt, houd dan minimaal 2 
alcoholvrije dagen per week aan.

aa Drink water voor de dorst en drink alcohol 
omdat je het lekker vindt.

aa Wissel alcohol af met water of fris.

aa Drink alleen in je vrije tijd en niet tijdens 
sport, werk en studie.

aa Drink niet wanneer je zwanger wil worden, 
tijdens zwangerschap en borstvoeding.

aa Drink niet als je moet rijden.

aa Combineer niet met medicijnen of drugs.

aa Drink niet om stress weg te drinken.

aa Houdt zo nu en dan eens bij hoeveel je 
drinkt.

Drank- en Horecawet

Per 1 januari 2014 zijn behalve de verkoper ook 
jongeren onder de 18 zelf strafbaar indien zij in 
openbare ruimten alcohol bij zich hebben. Ook 
mogen jongeren onder de 18 sinds 1 januari 
2014 geen alcohol meer kopen. De regering  
heeft de leeftijd waarop alcohol gekocht kan 
worden naar 18 gebracht. De verkoper kan streng 
aangepakt worden. Bij drie keer overtreden van 
de leeftijdsgrens kan diegene de vergunning om 
alcohol te verkopen kwijtraken. Het toezicht op de 
naleving van de wet komt bij gemeenten te liggen.

Verkeerswet

Je mag niet aan het verkeer deelnemen met een 
bloedalcoholgehalte (BAG) van meer dan 0,5 
promille ofwel na 1 tot 2 glazen. Mensen die hun 
rijbewijs korter dan 5 jaar hebben, mogen een BAG 
van maximaal 0,2 promille hebben.

Alcohol in het verkeer is schadelijk omdat het 
reactievermogen bij alcohol snel afneemt. Als je 
bij een snelheid van 80 km ineens moet remmen, 
duurt het na 2 glazen al een halve seconde langer 
voordat je op de rem trapt. Gevolg: een elf meter 
langere remweg.


