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Rapport in het kort 
 
 
 
 
De zoete smaak van sommige zwak-alcoholhoudende dranken zorgt voor smaakherkenning en 

waarderingsreacties in de hersenen waardoor de aversie tegen alcohol onderdrukt kan worden.. De 

smaaksamenstelling van deze dranken verlaagt hierdoor de drempel om sneller en meer alcohol te gaan 

gebruiken op jonge leeftijd. Dit komt omdat de zoete smaak door jongeren gewaardeerd wordt. 

Jongeren moeten meestal aan bittere smaken wennen en dat geldt zeker voor de alcoholsmaak. 

Bovendien wordt in populaire zoete zwak-alcoholhoudende dranken meestal gebruik gemaakt van 

achtergrondsmaken van frisdranken en vruchtensappen die bij jongeren bekend zijn. De waardering 

van de zoete smaak en de bekendheid van de achtergrondsmaak maakt het gemakkelijk om over te 

stappen van alcoholvrije naar alcoholhoudende dranken.  
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Abstract 
Title:  Sugar and sweeteners may suppress the taste aversion against alcohol among youth and 
may enhance alcohol consumption  
 
 
The taste of alcohol is generally not appreciated by children and young adolescents. Often it takes 
several years for young people to get used to drink alcohol, and this process is normally accompanied 
by increasing appreciation of the alcohol taste.  
Children like sweet taste starting at birth and after adolescence the preference of sweetness decreases 
slightly. The appreciation of bitter taste usually increases with age.  
Aversion to alcohol taste  at young age seems to be suppressed when alcohol is consumed in 
combination with sweet and/or high caloric products such as milk. Complete masking of the alcohol 
taste does not occur, but it is difficult for inexperienced drinkers to estimate how much alcohol the 
drink contains. 
Sweet taste stimulates a reward response in the brain. As a result of adding sweeteners, such as sugars, 
to alcohol products, brain reward stimulation will be the result. It is likely that this sweet stimulus 
reward is the main reason for teenagers to consume sweetened low alcohol drinks, suppressing the 
aversion towards the taste of alcohol. Non-sweetened drinks with the same alcohol percentage are 
consumed less. In particular girls consume significantly less unsweetened alcohol drinks than 
sweetened drinks. ‘Novely seeking” which often is stronger amongst boys than among girls, normally 
is an important driving force to start alcohol consumption. In addition ‘nipping’ is often the onset of 
alcohol consumption. Adding sweeteners to alcohol drinks may expand the ‘nipping’ process and may 
reduce the importance of novelty seeking. Alcopops and other sweetened low alcohol drinks have 
tastes which are recognized by children and young teenagers, thereby facilitating the consumption of 
alcohol. Furthermore it is shown in animal studies that the rewards for sweet and for alcohol in the 
brain may interact leading to easier adoption and more intense alcohol consumption . Although, to the 
best of our knowledge, no such information is available for humans, it may implicate that adding 
sweeteners to alcoholic drinks is more than only manipulating the taste of the drinks.  
 
  
sweet, bitter, alcohol, taste, aversion, consumption, teenagers, adolescents 
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Samenvatting 
 

 

De meeste jongeren waarderen de smaak smaak van alcohol (nog) niet. Gewenning aan de smaak duurt 

in veel gevallen enkele jaren en dit gewenningsproces gaat vaak gepaard met toenemende waardering 

van de smaak.  

Jongeren hebben meestal vanaf hun geboorte een grote waardering voor zoete smaak. Daarnaast is er 

een hoge appreciatie voor producten met veel eiwitten, koolhydraten, of een hoge calorische waarde, al 

dan niet in combinatie. Bitter wordt op jonge leeftijd vaak niet gewaardeerd. De waardering van bitter 

neemt over het algemeen toe met de leeftijd, terwijl de waardering voor zoet stabiel is tot en met de 

puberteit. Bij volwassene blijft het vermogen om zoete smaak waar te nemen stabiel met de leeftijd, 

maar neemt de waardering meestal iets af.  

Alcohol-smaakaversie bij jongeren lijkt aanmerkelijk onderdrukt te worden als de alcohol wordt 

aangeboden in samenhang met zoetigheid en/of met hoog-calorische producten. Volledige maskering 

van de alcoholsmaak treedt niet op, maar onervaren drinkers zijn niet goed in staat in te schatten 

hoeveel alcohol een drankje bevat.  

Zoete smaken geven in de hersenen een stimulus die ‘beloning’ wordt genoemd. Toevoeging van 

zoetstoffen (zoals suikers) aan alcoholhoudende producten zorgt tijdens de consumptie voor ‘zoet-

beloningseffecten’ in de hersenen. Het is waarschijnlijk dat zoete zwak-alcoholhoudende dranken door 

jongeren in belangrijke mate geconsumeerd worden vanwege hun zoet-beloningseffecten in de 

hersenen, waarbij de alcohol geen (grote) rol speelt in de smaakwaardering. Ongezoete dranken met 

hetzelfde alcoholpercentage worden veel minder geconsumeerd; met name meisjes hebben een sterke 

voorkeur voor zoete zwak-alcoholhoudende dranken.  

Risicovol experimenteergedrag, dat bij jongens veelal sterker aanwezig is dan bij meisjes, wordt vaak 

gezien als een belangrijke factor bij het starten van alcoholconsumptie en één van de redenen waarom 

in het verleden jongens over het algemeen op jongere leeftijd gingen drinken dan meisjes. Daarnaast 

begint het wennen aan de alcoholsmaak vaak door het nippen van kleine hoeveelheden alcohol, meestal 

verdund in andere drankjes. De toevoeging van zoetstoffen (zoals suikers) aan dranken die een bekende 

smaak hebben voor de kinderen en teenagers kan beschouwd worden als een extreme vorm van nippen 

en  lijkt de noodzaak om experimenteergedrag te vertonen te verminderen. De basissmaak van de zoete 

zwak-alcoholhoudende dranken sluit aan bij de vertrouwde gewaardeerde smaak van frisdranken en 

vruchtensappen en kan langs deze weg consumptie op zeer jonge leeftijd bevorderen. 

Naast de beïnvloeding van de smaakwaardering of -aversie van alcohol zouden suikers en andere 

zoetstoffen ook de alcoholafhankelijkheid kunnen stimuleren. Hierover is, voor zover nagegaan kon 

 
6  RIVM Briefrapport 340400003 



 

worden, geen informatie beschikbaar uit humaan onderzoek, maar in verschillende studies met ratten 

komen aanwijzingen naar voren. Dit kan betekenen dat de toevoeging van zoetstoffen aan zwak-

alcoholhoudende dranken aanmerkelijk meer invloed heeft op het drinkgedrag van tieners dan tot op 

heden werd aangenomen.  
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1 Inleiding 
 

De afgelopen decennia is de consumptie van alcoholhoudende producten door jongeren in veel landen 

toegenomen (1). Dit was tot voor kort ook in Nederland het geval, waarbij deze trend verschillende 

kenmerken had. De leeftijd van de eerste alcoholconsumptie nam af, de hoeveelheid consumptie op nog 

jonge leeftijd nam gemiddeld toe en het buitensporig gebruik van alcohol door sommige jongeren nam 

grotere vormen aan (2). Deze trend was niet specifiek voor Nederland, omdat die ook is waargenomen 

in andere Westerse landen, zoals Zwitserland en Australië. (3,4). Er zijn verschillende soorten 

verklaringen voor deze trends. De toename van de koopkracht hoort daar zeker bij, maar ook 

veranderingen in de maatschappij kunnen onderliggende oorzaken zijn (1-5).  

Rond het midden van de jaren ’90 was er een plotselinge en sterke toename van de consumptie van 

zoete zwak-alcoholhoudende dranken door jongeren. Veel fabrikanten produceren sindsdien diverse 

premix drankjes (zoals alcopops), likorettes en inmiddels ook verschillende smaakjes-bieren (6). 

Dergelijke producten zijn voor jongeren in de praktijk vaak eenvoudig verkrijgbaar en een groot deel 

van de jongeren consumeert ook nu nog frequent dergelijke zoete zwak-alcoholhoudende producten. 

Nieuwe trends zijn in opkomst, waarbij het ‘zelf-mixen’ van vruchtensappen en frisdranken met sterke 

drank belangrijker lijkt te worden (6). 

Kinderen onder de tien jaar en jonge tieners houden vrijwel nooit van de smaak van alcohol. Ook 

vinden zij meestal de geur onprettig, evenals de irritatie van de neus en mondholte bij consumptie (6). 

‘Leren drinken’ bestaat al sinds jaar en dag, waarbij de meeste tieners starten met ‘nippen’ in huiselijke 

kring of met vrienden (8,9). Mixdrankjes en alcoholproducten met een smaakje lijken een ‘oplossing’ 

te zijn voor de alcohol smaakaversie van jongeren. Zoete smaak wordt door jongeren vrijwel altijd al 

vanaf de geboorte gewaardeerd, en de combinatie van zoet met alcohol blijkt populair. In premix 

drankjes wordt meestal niet alleen zoet, maar ook zuur en bitter gecombineerd met de alcohol. Deze 

combinatie van smaken blijkt grote aantrekkingskracht te hebben op jongeren, in het bijzonder op 

jonge meisjes. De zoete zwak-alcoholhoudende dranken lijken het gemakkelijk te maken om de 

overstap te maken van de consumptie van alcoholvrije sappen en dranken naar alcopop producten (10). 

Daarbij is het de vraag of zoetkracht van de alcoholdrankjes de producten zo aantrekkelijk maakt, of 

dat de onderdrukking van de alcoholsmaak dominant is.  

 

Vraagstelling:  

Beleidscontext. Het Kabinet heeft in de Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid van 20 november 2007 

aangegeven drempels tegen zoete alcoholhoudende dranken op te willen werpen. Het gaat het Kabinet 

daarbij om het verhogen van de consumentenprijs en om het tegengaan van de beschikbaarheid van alle 
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zoete zwak-alcoholhoudende dranken, waaronder premixdranken, likorettes, zoete bieren, zoete wijnen 

(port, sherry), ciders etc. Jongeren zijn een doelgroep om alcoholgebruik te beperken. Dit is niet alleen 

vanwege het feit dat lichamelijke effecten bij jongeren ernstiger kunnen zijn dan bij volwassenen, maar 

ook dat alcohol-afhankelijkheid en verslaving zich al bij jongeren kunnen ontwikkelen. In de 

Hoofdlijnenbrief wordt de inzet van het prijsinstrument – bij voorbeeld fiscale maatregelen – expliciet 

genoemd.  Omdat accijnsmaatregelen op alcohol generiek zijn, en niet specifiek voor gezoete dranken, 

is de vraag onderzocht of er een bijzondere belasting geheven zou kunnen worden op basis van de 

zoetkracht van alcoholhoudende producten  

Dit rapport. In de onderhavige studie staat de ontwikkeling van alcohol en zoete smaak bij jeugdigen 

centraal. Verwoord wordt hoe smaakaversie en –waardering van de alcoholsmaak wordt ontwikkeld, en 

hoe dit zich verhoudt met zoetkracht van drankjes.  

 

In vervolg rapportages zal ingegaan worden op de aard en hoeveelheden zoetstoffen in zoete zwak-

alcoholhoudende dranken in Nederland (briefrapport 340400001), en op de mogelijkheden om 

zoetkracht te gebruiken voor beleid op het gebied van zoete zwak-alcoholhoudende dranken die 

populair zijn bij jongeren (briefrapport 340400002).  
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2 Smaak en smaakontwikkeling  
 

2.1  De fysiologie van zoete smaak 

 

Pasgeborenen vinden een suikerdrank lekkerder dan water (11), en al na 6 maanden is er verschil waar 

te nemen in de preferentie van zoete smaak (12, 13). Bij smaak en smaakpreferentie spelen zowel 

genetische aanleg als ontwikkeling tot volwassenheid een belangrijke rol. Voorkeur voor zoete smaak 

kent een zekere mate van genetische pre-dispositie (14, 15). De waarneming van zoetigheid wordt 

veroorzaakt door de interactie van sucrose of een andere zoete stof met twee varianten (varianten 2 en 

3) van de ‘Taste Receptor Type 1’ heterodimeer (afgekort TAS1R2/TAS1R3), wat een biologische 

smaakreceptor is in de smaakpapillen van de mondholte,  tong en het gehemelte. Genetisch komt dit 

humane eiwit zeer goed overeen met de TAS-eiwitten van knaagdieren, waardoor aangenomen mag 

worden dat smaakonderzoek met knaagdieren hoge relevantie heeft voor extrapolatie naar de mens. 

Veel onderzoek naar smaakpreferenties is dan ook gedaan met knaagdieren. Zowel bij mensen als bij 

knaagdieren komen er in de coderende genen verschillende vormen voor die resulteren in kleine 

variaties in de TAS- en TAS-eiwitten. In verschillende studies werden verschillen gevonden in zoete 

smaak preferentie bij muizen en verschillen in neurologische reacties en gedragsreacties op zoetigheid, 

die samen hingen met deze TAS en TAS-eiwitten (16, 17). Er werd echter geen verschil waargenomen 

door Delay c.s. (18) in de waarnemingsdrempel voor sucrose bij muizen met verschillende genetische 

achtergrond. Zhang c.s. toonden in mannelijke personen recent aan dat de waarnemingsdrempel voor 

zoet in dranken lager is bij een hogere dichtheid van smaakpapillen (19).  

Bij mensen is de mate waarin genoten werd van zoetigheid alsmede de frequentie van zoetconsumptie 

in relatie tot genetica, onderzocht door Keskitalo c.s.(20). Zij vonden dat niet zozeer verschillen in de 

genen die coderen TAS-receptoren, maar andere genen correleerden wel met verschillen in 

zoetwaardering. Met name verschillen in het DNA in een gebied op chromosoom 16 leken te correleren 

met zoetappreciatie en consumptiefrequentie. Het is echter niet bekend in welke mate zoetpreferentie 

samenhangt met, of juist verschilt van, de preferenties voor andere smaken. Studies van Moskowitz c.s. 

(21) gaven al aan dat zoetwaarneming niet hetzelfde is als zoetwaardering. Vaak wordt, net als in 

knaagdierstudies, bij toenemende zoetkracht van bijvoorbeeld sucroseoplossingen een toename 

gevonden met hedonische waardering door proefpersonen tot aan een bepaald punt, waarna een sterke 

daling optreedt van de waardering bij toenemende zoetkracht. Dit is gevonden met verschillende 

soorten zoetstoffen en in verschillende soorten dranken. Proefpersonen zijn meestal goed in staat de 
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zoetkracht van een bepaalde soort oplossing in te schatten (22), maar tussen proefpersonen bestaan 

genetische verschillen in de beleving van smaakintensiteit en voorkeur (23). De zoetkracht van 

verschillende soorten oplossingen, waarin ook andere smaakstoffen zijn verwerkt, kan veel moeilijker 

worden ingeschat, waardoor zoetkrachtvergelijking van oplossingen niet goed mogelijk is op basis van 

smaakpanels Powers (24). Zoetintensiteit (concentratie in de oplossing) verhoudt zich niet evenredig 

met de perceptie van zoetheid. Daar komt volgens deze onderzoekers bij dat synergistische effecten 

(het gecombineerde effect is meer dan de som van de aparte effecten) bij zoetstoffen in de literatuur 

gedocumenteerd zijn (25). Labbe c.s. (26) voegen daar aan toe dat zelfs toevoegingen aan een zoete 

sucroseoplossing van additionele zoetstoffen in concentraties die zelfstandig niet waarneembaar zijn en 

de zoetkracht van de mengseloplossing verhogen. Daarbij geven zij aan dat deze interactie ook via het 

reukorgaan kan verlopen bij concentraties onder de waarnemingsdrempel. Inoue c.s. (27) toonden bij 

ratten aan dat verschillende klassen van zoetstoffen resulteren in dezelfde fysiologische reactie bij de 

dieren. Genetische verschillen in de genen die coderen voor de TAS-eiwitten hadden ondermeer 

invloed op de zoetwaarneming van niet-nutriële zoetstoffen als saccharine, acesulfame-K, sucralose, 

SC-45647 en suikers (sucrose, maltose, glucose en fructose). Ook zoetrespons van suiker-alcoholen, 

zoals erythritol en sorbitol, was afhankelijk van het genetisch samenstelling van de TAS-genen bij 

ratten. Voor niet-zoete stoffen werd geen invloed van genetische variatie van de TAS-genen gevonden, 

maar ook niet voor de zoete glucose-polymeren als polycose en malto-oligosacchariden. Voor zoete 

aminozuren werd soms wel (D-tryptofaan, D-fenylalanine en L-proline) en soms niet (L-glutamine, L-

threonine, L-alanine en glycine) een relatie gevonden met genetische samenstelling van de TAS-

eiwitgenen. Deze complexiteit kan voor mensen betekenen dat combinaties van zoetstoffen sterk 

verschillende effecten hebben op de waarneming van zoetigheid van drankjes. Zoetkracht van mengsels 

van zoetstoffen zal dus erg moeilijk kwantificeerbaar zijn. 

 

2.2 De ontwikkeling van zoete smaak vanaf geboorte en de relatie van 
suikerconsumptie met energie-inname. 

 

Zoete zwak-alcoholhoudende dranken zijn vooral populair bij jongeren. De preferentie voor zoet is 

sterker bij kinderen dan bij volwassenen (22, 28). De wetenschappelijke achtergrond hiervan is echter 

niet volledig duidelijk, al is aangetoond dat kinderen van 8-10 jaar een hogere zoetvoorkeur hebben dan 

tieners van 14-16 jaar, en dat die tieners zoet aangenamer vinden in drankjes dan jong-volwassenen 

tussen de 20 en 25 (28). Bijzonder zoete dranken worden door kinderen nog wel lekker gevonden, maar 

niet meer door adolescenten en volwassenen. In recent onderzoek onder kinderen met gemiddeld hoge 
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en gemiddeld lage zoet-voorkeuren vonden Coldwell c.s. (29) geen systematische verschillen in een 

aantal verschillende fysiologische parameters. In de studie werd gekeken naar mogelijk relaties tussen 

een breed scala van bloedhormonen, biomarkers van botgroei, puberteitsfase en eetgedrag, alsmede 

naar waarnemingsdrempels en ervaren intensiteit van de sucrose-smaak. Slechts voor een bepaalde 

marker van de botgroei en de leptine plasmaconcentratie werd er een correlatie gevonden met 

zoetvoorkeur. De resultaten suggereren dat de zoetvoorkeur bij pubers afneemt als ze niet meer snel 

groeien. De consumptie van suikers draagt zowel bij kinderen als bij volwassen meestal in belangrijke 

mate bij aan de totale calorische inname per dag. Bij kinderen dragen suikers procentueel meer bij aan 

de energie-inname dan bij volwassenen. Echter, zoals ondermeer eerder in Ierland was waargenomen 

(30), blijkt de absolute hoeveelheid suikeropname per dag bij kinderen vanaf 12 jaar niet veel te 

verschillen met die van oudere adolescenten en volwassenen. Ook uit andere studies blijkt de 

suikerinname stabiel in de ‘range’ te liggen van 110-140 gram per persoon per dag. Omdat 

volwassenen meer calorieën via andere bronnen binnenkrijgen, is de procentuele inname via 

suikerconsumptie bij kinderen dus hoger. Opmerkelijk is echter dat in kwantitatief opzicht de 

suikerinname per persoon per dag na de puberteit niet terugloopt, terwijl de zoetpreferentie wél minder 

wordt.  

De energie-inname via alcoholhoudende producten bleek in de studie van Joyce c.s. (30) bij 

volwassenen zeer veel groter dan bij kinderen. In de studie is echter geen aandacht geschonken aan 

zoete zwak-alcoholhoudende dranken. Malik c.s. (31) toonden aan dat jongeren die zoete 

alcoholhoudende producten consumeren een grotere totale calorische inname hebben.  

De zoete smaak van producten in combinatie met de waardering voor zoetigheid speelt wel een rol, 

maar is in algemene zin niet een overheersende factor in de selectie van voedingsproducten door 

volwassenen volgens Mattes en Mela (32) en anderen. Volgens Drewnowski (33) is zoete smaak van 

producten voor kinderen juist wel een dominante factor, dit in combinatie met de ‘bekendheid’ van het 

product. Bij deze ‘bekendheid’ speelt ook vet een belangrijke rol. Zoete en vette producten zijn voor 

jonge kinderen en tieners zeer aantrekkelijk en volgens Drewnowksi en Greenwood (34) ook 

‘aangeboren’. Schaal c.s. (35) wijzen er op dat de zoet-vet combinatie die ook karakteristiek is voor 

moedermelk misschien wel de dominante factor is in de eerste moeder-kind communicatie, en derhalve 

essentieel is voor overleving. De herkenning en waardering van zoet en vet moet daarom diep 

geworteld zijn in de hersenen van zoogdieren, inclusief het brein van de mens. Hayes en Duffy (36) 

toonden ook bij volwassen aan dat de combinatie zoet en vet erg gewaardeerd wordt, vooral door 

mannen. Cook c.s. (37) voegen daar aan toe dat ook de “substantie” van een product bijdraagt aan de 

ervaren smaakintensiteit van zoetstoffen, waarbij zij in het bijzonder keken naar de stroperigheid van 

producten.  
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2.3 Zoete smaakvoorkeuren en smaakverschillen  

In onderzoek naar de waardering van zoete smaak wordt veelal gebruik gemaakt van smaakpanels die 

verschillende producten proeven en vervolgens een numerieke score geven van de smaak (bij 

voorbeeld van zoetkracht). James c.s. (38) onderzochten de zoete smaakwaarneming van verschillende 

producten en vonden geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen. Ook vonden zij voor 

verschillende producten geen groot verschil in de manier waarop de zoetigheid van producten werd 

gerangschikt. Uitzondering was de rangschikking van sinaasappelsap waarbij kinderen de zoetigheid 

aanmerkelijk lager scoorden dan volwassenen, terwijl voor eetwaren en voor een sucroseoplossing 

geen of minder verschillen werden gevonden. Wat de waarnemingen betreft, suggereren de 

onderzoekers (38), dat kinderen nog niet in staat zijn om de verschillende smaken in de producten 

adequaat te kunnen onderscheiden. In eerder onderzoek van Enns c.s. (39) leken kinderen een groter 

verschil in zoetkracht van verschillende dranken waar te nemen dan jonge adolescenten en 

volwassenen. De Graaf en Zandstra (22) vinden vergelijkbare resultaten in smaakexperimenten met 

kinderen, tieners en jongvolwassenen, die sucroseoplossingen of sinaasappelsap kregen met 

verschillende hoeveelheden sucrose. De combinatie van zuur met zoet in sinaasappelsap resulteert in 

een lage (of onduidelijke) zoetperceptie bij kinderen (zowel jongens als meisjes), terwijl uit eerdere 

studies bleek dat tieners geen lagere zoetperceptie of waarnemingsdrempel hebben dan volwassenen bij 

sucroseoplossingen (40). 

Hoewel James c.s. (38) vonden dat smaakwaarneming niet geslachtsafhankelijk is, rapporteerden 

Monneuse c.s. (41) dat volwassen mannen een iets hogere smaakwaardering hadden voor 

sucroseoplossingen dan vrouwen. Dit komt overeen met de resultaten van Conner en Booth (42) die de 

appreciatie van suiker in citroendrankjes en verschillende andere studies onderzochten. Vrouwen 

waardeerden in deze studie de zure sinaasappelsmaak van drankjes meer dan mannen. Daarbij wordt 

door de onderzoekers opgemerkt dat volwassen vrouwen over het algemeen meer bezorgd zijn over 

hun gewicht en over gezond leven dan mannen en jongeren, waardoor zij mogelijk bewust proberen 

hun suiker/zoet waardering negatief te corrigeren.  

In het algemeen neemt de smaak af met toenemende leeftijd van volwassenen. Dat lijkt echter 

nauwelijks te gelden voor zoete smaak (43) ook al neemt de waardering van extreem zoete smaak wel 

af (28). Wel kunnen er tijdens het leven allerlei omstandigheden zijn die de (zoete) smaak kunnen 

beïnvloeden; migraine is hiervan een voorbeeld, evenals roken. Heath c.s. (44) toonden aan dat de 

waarnemingsdrempel voor verschillende smaken lager is als de serotonine en noradrenaline 

huishouding in de hersenen uit balans is, zoals bij depressie. Calorisch beperkte diëten en honger 
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versterken de respons op zoetigheid, maar dit is waarschijnlijk vaak niet van groot belang voor de 

meeste jongeren. Nagamura c.s. (45) toonden aan dat met name zoete smaakwaarneming in belangrijke 

mate samenhangt met de plasma leptine concentratie; variaties daarin  tussen personen, en ook variaties 

binnen een personen gedurende dag correleerden met de waarnemingsdrempel van zoete dranken. Bij 

niet-zoete smaken werd deze variatie vrijwel niet waargenomen. Daarnaast speelt bij vrouwen de 

hormonale cyclus een belangrijke rol bij de smaakwaardering voor zoet (46). De waardering voor zoete 

smaak (en ook vet) blijkt in bepaalde mate af te hangen van het moment van de dag en vooral of de 

proefpersoon ‘trek heeft’ of niet. Nadat een maaltijd genuttigd is, worden producten ‘vetter’ en ‘zoeter’ 

ingeschat dan voor de maaltijd (46).  
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3 De smaak van alcohol en effecten van alcohol in 
de hersenen. 
 

3.1 De waardering van alcoholsmaak  

 

Kinderen en tieners vertonen van nature een aversie tegen de smaak van alcohol. Mattes en DiMeglio 

(47) vonden bij vrijwilligers die niet of nauwelijks gewend zijn aan alcoholconsumptie dat de alcohol 

in dranken vooral waargenomen wordt door de smaak van alcohol. Proefpersonen bleken pas bij hogere 

alcoholconcentraties ook irritatie van de neusholte waar te nemen, en bij nog hogere concentraties 

alcohol zelfs te ruiken. Alcohol heeft deels een bittere smaak, hoewel mensen ook een vleug van 

zoetigheid ervaren. Terwijl voor bittere en zoete stoffen verschillende receptoren bestaan in de mond, is 

er intensief onderzoek gaande naar de mogelijke interactie van bitter en zoet signaalgeleiding tussen 

receptoren en de hersenen (48).  

Naar de smaak van alcohol is veel onderzoek verricht, waarbij in vele studies onderzocht is hoe de 

smaakvoorkeur voor alcohol ontstaat. Dit is onderzocht bij mensen, maar eigenlijk vooral bij 

knaagdieren. Ook de meeste knaagdieren vinden de smaak van alcohol in eerste instantie niet 

aangenaam en moeten ‘verleid’ worden om alcoholdrankjes te gaan consumeren door smaak toe te 

voegen of middels speciale beloningen. Gewenning aan de alcoholsmaak treedt echter vaak op; bij 

proefdieren is dit snel, bij mensen duurt het soms jaren.  

Gewenning zowel bij proefdieren als bij mensen, is een eerste stap op weg naar afhankelijkheid en 

verslaving. Het is vaak onduidelijk waar het onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘lekker vinden’ 

en ‘nodig hebben’. Verschillende soorten kwantificeringschalen zijn daarvoor ontwikkeld, maar 

geschikte universele maten zijn voor alcohol moeilijker toepasbaar dan voor andere verslavende 

producten.  

De aversie voor de alcoholsmaak is uitvoerig onderzocht door Duffy, Bartoshok, Drewnowksi en 

medewerkers (49-53). In verschillende studies vinden zij dat alcoholsmaak-aversie vooral bepaald 

wordt door de afkeer van bitterheid. Zij onderzochten dit door na te gaan welke proefpersonen meer en 

welke minder aversie hadden tegen de smaak van 6-propylthiouracil (PROP). Personen die slecht tegen 

de PROP-smaak konden bleken ook meer moeite te hebben met de alcoholsmaak. Deze afkeer bleek 

voor een belangrijk deel fysiologisch verklaard te kunnen worden door de dichtheid van papillen op de 

tong. Ook Goldstein c.s. (54) namen waar dat jongeren meestal bitterheid onprettig vinden en de door 

jongeren ervaren bitterheid, die onderling verschilt, een belangrijke factor is om producten niet lekker 
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te vinden. Zij gaven daarbij tevens aan dat waardering voor bittere smaak leeftijdsafhankelijk mogelijk 

iets toeneemt, terwijl die voor zoete smaak in beperkte mate afneemt (11). Kozlov c.s. (55) vonden bij 

ratten smaakvoorkeurspatronen die overeenkomen met die van mensen. Jonge ratten bleken een sterke 

zoetvoorkeur te hebben en slechts een beperkte voorkeur voor alcoholdrank. Bittere dranken waren 

aanmerkelijk minder populair bij deze dieren. Bij toenemende leeftijd nam de alcoholvoorkeur van de 

ratten toe, terwijl na een bepaalde leeftijd de voorkeur voor zoetigheid weer terug liep. Sterke positieve 

correlaties tussen voorkeuren voor saccharinedrankjes en gezoete alcoholhoudende drankjes bij ratten 

werden ondermeer gevonden door Yoneyama en medewerkers (56), terwijl de correlaties met 

consumptie van ongezoete alcoholdrank marginaal waren. Dat de intensiteit van de zoet- en bitter-

waarneming een belangrijke rol speelt bij alcoholwaardering werd door Blednov c.s. (57) aangetoond 

in een muizenstudie. Door het selectief uitschakelen van delen van de zoetwaarneming toonden zij aan 

dat de waarneming van bitter (en de aversie daarvoor) afhankelijk was van genetische samenstelling 

van eiwitten die betrokken zijn bij de smaakwaarneming. Als zij specifiek genen uitschakelden die 

betrokken zijn bij de zoete-smaak-waarnemning (Gnat3, Tas1r3 en Trpm5) vonden zij significant 

lagere inname van alcohol bij de muizen. Deze muizen vertoonden verder geen andere fysiologische 

reacties op alcoholconsumptie dan muizen die een sterkere alcoholvoorkeur hadden. Goodwin c.s. (58) 

en Goodwin en Amit (59) vonden in een studie met verschillende soorten ratten dat de relatie tussen 

zoetvoorkeur en alcoholgebruik niet hetzelfde is voor verschillende soorten. Zij vonden voor sommige 

soorten ratten dat gevoeligheid voor bitter een betere voorspeller is voor alcoholgebruik en 

alcoholvoorkeur. Scinska c.s. (60) toonden bij mensen aan dat door toevoeging van suiker aan een 

bittere quinine-drank de smaakgelijkenis met alcohol toeneemt.  

  

  
 

3.2 Effecten van alcohol en zoete smaak in de hersenen  

 

Verslaving en afhankelijkheid aan alcohol, drugs en andere stimulantia is voor een belangrijk deel een 

uiting van verstoorde dopamine (DA) huishouding in het mesolimbisch systeem van de hersenen. Het 

vrijkomen van DA wordt gestimuleerd door het gebruik van alcohol, een drug of een andere stimulus 

en geeft in de hersenen een aangename beloningsreactie (61). Overstimulatie zorgt er echter voor dat de 

basale huishouding van DA in de hersenen wordt verstoord en dat herhaalde stimulering op moet 

treden omdat er anders DA tekorten ontstaan in de hersenen die resulteren in 

ontwenningsverschijnselen; tolerantie als kenmerkend element van verslaving. Zhang en Kelly (62) 
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toonden in een rattenstudie aan dat de nucleus accumbens waarschijnlijk het centrum is waar ethanol 

inwerkt op het lichaamseigen opioide systeem. Dit hersencentrum speelt daarmee waarschijnlijk een 

sleutelrol bij het gevoel van verzadiging en waardering bij de consumptie van voedsel en alcohol. Ook 

McBride en Li (63) en Woods c.s. (64) en Filbey c.s. (64) wijzen op de belangrijke rol van het 

endogene opoïde systeem in de hersenen bij de activering van de beloningsrespons. In eerdere studies 

rapporteerden ondermeer Becskowkska c.s. (66) en Touzani c.s. (67) dat het endogene opioïde systeem 

in rattenhersenen sterk geactiveerd werd door zoete drankjes. Dum c.s. (68) en Getto c.s. (69) toonden 

hetzelfde al meer dan 20 jaar geleden aan bij mensen.   

Alcoholconsumptie geeft in de hersenen aanleiding tot verschillen responsen die niet noodzakelijk met 

elkaar samenhangen (70, 71). Overmatige alcoholconsumptie geeft aanleiding tot dronkenschap, en 

mildere consumptie tot gematigder effecten, ongeacht of de drinker alcohol lekker vindt. Bij herhaald 

gebruik kan afhankelijkheid of verslaving optreden, zeker als er ook andere gedrags- en sociale 

factoren in het spel zijn. Blootstelling van adolescenten aan alcohol kan ten opzichte van blootstelling 

van volwassenen extra effecten teweeg brengen omdat de hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. 

McBride c.s. (71) benadrukken de risico’s van alcoholgebruik voor de ontwikkeling van hersenen bij 

jongeren. Bovendien geven zij aan dat uit rattenstudies is gebleken dat de startleeftijd waarop 

alcoholgebruik ‘aangenaam’ wordt gevonden onder meer bepaald wordt door een aantal factoren in de 

hersenen zoals a) de dichtheid van serotonine -1A receptoren in de hersenen, b) de dichtheid van 

dopamine D2-receptoren, c) hogere functionele activiteit van verschillende limbische systemen en 

gebieden in de cortex en de hippocampus, en d) de gevoeligheid voor stimulering door een lage dosis 

alcohol.  

Bie c.s. (72) toonden aan dat in ratten die herhaaldelijk aan alcohol werden blootgesteld nieuwe 

eiwitten (delta opoid receptoren) werden aangemaakt in het centrale deel van de amygdala. Dit deel van 

de hersenen speelt een belangrijke rol bij alcoholafhankelijkheid en verslaving. Opmerkelijk was dat in 

ratten die niet blootgesteld waren aan alcohol deze eiwitaanmaak niet werd aangetoond. Blootstelling 

was dus cruciaal voor de ontwikkeling van deze respons in het beloningscentrum van de hersenen. 

Appreciatie van de alcoholsmaak speelt bij deze biologische reactie waarschijnlijk helemaal geen rol; 

alcoholconsumptie op zich was voldoende.  

Avena c.s. (73) argumenteren ook dat extreme consumptie van suikers en vet tijdens één sessie (binge 

eating) kan resulteren in activeren van dezelfde mechanismen in het mesolimbisch systeem, en dat vet- 

en zoetconsumptie verslavende karakteristieken heeft. In het bijzonder wordt overmatige 

zoetconsumptie, anders dan overmatige vetconsumptie, aangemerkt als een risicofactor die 

onthoudingsverschijnselen kan opwekken door beïnvloeding van de DA huishouding in de hersenen. 

Corwin en Grigson (74) wijzen er wel op dat deze ‘verslavende’ eigenschappen van zoetstoffen vooral 

in beeld komen bij overmatige (‘binge’) consumptie. Cannon en Bseikri (61) onderstrepen het belang 
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van dopamine bij de beloningsrespons van alcohol, drugs en van ‘gewone’ producten zoals voedsel, 

sociale interactie. De beloningsrespons in de hersenen door suikerconsumptie is volgens hen goed 

gedocumenteerd. Zij wijzen er echter op dat op dat dopamine niet de enige neurotransmitter is die zorgt 

voor een beloningsrespons van suiker in de hersenen.  

In een rattenstudie is aangetoond dat dieren die gewend waren aan bier, bier-achtige drankjes of 

sucroseoplossingen vergelijkbaar ontwennings- en zoekgedrag vertonen indien deze vloeistoffen ze 

worden onthouden. McGregor c.s. (75) schrijven dit toe aan een overlappend werkingsmechanisme in 

de hersenen dat niet specifiek is voor één type verslaving. Perry en medewerkers (76) toonden in 

studies met ratten aan dat genetische voorkeuren voor saccharine correleren met hoge voorkeur voor 

druginname. Dit geldt niet alleen voor de inname van alcohol, maar ook voor de potentiële inname van 

bijvoorbeeld cocaïne.  Krahn c.s.  (77) vonden in een humane studie dat zware drinkers (afhankelijk 

van alcohol) een veel grotere sterke-zoet-voorkeur hebben dan lichte drinkers. Janowsky c.s. (78) 

vonden een sterk verhoogde zoete smaak preferentie bij cocaïne verslaafde- of afhankelijke gebruikers. 

Woods c.s. (64) toonden in rattenstudies aan dat er belangrijke overlap en tevens verschillen zijn in de 

beloningsrespons van alcohol en sucrose in de hersenen. Dit suggereert dat de ‘beloningscentra’ in de 

hersenen voor zoet, alcohol en mogelijk ook andere genotmiddelen met elkaar in contact staan en 

samenhang vertonen. Daarnaast wordt duidelijk dat (genetische) verschillen in gevoeligheid sterke 

invloed hebben op het uiteindelijk resulterende consumptiegedrag. 

 

In verschillende studies met ratten (onder meer in ref 79-84) is aangetoond dat andere 

consumptiepatronen en grotere alcoholconsumptie optreden wanneer alcoholhoudende dranken (tot 

10% alcohol) worden gecombineerd met suikers (3% - 10%) of andere smaken (80). Met name de 

sterkere neiging tot self-dosing is goed gedocumenteerd, evenals het versterken van 

‘onthoudingsverschijnselen’ en verlies van controle. Rogowski c.s. (84) toonden echter met ratten aan 

dat het hierbij waarschijnlijk vooral gaat om de alcoholconsumptie-initiatiefase. Alleen ratten die niet 

gewend waren aan alcohol consumeerden aanmerkelijk meer drank als naast de alcohol (8%) ook 

aanzienlijke hoeveelheden (tot 80 g/l) sucrose aan de drank was toegevoegd. Ratten die inmiddels aan 

alcohol gewend waren vertoonden geen consumptieverschillen meer tussen wel, of niet, gezoete 

dranken. Vergelijkbare resultaten werden gerapporteerd door Carrillo c.s. (81). Diaz-Granados en 

Graham (85) toonden aan dat bij adolescente muizen zeer lage alcoholblootstelling zorgde voor 

beperking van alcoholaversie in de post-adolescente periode. Hierbij werd met name sterke 

aversievermindering waargenomen als er af en toe blootstelling aan lage hoeveelheden alcohol was. 

Deze neurobiologische gedragsbeïnvloeding bij muizen zou een goede verklaring kunnen geven voor 

het principe van ‘nippen’ van kinderen om alcohol te leren drinken. Diaz-Granados en Graham (85) 

wijzen er wel op dat vroege gewenning aan alcoholsmaak de basis zou kunnen vormen van alcohol-
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gerelateerde gezondheidsproblemen en verlagend kan werken op de leeftijd waarop alcoholmisbruik 

kan ontstaan.  

In een uitvoerige review is aangetoond dat er een sterk verband is tussen zoetvoorkeur en overmatig 

alcoholgebruik; deze relatie is gevonden bij mensen en bij knaagdieren (86). Excessieve voorkeur voor 

zoetigheid correspondeert sterk met overmatig alcoholgebruik en omgekeerd wordt vaak bij 

alcoholisten een zeer sterke zoetvoorkeur aangetroffen.  

3.3 Andere factoren die aandacht voor alcohol in de hersenen 
stimuleren 

 

In recente psychologische studies naar ‘alcohol attentional bias’ bij drie groepen alcoholconsumenten 

met verschillende drinkpatronen bleek dat zowel de bewuste als de onbewuste aandacht voor 

alcoholhoudende producten zeer veel groter is bij zware drinkers dan bij gematigde drinkers (87, 88). 

Zware of frequente drinkers kiezen volgens deze auteurs vaak niet bewust voor alcoholconsumptie. 

Ook Drobes c.s.  (89) en anderen wijzen op het automatisme in alcoholconsumptie, waardoor dus niet 

bewust gekozen wordt om alcohol te drinken. Hierbij kan het voor de gebruiker zelf ook onhelder zijn 

waarom hij kiest voor consumptie (90, 91). Bewust overmatig drinken gebeurt volgens Cox en Klinger 

(92) vooral bij startende drinkers en hangt samen met ondermeer sociaal imago en persoonlijke 

psychologische gesteldheid. Onbewuste alcoholconsumptie treedt vooral op als gewenning plaatsvindt 

in het gedrag. Consumptie ‘normaliseert’ zich en wordt als zodanig niet meer opgemerkt door de 

drinker. Onderdeel van die ‘normalisatie’ is de onbewuste onevenredig grote aandacht voor 

alcoholhoudende producten. Volgens Robinson en Berridge (93) zorgt herhaalde stimulus van de 

hersenen voor een alcohol-sensitisatie van het brein. Daarbij is volgens deze onderzoekers van groot 

belang dat ook andere breinstimuli die met alcohol geassocieerd worden, dit proces versterken. Zoals 

eerder beschreven kan combinatie met suikerinname onderdeel zijn van een ‘cue’ voor 

alcoholconsumptie, maar evenzeer kan dat de sociale setting zijn waarin geconsumeerd wordt, of zelfs 

productkarakteristieken zoals kleur, geur, verpakking en textuur. Park c.s.  (94) toonden bijvoorbeeld 

met fMRI technieken aan dat alcohol cues (zonder alcoholconsumptie) en abstinentieverschijnselen 

samenhingen met activering van verschillende hersencentra. Vergelijkbare resultaten zijn recent 

gepubliceerd door Schur c.s.  (95) in een studie naar de activering van beloningsgebieden in de 

hersenen. Activering van de hersenstam en verschillende hersengebieden werd gevonden als alleen 

foto’s en afbeeldingen werden getoond van voedingsmiddelen, waarbij de meeste activering optrad bij 

hoog-calorische (vette) producten. In een andere studie resulteerde het ontwikkelen en aanbieden van 

‘alcohol cues’ in een veel sterkere wens tot drinken, en in een sterke toename van daadwerkelijke 
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consumptie (96, 97). Onderdeel van de incentive-sensitisation theorie van Robinson en Berridge (93) is 

dat feitelijke alcoholconsumptie de drijvende kracht is achter de consumptiebehoefte. 

Trainingsprogramma’s gericht op het verminderen van de ‘alcohol attentional bias’ (87) of het 

interveniëren in cues (91) kunnen helpen de alcoholconsumptie te verminderen, en de consumptie 

behoefte te onderdrukken. Bij het starten van alcoholgebruik door de consumptie van zoete drankjes 

worden waarschijnlijk cues geactiveerd die te maken hebben met zoetconsumptie. Door incorporatie 

van beperkte hoeveelheden alcohol in deze cues van zoetconsumptie kan gewenning aan alcohol 

ontstaan waardoor zich tegelijkertijd mogelijk een nieuwe alcohol cue ontwikkelt. 
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4 Zoete zwak-alcoholhoudende dranken en 
jongeren 
 

Het is niet duidelijk of jongeren altijd bewust kiezen voor alcoholconsumptie (zie paragraaf 3.3). 

Rationeel zullen vrijwel alle jongeren weten dat er alcohol zit in gezoete zwak-alcoholhoudende 

producten. Op basis van ‘imago’ zal dit in het sociaal gedrag consumptiebevorderend kunnen werken. 

Marketing van producten speelt hierbij een zeer belangrijke rol volgens Smith c.s. (3) en anderen. De 

fysiologische signalering van alcoholinname kan echter een andere zijn. Zonder zoetigheid kan 

alcoholconsumptie gehinderd worden vanwege de smaakaversie voor alcohol. Als deze smaakaversie 

echter wordt onderdrukt, en wordt overheerst door de zoete smaak die wel geapprecieerd wordt, dan 

kan ‘onbewuste’ alcoholconsumptie plaatsvinden. Dit laatste wordt normaal vooral gezien bij zware 

drinkers (87-91). 

Onervaren drinkers kiezen waarschijnlijk vaker bewust voor alcoholhoudende producten en moeten 

meestal nog wennen aan de smaak (92). Uit de studie van Hasking en medewerkers (98) onder 371 

studenten bleek dat veruit de meeste studenten niet in staat waren de alcoholpercentages van normale 

drankjes in te schatten. Bovendien bleken de meeste studenten weinig idee te hebben welke korte 

termijn effecten dergelijke dranken zouden kunnen hebben. Jong-volwassenen die wel een redelijke 

ervaring hadden met alcoholconsumptie waren in een studie van Segal en Stockwell (99) niet in staat 

alcoholpercentages in bier goed in te schatten. Het maakte mannelijke studenten niet uit of zij bier 

dronken met 3,8% alcohol of 5,3%. De drinksessies waren even gezellig en de proefpersonen waren 

niet in staat aan te geven wat het sterkere bier was. De twee bieren hadden helaas niet dezelfde smaak, 

waarbij de proefpersonen het sterkere bier wel voller van smaak vonden, maar dit niet konden 

toeschrijven aan het alcoholpercentage.   

 

Alcohol in zoete zwak-alcoholhoudende dranken geeft in gezonde mensen dezelfde effecten als andere 

alcoholhoudende dranken. De opname en het metabolisme van de alcohol vertoont geen significante 

verschillen. Hey c.s.  (100) vonden wel dat bij sommige personen de totale alcoholopname in het bloed 

bij alcopop-consumptie soms lager is dan uit niet-zoete producten, wat waarschijnlijk samenhangt met 

de aanwezigheid van hoge suikergehalten in de producten (> 80 g sucrose/liter). Zij suggereren dat dit 

verklaard kan worden door enerzijds de invloed van (lage) zuurgraad van sommige alcopops op de 

snelheid waarmee de maag zich leegt, en anderzijds de mogelijke stimulatie van de alcoholafbraak in 

de lever door de aanwezigheid van grote hoeveelheden sucrose. Hoge bloedglucose en insuline 

waarden na alcopop-consumptie werden in gezonde vrijwilligers aangetoond door Gronbaek c.s.  (101) 

wat van groot belang is voor diabetici.  
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I 

Zoete zwak-alcoholhoudende dranken zijn karakteristiek door de aanwezigheid van grote hoeveelheden 

suikers en ander zoetstoffen die de producten aantrekkelijk maken voor jongeren (briefrapport 

340400001). Sterke smaakeffecten zijn er ook van zure smaakstoffen. In veel zoete zwak-

alcoholhoudende dranken wordt citroenzuur gebruikt (en andere zure smaakstoffen, waaronder 

vitamine C) die de producten niet alleen schadelijk maakt voor bijvoorbeeld tanderosie (102, 103) maar 

ook de alcoholsmaakaversie kan onderdrukken. Munro en Learmonth (104) wijzen op het risico dat 

fabrikanten ook inspelen op een andere productvoorkeur van jongeren: vette melkproducten. 

Internationaal zijn er voorbeelden dat fabrikanten reguliere melkproducten op de markt willen brengen 

waaraan alcohol is toegevoegd. Uit het onderzoek van Copeland c.s. , 2007 (10) is duidelijk geworden 

dat jongeren ook bij dit soort producten niet goed in staat zullen zijn alcoholconsumptie goed in te 

schatten omdat de smaak van alcohol wordt beïnvloed door de andere bijdragen aan de totale smaak. 

Zij vonden in een studie met vrijwilligers in de range van 12-30 jaar dat in het algemeen acceptatie van 

alcoholsmaak toeneemt met de leeftijd. Echter, acceptatie van alcohol in mixdranken was opmerkelijk 

goed op jonge leeftijd. Bijvoorbeeld bij een waarderingsranking door 12/13 jarigen van smaak 

(likability) van 0 tot 7, scoorde een alcopop op basis van chocolademelk ongeveer op 5, vergelijkbaar 

met een rum-alcopop op basis van frisdrank als de smaakpanelleden geblinddoekt waren. . 

Chocolademelk zelf scoorde net boven de 6 als de panelleden konden zien wat zij dronken. Wodka en 

rum (met hetzelfde alcoholpercentage) scoorden in alle gevallen aanmerkelijk lager: tussen de 2,5 en 

3,5. Voor alcopops op basis van softdrinks werd bij 12/13 jarigen nog wel gevonden dat alcoholvrije 

softdrinks populairder waren dan de alcopops. Met toenemende leeftijd nam echter de waardering voor 

alcoholvrije softdrinks af, en die voor alcoholhoudende softdrinks toe. Vanaf de leeftijd van 16/17 zijn 

geen verschillen in waardering te vinden. Bij softdrinks en alcopops op basis van cola-smaak werd 

gevonden dat mannen en jongens een grotere waardering voor de smaak hadden dan vrouwen en 

meisjes. In zijn algemeenheid werd in deze studie gevonden dat de geteste vrijwilligers goed in staat 

zijn aan te geven dat er alcohol in de drankjes aanwezig was. Van volledige smaakmaskering van de 

alcoholsmaak of geur was dus geen sprake, maar wel van onderdrukking van de alcoholsmaakaversie.   

 

De interactie tussen zoete smaak van drankjes en alcoholgebruik is onderzocht bij ratten in 

verschillende studies. Tamplier en Quintanilla (105) bij voorbeeld toonden twee belangrijke dingen 

aan. Ten eerste resulteerde toevoeging van de zoetstof saccharine aan alcoholdrankjes in een forse 

toename van de consumptie bij ratten met, en ratten zonder, voorkeur voor alcohol. Bij ratten met een 

alcoholvoorkeur resulteerde dit in een stabiel verhoogde alcoholconsumptie, ook als na enige tijd 

saccharine niet meer werd gebruikt in de drankjes. Gewenning op een hoger consumptieniveau was dus 

het resultaat. Bij ratten zonder alcoholvoorkeur (aversie) trad dit niet op. Nadat de 
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saccharinetoevoeging werd gestopt nam de alcoholconsumptie af naar een normaal niveau. In deze 

gevallen had de saccharine dus vooral een effect op de (tijdelijke) onderdrukking van aversie. Huckle 

c.s. (5) vonden in een onderzoek onder 7201 jongeren tussen de 14 en 24 jaar, dat vooral bij meisjes in 

de jongste groep (14-17 jaar) alcoholgebruik in belangrijke mate gedomineerd werd door alcopops. 

Niet alleen waren deze producten het meest populair, maar ook zorgden zij voor een toename van het 

totale alcoholgebruik. Gemakkelijker en meer alcohol drinken werd ook gevonden bij alle andere 

groepen jongeren die alcopops consumeerden in de studie, maar voor die groepen bleek bier of wijn 

populairder dan de alcopops.  

Stevenson c.s. (106) benadrukken dat gewenning aan producten een cruciale rol speelt bij consumptie 

van voedsel en dranken. Meer ervaring of gewenning resulteert meestal in meer consumptie. 

Gewenning aan alcopops kan echter volgens hen gehinderd worden als a) de aversie tegen bittere 

smaak of de irriterende werking van alcohol te sterk is, b) de gewaardeerde zoete smaak onvoldoende 

is om aversie en irritatie te onderdrukken, en c) de angst voor nieuwe producten (voedsel neofobie) te 

sterk is. Moderne alcopops voldoen precies aan de eisen die jongeren aan die producten kunnen stellen. 

Niet alleen onderdrukt zoetigheid de aversieve en irriterende eigenschappen van de alcohol, ook  aan de 

basissmaak van de alcopops, namelijk frisdrank, sap of een melkproduct, zijn de jongeren al gewend. 

Doordat de alcohol maar in beperkte mate wordt opgemerkt zal het product met ‘een vertrouwde 

smaak’ worden herkend en zal een neofobische reactie niet ontstaan. Hierbij gaat het dus niet alleen om 

de zoete smaak, maar ook om de herkenbaarheid van de basissmaak. ‘Novelty seeking’ was volgens 

Kampov-Polevoy c.s. (107) in het verleden samen met zoetvoorkeur en geslacht een belangrijke 

voorspeller voor overmatig alcoholgebruik. Omdat bij zoete zwak-alcoholhoudende dranken de neiging 

tot ‘novelty-seeking’ veel minder noodzakelijk is, kan de alcoholconsumptie eenvoudig worden 

genormaliseerd voor zowel mannen als vrouwen. Het toevoegen van beperkte hoeveelheden alcohol 

aan bekende cues voor zoete drankjes kan daarmee de drempel voor frequent alcoholgebruik verlagen 

en de totale alcoholconsumptie bevorderen.   
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5 Conclusies en aanbevelingen 
 

“Drug wanting” in the absence of “drug liking” is de terminologie die soms gebruikt wordt om 

processen van alcohol-sensitisatie en het ontstaan van alcohol-cues samen te vatten (105, 105). Sterke 

nieuwsgierigheid, al dan niet in combinatie met sociale steun of druk, zorgen er meestal voor dat 

jongeren geleidelijk aan toch gaan drinken.   

De smaak van alcohol is voor jongeren meestal ‘nieuw’. Naast dat nieuwe smaken veelal een 

neofobische reactie kunnen veroorzaken, is ook de bittere component in de smaak voor jeugdigen 

meestal niet aangenaam. De combinatie met de bijkomende irritatie van de mondholte tijdens het 

drinken zorgt meestal voor een aversie tegen alcoholconsumptie die typisch is voor kinderen en jonge 

tieners. Door te leren ‘nippen’ en kleine hoeveelheden aangelengde alcoholdrankjes te gebruiken trad 

traditioneel gewenning aan de alcoholsmaak op, waardoor oudere tieners en volwassenen de 

smaakaversie leerden onderdrukken en reguliere alcoholconsumptiepatronen ontstonden.  

Suikers en andere zoetstoffen worden door jeugdigen daarentegen meestal wel sterk gewaardeerd als 

smaakstof van voedingsproducten en dranken. Deze smaakvoorkeur is al aanwezig bij de geboorte en 

neemt in de loop van het leven nauwelijks af. Wel worden er in de loop van het leven ook andere 

smaakvoorkeuren ontwikkeld.  

De smaakvoorkeur voor zoet en bitter verschilt niet systematisch tussen mannen en vrouwen, hoewel er 

wel grote individuele verschillen kunnen bestaan.  

Bij zoete zwak-alcoholhoudende dranken wordt de zoete smaak gecombineerd met die van alcohol. 

Hoewel de alcoholsmaak niet geheel wordt gemaskeerd door de zoete smaak, blijkt de zoete smaak wel 

aantrekkelijk te zijn voor jeugdigen. Ook het gebruik van melkproducten als achtergrond voor zoete 

zwak-alcoholhoudende dranken maakt deze producten aantrekkelijk voor jongeren.   

Naast de zoete smaak draagt ook de bekende smaak van softdrinks (zoals cola) voor een belangrijk deel 

bij aan de populariteit van zoete zwak-alcoholhoudende dranken. Gewenning aan die smaken is al veel 

eerder in de jeugd opgetreden en vormt een vertrouwde smaakbasis om een kleine volgende stap te 

nemen in de uitbreiding van smaken door de alcoholsmaak daar aan toe te voegen. Zoete zwak-

alcoholhoudende dranken verlagen de drempel voor alcoholconsumptie, waarbij de neofobische reactie 

voor nieuwe voedingsproducten vrijwel afwezig lijkt te zijn.   

Voor de consumptie van zoete zwak-alcoholhoudende dranken lijkt het element van ‘absence of liking’ 

tamelijk irrelevant geworden omdat de smaak van dergelijke dranken herkenbaar is voor jongeren. 

‘Drug-wanting’ en ‘drug liking’ komen daardoor bij zoete zwak-alcoholhoudende dranken dichter bij 

elkaar te liggen. Dat jongeren meestal zoete zwak-alcoholhoudende dranken nuttigen in een vertrouwde 

sociale omgeving zorgt bovendien ook voor een bijdrage aan het ontstaan van cues voor 
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alcoholconsumptie. Alcoholconsumptie op jonge leeftijd bij zowel jongens en meisjes met een sterke 

voorkeur voor zoete zwak-alcoholhoudende dranken kan daarvan het resultaat zijn. Dat dit niet alleen 

resulteert in vroeger starten, maar ook in verhoogde totale alcoholconsumptie is in verschillende studies 

aangetoond.  

Alcopops worden veel geconsumeerd door jongeren, en de combinatie zoetigheid met alcohol is daarbij 

van belang. Hoe precies de interactie is tussen zoete signaalrespons en alcohol respons in de hersenen 

is vooralsnog niet echt duidelijk. Interacties tussen de beloningscentra is in sommige proefdierstudies 

aangetoond, maar is bij mensen nog onvoldoende onderzocht. Er zijn geen longitudinale studies 

uitgevoerd met jongeren waarin de ontwikkeling van het brein wordt gevolgd, en waarbij de invloed 

van zoet, alcohol en andere beloningscentra in de hersenen in beeld is gebracht. Wel is helder dat ook 

andere beloningscentra in de hersenen, bij voorbeeld van nicotine, interacties vertonen met die van 

alcohol. Hoewel wetenschappelijk nog veel onderzoek nodig is om de complexiteit van de interacties te 

verklaren, is het wel helder dat op het niveau van het individuele brein van een jongere de interacties 

tussen zoet, alcohol, andere drugs, voeding, en mogelijk andere factoren van belang zijn. Om beleid 

gericht op het beïnvloeden van consumptiepatronen van jongeren (waaronder de alcoholconsumptie) 

verder vorm te geven is aanvullend onderzoek naar smaakvoorkeuren, sociale steun en druk, 

weerbaarheid en andere factoren die het keuzegedrag bepalen van groot belang. 
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