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1  https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/arh25-4/255-261.htm
2   https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/is-wine-fine-or-

beer-better/

Een paar drankjes per week kunnen goed zijn 
voor de conditie van hart en vaten: matig 
drinken - niet meer dan een drankje per dag 

voor vrouwen en twee voor mannen - lijkt sommige 
mensen tegen hartziekten te beschermen: het 
verhoogt het goede cholesterol, het verlaagt de 
bloeddruk en het ontspant. Maar een gezond 
dieet en lichaamsbeweging bieden deze voordelen 
ook. En sommige wetenschappers weten niet 
of de positieve effecten komen door het matig 
alcoholgebruik of door een gezonde leefstijl.

ALCOHOL: PAS ZEKER OP
Alcoholgebruik kent vele gradaties (zie 
kader), waarbij aangetoond is dat overdaad 
schaadt. Zwaar drinken kan er bij je cliënt 
niet alleen toe leiden dat de huid minder 
gezond is, ook heeft hij meer kans op ernstige 

Alcohol ontspant en het kent positieven effecten. Dat klopt, maar alleen als je met mate 
drinkt. Die mate verschilt: mannen kunnen meer wegdrinken zonder klachten te 
krijgen dan vrouwen. Maar altijd geldt dat overmatige en langdurige consumptie ervan 
klachten van hart en huid veroorzaakt of verergert. Zowel hoogleraar cardiologie Leonard 

Hofstra als dermatoloog Monia Kharfi belichten de positieve én negatieve effecten ervan.

verlaging van de bloeddruk.“ De cardioloog vult 
aan: “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
matig alcoholgebruik een geringe afname van 
hart- en vaatziekten laat zien(1,2).

WIJN OF BIER?
Tijdens zijn spreekuur krijgt de hoogleraar 
regelmatig de vraag of wijn beter is dan bier. 
Volgens hem zijn er verschillende studies die 
aangeven dat het niet uitmaakt of je wijn, bier of 
een sterke drank drinkt. “Het gaat om het effect 
van de alcohol zelf. Maar de laatste tijd is er wel 
meer aandacht voor de goede stof in rode wijn, 
met name uit de Tannat-druif. Die heeft een 
driemaal hoger positief effect op bloedvatcellen 
ten opzichte van andere druivensoorten. De cellen 
produceren daardoor meer stikstofoxide. Dit is 
een bloeddrukverlager en die zorgt voor een beter 
immuunsysteem.” Zijn advies blijft wel om met 
mate te drinken, ondanks de eventuele gunstige 
werking op de gezondheid: “Alcohol bevat ook 
veel calorieën. Daarom is het zeker niet slim 
om te drinken als je wilt afvallen. Overgewicht 
is daarnaast ook een risicofactor voor hart- en 
vaatziekten. Een (voor vrouwen) tot twee (voor 
mannen) glazen per dag blijft een maximum.”

WEINIG POSITIEFS OVER  
ALCOHOL EN JE HUID
Dermatoloog Monia Kharfi geeft aan geen posi-
tieve effecten van alcohol op de huid te kennen: 
“Natuurlijk is alcohol niet alleen slecht.  
Het kan helpen van het leven te genieten. 

MENU VOOR EEN GEZOND(ER) 
HART EN EEN STRALENDE HUID
Door te veel alcohol kan het lichaam voedings-
stoffen niet goed genoeg absorberen en/of 
afbreken, noch gifstoffen voldoende verdrijven. 
Een dieet met een hoog eiwitgehalte en met 
koolhydratenrijke voedingsmiddelen zouden wel 
een verschil kunnen maken.

Ontbijt:
➤  Omelet met ui, champignons, tuinkers en 

basilicum. Eet hier een havermoutmuffin met 
rood fruit bij.

➤  Kop groene thee en een glas lauwwarm 
citroensap

Lunch:
➤  Pompoensoep
➤  Salade van bladspinazie, een halve avocado, 

zongedroogde tomaatjes en een dressing van 
olijfolie, citroensap en bieslook. 

➤  Glas water en een glas kruidenthee

Diner:
➤  Zalm met peultjes, broccoli, tomaten en linzen
➤  Eventueel een glas rode of witte wijn, altijd met 

een glas water erbij

Tussendoortjes:
➤  Olijven
➤  Stukje pure chocolade (> 72 procent cacao) 

Drinken:
➤  Drink tussendoor voldoende: over de hele dag 

twee liter water (eventueel met een schijfje 
citroen of een takje munt) of kruidenthee. Als 
je een glas alcohol drinkt, neem er dan altijd 
een glas water bij.

En drink je het met mate, dan beperk je de 
schadelijke effecten voor de huid. Neem je 
daarnaast bij ieder glas alcohol een extra glas 
water, dan verminder je het nadeel nog meer.” 
De van oorsprong Tunesische huidspecialist, die 
in Tunis en Parijs als hoogleraar dermatologie 
werkte en nu aan Parkstad Klinieken in onder 
meer Amsterdam verbonden is, vult aan: “Drink 
met mate. En als je regelmatig een paar dagen 
geen alcohol nuttigt, kan de huid zich herstellen. 
Dat is het mooie van dit orgaan: je kunt de 
gevolgen terugdraaien.”  Dat gaat echter niet op 
als je tijdenlang te veel hebt gedronken, dan blijft 
de huid er dof en ouder uitzien: “Alcohol drinken 
droogt de huid uit. Een dag- en/of nachtcrème 
zal dat effect niet verminderen, doordat je van 
binnenuit uitdroogt.”

WATER BIJ DE WIJN
Dokter Kharfi: “Uitdroging van je huid is bij 
alcoholconsumptie het grootste gevaar. Drink je 
te veel en vul je het tekort daarnaast niet met 
water aan, dan maak je minder collageen aan 
waardoor je huid minder soepel en minder stevig 
wordt. Er ontstaan eerder rimpels en bestaande 
worden dieper. Ook vitaminen en hormonen 
werken minder goed als de huid te droog is. 
De huid wordt dof en je lijkt veel ouder dan je 
bent.” Een ander nadeel van te veel alcohol is 
dat het huidziekten verergert: “Alcohol is niet 
de oorzaak van onder meer acne, rosacea of 
psoriasis, maar het verergert deze aandoeningen 
wel. Gelukkig herstelt zich dat weer grotendeels 
als je met het drinken van alcohol stopt.”

SUPPLEMENTEN OF INJECTABLES?
Het heeft volgens de dermatoloog geen zin 
om supplementen te slikken of te vragen om 
huidverbeterende injecties als je te veel drinkt: “Ik 
vind dat zonde van het geld: aan de ene kant zou 
je de huid mooier maken met injectables, maar aan 
de andere kant drink je hem weer lelijk. Met mate 
drinken en een paar dagen stoppen, dat is veel 
effectiever. En natuurlijk voldoende water blijven 
drinken.” Extra vitamine B slikken kan volgens 
dokter Kharfi geen kwaad: “Dit is een vitamine 
die in het algemeen goed is voor de huid.” 
Voldoende slapen helpt eveneens om de huid te 
laten herstellen. “Maar drink je te veel alcohol, 
dan wordt de nacht onrustiger en dat heeft weer 
indirect een negatief effect op de huid.”
Voor meer informatie: www.parkstadklinieken.nl.

Dermatoloog Monia Kharfi: 
“In tegenstelling tot andere organen 

in je lichaam kan je huid zichzelf 
(en de schade ontstaan door te 

veel alcohol) herstellen.”

Professor Leonard Hofstra: “Af en toe een glas rode 
wijn heeft een gunstig effect op de gezondheid van 

hart en bloedvaten.”

HOEVEELHEID ALCOHOL
Matig gebruik van alcohol wil zeggen dat je als 
vrouw niet meer dan een glas per dag drinkt en als 
man niet meer dan hooguit twee. De Gezondheids-
raad geeft echter op basis van de beschikbare  
wetenschappelijke literatuur als advies: “Drink 
geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één 
glas per dag.” Dat geldt voor zowel mannen als 
vrouwen. Ook dokter Hofstra beaamt dat je zeker 
niet te veel moet drinken en dat als je nooit alcohol 
drinkt, het dan beter is er niet mee te beginnen. Je 
wordt een zware drinker genoemd als je minstens 
een keer per week minimaal vier (vrouwen) of zes 
(mannen) glazen alcohol op een dag drinkt. Neem 
je meer dan veertien (vrouwen) of 21 (mannen) 
glazen per week, dan ben je een overmatige  
drinker. 77,3 procent van de bevolking van twaalf 
jaar en ouder drinkt. Daarvan is 11,3 procent een 
zware drinker (bron: CBS 2014). Als je verslaafd 
bent aan alcohol, dan kun je zonder het te nuttigen 
niet meer goed functioneren: het beheerst je hele 
leven. Wil je weten of je alcoholgebruik zorgelijk  
is dan kun je dat online testen op https://www.
jellinek.nl/test-uw-kennis-of-gebruik/test-uw- 
gebruik/test-uw-alcoholgebruik/ (deze test is  

ontwikkeld door de Wereld Gezondheids Organisatie).

gezondheidsproblemen, zoals leverziekte, 
kanker en een maagzweer. Daarnaast lijdt het 
hart eronder. Professor Hofstra: “Regelmatig of 
hoog alcoholgebruik kan allerlei ziekten van het 
hart tot gevolg hebben, het kan de bloeddruk 
verhogen en ervoor zorgen dat het hartritme 
onregelmatig wordt. Dit in tegenstelling tot 
matig gebruik: dat heeft meer een gunstig effect 
op de gezondheid van hart en bloedvaten. Het 
zorgt dan voor een verhoging van het goede 
cholesterol (het DLL-C), een verlaging van 
het LDL-C (het slechte cholesterol) en een 


