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Ingrediënt & Product

“Er zijn veel misvattingen over bier, 
maar een verantwoorde bierconsumptie 
kan passen in een gezonde levensstijl. 
Het Kennisinstituut Bier communi-
ceert over en doet onderzoek naar 
verantwoorde bierconsumptie”, lichtte 
directeur Aafje Sierksma de functie van 
het nieuwe instituut toe. “Verantwoord 
betekent een glas per dag voor vrouwen 
en twee glazen voor mannen”, voegde 
zij er aan toe.

Gezondheidsvoorlichters
De communicatie richt het kennisinsti-
tuut op gezondheidsvoorlichters, zoals 
diëtisten, artsen en verpleegkundigen. 
Doel is om hen te voorzien van informatie 
die toepasbaar is in de praktijk.
Uitgangspunt voor de informatieverstrek-

king zijn de richtlijnen Goede Voeding 
en wetenschappelijke kennis. Waar de 
kennis ontbreekt, doet het bierinstituut 
onderzoeksvoorstellen. Zo werd tijdens 
het minisymposium op 17 juni door 
professor Arne Astrup bekendgemaakt 
dat de Universiteit van Kopenhagen een 

meta-analyse gaat uitvoeren naar de rela-
tie tussen bierconsumptie en de bierbuik.

Geen dikke buik door alcohol
Astrup zette vraagtekens bij het krij-
gen van een dikke buik door veel bier 
drinken. Alhoewel er nog maar weinig 
onderzoek is gedaan, wijzen de uitkom-
sten erop dat een matig alcoholgebruik 
– en dus het drinken van bier, maar ook 
wijn of gedistilleerd – lijkt te bescher-
men tegen het metabole syndroom. Het 
metabole syndroom is een cluster van 
afwijkingen, waardoor het risico toe-
neemt op diabetes, hart- en vaatziekten 
en bepaalde vormen van kanker. Veel vet 
in de buik daarentegen verhoogt juist de 
kans op het metabole syndroom.

Brouwerijsector betaalt
Het Kennisinstituut Bier wordt met 
€250.000 per jaar gefinancierd door 
het Centraal Brouwerij Kantoor, de 
overkoepelende organisatie van de in 
Nederland gevestigde bierbrouwerijen. 
De bierbrouwerijen willen via deze finan-
ciële bijdrage een actieve rol spelen in 
de groeiende vraag naar objectieve en 
wetenschappelijk onderbouwde informa-
tie over gezonde voeding. Twee mensen 
uit de brouwerijsector hebben zitting in 
het bestuur van het bierinstituut. Verder 
bestaat het bestuur uit drie wetenschap-
pers. Dat zijn de al genoemde Deense 
Astrup, prof. dr. ir. Frans Kok van Wage-
ningen Universiteit en zijn Amsterdamse 

collega Joop van der Pligt (hoogleraar 
Sociale psychologie).

Onafhankelijkheid
Over de betrokkenheid van wetenschap-
pers bij dit initiatief zijn de meningen 
verdeeld. De brouwerijsector zal, zo luidt 
de kritiek, alleen geld willen stoppen in 
onderzoek naar de positieve effecten van 
bier en niet naar ziekten die door alcohol 
worden veroorzaakt. Onderzoek dus voor 
een beter imago en niet voor een gezonder 
product. De betrokken wetenschappers 
weerleggen deze kritiek. “De industrie zal 
niet de onderzoeksagenda bepalen”, aldus 
voorzitter van het bestuur Frans Kok. 

Bierwijzer
Het Kennisinstituut Bier is er al sinds 
begin 2009. In de tijd tot de officiële start 
werd geïnventariseerd wat de doelgroep 
van de organisatie verwacht. Ook werd 
de Bierwijzer ontwikkeld, een brochure in 
de vorm van een bierviltje die informatie 
geeft over het aantal calorieën in een 
drankje en een hapje. Hierop kwam een 
storm van kritiek en de media spraken 
van ‘misleiding’. 
“De compacte folder maakte dat we 
alles kort en bondig moesten opschrij-
ven. Daarbij zijn we misschien iets te 
kort door de bocht gegaan”, evalueerde 
Sierksma. Inmiddels is de Bierwijzer aan-
gepast en is deze toe aan de derde druk.

Voor alle vragen over bier in 

relatie tot gezondheid is er 

nu het Kennisinstituut Bier. 

Medio juni werd de officiële 

aftrap gegeven met het 

minisymposium ‘Bier op uw 

gezondheid!?’.  Daar werd 

ook bekend gemaakt dat op 

initiatief van de Universiteit van 

Kopenhagen een onderzoek 

start naar ‘de bierbuik’.

Bierinstituut van start

Carina Grijspaardt-Vink

‘Matig alcoholgebruik lijkt 
te beschermen tegen het 
metabole syndroom’
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Hans Hoogeveen, directeur-generaal ministerie LNV, opende het Kennisinstituut Bier. Rechts 
van hem Aafje Sierksma, directeur van het bierinstituut.
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