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Marktactueel

Stelling: ‘Alcohol past niet in een verant-
woord leefpatroon’ 

a) Eens. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat alcohol 
nadelige effecten voor het lichaam heeft. 

b) Oneens. De slechte eigenschappen van alcohol worden 
opgeheven door de positieve effecten van bijvoorbeeld 
antioxidanten in wijn.

c) Anders. Nieuw onderzoek zal op termijn weer wat anders 
uitwijzen.

Nathalie Dekker, wetenschappelijk medewerker bij de Alco-
hol Infolijn van het Trimbos-instituut reageert als volgt: “Het 
gaat me wat ver om gelijk te stellen dat je geen verantwoord 
leefpatroon meer hebt als je soms een glas alcohol drinkt. 
In die zin is de stelling nogal rigoureus. Je kunt echter wel 
zeggen dat er zoveel nadelen aan alcoholgebruik kleven, 
dat je eigenlijk niet op een gezonde manier kunt drinken. Zo 
neemt bij vrouwen de kans op borstkanker al toe bij minder 
dan 1 glas alcohol per dag. Wie gezond wil leven kan dus 
beter zo min mogelijk drinken. Wie wel wil drinken, kan het 
beter bij hooguit 1 glas (vrouwen) of 2 glazen (mannen) per 
dag houden.” 

Barbara Schouten, verantwoordelijk voor wetenschapscom-
municatie van de Stichting Alcohol Research (SAR), is het 
oneens met de stelling. “Ik ben het oneens met de stel-
ling, maar niet doordat de schadelijke werking van alcohol 
teniet wordt gedaan door bijvoorbeeld anti-oxidanten. Het 
gaat om de schadelijke effecten van alcohol EN de gunstige 
effecten van alcohol, niet zo zeer om de anti-oxidanten. Bij 
matig drinken hebben de gunstige effecten de overhand, bij 
overmatig drinken de ongunstige. Matige alcoholconsumptie 
kan ‘overall’ een gunstig effect hebben op de gezondheid 
van volwassenen, zowel mannen als vrouwen. Overma-
tige alcoholconsumptie heeft schadelijke effecten voor de 
gezondheid. Dit blijkt uit de resultaten van ruim 30 jaar 
wetenschappelijk onderzoek. De Gezondheidsraad schrijft: 
Een regelmatig gebruik op dit niveau waarbij piekgebruik 
wordt voorkomen, kan voor volwassenen onderdeel zijn van 
een gezonde leefwijze.” 

De reageerders op de vmt.nl zijn het vooral oneens met de 
stelling.
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Nespresso capsules 
retour met TNT

Sinds 7 oktober kunnen de capsules van Nespresso retour met TNT 
pakket service. Nespresso probeert zijn recycling te optimaliseren 
met in 2013 een recyclingcapaciteit van 75%. 
In eerste instantie konden clubleden van Nespresso alleen recyclen 
door de capsules zelf in te leveren bij recyclingcorners. Die corners 
waren aanwezig in de 10 Nespresso Boutiques en Boutiques in Shop 
bij de Bijenkorf door heel Nederland.
Nu geven clubleden de gebruikte capsules mee in een recycling-
zakje bij elke levering van een Nespresso-bestelling. De recycling-
zakjes kosten €0,05 per stuk. 
Het doel om in 2013 75% recyclingcapaciteit te bereiken is wel 
afhankelijk van meerdere factoren dan dit soort logistieke oplossin-
gen. Het recyclingproces is complex en de consument moet bewust 
zijn en geënthousiasmeerd worden voor de recycling van capsules. 
De motivatie onder consumenten om te recyclen was al gepeild 
in mei 2010 onder 1.033 Nederlandse clubleden. Bijna tweederde 
van deze clubleden stond positief tegenover het invoeren van een 
recyclesysteem. Uiteindelijk was wel 42,9% van de leden bereid zijn 
capsules te sorteren. De helft sorteert zijn afval nu al. 
Het grootste deel van de clubleden, 72,1%, bestelt zijn capsules 
per pakketpost. Een recyclesysteem middels de post was het meest 
populair.
• www.nespresso.com
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