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Voorwoord 
 

 

 

 

Het laatste mastervak van het vakinhoudelijk jaar wilde ik graag invullen met een onderwerp dat dicht bij de 

lespraktijk van middelbare scholen staat, omdat ik voor een eerstegraads lesbevoegdheid in opleiding ben. Adriaan 

Achterberg van het Rembrandt College had een suggestie, waarvoor ik hem dankbaar ben: het gebruik van 

energiedrank door middelbare scholieren. Energiedrank was een onderwerp waarmee ik me voor dit 

literatuuronderzoek niet eerder had bezig gehouden. Het enige dat ik kende waren de Red Bull® reclamecartoons, 

waarin altijd iemand uit een penibele situatie weet te ontsnappen na het drinken van zo’n blikje. ‘Red Bull® geeft je 

vleugels’. Ik vond het echt iets van deze tijd, zo’n suggestie dat je moeilijke dingen in het leven kunt ontlopen door 

het leegdrinken van een of ander blikje. In mijn gedachten kwam toen de associatie met het verhaal van Daidalos en 

Ikaros op, dat over overmoed en hoogmoed gaat: 

Daidalos gold als de grootste bouwmeester van zijn tijd. Hij kwam in de problemen, doordat zijn jaloezie hem ertoe 

dreef zijn leerling te vermoorden, toen de jongen hem in vaardigheid voorbij dreigde te streven. Op Kreta vond 

Daidalos samen met zijn zoon Ikaros een vrij toevluchtsoord. De koning van Kreta, Minos, waardeerde de bouwkunst 

van Daidalos zozeer dat hij hem niet meer wilde laten gaan. Dus toen Daidalos last van heimwee kreeg, bleek Kreta in 

een gevangenis te zijn veranderd.  

 

Daidalos laat het er niet bij zitten. Hij maakt gebruik van een uitvinding die hij heeft gedaan. Hij 

bevestigt vogelveren met draden en was zo aan elkaar dat ze de vorm van vleugels krijgen. Hij bindt 

zichzelf en Ikaros deze vleugels aan en waarschuwt zijn zoon om niet te laag te vliegen. Dan kunnen 

zijn vleugels nat worden, waardoor hij in zee stort. Hij waarschuwt hem ook om niet te hoog te 

vliegen. Dan smelt door de warmte van de zon de was, waarmee de vleugels vast zitten, en stort hij 

ook in zee. ‘Volg maar steeds mijn leiding.’ 

Ikaros doet wat zijn vader hem zegt, maar als hij merkt dat het vliegen hem goed afgaat, wordt hij 

overmoedig en let hij niet meer op zijn vader. Hij stijgt hoger en hoger en komt buiten gehoorsafstand 

van zijn vader. Hij komt te dicht bij de zon en dan gebeurt wat zijn vader had voorspeld. De was smelt 

en de vleugels vallen uiteen. Hij stort in zee. 

 

(naar G. Schwab: Griekse mythen en sagen, p.86-88) 

 

De sterke associatie met dit verhaal maakte mij mijn vooringenomenheid duidelijk. Die moest ik opzij zetten om te 

kunnen voldoen aan wat het Rembrandt College vroeg: een objectief literatuuronderzoek met betrekking tot 

energiedrank. Vanwege de symbolisch sterke parallellen tussen het verhaal en de werkelijkheid heb ik er voor 

gekozen om het verhaal in de coverillustratie en het voorwoord een rol te laten spelen. Daar blijft het bij, want het 

gaat uiteindelijk om het overzicht van wat er bekend is met betrekking tot energiedrank, de effecten en de risico’s. 
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Ik bedank mijn huisgenoten voor de ruimte en de stimulans, die ik heb gekregen om deze scriptie te schrijven; Rob, 

mijn man, en Sophie en Loes, onze dochters van bijna 17 (vooralsnog geen energiedrank-drinkers). Ze hebben de 

afgelopen tijd met een wat afwezige vrouw en moeder geleefd omdat ik verdiept was in artikelen en denkwerk. Het 

driemanschap Koert Burger (begeleider), Jasper van Winden (Kennispunt Bètawetenschappen) en Adriaan Achterberg 

(Rembrandt College Veenendaal) dank ik voor hun inzet, begeleiding en betrokkenheid bij dit literatuuronderzoek. 

Ook zij boden me ruimte, toen ik die nodig had. 

        

Marijke Kools, 10 juli 2009 
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Samenvatting 
 

 

 

Energiedrank onderscheidt zich van andere frisdrank, doordat deze zowel cafeïne en glucose als taurine en 

glucuronolacton bevat. De bekendste energiedrank is van het merk Red Bull®, maar er zijn tal van andere merken op 

de markt. De consumptie neemt al jaren sterk toe en sinds lange tijd wordt er discussie gevoerd of het gebruik ervan 

risico’s met zich meebrengt. 

 

Adolescenten vormen een belangrijke consumentengroep van energiedrank. Dit rapport beantwoordt met behulp van 

literatuuronderzoek wat de effecten van energiedrank zijn op de gezondheid en de cognitieve prestaties van 

adolescenten. Er is daarbij gekeken naar de effecten van de bestanddelen cafeïne, glucose, taurine en 

glucuronolacton.  

 

Cafeïne heeft een stimulerende werking op het centrale zenuwstelsel, waardoor het lichaam wordt aangezet tot actie 

en de aandacht wordt verscherpt. Glucose is de belangrijkste energiebron voor de hersenen en heeft mogelijk een 

positieve invloed op het geheugen. Bij gecombineerde inname lijkt glucose de werking van cafeïne te ondersteunen.  

 

Er zijn geen aanwijzingen dat inname van taurine in concentraties zoals gebruikt in energiedrank fysiologische of 

cognitieve effecten heeft bij mensen. Bij glucuronolacton is dit evenmin het geval. De biologische effecten van 

energiedrank zijn dan ook geheel toe te schrijven aan de cafeïne en glucose die het bevat. 

 

Eenmalige consumptie van één blikje energiedrank (250 – 330 cc) resulteert in een positief effect op alertheid, 

aandacht en reactiesnelheid een half uur tot anderhalf uur na inname. Of ook het geheugen verbetert is minder 

duidelijk. 

 

Bij consumptie vanaf twee blikjes van 250 cc per dag kunnen negatieve korte termijn gezondheidseffecten optreden, 

zoals: 

 Een negatief effect op de kwantiteit en kwaliteit van de slaap;  

 Verhoging van de bloeddruk en hartslagfrequentie; 

 In combinatie met intensief bewegen of alcohol: onderdrukking van de signalen van uitdroging; 

 Bij onderbreking van de regelmatige dagelijkse consumptie: onthoudingsverschijnselen. 

 

Als consumenten energiedrank gebruiken ter vervanging van andere voedingsmiddelen, of om de gevolgen van 

slaaptekort te onderdrukken, kunnen op de lange termijn kunnen ook de volgende effecten optreden: 

 Ter vervanging van caloriearme dranken: overgewicht en daarmee een verhoogde kans op diabetes; 

 Ter vervanging van caloriearme en niet-koolzuurhoudende dranken: verhoogde kans op cariës; 

 Ter vervanging van melkproducten: verhoogde kans op botontkalking; 
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 Bij gebruik om de gevolgen van slaaptekort te onderdrukken: chronisch slaaptekort en daarmee een verhoogde 

kans op depressie en een afname van leer- en geheugenprestaties. 

 

Voor volwassenen geldt dat bij consumptie vanaf zeven blikjes van 250 cc per dag verschijnselen van 

cafeïnevergiftiging kunnen optreden, zoals opwinding, angst, rusteloosheid, spanning, hartkloppingen, slapeloosheid, 

hoofdpijn, beven, duizeligheid, suizende oren en ‘jolt and crash’ episodes. Bij adolescenten treden deze verschijnselen 

mogelijk al op bij consumptie van minder dan zeven blikjes. 

  

Adolescenten moeten op een verantwoorde manier leren omgaan met de consumptie van energiedrank. Actief beleid 

van de school is daarbij belangrijk. Docenten kunnen hun leerlingen voorlichten over de effecten van energiedrank, 

bijvoorbeeld tijdens lessen over gezonde eet- en leefgewoonten.  





Kennispunt Bètawetenschappen 

 

10 

Hoofdstuk 1 

 

 

 

 

Inleiding 
 

 

 

 

Voeding hangt samen met identiteit. Iemands eet- en drinkgewoonten geven ons, net als kleding, haardracht, 

muziekkeuze en taalgebruik een idee over zijn of haar culturele achtergrond en sociale groep. Dit gegeven vormt 

mede de achtergrond waartegen dit literatuuronderzoek over het gebruik van energiedrank plaatsvindt. Het zoeken 

naar een eigen identiteit is, zoals bekend, een belangrijk aspect van iemands ontwikkeling, met name tijdens de 

adolescentie (van 12-18 jaar). De fabrikant van Red Bull®, de eerste die in 1987 in Oostenrijk met een energiedrank 

op de markt kwam, speelt hierop in door de drank de boodschap mee te geven dat je door het drinken ervan bij de 

mensen hoort die beter presteren, die vernieuwend zijn en niet bang. En het concept blijkt zozeer geslaagd te zijn, 

dat de drank met name door jongeren en jong volwassenen veel gebruikt wordt, en er inmiddels ook energiedranken 

van andere merken op de markt zijn gebracht. De toename in het gebruik van energiedrank heeft in de afgelopen 

jaren verschillende discussies losgemaakt. Tegenstanders wijzen op de mogelijkheid van nadelige effecten. Zelfs 

wanneer de afzonderlijke bestanddelen relatief veilig blijken te zijn, bestaat de mogelijkheid dat de bestanddelen op 

zo’n manier interactie vertonen, dat er nadelen voor gezondheid en gedrag optreden. Dit literatuuronderzoek heeft 

als doel een overzicht te maken van wat inmiddels bekend is met betrekking tot de effecten van energiedrank op 

gezondheid en gedrag. De basis voor deze scriptie vormt het verzoek van het Rembrandt College in Veenendaal om 

een onderbouwd advies te formuleren waarop de school haar beleid ten aanzien van het gebruik van energiedrank 

kan bepalen. Waar het kan of nodig is wordt de tekst toegespitst op de adolescente gebruiker. 

 

Onderzoeksvragen  

 Wat zijn de gezondheidseffecten op korte en lange termijn van het gebruik van energiedrank?  

 Wat zijn de effecten op de leerprestaties? 

 

Met korte termijn wordt gedoeld op effecten die binnen een uur na inname optreden en die vanzelf weer 

verdwijnen. Met lange termijn wordt gedoeld op effecten, die optreden vanaf een week na regelmatig gebruik en/of 

een blijvend karakter hebben. Onder energiedrank wordt een drank verstaan die cafeïne, glucose, taurine en 

glucuronolacton bevat. 

 

Hoofdstukken 2 en 3 geven de kaders aan waarbinnen de hoofdvraag zich afspeelt. In hoofdstuk 2 wordt de stand 

van zaken met betrekking tot energiedrank, de bestanddelen, verwante dranken, gebruikers en gebruik behandeld. 

De commercie en de regelgeving worden in het kort in hoofdstuk 3 belicht. Hoofdstuk 4 gaat over de mogelijk 

positieve effecten van energiedrank en over de werking van de verschillende bestanddelen afzonderlijk en in 

combinatie, zowel fysiologisch als psychologisch. Vervolgens gaat hoofdstuk 5 gaat over de nadelige effecten en de 

risico’s bij gebruik door 12-18 jarigen, zowel op korte termijn als op lange termijn. In hoofdstuk 6 worden de 

onderzoeksvragen beantwoord en een advies geformuleerd. 
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Deze scriptie is zoveel mogelijk uitgegaan van de situatie in Nederland en is vooral gericht op de werkzaamheid en de 

effecten op de cognitieve prestaties vanwege de vraag van het Rembrandt College. De effecten op de sportieve 

prestaties zijn daarom en om redenen van praktische uitvoerbaarheid buiten beschouwing gelaten. 
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Hoofdstuk 2 

 

 

 

 

Energiedrank, gebruikers en consumptie 
 

 

 

 

2.1 Energiedrank versus verwante producten  

 

Energiedrank, zoals bedoeld in dit literatuuronderzoek is een frisdrank, die onderscheiden wordt van sportdrank. Het 

bevat cafeïne, glucose (met uitzondering van de suikervrije varianten), taurine en glucuronolacton. In de media en de 

literatuur bestaat geen eenduidigheid over het begrip energiedrank. ‘Energiedrank’ wordt makkelijk verward met 

koolhydraat bevattende sportdranken. Deze laatste worden in grote hoeveelheden geconsumeerd in combinatie met 

intensieve fysieke activiteit (BfR 2008).  

Sportdrank wordt onderscheiden in twee soorten drank; dorstlessers en energiedranken (ook ‘voeding’ genoemd). In 

deze context is de hoeveelheid suikers per volume bepalend voor het onderscheid. Sportdrank, de dorstlesser, is 

gericht op het herstel van de vocht- en electrolytenbalans en levert daarnaast energie en is hypo- of isotoon. Het 

gehalte aan suikers is zodanig (60-80 g koolhydraten/l), dat de osmotische waarde van de drank kleiner is, of gelijk 

aan de osmotische waarde van het bloed, waardoor vlotte opname mogelijk is. Binnen de classificatie sportdranken is 

energiedrank (‘voeding’) een hypertone drank en bevat 80 g of meer koolhydraten/l (Voedingscentrum 2008). De 

energiedranken, waar dit literatuuronderzoek over gaat, voldoen aan dit laatste criterium, en zijn in die zin een 

sportdrank te noemen. Echter, deze dranken bevatten naast een grote hoeveelheid suikers ook cafeïne, taurine en 

glucuronolacton. In figuur 1 is de relatie tussen energiedrank en verwante dranken te zien. Hierin wordt zichtbaar dat 

energiedrank een aantal kenmerken in zich combineert terwijl het daarnaast ook taurine en glucuronolacton bevat. 

 

                                                                    

                        

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Energiedrank combineert de kenmerken van een aantal dranken in zich. Behalve de eigenschappen van frisdrank 
heeft het qua koolhydraatgehalte de eigenschappen van hypertone sportdrank en qua cafeïnegehalte de eigenschappen 
van filterkoffie. Daarnaast bevat energiedrank ook taurine en glucuronolacton. 

 

Energiedrank; 100-143 g/l glucose 
Sportdrank iso + hypotoon 

60-80 g/l koolhydraten 
Sportdrank hypertoon 
≥ 80 g/l koolhydraten 

Frisdrank 

Cafeïne 0,3 g/l Taurine en  glucuronolacton 

Resp. 4 en 2,4 g/l 
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2.2 Energiedrank en bestanddelen 

 

In tabel 1 is een (niet volledig) overzicht te vinden van een aantal algemeen in Nederland voorkomende merken. In dit 

overzicht is tevens opgenomen het gehalte van de genoemde stoffen. Buiten vijf soorten energiedrank zijn enkele 

verwante dranken in de tabel opgenomen. Ze verschillen in die zin van energiedrank, dat ze niet alle vier de 

genoemde bestanddelen bevatten; suikervrije energiedrank, filterkoffie, zwarte thee, Coca Cola, een frisdrank, 

isotone sportdrank en Appelsientje. Blikjes energiedrank zijn in verschillende maten te koop; 250, 330, 355, 485 en 

500 cc en variëren in prijs van ongeveer 30 eurocent tot 1 euro 79 (mei 2009) voor 250 cc. De gegevens laten zien, 

dat het gehalte cafeïne in energiedrankjes neerkomt op ongeveer 0,3 g/l. Dit is vergelijkbaar met het gehalte in 

filterkoffie. Voor glucose is de hoeveelheid 100-143 g/l. Dit is een hoeveelheid suiker van ongeveer 19–27 klontjes 

suiker/l. 

 

Tabel 1: Cafeïne-, suiker-, taurine- en glucuronolactongehalte in verschillende dranken. 

 Cafeïne g/l Suikers g/l Taurine g/l Glucuronolacton g/l 
Red Bull® 0,32 107 4,0 2,4 

Monster Energy 0,30 110 4,0 2,4 

Energy Drink (AH) 0,32 ±110 4,0 2,4 

Golden Power 0,30 ±105 4,0 2,4 

Bullit 0,30 110 4,0 ±2,4 

Red Bull® Sugarfree 0,32 - 4,0 2,4 

Filterkoffie ±0,28 - - - 

Zwarte thee 0,20 - - - 

Coca cola 0,124 106 - - 

Frisdrank - ±100 - - 

Isotone sportdrank - ±70 - - 

Appelsientje - 86 - - 

 

 

De hoeveelheid taurine en glucuronolacton is resp. 4 g/l en 2,4 g/l. Taurine en glucuronolacton zijn voor de mens 

normale metabolieten, die ook als natuurlijke ingrediënten in onze voeding voorkomen. De geschatte inname bij een 

normaal vlees bevattend dieet is op zijn hoogst 0,4 g voor taurine en 0,001-0,002 g voor glucuronolacton per dag. 

Taurine zit in schaaldieren en vlees, en wordt gevormd uit het zwavelbevattende aminozuur cysteïne (en methionine). 

Glucuronolacton is een metaboliet, die wordt gevormd uit glucose (EFSA 2009). 

 

 

2.3 Omvang van consumptie 

 

Er zijn weinig actuele onderzoeksgegevens bekend over de omvang van de consumptie. Twee onderzoeken 

verschaffen informatie op dit punt. Beide onderzoeken zijn niet openbaar gemaakt, maar aan de Europese Commissie 

ter beschikking gesteld. Het eerste onderzoek is in 2001 door Red Bull® onder 8500 Oostenrijkers (15 jaar en ouder) 

verricht; 12% van hen dronk tenminste een blikje energiedrank per week (Red Bull® GmbH 2001, referenties in SCF 

2003). Het tweede onderzoek vond in 2002 in Ierland plaats. Het bestond uit het afnemen van individuele interviews 

met 1260 mensen (11-35 jaar); bijna 44% van de ondervraagden dronk gemiddeld 3 blikjes energiedrank per week 
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(Stimulant Drinks Committee 2002, referenties in SCF 2003). De gemiddelde consumptie van de gebruikers in beide 

onderzoeken liep uiteen van 0,5 tot 1,4 blikje/dag (SCF 2003). 

Het is de vraag of deze gegevens anno 2009 nog gelden in Europa. De EFSA (European Food Safety Authority) 

merkte in haar rapport van januari dit jaar op, dat het nodig is om actuele data over energiedrankconsumptie te 

verzamelen, en met name voor adolescenten en jong volwassenen (EFSA 2009). Deze opmerking lijkt terecht, omdat 

bij navraag bij willekeurige supermarkten (C1000, Albert Heijn, Super de Boer, Plusmarkt) steeds hetzelfde antwoord 

wordt gegeven, namelijk dat de omzet van energiedrank de afgelopen jaren alleen maar stijgt. Uit verkoopgegevens 

van alle supermarktketens in Nederland samen (met uitzondering van Aldi en Lidl) blijkt een omzetstijging van meer 

dan 30% in het eerste kwartaal van 2009 en dit is een trend die al jaren aanhoudt. Het voortdurend op de markt 

komen van nieuwe producten, nieuwe merken en van grotere blikjes zijn vermoedelijk de oorzaak. (Mondeling 

verkregen informatie van E.Wieberdink, hoofdkantoor Super de Boer). Deze informatie is in overeenstemming met de 

ontwikkeling op de Amerikaanse markt in de jaren 2002–2006, waar de jaarlijkse groei 55% was (Reissig et al. 

2009).  

Op basis van deze gegevens alleen kan niet geconcludeerd worden, dat de consumptie onder adolescenten 

toeneemt. Theoretisch is het mogelijk dat de toename veroorzaakt wordt door consumenten van boven de 18 jaar. 

Dat de consumptie onder adolescenten toeneemt wordt bevestigd door docenten op middelbare scholen, door 

jongeren zelf, door verkopers, werkgevers van middelbare scholieren en ouders van jongeren in die leeftijdsgroep.  

 

 

2.4 Gebruikers en motivatie voor consumptie 

 

Actuele en specifieke cijfers over de leeftijd, sexe en sociale achtergrond van de consumenten van energiedrank zijn 

niet beschikbaar. De enige onderzoeksgegevens die hierover bekend zijn, zijn afkomstig uit het door Red Bull® 

uitgevoerde onderzoek bij personen van 15 jaar en ouder; 59% van de gebruikers (tenminste 1 blikje/week) was 

mannelijk; 61% van hen was 15-30 jaar (Red Bull® GmbH 2001, referenties in SCF 2003). Jonge mannen zijn dus in 

lichte mate oververtegenwoordigd onder de gebruikers.  

Naar de motivatie om energiedrank te drinken zijn wel studies gedaan. Onderzoek uit 2003 onder 78 scholieren 

(O’Dea, 2003) wees uit dat onder invloed van hun teamgenoten met name jongens die aan sport deden de drank als 

stimulans gebruikten. De scholieren noemden verder als motieven voor het drinken van energiedrank: ‘de drank geeft 

energie’, ‘de smaak is goed’, ‘ik drink het in plaats van een andere frisdrank, vanwege de groepsdruk of vanwege de 

aantrekkelijke verpakking’. Deze motieven laten zien dat adolescenten hun gedragskeuzes vooral baseren op zaken 

die op korte termijn spelen, zoals uiterlijk, energie en fitheid, ook al onderkennen ze dat voedsel van belang is met 

het oog op de preventie van ziektes op de lange duur (O’Dea 2003). Onderzoek naar het consumptiepatroon van 

energiedrank bij 496 studenten aan de universiteit (21,5 ± 3,7 jaar, mnl./vrl., vragenlijst van 19 items, 51% dronk 

meer dan 1 energiedrank/maand) liet zien dat de drank door hen gebruikt werd om naar eigen zeggen hun 

energiepeil te verhogen bij een tekort aan slaap (67%), in combinatie met alcohol op feesten (53%) en/of tijdens de 

studie voor een examen of de afronding van een grote opdracht (51%) (Malinauskas et al. 2007). 
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Hoofdstuk 3 

 

 

 

 

De commercie en de regelgeving 
 

 

 

 

3.1  De producenten  

 

De producent van Red Bull® is al vanaf 1987, toen de drank in Oostenrijk op de markt kwam, de marktleider wat 

betreft energiedrank. In 1997 is het in de Verenigde Staten geïntroduceerd en sindsdien is de markt voor 

energiedrank exponentieel gegroeid. Op dit succes liften andere producenten mee; wereldwijd zijn er bijna 500 

producten van tientallen verschillende fabrikanten te koop (Reissig et al. 2009). In Nederland zijn energiedranken 

algemeen verkrijgbaar in alle supermarkten, in winkels als Kruidvat, Aldi, Lidl, bij benzinestations, etcetera. De 

duurdere A-merken worden er verkocht, maar eveneens de B-merken, die een stuk goedkoper zijn. Een aantal 

winkelketens heeft een eigen huismerk in de winkel staan: Kruidvat (Power Booster), Albert Heijn (Euro Shopper), 

Liddl (miXXed Up), Jumbo (Blue Bear) en Aldi (Golden Power).  

 

 

3.2  De marketing  

 

Red Bull® richt zich met zijn marketing op jongeren en jong volwassenen. De drank wordt op de verpakking 

aangeprezen als een product dat ‘lichaam en geest stimuleert’. Er staat, dat het speciaal ontwikkeld is voor 

momenten van verhoogde fysieke en mentale inspanning en belooft per blikje een vergroting van het 

prestatievermogen, verhoging van de concentratie en de reactiesnelheid, verbetering van de alertheid, hulp om de 

drinker zich energieker te doen voelen en een stimulans van de stofwisseling (Red Bull® 2009; verpakking en site). 

Andere merken beperken zich in het algemeen tot een enkele wervende zin of de mededeling dat er taurine en/of 

cafeïne in zit, sieren de verpakking op met afbeeldingen die verwijzen naar de partycultuur en bepaalde 

jongerengroeperingen (bijv. Techno, extreme sporten) en geven er meestal suggestieve namen aan (zoals Mega 

Force, Rockstar, Golden Power). De tekst op de verpakking is een van de manieren, waarop Red Bull® zijn doelgroep 

aanspreekt. Een andere en effectieve manier is het sponsoren van spectaculaire extreme sportevenementen (zoals de 

Red Bull® Air Race, Street style, Knock Out Strandrace). Opnamen hiervan zijn zichtbaar op de televisie en de website. 

Verder heeft het product zijn naam verbonden aan een voetbalteam in Salzburg, aan 2 formule-1 teams, is Red Bull® 

prominent aanwezig op grote festivals (in de reële of de virtuele wereld) en kent het merk een eigen lifestyle 

magazine. Door alles heen klinkt de bekende boodschap: ‘Red Bull® geeft je vleugels’.  
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3.3  Regelgeving in Nederland  

 

Energiedrank moet in Nederland voldoen aan bepalingen in de Warenwet. Cafeïne en taurine worden gezien als 

bioactieve stoffen. Volgens de Warenwet ‘moeten producten waaraan deze stoffen zijn toegevoegd veilig zijn en 

mag de consument niet worden misleid door vermeldingen over de gezondheidseffecten van deze stoffen’ (art.4; 

art.14 lid 1 van de Algemene verordening (General Food Law); art.29, lid 1 van Warenwetbesluit Etikettering van 

Levensmiddelen). Het begrip veiligheid wordt gebaseerd op de bevindingen van instanties als de EFSA, de European 

Food Safety Authority, een agentschap van de Europese Unie met de taak risico’s voor de voedselketen 

wetenschappelijk te beoordelen.  

Wat betreft de etikettering is in 2000 in de Europese Commissie een voorstel aangenomen, dat dranken, anders dan 

koffie of thee, die meer dan 0,15 g cafeïne/l bevatten op de verpakking een predikaat ‘hoog cafeïnegehalte’ moeten 

hebben (zie figuur 2). In 2004 is deze afspraak van kracht geworden. Een kritische kanttekening is te plaatsen bij de 

formulering dat ‘de consument niet mag worden misleid door vermeldingen over gezondheidseffecten van de 

toegevoegde stoffen’. Reissig (2009) merkt terecht op dat de consument na het lezen van de tekst die door Red Bull® 

op de blikjes wordt gezet (zie figuur 2) makkelijk kan denken, dat ‘meer ook beter is’ (Reissig et al. 2009). Nergens 

staat de aanbeveling om de consumptie ervan beperkt te houden. 

 

De conclusies die de EFSA in de loop der jaren heeft getrokken over cafeïne, taurine en glucuronolacton in 

energiedrank, en ten aanzien van de interactie tussen de bestanddelen komen hierop neer; 

 Voor gezonde volwassenen is de verhoogde cafeïne opname als gevolg van de consumptie van energiedranken 

in het algemeen geen probleem. 

 Voor zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, geldt het advies om onder de grens van 0,3 g 

cafeïne/dag (dit is ongeveer 4 mokken filterkoffie) te blijven en dus matig te zijn met de dranken.  

 Bij kinderen bestaat de kans dat ze de drank gaan gebruiken in plaats van de gangbare frisdrank, terwijl ze niet 

gewend zijn aan een dagelijkse opname van cafeïne doordat koffie en thee nog nauwelijks door hen genuttigd 

worden. De verwachting is dat er voorbijgaande gedragsveranderingen zullen optreden.  

 Voor taurine en glucuronolacton is de No Observed Adverse Effect Level (NOAEL) 1 g/kg lichaamsgewicht. (Dit is 

een grenswaarde waar de inname onder moet blijven, voor overschrijding zou iemand van 50 kg 12,5 liter 

energiedrank op een dag moeten drinken.) 

 Het is onwaarschijnlijk is dat er cumulatieve interacties optreden tussen cafeïne en taurine wat betreft 

vochtafdrijvende effecten. (Voor uitleg hierover; zie 4.4, het onderzoek van Riesenhuber et al.) 

 Het is ook onwaarschijnlijk dat glucuronolacton interactie vertoont met cafeïne en taurine (EFSA 2009; SCF 

2003). 

 

In feite wordt de mogelijke onveiligheid van energiedrankjes door de EFSA volledig aan de toegevoegde cafeïne 

toegeschreven. De EFSA is namelijk tot de conclusie gekomen, dat de andere bestanddelen vrijwel zeker geen gevaar 

opleveren en ook geen noemenswaardig risicoverhogende interactie met elkaar vertonen. 
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Figuur 2: Vermelding van het hoge cafeïnegehalte en tekst op Red Bull® blikje waardoor door de consument zou kunnen denken 

dat ‘meer’ ook ‘beter’ is. 

 

 

3.4  Standpunten van andere Europese landen  

 

Er zijn in Europa verschillende wetsbepalingen met betrekking tot de verkoop van energiedranken van kracht. 

Volgens Het Duitse Federal Institute for Risk Assessment (BfR) zou het beter zijn als de Europese regelgeving 

eenduidig werd. In Frankrijk is de verkoop van energiedrank lange tijd verboden is geweest, net als in Denemarken. In 

Noorwegen mag Red Bull® alleen in apotheken worden verkocht. Het BfR zou ook liever zien, dat de etikettering van 

energiedrank in de hele Europese Unie aan strengere en uniforme voorschriften moet voldoen. Het voorstel van het 

instituut is dat op het etiket vermeld wordt dat bepaalde groepen consumenten, zoals kinderen, zwangere vrouwen, 

vrouwen die borstvoeding geven en personen die gevoelig zijn voor cafeïne, beter af kunnen zien van de consumptie 

van energiedrank. Tevens stelt het instituut voor om op het etiket een waarschuwing te zetten voor mogelijk nadelige 

effecten bij gebruik van het product in combinatie met alcohol en/of intensieve fysieke activiteit (BfR 2008; Reissig et 

al. 2009). 
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Hoofdstuk 4 

 

 

 

 

Fysiologische werking en mogelijk positieve 
effecten van de bestanddelen 
 

 

 

 

4.1  Inleiding  

 

In het vorige hoofdstuk waren al de conclusies van de EFSA te lezen. Die zijn gebaseerd op tal van onderzoeken over 

cafeïne, taurine, combinaties van bestanddelen en over effecten van energiedranken als geheel. De focus lag op 

mogelijk schadelijke effecten door taurine en glucuronolacton in combinatie met cafeïne en met elkaar. Aan glucose 

is voor de formulering van dit EFSA standpunt niet specifiek aandacht geschonken. Dat is begrijpelijk, omdat deze 

commissie gericht is op veiligheid. In dit literatuuronderzoek is de focus breder. Daarom worden in dit hoofdstuk, na 

de paragraaf over de effecten van energiedrank op de cognitieve prestaties, de fysiologische werking en de 

psychologische effecten van cafeïne, glucose, taurine en glucuronolacton apart behandeld, gevolgd door de 

bespreking van vijf onderzoeken, waarvan drie de mogelijke interactie van de stoffen als focus hebben. (Met 

interactie wordt het resultaat bedoeld, dat het effect van een combinatie van de bestanddelen anders is dan de som 

van de effecten van de afzonderlijke stoffen. Het heeft niet de betekenis van moleculaire interactie.) In 4.5 volgt een 

beknopte samenvatting. 

 

 

4.2  Effecten van energiedrank op de cognitieve prestaties  

 

In 2.4 werd beschreven dat het gebruik van energiedrank door adolescenten en studenten verband houdt met het 

feit dat de drank hen in hun beleving extra energie geeft. Ter aanvulling op die informatie wordt hier volstaan met 

een citaat uit de conclusie van het overzichtsartikel van Van den Eynde et al. (2008) met als titel ‘De effecten van 

energiedranken op de cognitieve prestaties’, pagina 278. 

 

‘Deze effecten blijven niet beperkt tot een verhoogde waakzaamheid en een verbeterde 

aandachtsfunctie, maar betroffen ook allerlei input- en outputprocessen van de informatieverwerking 

en hogere cognitieve functies zoals actiemonitoring. In het bijzonder de gerichte en de volgehouden 

aandacht, alsook de responstijden in allerlei reactietijdtaken worden’ … ‘gunstig beïnvloed. Bovendien 

worden de eigenlijke chemische effecten mogelijk ook versterkt door subjectieve gewaarwordingen en 

een gerelateerd placebo-effect bij het drinken van energiedrankjes’. … ‘Verbeteringen in het 

geheugen’ … ‘staan minder op de voorgrond.’ 
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Deze positieve effecten treden op tussen 0,5 en 1,5 uur na inname van de energiedrank. Dat is gebleken uit de 

resultaten van twee onderzoeken: dat van Scholey en Kennedy in 2004 (zie 4.4) en dat van Reyner en Horne in 2002. 

Deze laatsten vergeleken de hoeveelheid slaap-gerelateerde rijfouten, de subjectieve slaperigheid en de EEG gegevens 

van 12 gezonde volwassenen (7 man/5 vrouw, gem. 24 jaar, rij ervaring meer dan 3 u/week gedurende 2 jaar) tijdens 

een gesimuleerde autorit tussen 15 en 17 uur. In de nacht ervoor hadden de proefpersonen maar 5 uur mogen 

slapen. Ze kregen dubbelblind ofwel 250 cc controledrank (zonder cafeïne, taurine en glucuronolacton) ofwel 

energiedrank te drinken, nadat ze eerst 30 minuten gereden hadden. Na de inname van de drank kregen ze 30 

minuten pauze, waarna ze 2 uur aaneengesloten moesten rijden. Het aantal rijfouten werd gebruikt als maat voor de 

waakzaamheid. Na gebruik van energiedrank was het aantal rijfouten 25% minder dan na inname van de 

controledrank (Reyner en Horne 2002).  

 

 

4.3  Fysiologische werking en psychologische effecten van de afzonderlijke 

bestanddelen  

 

4.3.1 Cafeïne 

 

Fysiologische werking 

Cafeïne wordt na inname snel en nagenoeg volledig geresorbeerd, bereikt een plasmapiek na ongeveer 1 uur (± 30 

minuten) en heeft een halfwaardetijd van 3 tot 6 uur (1,5 -3 uur bij prepuberale kinderen) (ANZFA 2000). Het 

passeert de bloed-hersenbarrière en bereikt zo het centrale zenuwstelsel. Bij inname van ongeveer 0,1 g (± 2 kopjes 

filterkoffie of 330 cc energiedrank) treedt cafeïne overal in het lichaam op als antagonist van de adenosine 

(neurotransmitter) receptoren, die op hun beurt een remmende invloed hebben op het centrale en perifere 

zenuwstelsel. De opheffing van de inhibitie door adenosine resulteert in het centrale zenuwstelsel in:  

 een stimulans van het centrale zenuwstelsel, via een verhoogde afgifte van serotonine, dopamine, noradrenaline 

en adrenaline (ANZFA 2000; SCF 2003; Scholey and Kennedy 2004; Specterman et al. 2005; van den Eynde et 

al. 2008). Positieve stemming, waakzaamheid en het sympathische zenuwstelsel worden geactiveerd. 

 een versterking van het spontane vuren van de corticale neuronen, via het cholinerge neurotransmittersysteem. 

Cognitieve activiteit zou hierdoor accurater en sneller verlopen (Warburton et al. 2001). 

 de afgifte van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) in de hypofyse onder invloed van serotonine. Dit leidt tot 

een stimulans van de afgifte van cortisol in de bijnier (ANZFA 2000). Cortisol onderdrukt de afweer, verhoogt de 

waakzaamheid, heeft effect op de koolhydraathuishouding (o.a. verhoging van de bloedsuikerspiegel als gevolg 

van gluconeogenese).   

 een vermindering van de hoeveelheid melatonine (ANZFA 2000). Melatonine speelt een rol in het 

slaap/waakritme (het melatoninegehalte in het bloed en slaperigheid zijn positief gecorreleerd).    

 

De belangrijkste verandering is de stimulatie van het sympathische zenuwstelsel. De bloeddruk stijgt, de ademhaling 

versnelt en de contractie van het hart wordt sterker, waardoor het per tijdseenheid een groter bloedvolume 

wegpompt. (SCF 2003; Bichler et al. 2005). De verandering van de hartslagfrequentie kan twee kanten op gaan; hij 

kan omhoog of omlaag gaan. Verlaging is waarschijnlijk het gevolg van een omslag van het evenwicht tussen twee 

cafeïne gevoelige systemen; dat van de adenosine blokkade en dat van de activering van de bepaalde hersenkernen 

(de medullaire vagale kernen), hetgeen leidt tot een verlaging van de hartslag (Scholey en Kennedy 2004). De 

gluconeogenese wordt gestimuleerd, waardoor de bloedsuiker wordt verhoogd, wat leidt tot een verhoogde afgifte 
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van insuline. Daarnaast wordt de lipolyse gestimuleerd doordat de afbraak van cAMP (een activator van de lipolyse) in 

het vetweefsel door cafeïne wordt geremd (ANFZA 2000). In de nieren vindt, als gevolg van een direct effect op de 

tubuli, een remming van de reabsorptie van natrium plaats, wat resulteert in een verhoogde natriurese en 

vochtuitscheiding (Shirley et al. 2002; SCF 2003). 

 

Objectiveerbare psychologische effecten en subjectief waargenomen effecten 

Bij een cafeïne-opname van ongeveer 0,1 g (≈ 330 cc energiedrank) wordt in verschillende studies een positief effect 

gevonden op cognitieve prestaties zoals bijvoorbeeld perceptie, reactietijd, psychomotoriek en aandacht. Vooral de 

aandacht blijkt te verbeteren na de opname van cafeïne, resulterend in een kortere reactietijd, meer correcte reacties, 

een vergroting van de aandachtsspanne en/of een groter vermogen om te focussen (Warburton et al. 2001; Scholey 

en Kennedy 2004; van den Eynde et al. 2008). Vanuit subjectief oogpunt levert cafeïnegebruik in doses tussen 0,02 

en de 0,2 gram (≈ 0,25-ruim 2,5 blikje van 250 cc) vaak het effect op dat men zich energieker voelt (minder 

vermoeid), alerter, meer geconcentreerd, met name in situaties waarbij de proefpersonen onderprikkeld zijn (zoals 

urenlang achter het stuur zitten na een nacht van 5 uur slaap), maar men voelt zich ook prettiger, gemotiveerder en 

heeft meer zelfvertrouwen (Reyner en Horne 2002; O’Dea 2003; Scholey en Kennedy 2004; Malinauskas 2007; van 

den Eynde et al. 2008). Niet in elke studie worden dezelfde effecten gevonden, maar dat is waarschijnlijk te wijten 

aan de verschillen in de opzet van de studies.  

 

4.3.2 Glucose 

 

Fysiologische werking 

Glucose wordt na inname volledig geresorbeerd, wat een verhoging van de bloedsuikerspiegel veroorzaakt (met een 

piek na ongeveer 0,5 uur). Afhankelijk van de dosis, is na 1-2 uur de bloedsuiker terug op zijn uitgangswaarde (van 

den Eynde et al. 2008). Glucose is een belangrijke energiebron, voor het centrale zenuwstelsel de belangrijkste. Als 

energiebron is glucose voor het centrale zenuwstelsel onmisbaar, terwijl het daar nauwelijks kan worden opgeslagen. 

De aanvoer via het bloed is daarom essentieel (Sünram-Lea et al. 2001; Specterman et al. 2005). Een verhoging van 

het glucosegehalte in het bloed leidt in de β-cellen van de pancreas tot de afgifte van insuline, waardoor het 

glucosetransport de cellen in mogelijk wordt gemaakt. Insuline is tevens nodig voor de glycogeenvorming in lever en 

spieren en stimuleert de omzetting van glucose in vetten en eiwitten. Daarnaast is glucose van invloed op 

neurotransmitter systemen, bijvoorbeeld als substraat voor de synthese van acetylcholine, wat leidt tot een toename 

van de cholinerge activiteit (die onder andere samenhangt met leren en geheugen) (van den Eynde et al. 2008). 

 

Objectiveerbare psychologische effecten 

De opname van 25–50 g glucose (≈ 250 cc energiedrank) kan cognitieve prestaties positief beïnvloeden, zoals is 

gebleken uit verschillende onderzoeken (Sünram-Lea et al. 2001). De gegeven taken liepen bij die onderzoeken zeer 

uiteen en waren onder andere gericht op het meten van effecten op het geheugen, het verwerken van visuele 

prikkels en aandacht (onder andere reactietijd). Vooral het geheugen en de aandacht bleken positief te worden 

beïnvloed door de opname van glucose. Echter, niet in alle onderzoeken traden significante effecten op. (Azari 1991; 

Warburton 2001) Door Craft et al. (1993) is gesuggereerd dat glucose specifiek een positieve invloed zou hebben op 

prestaties die te maken hebben met het verbale declaratieve geheugen (het oproepen van feiten of situaties uit het 

geheugen en ook het opslaan van informatie). Een aantal studies (Azari 1991; Scholey et al. 2001; Ford et al. 2002) 

heeft deze hypothese echter niet kunnen bevestigen. Er zijn ook aanwijzingen dat de positieve effecten op de 

aandacht vooral optreden bij moeilijkere cognitieve taken of taken die verdeelde aandacht vereisen. Een verklaring 
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hiervoor wordt gezocht in het feit dat er geen glucose opslag in de hersenen mogelijk is, waardoor een grotere 

aanvoer van glucose via het bloed de hersenen tot meer prestaties in staat stelt (Scholey en Kennedy 2004; van den 

Eynde et al. 2008). Vanuit biologisch-evolutionair oogpunt is dit niet voor de hand liggend, omdat juist in stressvolle 

situaties, zoals bij een tekort aan voedsel een dier optimaal moet functioneren met betrekking tot het vinden van 

voedsel.  

 

4.3.3 Taurine 

 

Fysiologische werking 

Taurine is een niet-essentieel aminozuur dat in de lever en de hersenen wordt gevormd uit methionine en cysteïne. 

Na het gebruik van een taurine rijke maaltijd stijgt het taurine gehalte in het bloed na 1,5 uur (± 0,5 uur) en keert 

terug naar de uitgangswaarde in 4,5 tot 7 uur. (EFSA 2009; Samuelsson et al. 2009) Uit studies naar absorptie, 

distributie, metabolisme en uitscheiding van taurine in de mens en de rat is gebleken, dat de intracellulaire taurine 

concentratie nauwkeurig wordt gereguleerd (Woojae 2003), dat het de bloed-hersenbarrière alleen passeert door 

middel van actief transport (Woojae 2003; BfR 2008) en dat de inname van taurine niet leidt tot een verhoging van 

de endogene voorraden in het lichaam. Het overschot wordt uitgescheiden door de nieren (Sved et al. 2007; EFSA 

2009). Voor een beschrijving van een onderzoek over de biodistributie bij ratten: zie 4.4. 

In vele weefsels en ook in bloedcellen is taurine het meest voorkomende vrije aminozuur. Het functioneert niet als 

bouwsteen voor eiwitten (Samuelsson et al. 2009), maar speelt een belangrijke rol in de osmoregulatie, de 

spiercontractie, de bevordering van neurotransmissie en de neuroprotectie (BfR 2008). In de skeletspieren wordt 

taurine in hoge concentraties aangetroffen, waar het de Ca2+ accumulatie en afgifte in en door het endoplasmatisch 

reticulum bevordert, wat een positief effect heeft op het tot stand komen van spierkracht. Het lijkt echter niet 

aannemelijk dat dit proces door een verhoogde taurine consumptie te beïnvloeden is, vanwege de scherpe regulering 

van de intracellulaire concentratie van taurine (Woojae 2003). Ook in de hersenen wordt taurine in hoge 

concentraties gevonden, waar het neurotransmissie bevordert (het kan bijvoorbeeld leiden tot een stijging van de 

concentratie acetylcholine in de hersenen) en een beschermende functie heeft tegen de toxische stoffen die 

vrijkomen bijvoorbeeld in geval van ischemie (plaatselijke bloedeloosheid bij problemen met de bloedtoevoer) 

(Woojae 2003; SCF 2003). Taurine wordt tevens in een hoge concentratie gevonden in het hart, waar het de hartslag 

versterkt, wat leidt tot een verhoging van het gepompte volume per minuut (SCF 2003; Bichler et al. 2006; van den 

Eynde et al. 2008). En tot slot zijn er aanwijzingen dat taurine de afgifte van ADH (antidiuretisch hormoon) remt met 

als effect een toename van het verlies van water en natrium (BfR 2008). 

 

Objectiveerbare psychologische effecten 

Op basis van resultaten van studies in knaagdieren wordt aangenomen dat taurine een rol speelt in het functioneren 

van het geheugen, maar er is geen onderzoek gedaan dat kan bevestigen dat dit bij de mens ook zo is (Bichler et al. 

2006).  

 

4.3.4 Glucuronolacton 

 

Fysiologische werking 

Ingenomen glucuronolacton wordt snel geabsorbeerd en gemetaboliseerd. Na inname wordt in de bloedconcentratie 

een piek gevonden na 1 à 2 uur. Glucuronolacton wordt ook in het lichaam zelf gevormd uit glucose, en is in het 

lichaam in evenwicht met glucuronzuur, een belangrijk bindweefselbestanddeel. Het wordt via de urine uitgescheiden 

als glucaarzuur, xylitol en L-xylulose. 
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Een studie met ratten, die 13 weken in hoge doseringen glucuronolacton toegediend kregen, leek te wijzen op een 

verhoogde kans op ontsteking in de nieren van de vrouwtjes. Een vervolgonderzoek was speciaal gericht op de nieren 

(zie 4.4), en leidde tot de conclusie dat hoge glucuronolacton inname bij ratten geen ontstekingen of schade in de 

nieren veroorzaakt. Glucuronolacton wordt nu beschouwd als een koolhydraat, die een additionele energiebron 

vormt (Alford et al. 2001) en hoeft in het kader van dit literatuuronderzoek niet verder besproken te worden (EFSA 

2009). 

 

Objectiveerbare psychologische effecten 

Er zijn geen gegevens bekend over de effecten van glucuronolacton op cognitieve functies. 

 

 

4.4  Interacties 

  

Er is een groot aantal studies gedaan naar de effecten van energiedrank. Slechts een beperkt aantal studies heeft 

echter als doel om in dezelfde proefopzet de werkzaamheid van de afzonderlijke bestanddelen naast die van de 

complete drank te testen. Om zicht te krijgen op mogelijke interacties tussen de bestanddelen is dit wel van belang. 

Hierna volgt de beschrijving van drie studies waarin een dergelijke aanpak wel is toegepast, waarna een 

biodistributiestudie van taurine wordt besproken alsmede een toxiciteitsonderzoek van glucuronolacton. 

 

4.4.1 De combinatie van glucose en cafeïne: twee studies 

 

Scholey en Kennedy (2004) Cognitieve en fysiologische effecten van energiedrank 

In 2004 is er een studie verricht waarbij de effecten van glucose en cafeïne afzonderlijk en gecombineerd zijn 

onderzocht. Bij 20 proefpersonen (gem. 21 jaar, gezond, geen drugs- of medicijngebruik, niet-rokers) die na de 

vorige avond geen voedsel of cafeïne meer hadden gehad, zijn cognitieve en stemmingsfactoren gemeten na inname 

van 250 ml van een van de volgende vijf dranken;  

(1) placebo (water met kunstmatige zoet- en smaakstoffen), (2) complete drank, (3) met alleen glucose, (4) met alleen 

cafeïne, (5) met alleen kruidenextracten. De complete drank bevatte 37,5 g glucose, 0,075 g cafeïne en 

kruidenextracten voor de smaak. De tests werden voor 12 uur ’s middags afgerond en per proefpersoon steeds op 

hetzelfde tijdstip gedaan in opeenvolgende weken. In hetzelfde onderzoek zijn ook de hartslag en de 

bloedsuikerwaarden op 3 tijdstippen gemeten. De gevolgde aanpak was:  

35 min.testen–meting(a)–inname drank-30 min.pauze–meting(b)–35 min.testen–meting(c) 

 

Resultaten: 

De complete drank(2) liet een significant positief effect zien op het gebied van de cognitieve prestaties (1,16% 

grotere snelheid van de aandacht en 1,92% betere score voor secundair geheugen), meer dan de glucosedrank(3) of 

de cafeïnedrank(4), al liet deze laatste wel positieve trends zien op het gebied van de accuratesse van de aandacht en 

het secundair geheugen. Geen van de dranken had effect op het werkgeheugen of de stemming.  

Meting(c) toonde een significante hartslagverhoging van bij de glucosedrank(3), een significante hartslagverlaging bij 

de cafeïnedrank(4) en geen verandering in de hartslagfrequentie bij de complete drank(2).   

De bloedsuikerwaarden waren significant hoger bij meting(b) bij beide glucose-bevattende dranken(2,3). Meting(c) 

toonde een significant lagere bloedsuikerwaarde bij de drank met de kruidenextracten(5). 
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Tabel 2: Resultaten van het onderzoek van Scholey en Kennedy (2004).  

  (1)Placebo (2)Compleet (3)Glucose (4)Cafeïne (5)Kruiden 
Aandacht Snelheid aandacht   Sign. pos. 

effect 
   

 Accuratesse aandacht    Pos. trend  
Geheugen Snelheid geheugen  Pos. trend    
 Secundair geheugen  Sign. pos. 

effect 
 Pos. trend  

 Werkgeheugen      
Bloedsuiker Meting(a)      
 Meting(b)  Sign.  Sign.    
Hartslagfreq. Meting(c)   Sign.  Sign.  Sign.  
 

 

De significant lagere bloedsuikerwaarde bij de drank met de kruidenextracten op tijdstip(c) is volgens de auteurs 

waarschijnlijk een type 1 fout. (In experimenten bestaat altijd een kleine kans dat een effect wordt gemeten, hoewel 

er in werkelijkheid geen effect is. Dit wordt een fout-positief, of type 1 fout genoemd.)  

De slotconclusie van dit onderzoek is dat cafeïne, samen ingenomen met glucose in doses die vergelijkbaar zijn met 

de inname van 250 cc energiedrank, iets betere prestaties oplevert op het gebied van aandacht en geheugen, dan 

cafeïne afzonderlijk. Gecombineerde inname leidt niet tot een verandering van de hartslagfrequentie, terwijl cafeïne 

afzonderlijk tot een verlaging leidt en glucose afzonderlijk tot een verhoging (Scholey en Kennedy 2004). 

 

Kritische kanttekeningen: 

Het aantal proefpersonen is klein, waardoor de betrouwbaarheid van de studie niet groot is en waardoor subtiele 

effecten minder goed aan het licht kunnen komen. Gezien de conditie van de proefpersonen (gevast sinds de vorige 

avond) zou bijvoorbeeld wel een verbetering te verwachten zijn van het werkgeheugen na glucose inname in 

vergelijking met de placebo (Sünram-Lea et al. 2001). De gevonden effecten zijn significant, maar zo klein dat het de 

vraag is of ze biologische relevantie hebben. Verder wordt er geen onderscheid gemaakt tussen ‘zoete smaak’ en de 

effecten van glucose zelf. Het is bekend dat het proeven van zoete smaak ook effecten teweeg kan brengen.  

De tweede reeks tests wordt gedaan tussen een half en een heel uur na inname, als de bloedsuikerspiegel zijn piek 

voorbij is en na een uur alweer bijna gedaald is naar het niveau van de placebo. De conclusie van de onderzoekers is 

dat glucose de stimulerende effecten van cafeïne alleen ondersteunt. ‘Bij de gegeven concentraties en 0,5-1 uur na 

inname’ zou een goede toevoeging zijn. In het onderzoek van Specterman et al. (2005) met inname van een bijna 2x 

zo grote dosis glucose en een lagere dosis cafeïne (62% van de door Scholey en Kennedy gebruikte dosis) blijkt de 

bloedsuiker na inname van de testdrank en de glucosedrank 1,5 uur lang significant hoger te blijven dan na inname 

van de controle (Specterman et al. 2005). 

 

Specterman et al. (2005) Effecten van glucose en cafeïne op de corticospinale prikkelbaarheid  

Aan de studie namen 10 gezonde vrijwilligers (21-50 jaar) deel. Van hen dronken er 6 een 380 ml fles 

koolzuurhoudende Lucozade drank, waarin 68 g glucose en 0,046 g cafeïne zit. De overige 4 deelnemers kregen in 3 

opeenvolgende weken telkens 1 van de 3 controledranken te drinken:  

(1) koolzuurhoudend water met cafeïne, (2) koolzuurhoudend water met glucose, (3) alleen koolzuurhoudend water. 

Ze hadden sinds de vorige avond niet meer gegeten en zaten op een gemakkelijke stoel terwijl hun rechterarm op de 

leuning rustte. MEPs (= motor evoked potentials) worden geproduceerd als respons op transcraniale magnetische 

stimulatie (TMS) van de motor cortex. De MEPs zijn in deze studie gebruikt als maat voor de corticospinale 

prikkelbaarheid na inname van Lucozade en de controledranken. De test bestond eruit, dat de motor cortex 2 keer 15 

TMS stimuli kreeg in een op de proefpersoon afgestemde sterkte, terwijl electromyografische opnamen gemaakt 
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werden van de muis van de rechterhand. De tests zijn gedaan voor inname van de dranken (nulmeting) en daarna 

elke 30 minuten tot en met 2 uur na de inname. Op die momenten zijn ook de bloedsuikerwaarden gemeten.  

 

Resultaten:  

Ten opzichte van de nulmeting waren de bloedsuikerwaarden 30 min tot 90 min na inname van de glucosedrank 

significant verhoogd (95,6% na 30 min, 80% na 60 min, 44,4% na 90 min). Na inname van Lucozade traden 

eveneens significante verhogingen op tussen de 30 en de 90 minuten na inname (63% na 30 min, 53% na 60 min, 

45% na 90 min).  

De corticospinale prikkelbaarheid was significant verhoogd van 1 tot 2 uur na inname van de glucosedrank (na 60 

min 3,3x, na 90 min 2,96x, na 120 min 3,41x de nulwaarde). De corticospinale prikkelbaarheid was significant 

verhoogd van 30 tot 90 min na inname van de cafeïnedrank ( na 30 min 2,15x, na 60 min 2,23x, na 90 min 2,32x de 

nulwaarde). De corticospinale prikkelbaarheid was na inname van de Lucozadedrank tot 1 uur na de inname van de 

drank significant verhoogd (na 30 min 1,82x, na 60 min 2,04x de nulwaarde). Deze verhoging was korter en minder 

dan wanneer de individuele effecten van cafeïne en glucose werden opgeteld. De auteurs verklaarden dit resultaat 

met het idee van verzadiging van de betrokken synapsen.  

De slotconclusie van de auteurs was dat de studie het inzicht had gegeven dat zowel cafeïne (als stimulator) en 

glucose (als energiebron) fysiologische invloed heeft op de willekeurige spiercontrole. In de concentratie waarin beide 

stoffen in Lucozade zitten levert het combineren van de stoffen geen toegevoegd effect op. Het blijft nog de vraag of 

de verhoging van de MEPs direct invloed heeft op de prestaties. (Specterman et al. 2005) 

 

Kritische kanttekeningen: 

Het aantal proefpersonen is klein (n=6 voor Lucozade, n=4 voor de controles), waardoor de betrouwbaarheid van de 

studie beperkt is. In het artikel zijn bij de presentatie van de resultaten de gevonden MEP waarden en de 

bloedsuikerwaarden van de controles en van de Lucozade niet in hetzelfde overzicht gezet. Bij vergelijking valt op dat 

de MEP waarden bij Lucozade tot 60 minuten na inname van de drank significant hoger zijn, terwijl dat bij cafeïne tot 

90 minuten en bij glucose tot 120 minuten na inname het geval is. De combinatie van cafeïne en glucose in de 

concentraties in Lucozade heeft dus zelfs minder effect op de MEPs dan de ingrediënten afzonderlijk en met name 

glucose. De auteurs hebben hier geen aandacht aan besteed. 

De concentraties in Lucozade verschillen sterk van die van energiedrank, er zit in energiedrank 2,5 keer zoveel cafeïne 

en ongeveer 30% minder glucose. 

 

4.4.2 De combinatie van cafeïne en taurine: één studie 

 

Riesenhuber et al. (2006) Diuretisch vermogen van energiedrank  

De diuretische effecten van cafeïne en taurine zijn onderzocht in een studie, waarbij 12 gezonde vrijwilligers (mnl., 

gem. 25 jaar, niet-rokers, gematigde cafeïne gebruikers) na 12 uur geen voedsel of vocht te hebben gehad en 48 uur 

geen alcohol, in opeenvolgende weken om 9.30 uur 750 cc van 1 van de 4 verschillende drankjes kregen; (1) 

energiedrank (0,24 g cafeïne en 3 g taurine), (2) energiedrank zonder cafeïne, (3) energiedrank zonder taurine en (4) 

energiedrank zonder cafeïne of taurine. Net voor en gedurende 6 uur na de inname werd urine verzameld. De urine 

uitscheiding werd elk uur genoteerd en osmolariteit en het Na+ gehalte werd voor en na iedere sessie bepaald. 
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Resultaten:  

De urine uitscheiding was ongeveer 33% meer en de natriurese meer dan 20% groter na inname van de cafeïne 

bevattende dranken (1,3) in vergelijking met de urine uitscheiding en de natriurese na inname van de placebo (4). 

Geen significante toename werd gevonden bij de drank die wel taurine maar geen cafeïne bevatte (2). Er was in geen 

geval een effect op de osmolariteit van de urine.  

De slotconclusie was dat het diuretisch effect van energiedrank veroorzaakt wordt door cafeïne. De taurine 

consumptie heeft geen significante invloed op de vochthuishouding van matig gedehydrateerde gezonde jonge 

gebruikers bij een inname van 3 g taurine binnen 30 minuten. Het diuretisch vermogen van energiedrank verschilt 

niet significant van dat van andere cafeïnehoudende dranken. (Riesenhuber et al. 2006) 

 

Kritische kanttekeningen: 

Geen. 

 

4.4.3 Taurine opname en target bereik: één studie 

 

Sved et al. (2007) Absorptie, distributie, metabolisme en eliminatie van taurine bij ratten  

Het doel van dit onderzoek was tweeledig; ten eerste om inzicht te krijgen in het lot van taurine na inname van hoge 

doses en ten tweede om antwoord te krijgen op de vraag of inname van hoge doses van invloed was op de 

concentratie taurine in de hersenen. Hiertoe zijn drie studies opgezet.  

In studie 1 kregen 12 volwassen ratten (mnl./vrl., 7-12 weken) eenmalig oraal een dosis van 30 of 300 mg 14C-

taurine/kg toegediend, en op 1, 4, 24 en 168 uur na de inname werden per dosisgroep 3 dieren gedood. Van ieder 

dier werd bloed en weefsels verzameld. Van de subgroepen die na 168 uur werden gedood werden urine (intervallen 

0-6, 6-12, 12-24 uur en daarna dagelijks) en feces (intervallen 0-12, 12-24 uur en daarna dagelijks) verzameld.  

In studie 2 kregen 18 dieren dagelijks gedurende 14 dagen ofwel 30 ofwel 300 mg/kg/dag oraal niet radioactief 

gelabeld taurine toegediend, gevolgd door een enkele dosis van 14C-taurine. Op 1, 4, 24 en 168 uur na de inname en 

14 en 28 dagen na deze dosis werden per dosisgroep 3 dieren gedood. Bloed, weefsels, urine en feces werden 

verzameld als bij de eerste studie.  

In studie 3 kregen 9 dieren dagelijks ofwel 30 ofwel 300 mg/kg/dag oraal niet radioactief gelabeld taurine 

toegediend en 2 uur na de toediening van de 1e, de 7e, en de 14e dosis werden 3 dieren per dosisgroep gedood. 

Bloed en een uitgebreide set weefsels werden van ieder dier verzameld. Controle materiaal werd verzameld van 6 

dieren die geen taurine toegediend hadden gekregen. 

 

Resultaten: 

Studie 1 en 2 lieten zien dat 14C-taurine snel geabsorbeerd wordt vanuit het maagdarmkanaal, snel gedistribueerd 

wordt in de weefsels en via de urine onveranderd wordt uitgescheiden. Eliminatie uit de intracellulaire ruimtes verliep 

langzaam. Dit beeld bleef hetzelfde, ook als de ratten vooraf 14 dagen dagelijks taurine toegediend kregen (30 

mg/kg lichaamsgewicht). Bij een hogere dosis (300 mg/kg lichaamsgewicht) bleek de uitscheiding sterk toegenomen, 

in combinatie met een lager percentage in het lichaam, mogelijk veroorzaakt door verzadiging van het reabsorptie 

mechanisme in de nieren. De ingenomen taurine bereikte weliswaar de hersenen, maar leidde niet tot een toename 

van de totale hoeveelheid taurine in de hersenen. De gegevens uit studie 3 lieten zien dat bij een dagelijkse dosis van 

300 mg/kg gedurende 2 weken de taurine concentraties in de weefsels niet significant stegen.  

De slotconclusie is dat ingenomen taurine snel equilibreert met het lichaamseigen taurine en dat een overschot snel 

door de nieren wordt afgevoerd (Sved et al. 2007). 
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Kritische kanttekeningen: 

Het betreft een onderzoek bij ratten en niet bij de mens. Knaagdieren hebben een hogere taurine synthese capaciteit 

dan de mens, en ook een verschil in reabsorptie efficiëntie in de nieren kan niet worden uitgesloten (Sved et al. 

2007). De eventuele invloed van cafeïne op de biodistributie en functie van taurine blijft in deze studie buiten 

beschouwing. 

 

4.4.4 Glucuronolacton en toxiciteit: één studie 

 

Red Bull® (2008) Toxiciteit van glucuronolacton in ratten  

Red Bull® heeft een niet openbaar onderzoek ter beschikking gesteld aan de Europese Commissie met de titel: Final 

Report. A 13-week oral (gavage versus drinking water) toxicity study of D-glucuronolactone in rats (EFSA 2009) In een 

eerder onderzoek was een vergelijkbare proefopzet toegepast, waarbij na afloop alle weefsels waren onderzocht. Er 

werden geen afwijkingen gevonden, alleen het nierweefsel van een aantal dieren leek meer ontstekingsweefsel te 

bevatten, maar de resultaten waren onduidelijk. Deze studie is daarom speciaal gericht op effecten in de nieren. Het 

experiment duurde 13 weken en ratten (Crl:CD(SD) stam) ondergingen 1 van de 2 behandelingen. 

Behandeling (1):  

20 ♂♂ en 20 ♀♀ kregen dagelijks via sondevoeding 0, 300, 600 of 1000 mg glucuronolacton/kg lichaamsgewicht 

toegediend. 

Behandeling (2): 

20 ♂♂ en 20 ♀♀ kregen dagelijks drinkwater met een ‘target dose level’ van 0, 300, 600, 1000 mg 

glucuronolacton/kg lichaamsgewicht . 

Controle: 

20 ♂♂ en 20 ♀♀ kregen dagelijks sondevoeding resp. drinkwater zonder glucuronolacton. 

 

De gemiddelde opname bij behandeling (2) was; 311 (♂♂) en 322 (♂♂) mg/kg lichaamsgewicht bij een ‘target dose 

level’ van 300 mg/kg lichaamsgewicht, 598 (♂♂) en 635 (♂♂) mg/kg lichaamsgewicht bij een ‘target dose level’ van 

600 mg/kg lichaamsgewicht, en 980 (♂♂) en 1066 (♂♂) mg/kg lichaamsgewicht bij een ‘target dose level’ van 1000 

mg/kg lichaamsgewicht. 

Dagelijks werden de dieren klinisch onderzocht en wekelijks vond gedetailleerd lichamelijk onderzoek plaats. Per dier 

werd 2 keer/week het lichaamsgewicht en de waterconsumptie genoteerd. Voor het begin van de toediening van de 

glucuronolacton in week 2 en in week 4 en 8 en op het moment van de sectie werd bij ieder dier bloedonderzoek 

verricht. Bij de sondevoedingsgroepen(1) werd bloedonderzoek in week 4, 8 en 13 op momenten tussen 0-6 uur en 

6-24 uur na de toediening van de dosis gedaan. Urinemonsters werden verzameld van de drinkwatergroepen(2) 

volgens hetzelfde schema (dezelfde tijd). Op alle dieren werd sectie verricht en de nieren werden gewogen. Van alle 

dieren werden de geselecteerde weefsels onder de microscoop bekeken. 

 

Resultaten: 

Er werden geen effecten gevonden in de klinische observaties, in voedsel- of water consumptie, in lichaamsgewicht, 

klinisch-pathologische parameters, orgaangewichten of klinisch-chemische parameters waaraan de nierfunctie kan 

worden beoordeeld. Urine analyse wees uit dat de behandeling in geen enkel opzicht effect had. Histopathologisch 

onderzoek wees op plaatselijke ontstekingen in de nieren van een enkele dieren. Deze dieren bevonden zich echter in 

alle groepen incl. de controlegroepen, wat wijst op het ontbreken van een effect als gevolg van de behandeling. 
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De slotconclusie is dat deze gegevens erop wijzen dat voor ratten de NOAEL voor dagelijkse inname van 

glucuronolacton 1 g/kg lichaamsgewicht/dag is (EFSA 2009). 

 

Kritische kanttekeningen: 

Deze NOAEL is door de EFSA overgenomen voor de mens. (Vertaald naar de glucuronolacton inname door middel 

van energiedrank zou deze drempelwaarde overeenkomen met een dagelijkse consumptie van 12,5 liter 

energiedrank voor iemand van 50 kg.) Er is al kritiek geweest op de rat als modeldier, omdat knaagdieren, anders 

dan primaten, de mogelijkheid hebben om glucuronolacton in vitamine C om te zetten. Dit zou de effecten van 

glucuronolacton inname kunnen beïnvloeden. Deze kritiek is echter al weerlegd, omdat maar een klein gedeelte van 

het ingenomen glucuronolacton deze stofwisselingsweg aflegt, zoals uit onderzoek bleek (EFSA 2009).  

 

 

4.5  Samenvatting 

  

Energiedranken hebben vooral een positief effect op de aandacht en de reactiesnelheid, verbeteringen in het 

geheugen zijn minder duidelijk. Van de vier stoffen, die in energiedrank zitten, zijn cafeïne en glucose naar alle 

waarschijnlijkheid de stoffen, die verantwoordelijk zijn voor de biologische effecten van energiedrank. Cafeïne 

passeert de bloed-hersenbarrière en heeft een stimulerende werking, waardoor het lichaam wordt aangezet tot actie 

en de aandacht wordt verscherpt. Glucose is de belangrijkste energiebron van de hersenen en heeft mogelijk een 

positieve invloed op het geheugen.  

Vijf studies zijn beschreven, die ten doel hadden om te onderzoeken of interactie tussen de bestanddelen van 

energiedrank plaats vindt of plaats kan vinden. Met interactie wordt geen moleculaire interactie bedoeld, maar het 

resultaat dat de som van de effecten van de stoffen afzonderlijk niet gelijk is aan de effecten die optreden na inname 

van een combinatie van de stoffen. Cafeïne ingenomen in combinatie met glucose in doses zoals in 250 cc 

energiedrank, levert betere prestaties op het gebied van aandacht en geheugen op dan inname van cafeïne alleen. 

Dat cafeïne en glucose op cerebraal (corticaal) niveau interactie vertonen wordt door de gegevens uit het tweede 

onderzoek over cafeïne en glucose bevestigd. Ook de gegevens uit het eerste onderzoek met betrekking tot de 

hartslagfrequentie tonen aan dat gecombineerde inname van cafeïne en glucose (in de betreffende concentraties) 

een effect geeft wat op interactie duidt: apart ingenomen geeft cafeïne een hartslagverlaging en glucose een 

hartslagverhoging, terwijl bij hun combinatie de hartslag hetzelfde blijft.  

Taurine is een lichaamseigen stof die op veel plaatsen in het lichaam een belangrijke rol speelt en plaatselijk in hoge 

concentraties voorkomt, maar op basis van het onderzoek bij ratten, het vierde beschreven onderzoek, valt te 

verwachten dat de concentratie taurine in de organen en de weefsels vrijwel gelijk blijft, zelfs als via het 

maagdarmkanaal een grote hoeveelheid extra taurine wordt opgenomen. Een grotere opname van taurine blijkt niet 

tot een toename van het taurine gehalte in de hersenen te leiden. Daarom is het niet waarschijnlijk dat in de 

hersenen (een versterkte) interactie plaats vindt tussen cafeïne en taurine na extra inname van beide stoffen. Het 

derde onderzoek was gericht op de diuretische eigenschappen van cafeïne en taurine bij mensen, en toonde aan dat 

het vochtafdrijvend vermogen van energiedrank niet significant verschilt van dat van andere cafeïne houdende 

dranken die geen taurine bevatten. Tot slot wees onderzoek bij ratten uit dat glucuronolacton onschadelijk is, ook als 

via het maagdarmkanaal een grote hoeveelheid extra wordt opgenomen. Glucuronolacton kan beschouwd worden 

als een koolhydraat, die een kleine extra energiebron vormt in energiedrank, maar die naar alle waarschijnlijkheid 

geen interactie vertoont met de andere stoffen. 
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Hoofdstuk 5 

 

 

 

 

Mogelijk nadelige effecten en risico’s bij 
gebruik door 12-18 jarigen 
 

 

 

 

5.1  Inleiding 

  

Het vorige hoofdstuk beschreef effecten van energiedrank, de werkzaamheid van de stoffen en hun mogelijke 

interacties. Wat de effecten van het gebruik van energiedrank op korte of lange termijn zijn hangt logischerwijze af 

van de omvang en duur van het gebruik. In onderzoek wordt vaak gewerkt met eenmalige doses die overeenkomen 

met die van een blikje energiedrank van 250 of 330 cc. In werkelijkheid is de kans groot, dat een aantal middelbare 

scholieren langdurig meer energiedrank drinkt, omdat het drinken van energiedrank deel uitmaakt van hun leefstijl. 

Hoofdstuk 5 is gericht op die (nog nauwelijks door onderzoek gestaafde; zie 2.3) realiteit van gebruik en op de 

nadelige effecten en/of risico’s die dat mogelijk met zich meebrengt.  

 

Ter verheldering vooraf: Op basis van voorgaande hoofdstukken kan globaal genomen worden gesteld dat voor de te 

verwachten effecten, het drinken van een 250 cc blikje energiedrank ruwweg overeenkomt met het drinken van een 

frisdrank met een cafeïne-/calorieëninname die te vergelijken is met het nuttigen van een beker koffie met melk en 

suiker en anderhalf biscuitje.  

 

 

5.2  Hart en vaten 

  

Zelfs na tientallen jaren van onderzoek is er nog geen uitsluitsel gevonden op de vraag of cafeïne-inname het risico 

op hart- en vaatziekten vergroot. Uit experimentele studies blijkt wel dat cafeïneopname de bloeddruk tijdelijk 

verhoogt, maar de meeste onderzoeken over het effect van langdurige koffie- of cafeïneconsumptie toonden geen 

samenhang met hypertensie. Die tijdelijke verhoging zou mogelijk een risico kunnen betekenen voor mensen die al 

een hoge bloeddruk hebben en/of mensen die zware fysieke inspanning leveren, eventueel gecombineerd met 

cafeïne-intolerantie (Steinke et al. 2007; Terlizzi et al. 2008; Riksen et al. 2009). 

 

 

5.3 Voeding: energiebalans, calciuminname, voedingszuren  

  

‘Dranken voegen vaak energie aan de voeding toe zonder dat er sprake is van vervanging van een andere 

energiebron’ is een zin uit het advies van de Gezondheidsraad aan de minister in 2006 (pag.76, Richtlijnen gezonde 
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voeding 2006). In deze paragraaf gaat het met name over de frisdrankeigenschappen van energiedrank. Resultaten 

van de studie van McKiernan et al. (2008) bevestigden de stelling van de Gezondheidsraad. Onderzocht werd de 

relatie tussen honger, dorst, eet- en drinkpatronen van 50 gezonde, volwassen Amerikanen (39 vrouwen, 11 

mannen, gem. 30 jaar, BMI gem. 26,3). Zij moesten gedurende 7 dagen ieder waakuur hun honger- en dorstgevoel 

classificeren en melden wat ze aten en/of dronken. De honger- en dorstgevoelens werden gecorreleerd met de 

voeding, het vocht en de calorieën die in het daarop volgende uur werden ingenomen. Wat bleek is, dat noch dorst 

noch honger een duidelijke correlatie vertoonde met eten, drinken of energie-opname. Wel werden gedurende de 

hele dag gevoelens van dorst gerapporteerd, in tegenstelling tot gevoelens van honger. Voor overleving is op korte 

termijn de vochtbalans ook belangrijker dan de energiebalans, waardoor dorst een belangrijkere prikkel is dan 

honger. De consumptie van energiebevattende dranken in plaats van water als reactie op dorst leidde tot een 

calorieopname die niet bleek te worden gecompenseerd door een verminderde voedselinname. Energieopname door 

middel van een helder, vloeibaar medium geeft ook minder het gevoel van verzadiging dan vast voedsel, terwijl de 

zoete smaak van energiebevattende drank wel werkt als beloning voor dit consumptiegedrag. Dit alles draagt bij aan 

een positieve energiebalans en het ontstaan van overgewicht (McKiernan et al. 2008). Literatuuronderzoek uit 2007 

leverde resultaten op, die in overeenstemming zijn met de bevindingen van McKiernan et al. Hierbij zijn 88 studies 

vergeleken op het punt van de samenhang tussen frisdrankconsumptie, voeding en gezondheid. Frisdrankconsumptie 

bleek gepaard te gaan met een verhoogde calorieopname, toename van het lichaamsgewicht, afname van de 

melkconsumptie en verminderde calciumopname. De kans op medische problemen zoals bijvoorbeeld diabetes, 

osteoporose neemt daarmee toe (Vartanian et al. 2007). Aangaande de preventie van cariës en tanderosie adviseerde 

de Gezondheidsraad al in 1986 om het gebruik van voedingsmiddelen en (fris)dranken met mono- en disacchariden 

(bijv. glucose) tot maximaal 4 momenten (buiten de 3 maaltijden) per dag te beperken. Mono- en disacchariden 

leiden tot een zuuraanval op de tanden, wat demineralisatie tot gevolg heeft. Het gebit moet de kans krijgen voor 

herstel. Koolzuurhoudende frisdranken waaraan voedingszuur is toegevoegd kunnen bij regelmatige blootstelling van 

het gebit leiden tot tanderosie. Melkproducten remmen dit proces doordat het hoge calcium- en fosfaatgehalte in 

deze producten het oplossen van de mineralen vanuit het glazuur tegen gaat. Ze dragen juist bij aan remineralisatie 

(Gezondheidsraad 2006). 

 

 

5.4 Vocht: de combinatie met alcohol en intensief bewegen  

  

Onder jonge mensen is het een nieuwe trend om energiedrank/cafeïne gecombineerd met alcohol te drinken. Dit 

wordt onder andere geïllustreerd door de studie van Malinauskas et al. (2007): 27% van de 496 ondervraagde 

studenten aan een Amerikaanse universiteit bleken in de voorliggende maand tijdens het feesten energiedrank 

gemixt met alcohol te drinken. Deze trend is aanleiding geweest voor een reeks studies over de vraag of de gedachte 

klopt dat energiedrank/cafeïne de effecten van alcohol reduceert. De conclusie is dat het tegelijkertijd drinken van 

energiedrank/cafeïne met alcohol het effect heeft dat: 

 de vermindering van het psychomotorisch functioneren (coördinatie van de bewegingen, visuele reactietijd) als 

gevolg van alcohol niet gecompenseerd wordt,  

 de proefpersoon zich minder bewust is van de alcoholintoxicatie (hoofdpijn, zwakte, droogheid van de mond en 

de bijbehorende afname van het reactievermogen) in vergelijking met de situatie waarin hij alleen alcohol had 

gedronken, 
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 de kans op alcohol gerelateerde schade en problemen (bijvoorbeeld verwondingen, seksueel wangedrag, foute 

beoordelingen van het eigen rijvermogen) 2 keer zo groot is als in gevallen waarbij alleen alcohol was gedronken 

(BfR 2008; Reissig et al. 2009). 

 

Zowel cafeïne als alcohol beïnvloedt het centraal zenuwstelsel en het cardiovasculair systeem. Bovendien hebben 

beide stoffen vergelijkbare fysiologische effecten, bijvoorbeeld op de diurese (beide stoffen hebben een 

vochtafdrijvende werking). Om die redenen is het optreden van interacties tussen beide stoffen goed voorstelbaar 

(BfR 2008; Voedingscentrum 2008) en de onderzoeksgegevens van een aantal studies lijken dit te staven: Zweeds 

onderzoek met 10 proefpersonen (19-30 jaar), die 30 minuten voordat ze fysiek actief werden (a) niets, (b) 750 ml 

energiedrank, (c) 750 ml energiedrank met 70-110 ml wodka te drinken kregen, liet zien dat de balans van het 

cardiale neurale systeem na het drinken van de energiedrank (b) verstoord en na het drinken van de combinatie met 

wodka (c) nog sterker verstoord was. Verstoring van het cardiale neurale systeem betekent in het algemeen een 

verhoogd risico op ritmestoornissen en plotselinge cardiale dood. Voor mensen die al aangeboren ritmestoornissen 

hebben kan de combinatie alcohol/energiedrank daarom een verhoogd risico met zich mee brengen. (BfR 2008). 

De combinatie energiedrank met intensief bewegen (sporten, langdurig dansen) brengt het risico van dehydratie op 

vergelijkbare manier als bij de combinatie met alcohol met zich mee. Cafeïne en alcohol zorgen voor een negatieve 

vochtbalans door hun diuretische werking, intensief bewegen door de toename van de transpiratie. Door de 

opwekkende effecten van het drankje merkt de gebruiker de uitdrogingsverschijnselen zoals hoofdpijn, zwakte en 

droge mond niet op. Verregaande uitdroging kan in uitzonderlijke gevallen tot hartritmestoornissen en een 

shocktoestand leiden. (BfR 2008) 

  

 

5.5 Slaap  

  

Cafeïne in hoge doses kan leiden tot slapeloosheid, maar zelfs in lage doses kan cafeïne de slaap negatief 

beïnvloeden. Inslapen wordt moeilijker en de kwaliteit van de slaap neemt af. Schoolkinderen, die meer dan 0,05 

g/dag kregen bleken significant wakkerder te zijn dan kinderen die minder dan 0,01 g/dag kregen. Adolescenten die 

2 of meer drankjes met cafeïne per dag dronken hadden meer last van slaaptekort op doordeweekse dagen, hadden 

het vaker over onderbroken slaap en problemen die te maken hadden met slaperigheid dan adolescenten die 1 of 

minder cafeïnehoudende drankjes per dag dronken. (ANZFA 2000) Uit een onderzoek van Malinauskas et al. (2007), 

waarbij 253 studenten (energiedrankgebruik; meer dan eens/maand, gem. 21,5 jaar) van een Amerikaanse 

universiteit via een vragenlijst zijn geïnterviewd over hun consumptie van energiedrank in specifieke situaties, kwam 

naar voren dat 67% van hen het dronk om de nadelige effecten van hun slaaptekort het hoofd te bieden. Ander 

onderzoek, van de American College Health Association in 2006, gaf aan dat ruim 70% van de studenten een 

slaaptekort had en ook het gevoel 5 per 7 dagen niet uitgerust te zijn (American College Health Association 2007). 

De studenten, die het drinken van energiedrank vaker en meer als strategie toepassen om te kunnen blijven 

presteren, zijn mogelijk ook de studenten, die chronisch een slaaptekort hebben. Causale verbanden zijn op basis van 

deze gegevens niet te leggen, maar het samengaan van frequente energiedrank consumptie en chronisch slaaptekort 

zijn mogelijk wel kenmerken van een bepaalde leefstijl (zie ook 5.7).  

Zoals energiedrank kan bewerkstelligen dat iemand zich de nadelige effecten van alcohol en van uitdroging niet 

bewust wordt (de signaalfunctie van het lichaam wordt omzeild), kan het ook de nadelige effecten van slaaptekort 

verbloemen. De risico’s die dat met zich mee brengt, zijn in verband met alcohol en uitdroging al aan bod gekomen. 

Voor chronisch slaaptekort is gebleken dat dit op termijn kan leiden tot een verhoogde kans op depressie en een 
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afname van leer- en geheugenprestaties. Román en Meerlo (2007) ontdekten door proeven met ratten, die werden 

blootgesteld aan slaapdeprivatie, dat te weinig slaap leidt tot veranderingen in hersenprocessen (onder andere in de 

serotonine neurotransmissie), zodanig dat iemand gevoeliger kan worden voor emotionele en cognitieve stoornissen 

(Roman en Meerlo 2007). 

 

 

5.6 Cafeïne-afhankelijkheid en intoxicatie  

  

Cafeïne kan al bij een dagelijkse inname van 0,1 g (≈ 1 blikje energiedrank van 330 cc) leiden tot fysiologische 

afhankelijkheid, dat wil zeggen dat er onthoudingsverschijnselen optreden bij beëindiging van regelmatige 

consumptie. De omvang van de onthoudingsverschijnselen hangt samen met de omvang van de consumptie. Het 

meest voorkomende is hoofdpijn, die begint 12-24 uur na de laatste dosis. Andere verschijnselen zijn: afgenomen 

vitaliteit (vermoeidheid/slaperigheid/zwakte), moeite met concentreren, onaangename stemming 

(depressief/geïrriteerd/ontevreden), misselijkheid, geeuwen, een lagere bloeddruk, spierpijn (ANZFA 2000; Reissig et 

al. 2009). Energiedranken, die niet de bittere smaak hebben van koffie en die meer lijken op frisdrank zouden ertoe 

bijdragen, dat jongere mensen gewend en verslaafd raken aan cafeïne. 

Bij cafeïne-intoxicatie, ongeveer bij doses van meer dan 0,5 g (±1,7 liter energiedrank, 7 blikjes van 250 cc) kunnen 

symptomen optreden als die van een angststoornis of van andere stemmingsstoornissen. Mensen ervaren opwinding, 

angst, rusteloosheid, spanning, hartkloppingen, slapeloosheid, hoofdpijn, beven, duizeligheid, suizende oren en ‘jolt 

and crash’ episodes. ‘Jolt and crash’ episodes geven de ervaring weer van toegenomen alertheid en energie (jolt) 

gevolgd door een plotselinge daling van de energie (crash), wat plaats vindt in reactie op de inname van een 

energiedrank. In het algemeen wordt een hoge cafeïneconsumptie in verband gebracht met chronische hoofdpijn 

(O’Dea 2003; Malinauskas 2007; van den Eynde et al. 2008; Reissig et al. 2009). 

 

 

5.7 Middelengebruik en leefstijl  

  

Sommige adolescenten gebruiken energiedrank als stimulerend middel op het moment dat ze een energie‘boost’ 

willen en dan gebruiken ze meer, naarmate ze meer effect willen. Door meerdere auteurs is de suggestie gedaan, dat 

er mogelijk een verband is tussen het gebruik van stimulerende middelen (zoals cafeïne) tijdens de adolescentie en 

later drugsgebruik (O’Dea 2003; Reissig et al. 2009). Een studie van Arria et al. onder 1.253 universiteitsstudenten 

wees inderdaad uit dat energiedrankconsumptie een voorspellende waarde heeft voor later gebruik van stimulerende 

middelen (Arria et al. 2008, Reissig et al. 2009). Miller vond bij een onderzoek onder 602 studenten een verband 

tussen een hoge consumptie van energiedrank (gedefinieerd als een consumptie van tenminste 1-2 keer/week in de 

voorafgaande maand) en allerlei vormen van probleemgedrag. Een van die vormen van probleem gedrag was het 

gebruik van marihuana en andere drugs, naast risicovol gedrag (op het gebied van seks, vechten, extreme sport), 

roken en drinken (en problemen die hierdoor ontstaan) (Miller 2008). Het is ook voorstelbaar dat sommige 

energiedranken, die worden gepresenteerd als alternatieven voor illegale drugs (in Amerika is er bijvoorbeeld een 

merk dat Cocaine heet) de stap naar die drugs kunnen verkleinen, zoals ook het innemen van energiedrank voor 

betere sportieve prestaties het gebruik van anabole steroïden of stimulerende middelen zoals amfetamine dichterbij 

kan brengen (Reissig et al. 2009). 
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Toch is het zeer de vraag of er een causaal verband bestaat tussen energiedrankconsumptie en probleemgedrag en/of 

later drugsgebruik. Waarschijnlijker is het dat er persoonsgebonden factoren aan ten grondslag liggen zoals de zucht 

naar sensatie, die voor iemand het deel uitmaken van een risicogerichte subcultuur aantrekkelijk maakt (Miller 2008; 

Arria et al. 2008). Het drinken van energiedrank hoort dan bij een bepaalde leefstijl.    

Buiten het mogelijk verhoogde risico op later drugsgebruik bij energiedrankconsumptie tijdens de adolescentie lijkt er 

ook een verhoogde kans te bestaan op verschillende psychiatrische aandoeningen. Langdurige cafeïne-opname, 

cafeïne-overgevoeligheid en cafeïne-afhankelijkheid bleken in een studie uit 2006 significant en positief gecorreleerd 

te zijn met bijvoorbeeld depressie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, antisociale 

persoonlijkheidsstoornis, alcoholisme en cannabis- en cocaïneverslaving. Ook hierbij is het de vraag of de consumptie 

van cafeïne oorzaak of gevolg is. Een verklaring voor de samenhang van cafeïnegebruik met de verslaving aan 

nicotine en alcohol wordt in ieder geval deels al gezocht in genetische factoren (Reissig et al. 2009). Dit is een 

argument om cafeïnegebruik als gevolg en niet als oorzaak te beschouwen. 

 

 

5.8  Samenvatting  

  

Afhankelijkheid van cafeïne treedt al op bij een inname van 0,1 g/dag (ongeveer de hoeveelheid die in een grote mok 

koffie zit, en in een 330 cc blikje energiedrank). Mensen die gewend zijn aan een dagelijkse hoeveelheid cafeïne, al 

dan niet door energiedrank consumptie, zullen dus direct onthoudingsverschijnselen zoals hoofdpijn, vermoeidheid 

en concentratieproblemen hebben, als ze de regelmaat van hun consumptiepatroon doorbreken. Een regelmatig 

consumptiepatroon brengt echter wel risico’s met zich mee. Cafeïne-intoxicatie, ongeveer bij doses van > 0,5 g (±7 

blikjes van 250 cc) kan symptomen geven als die van een angststoornis of van andere stemmingsstoornissen, zoals 

opwinding, angst, rusteloosheid, spanning, hartkloppingen, slapeloosheid. Maar ook hoofdpijn, beven, duizeligheid, 

suizende oren en ‘jolt and crash’ episodes kunnen optreden. Een regelmatig consumptiepatroon van energiedrank 

heeft gevolgen voor het cafeïnegebruik, maar, net als bij andere koolhydraatrijke dranken, ook voor de opname van 

energie. Gebruik van energiedrank leidt tot energie-opname die niet gecompenseerd wordt door een verminderde 

voedselopname. Het gevolg is een positieve energiebalans en het ontstaan van overgewicht, wat op termijn de kans 

op diabetes vergroot. 

De toenemende gewoonte van jonge mensen om energiedrank gecombineerd met alcohol te drinken heeft nadelige 

effecten, omdat de gevolgen van alcoholintoxicatie onderdrukt worden. De inschattingsfouten van het eigen 

reactievermogen die dat met zich mee kan brengen verhoogt direct de kans op alcohol gerelateerde schade en 

problemen. De signalen van dehydratie worden ook niet of minder opgemerkt, terwijl zowel de cafeïne als de alcohol 

een vochtafdrijvende werking hebben. Dit vergroot de kans op hartritmestoornissen, wat voor mensen met nog niet 

onderkende aangeboren ritmestoornissen een verhoogd risico met zich meebrengt. Voor de combinatie energiedrank 

met intensief bewegen (sporten, langdurig dansen) geldt ook het risico van dehydratie met een verhoogde kans op 

hartritmestoornissen. Bij inname van 2 of meer blikjes energiedrank kan de kwaliteit en de kwantiteit van de slaap 

negatief beïnvloed worden, terwijl de inname van energiedrank de gevolgen van slaaptekort kan onderdrukken. Als 

dit een gewoonte wordt, wordt het slaaptekort chronisch en op termijn verhoogt dit de kans op depressie en een 

afname van leer- en geheugenprestaties. 
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Hoofdstuk 6 

 

 

 

 

Discussie en conclusie 
 

 

 

 

De adolescentie is een ontwikkelingsfase die is gekenmerkt door fysieke, psychologische en sociale veranderingen. 

Hierbij hoort het zoeken naar een eigen identiteit, het ontwikkelen van een zelfbeeld, het omgaan met grotere 

onafhankelijkheid en toegenomen verantwoordelijkheid. Het is een fase van nieuw gedrag uitproberen en zich 

conformeren aan de eigen sociale groep. Voor een aantal groeperingen (bijv. extreme sporten, de partycultuur, 

Techno) maakt de consumptie van energiedrank deel uit van hun leefstijl, een gegeven waarop de fabrikant van Red 

Bull®, marktleider van energiedrank, anticipeert met actieve marketing strategieën onder de slogan ‘Red Bull® geeft je 

vleugels’. De boodschap is dat de drank een stimulans voor lichaam en geest is. 

Scholieren motiveren hun consumptie van energiedrank ook grotendeels in overeenstemming met wat hierboven 

staat. De drank wordt door hen gedronken als stimulans voor betere sportieve prestaties (met name door jongens), 

vanwege de groepsdruk, de energie die de drank geeft, de smaak, als vervanging van gewone frisdrank en/of 

vanwege de aantrekkelijke verpakking. Een onderzoek onder universiteitsstudenten wees uit, dat de energiedrank 

geconsumeerd werd met als doel het energiepeil te verhogen bij een tekort aan slaap, in combinatie met alcohol op 

feesten en/of tijdens de studie voor een examen of de afronding van een grote opdracht. 

Actuele en specifieke cijfers over de mate van het gebruik van energiedrank onder 12-18 jarigen zijn niet bekend, 

maar verkoopgegevens van alle supermarktketens in Nederland laten een al jarenlang aanhoudende omzetstijging 

van meer dan 30% per jaar zien en uit de praktijk van de middelbare school klinken geluiden dat de consumptie 

wijdverbreid is en bij sommige scholieren zeer omvangrijk. Deze ontwikkeling leidt tot zorg bij docenten en tot 

overlast in de les, omdat er ‘stuiterende’ jongeren in de klas zitten. Dit literatuuronderzoek is gedaan om een 

objectieve basis te bieden aan de hand waarvan schoolbeleid ten aanzien van het gebruik van energiedrank 

ontwikkeld kan worden. De vragen die als leidraad golden waren: 

 Wat zijn de korte en lange termijn effecten op de gezondheid van het gebruik van energiedrank? 

 Wat zijn de gevolgen op de leerprestaties? 

 

Een kanttekening, die hier moet worden geplaatst is deze: 

De cijfers van cafeïne gehaltes die bepaalde effecten veroorzaken kunnen in het kader van dit literatuuronderzoek 

niet zo letterlijk genomen worden. Het zijn gegevens die vaak voortgekomen zijn uit onderzoek met volwassen 

mensen. In vergelijking met adolescenten, met name de leeftijdsgroep van 12–15/16, zijn er belangrijke verschillen 

van invloed. Ten eerste zijn volwassenen vaak gewend aan een regelmatige cafeïne-inname, wat hun respons op 

cafeïneconsumptie beïnvloedt. Ten tweede liggen de veiligheidsgrenzen voor cafeïnegebruik bij volwassenen 

waarschijnlijk hoger dan bij kinderen, omdat kinderen doorgaans een lager lichaamsgewicht hebben. Ten derde is de 

halfwaardetijd van cafeïne ongeveer de helft zo lang bij prepuberale kinderen als bij jongeren, die de puberteit en de 

daarbij behorende hormonale veranderingen hebben doorgemaakt. Al deze factoren bepalen mede het 

cafeïnegehalte in het bloed.   
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Kenmerkend aan energiedrank is, dat het de eigenschappen van frisdrank (koolzuurhoudend en hoog caloriegehalte) 

met die van filterkoffie combineert, en daarnaast ook nog taurine en glucuronolacton bevat (resp. 4 g/l en 2,4 g/l), 

twee voor de mens normale stofwisselingsproducten, die ook als natuurlijke ingrediënten in onze voeding voorkomen 

(± 0,4 g taurine en 0,001-0,002 g glucuronolacton per dag bij een vlees- en visbevattend dieet). Onderzoek naar 

taurine en glucuronolacton heeft tot de conclusie geleid dat inname ervan, ook al is het in deze hoge doseringen, 

naar alle waarschijnlijkheid geen consequenties heeft en dat de biologische effecten van energiedrank toe te schrijven 

zijn aan de cafeïne en glucose.  

De positieve effecten van de consumptie van energiedrank zijn dan ook dezelfde als die bij de inname van ongeveer 

0,1 g cafeïne (≈ 2 kopjes filterkoffie) en bevinden zich wat betreft de cognitieve prestaties op het vlak van de 

alertheid, de aandacht (gericht en volgehouden), de reactietijd en de toename van het aantal correcte reacties. (In het 

kader van dit literatuuronderzoek zijn de effecten op de fysieke prestaties buiten beschouwing gelaten). De 

gelijktijdige inname van glucose lijkt de stimulerende werking van cafeïne te ondersteunen. Deze positieve effecten 

treden op tussen 0,5 en 1,5 uur na inname van de energiedrank. Daarnaast hebben verschillende onderzoeken ook 

uitgewezen dat qua stemming de alertheid toeneemt en de vermoeidheid afneemt. Men voelt zich energieker, meer 

geconcentreerd en daarmee prettiger, gemotiveerder, er is sprake van toegenomen zelfvertrouwen.   

Deze gegevens komen veelal voort uit onderzoek waarbij eenmalige doses gegeven worden die vergelijkbaar zijn met 

het cafeïnegehalte van een blikje energiedrank van 250 of 330 cc. Bij 500 cc / dag of meer kunnen nadelige effecten 

gaan optreden. En bij een inname van meer dan 0,5 g cafeïne (≈ 7 blikjes van 250 cc) treedt mogelijk cafeïne-

intoxicatie op.  

De negatieve effecten die op de korte termijn kunnen optreden zijn: 

 bij onderbreking van de regelmaat bij een aangewende consumptie van tenminste 0,1 g cafeïne/dag (≈ 330 cc 

energiedrank): onthoudingsverschijnselen zoals hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. 

 verhoging van de bloeddruk en van de hartslagfrequentie (meestal betrekkelijk mild).  

 bij een consumptie van 7 blikjes van 250 cc per dag: de gevolgen van cafeïne intoxicatie - opwinding, angst, 

rusteloosheid, spanning, hartkloppingen, slapeloosheid, hoofdpijn, beven, duizeligheid, suizende oren en ‘jolt 

and crash’ episodes. 

 bij gelijktijdig gebruik met alcohol: onderdrukking van de signalen van alcoholintoxicatie, leidend tot 

inschattingsfouten van het eigen reactievermogen, het niet of verminderd opmerken van signalen van dehydratie 

(en daarmee een verhoogd risico op hartritmestoornissen).  

 bij combinatie met intensief bewegen (sporten, langdurig dansen): onderdrukking van de signalen van 

dehydratie (en daarmee een verhoogd risico op hartritmestoornissen).  

 bij een consumptie van 2 blikjes van 250 cc of meer/dag bij adolescenten: negatief effect op de kwaliteit en de 

kwantiteit van de slaap.  

 

De negatieve effecten die op de lange termijn kunnen optreden zijn: 

 bij consumptie in plaats van caloriearme dranken: het ontstaan van overgewicht (en daarmee een verhoogde 

kans op diabetes). 

 bij consumptie in plaats van caloriearme en niet koolzuurhoudende dranken: blootstelling van het gebit aan 

zuren (en daarmee een verhoogde kans op cariës). 

 bij consumptie in plaats van melk(producten): een verminderde calciumopname (en daarmee een verhoogde 

kans op osteoporose). 

 bij de gewoonte om met energiedrank de gevolgen van slaaptekort te onderdrukken: chronisch slaaptekort (en 

daarmee een verhoogde kans op depressie en een afname van leer- en geheugenprestaties).  
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Concluderend:  

Uit dit literatuuronderzoek blijkt dat de effecten van energiedrankconsumptie door middelbare scholieren afhangen 

van de omvang en de regelmaat van de consumptie. Korte en lange termijn effecten zijn benoemd. Wanneer de 

gewoonte is ontstaan om energiedrank ter bestrijding van dorst te drinken, of in combinatie met alcohol en/of 

intensieve lichaamsbeweging of als algemene strategie ter bestrijding van de nadelige gevolgen van slaaptekort, 

worden verschillende vormen van lichaamssignalering omzeild waardoor risico’s voor de gezondheid toenemen.  

De gevolgen voor de leerprestaties zijn overwegend positief tot ongeveer 1,5 uur na consumptie van 1 blikje van 250 

cc of 330 cc, omdat de alertheid en de gerichte en volgehouden aandacht verbetert. Bij 2 of meer blikjes van 250 cc / 

dag treden echter nadelige effecten op de slaap op en bij 7 blikjes van 250 cc / dag - maar bij 12-18 jarigen mogelijk 

ook eerder - kan cafeïne-intoxicatie plaats vinden. De opwinding, rusteloosheid of spanning die daarmee gepaard 

gaan zijn naar verwachting negatief voor de leerprestaties.  

 

Advies 

Ouders, docenten en andere volwassenen geven kinderen en jongeren dag in dag uit het voorbeeld van frequênte 

cafeïneconsumptie. Het verbieden van energiedrank op school is waarschijnlijk alleen al om die reden geen reële 

optie. In het schoolbeleid ten aanzien van energiedrank zou daarom voorlichting een centrale rol moeten spelen. Op 

een verantwoorde manier leren omgaan met de consumptie van cafeïne is een van de dingen, die jongeren in de 

adolescentie moeten leren. Actief beleid van de school op dit punt is belangrijk, zeker als de dagelijkse lespraktijk 

uitwijst dat het werkklimaat in de klas en de leerprestaties van bepaalde leerlingen negatief beïnvloed lijken te 

worden door de consumptie van energiedrank. Dit literatuuronderzoek laat zien dat dit niet uitgesloten is, zeker niet 

bij de consumptie van 2 of meer blikjes van 250 cc per dag. 

 

Voorlichting over energiedrank is belangrijk. Verschillende onderzoekers hebben gesuggereerd, dat adolescenten zich 

vaak niet bewust zijn van wat ze drinken als ze energiedrank drinken en dus ook niet van de risico’s die ermee 

gepaard gaan (onder andere O’Dea 2003; Terlizzi e.a. 2008). Het is een geschikt onderwerp om op school te 

bespreken, omdat energiedrank heel verschillende facetten kent; cognitieve, psychologische en sociale. Buiten de 

kennisoverdracht over verschillende biologische systemen en de invloed daarop, geeft dit onderwerp aanleiding voor 

bijvoorbeeld een gesprek over hoe je omgaat met groeps- en/of werkdruk, of welke factoren van invloed zijn bij de 

keuzes die je maakt. De gegeven voorlichting kan een goed startpunt zijn voor een nieuwe aanpak waarbij leerlingen 

met verschijnselen van cafeïne-intoxicatie (zoals opwinding, angst en rusteloosheid) hierop worden aangesproken. 

Een dergelijke aanpak geldt vermoedelijk ook al in gevallen, waarbij leerlingen onder invloed van alcohol of drugs op 

school verschijnen. Maar ook in het geval van opvallende slaperigheid is het goed om in het achterhoofd te houden 

dat onverstandige consumptie van energiedrank mogelijk een rol speelt, al kunnen er vele oorzaken zijn die hiertoe 

leiden.  

 

Het is de vraag in welke vorm de voorlichting over energiedrank het beste kan worden aangeboden; geïntegreerd in 

voorlichting over drugs en alcohol of juist helemaal apart hiervan. Een argument voor geïntegreerd aanbod kan zijn 

dat onderzoek erop wijst dat er verband lijkt te bestaan tussen veelvuldige energiedrankconsumptie door 

adolescenten en het latere gebruik van drugs en alcohol. Hoogstwaarschijnlijk is dit verband niet causaal. Toch komt 

het risico van het hellende vlak misschien beter uit de verf door een geïntegreerde vorm van voorlichting. Een 

argument tegen geïntegreerde voorlichting kan zijn dat energiedrank waarschijnlijk dichter bij de belevingswereld van 

meer middelbare scholieren staat dan alcohol en drugs. Geïntegreerde voorlichting laat de voorlichting over 

energiedrank daarom misschien niet tot zijn recht komen. Voorlichting over energiedrank kan daarentegen heel goed 
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gegeven worden in combinatie met lessen over gezonde eet- en leefgewoonten. Daar hoort bij: matigheid, variatie, 

de signalen van je lijf leren kennen en er adequaat op reageren, slaapgewoonten. 

 

Met geschikte voorlichting kan een ervaring heldere kaders krijgen, waarmee de ervaring een leerschool wordt voor 

een gezonde basis voor toekomstige keuzes. 
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