
Chemische 
Feitelijkheden

Bij drankgebruik gaat het meestal over de consumptie 
van alcoholhoudend vocht. En ook al is het een  
harddrug, alcohol nuttigen is hier legaal, tenminste 

vanaf je 18de. Alcoholhoudende drankjes horen bij gezel-
ligheid en vrolijkheid. Alcohol vermindert remmingen en 
zorgt ervoor dat je de wereld – tijdelijk – met meer zelfver-
trouwen tegemoet treedt. Net als bij het gebruik van veel 
andere drugs. Daarom drinken veel mensen, jong en oud, 
vooral bij sociale gelegenheden.
Alcohol heeft echter veel negatieve kanten. Denk maar 
aan ziektes als levercirrose en kanker en aan verkeers-
ongevallen, geweldincidenten, zedendelicten en werk-
verzuim. Door een te grote dosis raak je aangeschoten 
of dronken. Het woord dat Engelsen ook wel gebruiken 
voor dronkenschap, intoxication, vergiftiging, is daarvoor 
heel treffend. De alcohol wordt heel gemakkelijk  
opgenomen in je bloed en kan zich daarna snel door het 
hele lichaam verspreiden. Terwijl de lever zijn uiterste 

best doet om het gif weer af te breken, raken de  
hersenen beneveld en organen beschadigd.
De laatste jaren is meer aandacht voor de effecten die  
alcohol heeft op de hersenen, met name die in ontwikke-
ling. Nu bekend is dat alcohol de ontwikkeling remt en 
verhindert, is duidelijk dat alcohol totaal ongeschikt is voor 
kinderen. Schoorvoetend heeft de Nederlandse overheid de 
leeftijdsgrens per 1 januari 2014 verhoogd naar 18 jaar.

In deze Chemische Feitelijkheid
• Alcohol is een toxische stof. Hoeveel drinken we er 

vrijwillig van en wat zijn daarvan de consequenties?
• De Basis: Hoe neemt het lichaam alcohol op? Hoe 

breekt het vervolgens af en wat gebeurt er met de 
afbraakproducten?

• De Diepte: Alcohol verstoort de werking van neurotrans-
mitters en voorkomt dat hersenencellen verbindingen 
vormen met elkaar. |
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alcohol is een legaal genotmiddel. Door het wijdverbreide gebruik 
veroorzaakt het echter veel lichamelijke en maatschappelijke 

problemen. Weegt dat op tegen het plezier?

Alcohol is een natuurlijk product 
dat ontstaat bij de vergisting van 
suikers en zetmeel uit vruchten 

en granen. Bier gemaakt uit gerst bevat 
doorgaans rond de 5 procent alcohol, en 
wijn 12 procent. Een alcoholpercentage 
hoger dan 15 procent is zo niet te behalen. 
Dan legt de gist die de alcohol produ-
ceert zelf het loodje. Alcohol, of ethanol 
(C2H5OH), is toxisch voor micro-orga-
nismen. Daarom werkt het zo goed als 
ontsmettingsmiddel. Voor sterke drank 
moet je destilleren of stoken. Ethanol 
heeft een lager kookpunt dan water en 
komt bij verhitten eerder vrij uit de vloei-
stof. Destilleren kan alcoholpercentages 
opleveren van 96 procent. 

De Latijnse naam spiritus vini (wijn-
geest) verwijst naar de vluchtigheid van de 
stof die door destillatie ontstond. Spiritus 
kennen we nu alleen nog als brand- of 
schoonmaakmiddel. Het woord alcohol 
is afgeleid van het Arabische al-kuhl, dat 
fijne stoffen betekent.

Alcoholhoudende dranken staan al dui-
zenden jaren bekend om hun roeswer-
king. Het geeft een ontspannen gevoel, 
maakt je losser, vaak vrolijker en geeft je 
meer zelfvertrouwen. Wie niet meedrinkt, 
moet zich verantwoorden, tenzij hij ‘de 
bob’ is. Ongeveer 80 procent van de vol-
wassenen drinkt weleens alcohol. In 2012 

kwam dat neer op gemiddeld 7,6 liter 
pure alcohol per inwoner, ongeveer twee 
glazen per dag. In werkelijkheid drinkt 
ongeveer 30 procent van de Nederlanders 
80 procent van al die alcohol op. 

Comazuipen

Twee eeuwen geleden dronken 
Nederlanders evenveel alcohol als nu: 

8 liter pure alcohol per persoon per jaar. 
Omstreeks 1880 was dat bijna 10 liter en 
behoorden dronken mannen tot het straat-
beeld. Na de invoering van de Drankwet 
(1881), die het aantal verkooppunten 

beperkte, en het succes 
van de antidrankbeweging 
bereikte Nederland in 1930 
een gemiddelde consump-
tie van 1,5 l. Na 1960 steeg 
het drankgebruik door de 
toenemende welvaart, de 
beschikbaarheid en het 
relatief lage prijsniveau.

Een recent fenomeen 
onder jongeren is het 
comazuipen of binge drin-
ken. Daarbij nuttigt een 
jongere in korte tijd een 
aantal drankjes (3 of meer) 

achter elkaar en gaat vervolgens volledig 
‘out’. Circa zevenhonderd jongeren onder 
de 18 jaar belanden hierdoor jaarlijks in 
het ziekenhuis met een alcoholvergifti-
ging. Het alcoholgehalte van het bloed 
is dan zo hoog opgelopen dat ze bewus-
teloos of in coma raken. Een black-out 
kan bij jonge onervaren drinkers voorko-
men vanaf 1‰ (1 promile komt ongeveer 
overeen met 1 g/l alcohol in het bloed). 
En vanaf 2 ‰ kun je in coma raken. Bij 
ervaren drinkers gebeurt dit meestal pas 
boven 3 à 4‰. 

Nederlandse jongeren drinken relatief 
vaak en veel. Ook beginnen ze al jong. De 
gemiddelde leeftijd voor het eerste glas 
alcohol is 13,1 jaar, na 1,5 jaar volgt meest-
al de eerste dronkenschap. Ook alcohol-
reclames, televisieprogramma's en films 
hebben grote invloed op het drankgedrag 
van jongeren, want zien drinken, doet 
drinken. Wettelijk is het pas vanaf 18 jaar 
toegestaan om alcohol te kopen. 

RisiCo’s

Alcoholgebruik brengt veel gezond-
heids- en maatschappelijke proble-

men met zich mee. Alhoewel het een 
verslavende stof is, komt het niet voor in 
de Opiumwet. Er is een aparte wet voor 
gemaakt: de Drank- en Horecawet. De 
Gezondheidsraad kan geen veilig bloot-
stellingsniveau vaststellen voor alcohol-
gebruik. Wel heeft alcohol voor gezonde 
volwassenen weinig risico bij maximaal 
één glas per dag voor vrouwen en maxi-
maal twee glazen voor mannen aldus de 
Gezondheidsraad. Die hoeveelheden wor-
den door de drankindustrie regelmatig 
aangehaald als ‘verantwoord’ of matig 
alcoholgebruik. Wie meer drinkt, loopt 
extra risico op veel verschillende ziektes: 
vooral leverziektes, hart- en vaatziektes, 
kanker, hersenschade, verslaving en ande-
re psychische ziektes.

Vrouwen die zwanger willen worden, 
zijn of borstvoeding geven, wordt alcohol 

Gevaarlijk
lekker

Alcohol zit vaak verborgen.
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geheel ontraden. Alcohol in het bloed van 
de moeder gaat via de placenta direct over 
in het bloed van de baby en die drinkt dus 
mee, met het risico op foetaal alcoholsyn-
droom – een zeer ernstig neurologisch 
syndroom.

Volgens WHO is wereldwijd 4 procent 
van alle sterfgevallen toe te schrijven aan 
alcoholgebruik. Dat zijn circa 2,5 mil-
joen mensen. Het aantal alcoholdoden 
in Nederland ligt de laatste jaren rond de 
1.700 per jaar. Volgens WHO nemen de 
meeste regeringen te weinig maatregelen 
tegen de uitwassen van overmatig drank-
gebruik. Dit is ook terug te zien in de kos-
ten voor gezondheidszorg, verslavings-
zorg, criminaliteit, en verzuim en ziektes 
door alcoholgebruik. Alcoholgebruik kost 
de Nederlandse maatschappij jaarlijks 
naar schatting meer dan 3,7 miljard euro.

De werkelijke kosten zijn waarschijnlijk 
hoger, want de kosten van door alcohol 
veroorzaakte kanker en verkeersongeluk-
ken zijn hierbij niet meegerekend. Die 
laatste kostenpost schat Rijkswaterstaat 
op 1,7 miljard euro. Ter vergelijking: de 
jaarlijkse opbrengsten aan accijnzen op 
alcoholhoudende dranken voor de schat-
kist bedragen circa 1 miljard euro. 

oveRheidsbeleid

Alcohol verbieden heeft weinig zin, 
toch kan de overheid wel wat doen. 

Bijvoorbeeld prijsbeleid is een manier 
om alcoholmisbruik tegen te gaan, naast 
een goede handhaving en het beperken 
van de beschikbaarheid en reclames voor 

alcohol. Vanaf 1 januari 2014 is 18 jaar 
de leeftijdgrens voor alcoholverkoop en 
bezit. Een verhoging van de accijns kan 
ervoor zorgen dat de alcoholconsumptie 
daalt. 

Alcohol heeft een paar pluspunten: matig 
gebruik blijkt een beschermend effect te 
hebben tegen hart- en vaatziektes. Dit 
geldt echter alleen voor volwassenen vanaf 
40 jaar. Maar zodra iemand meer gaat 

drinken, verdwijnt dit voordeel en stijgt 
de kans op hart- en vaatziektes. En uit een 
analyse van borstkankercijfers blijkt dat 
één drankje per dag het risico op borst-
kanker met 10 procent verhoogt. Verder 
heeft epidemiologisch onderzoek uitge-
wezen dat matige drinkers langer leven 
dan niet-drinkers. Toch zijn de pluspunten 
geen reden om te gaan drinken. Sporten is 
bijvoorbeeld een beter alternatief. |

Pure ethanol – de officiële chemische naam 
voor alcohol – is een heldere, kleurloze 

vloeistof die goed mengt met water en organi-
sche oplosmiddelen. het wordt vaak gebruikt als 
oplosmiddel en intermediair bij de productie van 
andere chemicaliën. ook is het een essentiële 
grondstof voor geneesmiddelen, kunststoffen, 
lakken, weekmakers, 
poetsmiddelen, par-
fums en cosmetica. 
Verder is ethanol sterk 
in opmars als bio-
brandstof. met 110 
miljard liter per jaar is 
bio-ethanol, geprodu-
ceerd uit bijvoorbeeld 
suikerriet, het grootste 
product van de indu-
striële biotechnologie. |

ethanol

heb je meer alcohol in je bloed dan 0,5‰ (g/l) dan mag je niet meer aan het verkeer deelnemen. 
Die grenswaarde geldt voor alle verkeersdeelnemers. Voor eenmalig gebruik is er een chemische 

blaastest. het blaaspijpje bevat silicagel met daarop kaliumdichromaat met zwavelzuur. na reactie met 
alcohol resulteert dat in een groengekleurd chroomsulfaat: 
2 k2Cr2o7 (geel) + 8 h2so4 + 3 C2h5oh → 2 Cr2(so4)3 (groen)+ 2 k2so4 + 3 Ch3Cooh + 11 h2o. 
De kleurverandering is slechts een indicatie. De politie gebruikt een elektronische blaastest met een 
brandstofcel. Door de oxidatie van ethanol tot azijnzuur wordt de anode negatief geladen: 
Ch3Ch2oh(g) + h2o(l) → Ch3Cooh(l) + 4h+(aq) + 4e-. 
aan de kathode wordt zuurstof gereduceerd door opname van elektronen. hierbij ontstaat water: 
o2(g) + 4h+(aq) + 4e- → 2h2o(l). De gemeten stroom wordt direct vertaald in een bloedalcohol-
concentratie. het nadeel van de test is dat het alle alcoholen meet, ofwel alle koolstofverbindingen 
met een oh-groep. Dus ook menthol 
(5-methyl-2-cyclohexanol) in pepermunt-
jes. op het politiebureau staat daarom nog 
een ademanalyseapparaat met infrarood-
sensor voor spectrometrische detectie. 
alcoholmoleculen absorberen infrarood 
licht gebaseerd op trillingsfrequentie van 
de covalente bindingen in de moleculen. 
Zo is wel verschil te zien. als ook dat geen 
uitsluitsel geeft, rest nog gaschromatogra-
fische alcoholbepaling. |

even blazen

alcohol en tabak zijn veel schadelijker dan andere soorten drugs volgens een risico-evaluatie van het 
riVm, dat persoonlijke (giftigheid, verslavend) en maatschappelijke schade (bijvoorbeeld agressie, 

verkeersonveiligheid, arbeidsverzuim) in kaart bracht. samen met heroïne en crack spannen ze de kroon. 
alcohol staat in de top vier vanwege het wijdverbreide gebruik. het is in het Westen namelijk legaal, volop 
beschikbaar en tegen een lage prijs verkrijgbaar. |

maatschappelijke schade
individuele schade
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een uur na het eerste drankje heeft de alcohol alle uithoeken 
van het lichaam gezien. Wat is het effect en hoe lang duurt 

het voor het weer verdwenen is?

om nog aan het verkeer deel te nemen is 
een promillage van 0,5‰, behalve voor 
onervaren rijders.

Omdat alcohol zich verdeelt over het 
lichaamsvocht, kunnen mannen over het 
algemeen beter tegen alcohol dan vrou-
wen. Bij mannen bestaat 72 procent van 
het lichaamsgewicht uit water, bij vrouwen  
slechts 61 procent. Daarbij zijn mannen 
vaak zwaarder en kunnen ze alcohol snel-
ler afbreken. Daarom zijn vrouwen vaak 
sneller dronken en blijven dat langer. Eén 
standaardglas alcohol leidt bij vrouwen 
gemiddeld tot een alcoholbloedconcen-
tratie van 0,3‰. 

Wat je niet uitplast of uitademt, breekt 
de lever af. Want alcohol is eigenlijk puur 
vergif, en dat wil het lichaam onschadelijk 
maken. Terwijl de alcohol ondertussen 
door het lichaam circuleert, begint de 
lever de gifstof af te breken. Dat gebeurt 
in twee stappen. Eerst zet het enzym 
ADH (alcoholdehydrogenase) alcohol 
om in aceetaldehyde, dat op zijn beurt 
door het enzym ALDH (aceetaldehyde-
dehydrogenase) wordt omgezet in acetaat. 

Nadat de eerste slok tintelend door 
de slokdarm daalt, begint alco-
hol zijn lange tocht door het 

lichaam. In de maag vermengt het zich 
met voedsel, vocht en maagzuur. Alcohol 
is een klein molecuul en goed oplosbaar 
in water. Daardoor kan het makkelijk 
door de cellen in de maagwand heen 
diffunderen, zo de bloedvaten in. In een 
glas bier of wijn zit 10 g ethanol, onge-
veer een eetlepel vol. Daarvan neemt de 
maagwand bijna 20 procent direct op. 
Hoe leger de maag, hoe beter dat gaat. 
Binnen enkele minuten snellen de eerste 
alcoholmoleculen door de bloedbaan. Dat 
merk je meteen, na 10 minuten word je 
licht in je hoofd. Verder breekt de maag 
al een klein deel van de alcohol af door 
het enzym alcohol-dehydrogenase uit het 

maagslijmvlies. Vrouwen hebben minder 
van dit enzym in de maag dan mannen, 
zodat bij het drinken van dezelfde hoe-
veelheid alcohol er al meer in het bloed 
terechtkomt.

De rest van de alcohol gaat samen met 
de maaginhoud naar de dunne darm. 
Door het grote oppervlakte van de darm-
vlokken komt het hier in zeer rap tempo 
in het bloed. Binnen een uurtje is het vol-
ledig opgenomen. Via de bloedbaan ver-
spreidt de alcohol zich over het lichaam. 
Omdat het goed oplosbaar is in water en 
al onze organen en weefsels veel water 
bevatten, zit het binnen de kortste keren 
letterlijk overal. Het effect is overwel-
digend. Alcohol verdooft de hersenen, 
remmingen vallen weg en zelfvertrouwen 
stijgt.

GiFstoF

Een klein deel van de 
alcohol verlaat het 

lichaam via urine, zweet 
en adem. De nieren 
zorgen ervoor dat zo’n 
5 procent van de alco-
hol direct in de urine 
terechtkomt. Ongeveer 
net zoveel verlaat via de 
longen het lichaam. Dit is 
meetbaar met een blaas-
test. De hoeveelheid die 
je uitademt, is een maat 
voor het alcoholgehalte 
in het bloed. Na één glas 
alcoholhoudende drank 
is dat 0,2‰ (g/l). voor 
een gemiddelde man van 
75 kg. De wettelijke limiet 

alcohol komt

overal

knallende hoofdpijn, misselijk en 
beroerd? Dan heb je een kater te pak-

ken. alcohol werkt vochtafdrijvend. het 
remt de aanmaak van het antiplashormoon 
vasopressine, waardoor de urineproductie 
stijgt. De nieren verliezen meer water dan 
met drinken binnenkomt. het gevolg is uit-
droging, en dat geeft behalve ‘nadorst’ ook 
typische katerverschijnselen als hoofdpijn. 
Van het afbraakproduct aceetaldehyde krijg 
je weer andere verschijnselen. Veel is er 
niet tegen te doen. Voor afbraak van alco-
hol is tijd nodig. het enige dat helpt tegen 
een kater is water drinken, het liefst tussen 
de alcoholhoudende drankjes door, anders 
vlak voor het slapen gaan.  |

Water tegen kater

Dronken mensen weten vaak niet meer wat 
ze de avond tevoren gedaan hebben.
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ding. De lever lost dit op door de vetten 
tijdelijk in de levercellen op te slaan. 
Daardoor kan bij overmatig alcoholge-
bruik leververvetting optreden waardoor 
de lever steeds groter wordt. Uiteindelijk 
gaan de cellen ontsteken (hepatitis) wat 
kan leiden tot levercirrose. Hierbij sterven 
de levercellen af en ontstaat littekenweef-
sel waardoor bovendien de doorbloeding 
verslechtert. De lever gaat steeds slechter 
functioneren en kan het bloed niet meer 
goed zuiveren. Dit gaat heel geleidelijk. | 

Acetaat wordt weer afgebroken tot kool-
stofdioxide en water en verdwijnt via de 
urine en adem. Aceetaldehyde is nog gif-
tiger dan alcohol. Het veroorzaakt onder 
andere de onaangename verschijnselen 
die bij een kater horen. 

dooRzakken

Iedere keer als alcohol door de lever 
gaat, breekt die een kleine hoeveelheid 

af. De lever kan niet sneller of langzamer 
werken. De twee enzymen die alcohol tot 
acetaat omzetten, hebben een beperkte 
capaciteit. Het tempo waarmee alcohol 
wordt omgezet, is gelijk aan de omzet-
tingssnelheid van de enzymen in de lever. 
Het enzym ADH is bij een alcoholconcen-
tratie van 0,2 g/l praktisch verzadigd en 
werkt dan maximaal. Dit afbraakproces is 
op geen enkele manier te versnellen ; kof-
fie, bewegen, koude douche, niets helpt. 
Bij een volwassene breekt de lever gemid-
deld 7 g alcohol per uur af. Het duurt dus 
anderhalf uur voordat de alcohol uit één 
glas alcoholhoudende drank is omgezet. 
Tien glazen duurt 15 uur. Dit betekent dat 
iemand na een avond stevig doorzakken 
’s ochtends nog steeds alcohol in zijn 
bloed heeft. Dit verschilt per individu en 
de omstandigheden. 

Dat mensen uit Aziatische landen 
slecht tegen alcohol kunnen, is genetisch 
bepaald. De twee enzymen die de afbraak 
van ethanol naar azijnzuur verzorgen, 
wijken genetisch iets af. Hierdoor werken 
ze met een andere snelheid. Het eerste 
enzym ADH doet dit zo’n honderdmaal 
sneller, waardoor er dus honderdmaal 
sneller aceetaldehyde wordt geprodu-
ceerd. Het tweede enzym ALDH werkt 
echter veel trager. Het resultaat is een 
opeenhoping van aceetaldehyde, die zelfs 

al bij een kleine hoeveelheid alcohol dui-
delijke verschijnselen van dronkenschap 
veroorzaakt. Ze hebben dus twee keer 
pech: ze maken het aceetaldehyde sneller 
aan en verwerken het trager. 

Sommige mensen missen het enzym 
ALDH helemaal. Van dit mechanisme 
maakt het ontwenningsmiddel disulfiram 
bij alcoholverslaving gebruik. Het middel 
blokkeert de afbraak van aceetaldehyde, 
waardoor je je acuut doodziek voelt, en uit 
angst de alcohol wel laat staan. 

veRGRootte leveR

De lever speelt ook een belangrijke rol 
in de vethuishouding: de afbraak, 

opslag en omzetting van vetten in het 
bloed in energie. Maar de lever kan helaas 
niet alles tegelijk. Alcoholverwerking gaat 
vóór, en gaat ten koste van vetverbran-

Door alcohol verwijden de bloedvaatjes in 
de huid en dat stimuleert de doorbloeding. 

Wangen kleuren rood omdat de bloedvaatjes 
daar dicht onder de huid liggen. Die extra door-
bloeding geeft wel een warm gevoel, maar in 
werkelijkheid verliest het lichaam extra warmte. 
na stevig drinken kan de lichaamstemperatuur 
behoorlijk dalen wanneer je in slaap valt. bij 
alcoholvergiftiging soms tot gevaarlijke niveaus 
van 32 °C, de grens waarop hartritmestoornissen 
kunnen optreden. Geef een onderkoeld persoon 
dus nooit alcohol. Dat gebeurt alleen in films. |

goeD tegen De kou?

methanol (Ch3oh), de kleine broer van ethanol, is vaak de boosdoener bij incidenten met ver-
vuilde sterke drank. schurken hopen meer winst te maken door hun zelfgestookte drank aan te 

lengen met goedkope methanol. maar methanol is 
zeer giftig en kan blindheid veroorzaken. bij hoge 
dosis leidt het tot ernstige verzuring van het bloed 
en tot de dood. Dit komt niet door de methanol 
zelf, maar doordat het lichaam de stof omzet in 
mierenzuur. Die stof is schadelijk voor het centrale 
zenuwstelsel. 
De overheid gebruikt die eigenschap van methanol 
om alcohol ongeschikt te maken voor consumptie 
(denatureren) maar wel beschikbaar te houden voor 
andere toepassingen, waarvoor geen hoge drankac-
cijnzen gelden. aan het schoonmaakmiddel brand-
spiritus, dat voor 85 procent bestaat uit ethanol, is 
naast geur- en kleurstof dan ook 3 procent methanol 
toegevoegd. |

ongeschikt voor consumptie

alcohol wordt in twee enzymatische stappen omgezet in azijnzuur. het eerste enzym alcoholdehy-
drogenase zet alcohol om in aceetaldehyde met vorming van naDh. het tweede enzym aceetalde-

hyde-dehydrogenase maakt er acetaat van, opnieuw met vorming van naDh. acetaat wordt omgezet 
in acetyl-co-enzym a en wordt via de citroenzuurcyclus verder afgebroken tot koolstofdioxide en water, 
waarbij energie vrijkomt. De verhoogde naDh-concentratie verandert een aantal andere omzettings-
reacties in de lever. het stimuleert de vetzuursynthese en kan leiden tot leververvetting. en het vertraagt 
de vorming van glucose (via gluconeogenese) waardoor de bloedsuikerspiegel kan dalen. |

alcoholafbraak
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alcohol stijgt naar het hoofd. Daar verstoort het de 
signaaloverdracht, laat hersencellen afsterven en 
voorkomt de aanmaak van neurale verbindingen.

Het brein bestaat uit een netwerk 
van 100 miljard hersencellen die 
onderling via veel uitlopers ver-

bonden zijn. Elke hersencel kan enkele 
duizenden van die verbindingen hebben. 
Daarbij hebben verschillende hersenge-
bieden een heel eigen functie. Zo zorgen 
de kleine hersenen voor de motoriek, 
coördinatie en evenwicht, slaat de hip-
pocampus nieuwe herinneringen op en is 
de prefrontale cortex actief bij problemen 
oplossen, vooruitdenken en beslissingen 
nemen. En daar kan alcohol grote invloed 
op hebben. 

Alcohol kan niet alleen goed in water 
oplossen, maar ook in vet. Daardoor kan 
het makkelijk de bloed-hersenbarrière 
passeren. Een kwartier na de eerste slok 
heeft alcohol al de hersenen via de vele 
bloedvaatjes bereikt. De hersenen wor-
den vervolgens doordrenkt met alcohol. 
Het ontspannen en verdoofde gevoel dat 
daarop volgt, betekent dat alcohol de over-
dracht van signalen tussen hersencellen 
verstoort en alle hersenonderdelen min-

der goed gaan werken. Dit heeft invloed 
op de motoriek, ademhaling, reactiesnel-
heid, temperatuurregulatie en eetlust.

dubbele Rem 

De overdracht van signalen tussen 
hersencellen vindt plaats via neu-

rotransmitters die de activiteit van een 
hersencel kunnen stimuleren of rem-
men. Alcohol versterkt het effect van de 
belangrijkste remmende neurotransmit-
ter in het brein: gamma-aminoboterzuur 
(GABA). Het GABA-systeem wordt extra 
actief, waardoor de remmende werking op 
andere hersencellen toeneemt. Dit geeft 
dat ontspannen gevoel waardoor je bijna 
in slaap valt. Slaapmiddelen zoals bar-
bituraten en benzodiazepinen activeren 
ook het GABA-systeem. Hersencellen die 
gevoelig zijn voor GABA zijn verspreid 
over alle hersendelen. Er zitten ook veel 
GABA-receptoren in de kleine hersenen, 
daarom worden we ook onhandig.

Aan de andere kant remt alcohol ook de 
werking van glutamaat, de belangrijkste 

stimulerende neurotransmitter. Eigenlijk 
werkt alcohol als een dubbele rem: het sti-
muleert een remmend systeem en remt 
een activerend systeem. Ook receptoren 
voor glutamaat liggen wijdverspreid. 
Wanneer alcohol bindt aan de recepto-
ren voor glutamaat in de hippocampus, 
verstoort dat het kortetermijngeheugen, 
zodat het moeilijk is recente gebeurte-
nissen te herinneren. Het gevolg is een 
black-out.

veRslavinG

Alcohol heeft ook effect op de neuro-
transmittersystemen van dopamine 

en serotonine. Met name dopamine zorgt 
voor een gelukzalig, euforisch gevoel. 
Het is dit gevoel dat om herhaling vraagt 
en waardoor op termijn alcoholversla-
ving kan ontstaan. De een is hiervoor 
gevoeliger dan de ander. Dat is genetisch 
bepaald; alcoholverslaving zit vaak in de 
familie. Er zijn inmiddels verschillende 
genen ontdekt die te maken hebben met 
een verhoogde kans op alcoholverslaving, 
zoals genen die betrokken zijn bij sero-
tonine- en dopaminesystemen. Mensen 
met deze genen krijgen een grotere belo-

snoeischaar
voor de geest

Diffusie-tensor imaging (Dti) maakt neurale ver-
bindingen in de hersenen zichtbaar. Dit is een 

vrij nieuwe mri-techniek die de diffusiepatronen van 
watermoleculen in beeld brengt. Watermoleculen 
kunnen in principe vrij rond bewegen, maar het vette 
myelineomhulsel rond de verbindingen (axonen) van 
de hersencellen beperkt die bewegingsvrijheid. De 
watermoleculen stromen daardoor voornamelijk in 
de richting van de verbindingen. 
Door alcohol raken axonen en hun myelinelaag 
beschadigd en dus vermindert de gerichte diffusie. 
bij bijvoorbeeld kinderen die veel hebben gedronken, 
is op hersenscans zichtbaar dat de hersenverbindin-
gen zijn aangetast. |

neuraal netWerk

image by thomas schultz 

Dosis-eFFeCtrelatie Voor een man Van 75 kG

Dosis in 
glazen

promillage 
in ‰ (BaC) effect

1-2 0,2-0,4 lichte verandering in gedrag:  
ontspanning, relativering etc.

3-8 0,5-1,5 Wegvallen remmingen, afname 
van oordeelsvermogen, reactietijd, 
zelfkritiek, visus en coördinatie

8-15 1,5-3,0 overdreven affecten, luidruchtig, 
soms agressief, incoördinatie, 
visusdaling, braken, dysartrie tot 
black-outs

15-25 e.v. 3,0->5,0 Dubbelzien, daling bewustzijn, 
ernstige motorische incoördinatie, 
geen pijngevoel, ademhalings-
depressie tot overlijden.



7De DiePte
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 72  |  nummer 298 D r a n k

ning bij alcoholconsumptie, waardoor ze 
kunnen uitgroeien tot zware drinkers. 

Door alcoholgebruik kunnen hersencel-
len afsterven (necrose). Er is echter nog 
veel debat over of alcohol dit directe effect 
heeft. Recent onderzoek maakt inmiddels 
wel duidelijk dat alcohol de vorming van 
nieuwe hersencellen kan remmen. Dit 
betekent dat er netto veel hersencellen 
verdwijnen. Het is echter nog ondui-
delijk wat het remmen van de vorming 
van nieuwe hersencellen op termijn bete-
kent voor het functioneren van het brein. 
Hersencellen verliezen is op zich geen 
drama. Elke dag sterven van nature al 
zo’n 12.000 cellen af. Dat gaat het hele 
leven door. Uiteindelijk houd je circa 90 
procent van je hersencellen over. Het 
brein van 1.200 tot 1.400 g slinkt gedu-
rende het leven met 100 à 200 g.

koRsakov 

Voor mensen die langdurig overma-
tig alcohol gebruiken en verder geen 

voedingsstoffen tot zich nemen is dat een 
ander verhaal. Zij kunnen gaan leiden aan 
het syndroom van Korsakov- de ‘hoe heet 
het ook al weer’-ziekte, waarbij een deel 
van de hersenen onherstelbaar beschadigd 
is. Door alle benodigde energie uit alcohol 
te halen en verder niet te eten, krijgen ze 
een tekort aan vitamine B. Vitamine B1 
(thiamine) is nodig om hersencellen in 
leven te houden. Zonder dat sterven ze 
massaal af, en dan gaat het over miljoenen 
per dag. Na bijvoorbeeld 5 jaar is dan op 
hersenscans te zien dat de hersenen daad-
werkelijk kleiner zijn geworden.

Dat grote aantallen hersencellen na een 
avondje doordrinken extra het loodje leg-
gen, is wellicht niet de grootste zorg. Het 
effect dat alcohol heeft op hersenen die 
nog sterk in ontwikkeling zijn, is moge-
lijk veel desastreuzer. Alcohol maakt niet 
alleen de hersencellen zelf kapot, maar 
ook de verbindingen ertussen. Jongeren 
en alcohol is daarom een gevaarlijke com-
binatie. Vooral de kleine hersenen, de 
hippocampus en de prefrontale cortex en 
witte stof (de verbindingen tussen de her-
sencellen) worden extra getroffen. 

De hersenen van jongeren zijn tot hun 
24ste nog sterk in ontwikkeling en heel 
plastisch. Er worden nieuwe verbindingen 
tussen hersencellen gevormd, en even 
makkelijk weer afgebroken als de verbin-
dingen niet verder worden gebruikt. Zo 
worden ervaringen en gedachten in een 
complex netwerk van verbindingen vast-
gelegd. Dit gaat om tienduizend verbin-
dingen per hersencel. Het brein versterkt 
verbindingen die je vaak gebruikt door 
er een dikkere isolatielaag van myeline 
omheen te maken. De verbindingen wor-
den steviger en sneller. Ongebruikte ver-
bindingen snoeit het brein zonder pardon 
weg: use it or lose it. Zo raken verschillende 
hersendelen op elkaar ingespeeld. 

Alcohol voorkomt niet alleen dat ver-
bindingen aanhouden, maar het snoeit 
ook, ongecontroleerd. Voordat het brein 
heeft besloten of een verbinding nuttig 
is, breekt alcohol bestaande en versterkte 
verbindingen af. Het verstoort daarmee 
het ontwikkelingsproces en kan (perma-
nente) schade aanrichten. Hoe meer alco-

hol, hoe groter de kans op schade. Op 
hersenscans is dit te zien als zwakke 
verbindingen tussen hersengebieden. 
Dat tieners precies in de periode dat 
hun hersenen een piek in de natuurlijke 
groei- en snoeiactiviteiten doormaken, 
(stevig) beginnen te drinken, is daarom 
heel ongelukkig. Dit heeft gevolgen voor 
het geheugen, ruimtelijk inzicht, leren, 
de concentratie, plannen en het kritisch 
en analytisch kunnen denken. |

invloeD van alcohol

hersencellen
te veel alcohol kan hersencellen laten afsterven 
(necrose) en aanleg van nieuwe cellen (neurogenese) 
verhinderen
witte stof (neurale verbindingen)
tot 24 jaar in ontwikkeling
betrokken bij alle hersenfuncties, communicatie her-
sencellen
alcohol beschadigt de witte stof en vermindert verbin-
dingen tussen hersencellen
prefrontale cortex
tot 22-24 jaar in ontwikkeling
verantwoordelijk voor denken, besluiten, beoordelen, 
plannen, zelfbeheersing en stemming
alcohol vermindert het denkvermogen, beoordelings-
vermogen en ontremt
jongeren: remt aanleg en/of vormen van verbindin-
gen, volumeafname
kleine hersenen (cerebellum)
rond 12 tot 14 jaar uitontwikkeld
regelt de motoriek, evenwicht en spiercoördinatie
alcohol verstoort dit: je gaat waggelen en met dubbele 
tong praten
jongeren: beschadigt, volumeafname
hippocampus
rond 16 jaar uitontwikkeld
centrum voor leren en geheugen
alcohol verhindert dat herinneringen van het korteter-
mijngeheugen worden doorgegeven aan het langeter-
mijngeheugen (black-outs)
medulla oblongata
regelt de ademhaling en hartslag
te veel alcohol kan coma veroorzaken of ademhaling 
volledig stilleggen
hypothalamus
alcohol stimuleert het hongercentrum en dus de 
eetlust 
emotiecentrum (de amygdala)
koppelt waarnemingen aan emoties
alcohol schakelt dit uit, waardoor je geen gevaar meer 
ziet en overmoedig wordt
area postrema
controleert het bloed op grote hoeveelheden vreemde 
stoffen
bij te veel alcohol wordt het actief en wekt de braak-
reflex op, zodat dodelijke hoeveelheden alcohol of 
andere giffen snel verdwijnen
beloningssysteem (ventrale striatum)
alcohol maakt extra dopamine vrij in de hersenen, 
wat een prettig gevoel geeft dat vraagt om herhaling 
(verslavend)

hersenen zijn kWetsbaar
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voor op sChool
 1. Welke alcohol wordt bedoeld met houtgeest?
 2. Via gewone destillatie is uit vergist suiker geen 100 procent 

ethanol te verkrijgen, maar wel 96 procent. Leg uit waarom 
dat niet kan. Gebruik hierbij het begrip azeotroop.

 3. Ethanol (alcohol) is in alle verhoudingen mengbaar met 
water. Hogere alcoholen (octanol, nonanol, decanol, etc) 
mengen moeilijker met water, maar beter met benzine. 
Waardoor komt dat?

 4. Wat wordt bedoeld met: Alcoholhoudende dranken bevatten 
nauwelijks voedingsstoffen, maar wel veel calorieën?

 5. Hoe komt het dat vrouwen van eenzelfde hoeveelheid alco-
hol veelal sneller dronken worden dan mannen?

 6. Bij overmatig alcoholgebruik treedt leververvetting op. Hoe 
komt dit?

 7. Waardoor krijg je dorst van alcoholhoudende drank?
 8. Ethanol werkt als een dubbele rem op hersenactiviteit. Hoe?
 9. Waarom is overmatig alcoholgebruik bij jongeren schadelij-

ker dan bij volwassenen?
 10. De officiële schrijfwijze voor aceetaldehyde is aceetaldehyd. 

De officiële naam is ethanal. Welk effect heeft het op het 
lichaam?
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Geld gedoopt in een 1:1-mengsel van alcohol en water verbrandt 
niet. Het verdampende water koelt het biljet zo sterk af dat de 
ontbrandingstemperatuur van het papier niet wordt gehaald.

(Don’t try this at home)
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