
Chemische 
Feitelijkheden

Nederlanders zijn echte dropeters. Of het nu boerderij
drop, kokindjes, dropveters of muntdrop is, bij het 
zien van deze zwarte lekkernijen loopt menig droplief

hebber het water in de mond. Vreemd genoeg lijkt de rest van 
de wereld de karakteristieke dropsmaak nauwelijks te waarde
ren. Drop hoort daarom net zo bij Nederland als kaas, tulpen, 
klompen en molens. 
We kennen talloze varianten: van zoet tot zout en van hard 
tot zacht. Maar welke variant ook, drop is pas drop als er het 
extract van de zoethoutwortel in zit. Dat is naast salmiakzout 
het meest kenmerkende bestanddeel van drop. Het stofje 
glycyrrhizinezuur in zoethoutextract geeft drop zijn typische 
smaak. Bovendien heeft het een slijmoplossende werking. 
Drop als middel om keelpijn te verzachten geeft ons een prima 

alibi om nog wat drop te snoepen. Toch blijft het oppassen 
geblazen, want overdaad schaadt. Drop kan bij overmatige 
consumptie de bloeddruk verhogen en oedeem of nierfalen 
veroorzaken. Niet door het zout –  dat is een hardnekkig mis
verstand. Boosdoener is het glycyrrhizinezuur, hetzelfde stofje 
dat drop zo lekker maakt.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Zoethout groeit in subtropische landen. 

Waarom is drop dan toch zo typisch Nederlands?
• De Basis: Hoe wordt drop geproduceerd? Wat is blokdrop? 

En kun je ook zelf drop maken?
• De Diepte: Te veel drop kan hoge bloeddruk veroorzaken. 

Wat voor effect heeft het op je gezondheid?  |

Bijzonder zwart goedje

DropDrop

editie 60  |   nr 260  |   november 2009

De Context nederland dropland

De Basis een kijkje in de dropfabriek

De Diepte sterk stofje
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Drop is in nederland ongekend populair. per jaar gaat er ruim 30 miljoen kg 
over de toonbank. Het is een symbool van nationale identiteit, want alleen 

nederlanders zijn échte dropeters. Hoe dat komt? niemand weet het.
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‘Unidentified rubber objects’, zo 
duidde een Nigeriaanse doua
nier ooit de verdachte inhoud 

van een zakje drop. De Nederlandse 
vrouw die hem probeerde te overtuigen 
dat het toch echt snoepgoed betrof, stak 
als bewijs een dropje in haar mond. De 
douanier liet zich niet kennen, maar 
spuugde het zwarte snoepje al snel vol 
walging uit. Dit soort gedrag vertonen 
meer buitenlanders bij het proeven van 
een oerNederlands dropje.

Onze liefde voor drop wordt door wei
nigen in de wereld gedeeld. De enige 
andere dropliefhebbers vinden we in 
Scandinavië, Finland, IJsland en Noord
Duitsland. Wel houden ze daar van ande
re smaakjes. Scandinaviërs en Finnen 
zijn weg van de combinatie van drop met 
chocolade, IJslanders eten zelfs peper
drop en dippen hun ijsjes in vloeibare 

dropsaus. Nederlandse drop onderscheidt 
zich door het gebruik van salmiakzout. 
Het Duitse Lakritzen, Engelse liquorice, 
Italiaanse liquirizia en Franse réglisse 
hebben daarom een heel andere smaak. 
Alleen aan Scandinavische drop wordt 
ook salmiakzout toegevoegd.

Favoriet snoepgoed

Drop is in Nederland veruit het meest 
favoriete snoepgoed. Per jaar eten 

we gemiddeld zo’n 2 kg per persoon. Niet 
verwonderlijk dat in Nederland ook de 
meeste dropfabrieken ter wereld staan. 
Gezamenlijk maken ze 31 miljoen kg drop 
per jaar voor de Nederlandse dropmarkt. 
Slechts 200.000 kg is bestemd voor de 
export. Twee grote merken die al meer 
dan 100 jaar de dropmarkt beheersen zijn: 
Venco (Leaf Holland BV) met een markt
aandeel van 25 procent en Klene (Perfetti 
van Melle Benelux BV) met 21 procent. 
Op gepaste afstand volgen Oldtimers met 
6 procent en Autodrop met 4 procent, 
beide van de firma Concorp. Verder liggen 
er nog vele kleine merken in de schappen, 

zoals Haribo, Katja, Harlekijntjes, Faam 
en Meenk.

Waarom Nederlanders bij uitstek drop
eters zijn is een raadsel, waar dropdeskun
digen flink over kunnen filosoferen. Het 
lijkt niet heel plausibel, maar misschien 
komt het wel doordat ons land aan de 
kust ligt, waardoor we van zoute dingen 
houden zoals drop en haring. Of wie weet 
komt het door ons VOCverleden. Als 
zeevarende natie ontdekten Nederlanders 
overal in de wereld specerijen en namen 
die mee. Zo kregen we hier de beschik
king over de zoethoutwortel, een onont
beerlijke grondstof voor drop.

Een streekproduct kun je drop nauwelijks 
noemen. Het is een mix van ingrediënten 
uit vele landen van de wereld. De belang
rijkste komen uit warme landen, zoals 
zoethout en anijs uit het Middellandse 
Zeegebied, eucalyptus en menthol uit 
China of Brazilië, en Arabische gom 
uit de stroomgebieden van de Nijl. De 
inbreng van eigen bodem beperkt zich tot 
de suikerbiet. Dat Nederland desondanks 
een dropland is geworden, zou ook nog te 
maken kunnen hebben met het klimaat. 
Het is hier vaak koud en guur, en dat 
werkt zere kelen, hoesten en verkoudheid 
in de hand. Ingrediënten in drop, zoals 
glycyrrhizinezuur, hebben een slijmoplos
send vermogen. Zoethoutextract zit overi
gens niet alleen in drop. Het zit ook als 
smaakmaker verwerkt in kruidentheeën, 
tabak, kauwgom, hoestdrank, keelpastil
les en in de alcoholische dranken pernod, 
ouzo, pastis en diverse Belgische bieren. 
De farmaceutische industrie gebruikt het 
om de bittere bijsmaak van medicijnen te 
maskeren. 

 nederland
dropland

Glycyrrhizinezuur uit de zoethoutwortel geeft drop 
zijn typische smaak.
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Chocolade spant de kroon, maar drop neemt ook een prominente 
plaats in op de nederlandse zoetwarenmarkt; per jaar bedraagt de 

consumptie per inwoner gemiddeld ongeveer 2 kg.
*toffees, zuurtjes, nougat, spekken, lolly‘s e.d.
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rijk verleden

De geneeskrachtige werking van drop 
in de vorm van zoethoutextract is 

al eeuwen bekend. De oude Grieken en 
Romeinen gebruikten het tegen verkoud
heid en maagzweren en ook de oude 
farao’s staan in de geschiedenisboeken 
bekend als liefhebbers van het wortel
sap uit de zoethoutplant. In het 3.000 
jaar oude graf van Toetanchamon werden 
grote hoeveelheden zoethout gevonden. 
Alexander de Grote gaf zijn soldaten zoet
houtwortels mee als dorstlesser tijdens 
lange en barre veldtochten. 

De oudste publicatie in het Nederlands 
over het geneeskrachtige zoethout is 
te vinden in de middeleeuwse natuur
encyclopedie van Jacob van Maerlant. 
Door de eeuwen heen veranderde het 
geneeskrachtige zoethoutextract uitein
delijk tot drop doordat apothekers er 
allerlei smaakstoffen aan toevoegden 
zoals honing, anijs, laurier, salmiak en 
menthol. 

Sinds de oliecrisis in 1973 is ons dropje 
niet meer wat het is geweest. De crisis 
veroorzaakte namelijk ook schaarste aan 
Arabische gom, het hars van de acacia
boom dat drop zo typisch ‘gommig’ en 
lekker stevig maakt. Dropfabrikanten 
namen uit nood hun toevlucht tot alterna
tieven als aardappelzetmeel en gelatine. 
Omdat dit een veel goedkopere oplossing 
bleek, is de Arabische gom na de crisis 
niet meer teruggekomen. Alleen hoge 
kwaliteitsdrop wordt nog met Arabische 
gom gemaakt. 

kwestie van smaak

Een innovatieve dropproducent probeert 
elk kwartaal met een nieuw dropje 

te komen. De meeste ontwikkeling zit in 
nieuwe coatings en structuren (bijvoor
beeld schuim) en in nieuwe smaakvari
anten (zoals de succesvolle combinatie 
van drop met fruit). Maar het kan ook een 
nieuwe vorm zijn. De vorm van een dropje 
lijkt heel bepalend te zijn voor de smaak
beleving. Zo blijkt een zoet dropje  het best 
te smaken als het rond en zacht is, terwijl 
zoute drop juist hoekig en hard moet zijn. 
Ook vinden dropgebruikers dat een dun 
dropje anders smaakt dan een dik groot 
exemplaar met hetzelfde recept.

Nieuwe ideeën testen de dropontwik
kelaars eerst zelf. Daarna zijn de consu
mentenpanels aan de beurt. Eerst alleen 
voor het ‘kale’ product om de nieuwe 
receptuur te testen. Die moet heel hoog 
scoren. Daarna volgt nog een concepttest 
om het totaal uit te testen: van verpakking 
tot snoepen. De smaakervaring is namelijk 
meer dan een lekker recept. Alles telt mee. 
Van vorm en textuur tot de uitstraling van 
de verpakking en de sfeer die eromheen 
wordt gecreëerd. Zo wist Klene in 2008 
een ‘Gouden Effie’ te bemachtigen voor 

de meest effectieve meerjarige reclame
campagne met haar oprichter Johannes 
Coenradus Klene, die werd afgebeeld als 
een struise grijsaard met lang haar. Ook 
Oldtimers timmert met veel nostalgie flink 
aan de weg met hun dropmaker Jochum 
Douwenga uit Jirnsum en de slogan ‘Drop 
met historie staat garant voor kwaliteit, 
authenticiteit en vakmanschap. En dat 
proef je, natuurlijk’.

met mate

Behalve dat snoepen slecht is voor je 
tanden, is er nog een goede reden 

om niet te veel drop achter elkaar te eten. 
Dat komt door de stof glycyrrhizinezuur, 
de zoet en smaakstof in zoethout die voor 
de karakteristieke dropsmaak zorgt. Bij 
mensen die (te) veel drop eten of aanleg 
hebben voor hoge bloeddruk, kan glycyr
rhizinezuur leiden tot hoge bloeddruk en 
vochtophoping. Om de dropliefhebber 
hiervoor te waarschuwen moet volgens 
de Warenwet op de verpakking staan dat 
drop zoethout bevat. De precieze tekst is 
afhankelijk van de hoeveelheid glycyrrhi
zinezuur in het levensmiddel. Wanneer 
die hoeveelheid hoger is dan 100 mg/kg 
volstaat een gewone vermelding, maar 
bij grotere hoeveelheden – meer dan 4 
g/kg – moet zelfs een waarschuwing op 
het etiket staan: ‘Bevat zoethout. Mensen 
met hoge bloeddruk dienen overmatig 
gebruik te vermijden’. Dat laatste zal niet 
veel voorkomen, want het glycyrrhizine
zuurgehalte in drop ligt gemiddeld tussen 
de 1 en 2 g/kg.          |

het opzuigen van dropschuim ofwel het tra-
ditionele ‘sjep trekken’ was vroeger favoriet in 
brabrant. het recept is erg eenvoudig. laat 
gedurende een dag stukjes laurierdrop oplossen 
in een fles met water. Dit dropwater staat bekend 
als sjep, poelipek, schommeldrop of klissedrop. 
Daarna is het een kwestie van flink schudden, 
waardoor het gaat schuimen. het schuim zuig je 
direct op uit de fles.

OUDE TRADITIE

Drop is geen gebruikelijk ingrediënt in de keuken, 
maar wel een culinaire uitdaging voor de creatieve 
kok. beroemd is de dropsoep van tv-kok pierre Wind, 
die daarbij speelt met wonderlijke ingrediënten als 
inktvisinkt, Drambuie en basilicum. in een Amsterdams 
restaurant stonden ooit dropijs en dropbavarois met 
winegumsaus op het menu.    |

DROP IN DE KEUKENVOEDINgSWAARDE PER 100 gRAM

zoete drop zoute drop

energie (kcal) 349 341
water (g) 12,0 14,0
eiwit (g) 11,0 10,0
suikers (g) 74,0 73,0
natrium (mg) 210 160
kalium (mg) 320 110
calcium (mg) 30 30
De zoute smaak van drop komt van ammoniumchlo-

ride (salmiak). In tegenstelling tot natriumchloride 

(keukenzout) kan het lichaam dit zout weer makkelijk 

uitscheiden en werkt het daarom niet bloeddruk ver-

hogend. Ook zoete drop bevat vaak een kleine hoe-

veelheid salmiak, tussen 0,5 en 2 procent. Zoete drop 

bevat gemiddeld iets meer natrium dan zoute drop.

DROPJES honingdrop kokindjes katjesdrop engelse drop muntdrop mentholdrop salmiak riksen griotten dropsleutels duimdrop dropkabels dropjojo kleurendrop dropveters laurierdrop

in vele soorten
en maten
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Zonder vakmanschap geen goed dropje. Het gaat om zorgvuldig mengen, roeren en 
koken van de juiste ingrediënten in de juiste hoeveelheid. en om heel veel geduld, 

tot het deeg is uitgehard in de gewenste dropvorm. 
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invloed op de structuur en het volume. Het 
gewicht van een dropje bestaat voor 30 tot 
60 procent uit zoetstof. Het hete mengsel 
wordt vervolgens onder hoge druk door 
een zeef of door dunne buizen geperst 
om een homogene structuur te krijgen. 
Daarna brengt men de dropmassa onder 
vacuüm om luchtbellen te verwijderen. Na 
afkoeling wordt de hoofdsmaakmaker toe
gevoegd: een oplossing van 3 tot 5 procent 
blokdrop in water.

Hierdoor wordt de dropmassa een beet
je bruin van kleur en enigszins doorzich
tig. Met zwarte koolstof of karamel kan 
de drop donkerder worden gekleurd. Als 
laatste worden de overige geur en smaak
stoffen bijgemengd, zoals zout, laurier, 
menthol, anijs, eucalyptus en honing. 
De zoute smaak is afkomstig van salmi
ak (ammoniumchloride) en zelden van 
keukenzout (natriumchloride). Salmiak 
geeft drop ook een kenmerkende smaak. 
Zoute drop bevat circa 4 tot 5 procent 
salmiakzout, dat is driemaal zoveel als 

Of het nu gaat om een drop
sleutel, muntdrop of katjesdrop, 
alle dropsoorten bevatten een 

en dezelfde grondstof: blokdrop. Anders 
is het ook geen drop. Blokdrop wordt 
gemaakt van de wortel van de zoet
houtstruik Glycyrrhiza glabra. Deze wor
tels bevatten glycyrrhizinezuur, dat niet 
alleen heel zoet is – 50 maal zoeter dan 
suiker – maar ook zorgt voor de typische 
dropsmaak.

De zoethoutwortels worden na de 
zomer geoogst in warme landen rond de 
Middellandse Zee. Het uitgraven is zorg
vuldig en arbeidsintensief werk, want de 

wortels kunnen tot 4 m diep in de grond 
steken. Slechts een deel van de wortels 
knipt men af, zodat de struik weer verder 
kan groeien tot de volgende oogst. De 
afgeknipte wortels legt men in de zon 
te drogen om schimmelgroei tegen te 
gaan. Daarna worden ze gemalen, gera
feld en met water tot een pulp geroerd. 
De wateroplosbare stoffen worden er zo 
uitgehaald via extractie, net als bij het 
theezetten. De pulp wordt afgefiltreerd 
en het waterextract wordt ingedikt door 
het te verwarmen. 

Dit extract is rijk aan allerlei geur en 
smaakstoffen, suikers en eiwitten die 
tijdens het indikken reageren. Door oxi
datie van suikers (karamelisatie) en reac
ties tussen suikers en eiwitten (Maillard) 
kleurt het extract donker. Het ingedikte 
zwarte zoethoutextract wordt in grote 
blokken van zo’n 5 kg gegoten – vandaar 
de naam ‘blokdrop’. Dropfabrikanten 
kopen de gedroogde blokdrop in als 
grondstof. Voor verwerking tot een oer
Nederlands dropje lossen dropmakers de 
blokdrop weer op in warm water.

dropdeeg

De dropbereiding in de fabriek begint 
met het mengen van water, zoetstof

fen en bindmiddel in een grote ketel. Als 
zoetmiddel gebruikt men suiker, glucose
stroop of honing, of een zoetstof zoals 
maltitolsiroop, aspartaam of sorbitol voor 
suikervrije drop. Het bindmiddel was vroe
ger Arabische gom, maar tegenwoordig 
gebruiken dropfabrikanten hoofdzakelijk 
gemodificeerd zetmeel en gelatine. Dit 
mengsel wordt vervolgens in ongeveer 
5 seconden heel snel verhit tot 135 °C. 
Hierdoor gaat het zetmeel verstijfselen en 
krijgt drop later zijn zachte en toch stevige 
structuur. Behalve het zetmeel heeft ook 
de hoeveelheid suiker en glucosestroop 

 een kijkje in de

dropfabriek

Italiaanse boeren leggen laurierbladen tussen 
de stukken blokdrop. De blokken plakken zo 

niet aan elkaar en het geeft een lekkere smaak 
en geur aan de blokdrop. Een typisch Italiaans 
dropje is laurierdrop (Amarelli Liquirizia) dat 
bestaat uit pure zoethoutwortelextract (blok-

drop) gedroogd tussen laurierbladeren.

PURE DROP

Materialen: 2 pannetjes, 2 schoteltjes, een zeefje, een 
eetlepel, een spatel, ingevet aluminiumfolie.
• snijd 2 stukken zoethout klein. 
• kook in een pannetje de stukjes zoethout in 250 ml 

kraanwater.
• schenk na 5 minuten het zoethoutextract door het 

zeefje in een ander pannetje. 
• Damp het extract in tot er nog ongeveer 50 ml over is.
• los 3 theelepels stroop of bruine suiker op in het 

zoethoutextract. 
• voeg salmiak toe; 0,5 theelepel voor gewone drop of 

1,5 theelepel voor zoute drop. 
• Week een vel gelatine (5 minuten). 
• maak ondertussen een papje van 3 theelepels tarwe-

bloem en een beetje water. 
• voeg aan het kokende zoethoutextract de gelatine en 

het bloempapje toe, terwijl je blijft roeren. 
• Als het mengsel glad en gebonden is, giet je het op 

een stuk ingevet aluminiumfolie. 
• laat de drop enkele dagen uitharden.
 Bron: Stichting C3

ZElf DROP MAKEN
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dat zich gelijkmatig over de rondtollen
de dropjes verdeelt. Dit middel bestaat 
meestal uit een mengsel van vloeibare 
bijenwas en een plantaardige olie. In 
plaats van een glimmende coating kun
nen dropmakers op deze manier ook 
gekleurde suikerlaagjes rondom drop
staafjes aanbrengen, of een laagje sui
kerpoeder met kaneel of salmiaksmaak. 
Na deze bewerking moeten de dropjes 
nog 1 of 2 dagen uitharden bij 18 °C en 
dan zijn ze klaar om verpakt te worden 
in zakjes, rolletjes, doosjes of puntzak
jes. Goed verpakt blijft drop meer dan 
1 jaar houdbaar. Het hoge suikergehalte 
beschermt tegen bederf door bacteriën 
en een goede verpakking voorkomt uit
droging en smaakverlies.         |
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in zoete drop. Het hogere suikergehalte 
verdoezelt echter de zoute smaak.

De dropmassa wordt geheel computer
gestuurd op smaak en goede consistentie 
gebracht. Het vloeibare dropmengsel dat 
hierbij ontstaat heet dropdeeg, dat in 
elke denkbare vorm kan worden gego
ten. Hiervoor is wel een mal nodig. 
Mallen van plastic of metaal zijn niet 
handig, want het dropdeeg blijft eraan 
kleven. Daarom gebruiken dropfabrikan
ten mallen van zetmeel, dat gemakkelijk 
vocht opneemt en weer afstaat zonder 
van vorm te veranderen. Bovendien voor
komt het een te snelle uitharding van 
het dropdeeg. Vaak wordt maiszetmeel 
gebruikt omdat het relatief goedkoop 
is en vormvast, waardoor de dropjes 
gemakkelijk loslaten. 

gieten en aFwerken

De mal bestaat uit een vlakke houten 
of kunststof plank met opstaande 

randen gevuld met een egale laag meel 
van een paar centimeter dik. Daarin 
wordt met een stempelraam de vorm van 
de dropjes gedrukt. Zo’n stempelraam is 
voorzien van harde gipsen ‘dropjes’, bij
voorbeeld in de vorm van tennisrackets, 

dropsleutels of visjes. Een dropmal is dus 
eigenlijk niets anders dan een grote verza
meling kuiltjes van een bepaalde vorm in 
een laag zetmeel. Grote gietmachines vul
len die kuiltjes zorgvuldig met het warme 
stroperige dropdeeg. Een volledig geauto
matiseerd systeem kan op deze manier 
miljoenen dropjes per dag produceren.

Direct na het gieten zijn de dropjes 
nog veel te zacht om ze aan te pakken. 
Daarom gaan de afgevulde platen, opge
stapeld tot enkele meters hoog, naar een 
speciale droogkamer. In deze ruimte 
worden de dropjes enkele dagen bij 
65 °C bewaard om uit te harden. Tijdens 
het drogen worden de dropjes hard en 
stevig, waarna ze eenvoudig uit hun mal 
kunnen worden gewipt. Speciale machi
nes kantelen de platen met uitgeharde 
dropjes boven een zeefband. Het zetmeel 
valt hierbij als poeder door de zeef heen 
en kan opnieuw worden gebruikt; de 
doffe dropjes blijven op de lopende band 
achter. Een volgende machine schudt en 
blaast ze helemaal schoon.

Als finishing touch krijgen veel dropjes 
nog een laatste bewerking: een mooie 
glanslaag. In grote ronddraaiende trom
mels wordt een glansmiddel ingespoten 

het wortelsap van de zoethoutwortelstruik (vlin-
derbloemfamilie) is de essentiële en smaak-

bepalende grondstof van drop. De officiële naam 
Glycyrrhiza glabra betekent in het Grieks letterlijk 
suikerwortel. De struik groeit goed in subtropi-
sche streken, zoals het middellandse Zeegebied. 
in spanje, italië, Griekenland, turkije, iran, irak, de 
kaukasus, syrië en China wordt zoethout geteeld. in 
China verbouwt men voornamelijk G. uralensis en in 
de vs de lokale soort G. lepidota. pas na 4 jaar kun-
nen de wortels van een struik worden geoogst. Dit 
gebeurt in de herfst, als de struik al haar bladeren 
heeft verloren en de groei is gestopt. men laat vol-
doende wortel achter om in de regenperiode van het 
jaar daarna de groei weer te hervatten.              |

ZOEThOUTWORTElSTRUIKBASISINgREDIëNTEN

zoethoutwortel De zuivere vorm van drop heet blokdrop. het wordt gemaakt uit de wortel 
van de zoethoutstruik en vormt de basisgrondstof voor drop. De typische 
dropsmaak komt van de stof glycyrrhizinezuur in de wortel. Deze natuurlijke 
smaakstof is ongeveer 50 maal zoeter dan suiker.

gom Arabische gom is een complex mengsel van polysachariden. Gom is belangrijk 
voor de droptextuur (elasticiteit, mondgevoel). Arabische gom is erg duur en 
daarom wordt een combinatie gebruikt van gemodificeerd zetmeel en gelatine. 
Doordat deze verbindingen een minder vertakte structuur hebben dan Arabische 
gom geven ze minder elasticiteit, waardoor de drop gemakkelijker scheurt.

glucosestroop toevoeging van suiker is nodig voor de dropstructuur. meestal wordt glucose-
stroop gebruikt. Dit is een oplossing (± 80 procent) van glucose/maltose in water 
en wordt gemaakt door enzymatische of zure hydrolyse van zetmeel. in suikervrije 
drop worden suikervervangers gebruikt, zoals sorbitol of maltitolstroop. 

salmiak salmiakzout ofwel ammoniumchloride (nh4Cl) is een kleurloos wit poeder dat kan 
worden gemaakt uit de dampen van geconcentreerd ammoniak en geconcentreerd 
zoutzuur. nh3(gas) + hCl(gas) → nh4Cl(vast). hoewel beide uitgangsstoffen 
afzonderlijk zeer agressief zijn, vormen ze samen de basis voor het zoute snoep-
poeder dat onder andere wordt gebruikt om drop zijn zoute smaak te geven.

VAN ZOEThOUT TOT ZWART gOUD

Water, glucosestroop en bind-
middel mengen en verhitten

toevoegen blokdrop en 
aroma’s

homogeniseren tot  
dropdeeg

Zetmeel mallen vullen Gieten, drogen en sorteren Glanslaagje aanbrengen via 
coating trommel

eindresultaat
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Drop kan de bloeddruk flink verhogen. niet het toegevoegde salmiakzout, maar de 
grondstof zelf is de boosdoener. Glycyrrhizinezuur blijkt bij overmatig dropgebruik de 

vochthuishouding in de war te sturen. Deze zoetstof laat ons hart op hol slaan.

sterk
 stofje
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Elke Nederlander eet weleens een 
dropje. Maar sommigen snoepen 
er te veel van. Door een overdo

sis belanden jaarlijks enkele mensen 
in het ziekenhuis met ernstige proble
men, zoals verhoogde bloeddruk of een 
kaliumtekort. We weten dat overmatig 
gebruik van vrijwel alle producten leidt 
tot gezondheidsproblemen, maar lang 
niet altijd weten we wat er in het lichaam 
misgaat bij een overdosis. Bij drop is de 
boosdoener wel bekend: de smaak en 
zoetstof glycyrrhizinezuur ontregelt het 
lichaam. Bij (te) hoge concentraties in het 
bloed verstoort deze verbinding de vocht
huishouding – met allerlei fysiologische 
gevolgen van dien. Zo kan vochtophoping 
(oedeem) ontstaan en hoge bloeddruk, 
wat op den duur weer hart en vaat
ziektes veroorzaakt. In ernstige gevallen 
leidt de ontregelde vochthuishouding tot 
het uitscheiden van extreem veel kalium. 
Normaal gesproken reguleert kalium de 
spierspanning; een tekort kan dan ook 
leiden tot spierkrampen en zelfs verlam
mingsverschijnselen.

Inmiddels is opgehelderd hoe glycyr
rhizinezuur deze schadelijke effecten 

veroorzaakt. Opvallend genoeg gebeurde 
dat via een klinische studie in Nieuw
Zeeland, waar dropverslaving nauwelijks 
voorkomt. Het betrof een studie met 
patiënten die leden aan een aangeboren 
afwijking van hun vochtregulatie door
dat een cruciaal enzym (11βhydroxy
steroiddehydrogenase) niet goed werkte. 
Ditzelfde enzym blijkt een sleutelrol te 
vervullen bij de ontregelde vochthuishou
ding na overmatig dropgebruik. 

actie en reactie

De actieve stof in het lichaam is niet 
glycyrrhizinezuur (GZ), maar het 

afbraakproduct glycyrrhetinezuur (GT), 
dat in de dikke darm onder invloed van 
darmbacteriën wordt gevormd. Vanuit 
de darmen wordt GT opgenomen in het 
lichaam, waarna het misgaat in de nie
ren. Daar leidt GT tot remming van 
11βhydroxysteroiddehydrogenase, een 
enzym dat nauw betrokken is bij de 
regulering van de vochthuishouding. Het 
enzym zorgt voor omzetting van het actie
ve hormoon cortisol in het inactieve cor
tison. Wordt deze omzetting geremd, dan 
stijgt de hoeveelheid cortisol, waardoor 

de nieren natriumzouten vasthouden en 
minder water uitscheiden. Als dit proces 
langere tijd aanhoudt, kan dit tot vochtop
hoping in het lichaam leiden. Een sterke 
verhoging van het vochtvolume verhoogt 
vervolgens de bloeddruk.

Het effect van glycyrrhetinezuur is niet 
zo sterk dat drop direct de deur uit moet. 
Het lichaam heeft nog een aantal trucs 
om de verstoring in de vochthuishou
ding te compenseren. Ten eerste leidt 
een verhoogde cortisolspiegel tot vermin
derde aanmaak van aldosteron, een hor
moon met eenzelfde werking als cortisol, 
maar dan veel krachtiger. Als er minder  
aldosteron wordt geproduceerd, hou
den de nieren minder natrium vast. Een 
tweede compensatiemechanisme is de 
aanmaak van een ander vochtregulerend 
hormoon: arterieel natriuretisch peptide. 
Dit zorgt voor een verhoogde uitscheiding 
van natriumzouten en vocht. Tot slot is 
er nog een derde tegenreactie: als te veel 
natrium wordt vastgehouden, neemt de 
uitscheiding van kalium toe, waardoor 
de elektrolytenbalans (gebaseerd op de 
hoeveelheden Na+ en K+) uiteindelijk zo 
goed mogelijk in stand blijft. 

Dankzij deze compensatieroutes weet 
het lichaam van fervente dropeters om 

het drinken van zoethoutthee is niet geheel onge-
vaarlijk. het hete aftreksel van zoethoutwortelsnip-
pers bevat glycyrrhizinezuur, waardoor net als bij 

drop, een te hoge bloeddruk kan ontstaan.
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GZ wordt in de darmen gehydrolyseerd tot Gt dat via de 
darmwand in het lichaam wordt opgenomen. Gt, dat in 
de nieren de vochtregulering verstoort, gaat in de lever 
over in Gm en keert met de gal terug in de dikke darm. 

Daar wordt Gm opnieuw gehydrolyseerd . Zolang het niet 
via de feces is uitgescheiden blijft de stof circuleren in het 
lichaam. hierdoor kan het effect van een overdosis drop 
lang aanhouden. 



7De Diepte6 De Diepte
ChemisChe FeitelijkheDen  |  eDitie 60  |  nummer 260 D r o p

te gaan met de verhoogde hoeveelheden 
glycyrrhizinezuur. Maar op een gegeven 
moment ontspoort het systeem en schie
ten de compensatiemechanismen tekort. 
Het schadelijke effect op de vochthuis
houding krijgt dan de overhand. Gelukkig 
is dit effect omkeerbaar. Stoppen met 
drop eten is de beste remedie – de meeste 
patiënten zijn dan binnen 1 tot 4 maan
den volledig hersteld.

vertraagde uitscheiding

Het lichaam beschikt over mechanis
men om lichaamsvreemde stoffen 

via de lever uit te scheiden, maar in het 
geval van glycyrrhizinezuur wordt deze 
uitscheiding sterk vertraagd door een 
tegenactie in de darmen. Darmbacteriën 
zorgen ervoor dat de verbinding in 
ons lichaam blijft circuleren. GZ wordt 
weliswaar in de darmen afgebroken tot 
GT, waarbij via hydrolyse twee suiker
groepen (diglucuronide) worden afge

splitst. Daarna wordt het via de darm
wand opgenomen in het bloed; behalve 
in de nieren komt het ook in de lever 
terecht. Die herkent GT als lichaams
vreemd en via de zogeheten leverglu
curonideringsroute wordt GT omgezet 
in monogeglucuronideerd glycyrrheti
nezuur (GM) na koppeling van een 
suikergroep (monoglucuronide). Zo’n 
geglucuronideerde verbinding wordt 
gemengd met gal en verlaat het lichaam 
vervolgens via het darmstelsel. In geval 
van GM houden de darmbacteriën de 
definitieve uitscheiding echter tegen. 
Er treedt hydrolyse op, waarbij de in de 
lever aangekoppelde suikergroep weer 
wordt afgesplitst en GM overgaat in 
GT. En dan begint het verhaal opnieuw. 
Daardoor kan glycyrrhizinezuur lange 
tijd in het lichaam circuleren, waardoor 
het effect ervan op de vochthuishouding 
wordt versterkt. 

De kringloop eindigt pas als de inhoud 
van de dikke darm het lichaam verlaat 
als feces, maar bij elke lozing verdwijnt 
slechts een deel van de darminhoud. De 
verblijftijd in de dikke darm bepaalt in 
belangrijke mate hoe lang glycyrrhetine
zuur in het lichaam blijft. Dit verschilt 
sterk van mens tot mens, zo blijkt uit 
onderzoek van toxicologen van het RIVM. 
Bij de ene proefpersoon is na 2 dagen 95 
procent van de opgenomen hoeveelheid 
glycyrrhizinezuur uit het lichaam verdwe
nen, terwijl bij de ander na 4 dagen nog 
een hoge bloedconcentratie wordt geme
ten. Bij deze groep kan dagelijkse con
sumptie van drop gemakkelijk leiden tot 
ophopen van glycyrrhetinezuur. Omdat 
de toxiciteit van een stof direct gerelateerd 
is aan de concentratie in het bloed, lopen 
personen met een trage stoelgang dus 
een verhoogd risico op gezondheidspro
blemen. Naast een groot verschil per indi
vidu, blijken vrouwen iets gevoeliger voor 
glycyrrhizinezuur dan mannen.

grenzen stellen

Het RIVM heeft ook onderzoek 
gedaan naar de mogelijke gevaren 

van overmatig snoepen. Het instituut 
concludeert dat consumptie van maxi
maal 120 g drop per dag, ofwel 200 mg 
glycyrrhizinezuur, geen problemen ople
vert. Het Wetenschappelijk Comité voor 
de Voeding van de Europese Commissie 
hanteert een strengere norm. Zij stelt een 
grens van maximaal 60 g drop per dag en 
dus 100 mg glycyrrhizinezuur. 

Een officiële ADI (aanvaardbare dage
lijkse inname) is wegens gebrek aan 
gegevens nog niet vast te stellen. Het 
Voedingscentrum kiest de middenweg: 
de hoeveelheid drop die een volwassen 
mens per dag ongestoord kan innemen, 
bedraagt maximaal 100 g. Dat betekent in 
de praktijk ongeveer 20 dropjes. Al deze 
aanbevelingen gelden voor de gemiddelde 
Nederlander. Bij mensen uit risicogroe
pen, zoals patiënten met een verhoogde 
bloeddruk of een vertraagde stoelgang, 
adviseren artsen tegenwoordig lagere 
hoeveelheden. Om helemaal aan de vei
lige kant te zitten, mogen zij per dag niet 
meer dan 10 tot 30 g drop eten. Dat zijn 
dus twee zoete tot vijf zoute dropjes.  |

Glycyrrhizinezuur (GZ) wordt in 
de darmen afgebroken tot glycyr-

rhetinezuur (Gt) en via de darmwand 
in het lichaam opgenomen. in de nie-
ren remt Gt het enzym 11-β-hydroxy-
steroiddehydrogenase (11-β-hsD2) 
waardoor de cortisolspiegel stijgt, met 
als gevolg een verstoorde vochthuis-
houding omdat natrium en vocht wor-
den vastgehouden. Dit leidt tot een 
hoge bloeddruk.          |

glycyrrhizinezuur

glycyrrhetinezuur

hydrolyse

maag-darmkanaal
circulatie

glycyrrhetinezuur
remming

11-β-HSD2

cortisol cortison
mineralocorticoïde

receptoren
Na+-retentie
K+-excretie

vochtretentie

bloeddruk

circulerend volume

X

op drop kauwen is misschien goed tegen 
gaatjes. Dat ontdekten onderzoekers van de 

universiteit van Californië nadat ze meer dan 1.000 
Chinese medicinale kruiden hadden gescreend op 
antimicrobiële stoffen. in het extract van de zoet-
houtwortel van Glycyrrhiza uralensis vonden ze 
twee nieuwe antibacteriële componenten, glycyr-
rhizol A en b. uit laboratoriumtests blijkt dat glycyr-
rhizol A een antibacteriële werking heeft tegen de 
Streptococcus mutans, een bacterie die cariës ver-
oorzaakt. De onderzoekers denken aan suikervrije 
lolly’s met de actieve componenten uit zoethout als 
revolutionair product tegen gaatjes. voor het zover 
is zal nog veel wetenschappelijk onderzoek gedaan 
moeten worden om deze claim te onderbouwen.   |

O

O

HO

OCH3

OH

O

O

HO

OCH3

O

glycyrrhizol A

glycyrrhizol B

DROP TEgEN gAATJESVOchThUIShOUDINg ONTREgElD

glycyRRhIZINEZUUR gEhAlTES

Drop 
gemiddeld 1600 mg/kg 
(range 1.000 tot 2.000)
Laurierdrop en zwart-wit 
tot 28.000 mg/kg 
(max 2,8 procent)
Zoethoutthee 
ongeveer 20.000 mg/kg 
(max 2 procent)
theesoorten met zoethout 
450 mg/l 
(range 25 tot 450)
alcoholische dranken 
max 420 mg/l 
(gemiddeld 125)

niet alleen drop- en theeliefhebbers lopen 
gevaar. ook andere producten die zoethout-
extract bevatten, kunnen hoge bloeddruk veroor-
zaken. Zoals sommige belgische biersoorten en 
hoestzuigtabletten.
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effect level, Hum Exp Toxicol 2000:19;434439.

 Boganen H, Hee K van, Grundmeijer HGLM, Hypertensie 
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AAnbevolen websItes
 www.foodinfo.net/nl/products/sweets/liquorice.htm:  

website van Wageningen UR.
 www.klene.nl: dropweetjes van fabrikant Klene
 www.venco.nl: animatie over productieproces drop van  

fabrikant Venco.
 www.dropworld.nl: foto’s van de productie van blokdrop
 www.voedingscentrum.nl: site van het Voedingscentrum; 

zoek op drop en glycyrrhizinezuur.
 www.hetklokhuis.nl: zoek in archief naar drop voor een  

uitzending van het Klokhuis.

voor op sChool
 1. Noem vier factoren die een belangrijke rol spelen bij de 

smaakervaring van drop.
 2. In drop wordt vaak sorbitol gebruikt als zoetstof. Wat zijn 

op molecuulniveau overeenkomsten en verschillen tussen 
glucose en sorbitol?

 3. Maltitol is veel gebruikte suikervervanger in snoepgoed.  
Zoek de structuurformule op van maltitol en laat zien dat het 
molecuul bestaat uit een suiker en een polyol.

 4. Vermelding van de aanwezigheid van zoethout in drop is 
verplicht als d hoeveelheid glycyrrhizinezuur meer is dan 
100 mg/kg of 10 mg/L. 1 liter water is ook ongeveer 1 kg. 
Verklaar het verschil in eisen tussen vaste stof en vloeistof.

 5. Karamelisatie is een combinatie van oxidatie en thermolyse 
van suikers. Wat is oxidatie en wat is thermolyse?

 6. In drop worden gelatine en (gemodificeerd) zetmeel als 
bindmiddel gebruikt. Wat is het chemisch onderscheid tus
sen gelatine en zetmeel?

 7. Menthol behoort tot de familie van terpenen en terpenoïden. 
Zoek de structuurformule van deze verbindingen. Wat zijn 
de hoofdkenmerken?

 8. Vergelijk de structuurformule van cortisol met glycyrrhetine
zuur. Welke deel van het glycyrrhetinezuur molecuul is in 
staat het enzym 11βhydroxysteroiddehydrogenase te blok
keren? Tip: wat betekent 11?

 9. In glycyrrhetinezuur zijn meerdere isopreeneenheden te 
vinden. Geef ze weer in de structuurformule.

 10. Plantaardige olie bestaat uit triesters van 1,2,3propaantriol. 
Wat voor type ester is bijenwas?
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De meeste drop wordt gegoten. Maar er bestaan ook geperste en 
gewalste soorten, bijvoorbeeld Engelse drop.
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