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ALCOHOL EN SPORT: NUCHTER BEKEKEN 

Dokter Thierry Devreker is kindergastro-enteroloog aan het UZ Brussel. Hij geeft een 

overzicht van de gekende studies over de link tussen alcohol en sport, de gevolgen voor 

de gezondheid en prestaties en effecten van ontradingscampagnes. Hij maakt alvast een 

verontrustend punt: sporters blijken veel meer alcohol te drinken dan niet-sporters.  

Het project Sportivos van het ‘Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere 

drugs’(VAD) probeert de bakens in Vlaanderen te verzetten, naar voorbeeld van 

succesvolle buitenlandse initiatieven. 

 

“Sporters drinken niet”, lijk je intuïtief aan te voelen. Maar de 
cijfers tonen een heel andere realiteit, zegt dokter Thierry 
Devreker. “Sport is gelinkt aan alcohol. Internationale onderzoeken 
tonen allemaal aan dat sporters net meer drinken. En ze drinken 
niet alleen meer, maar ook op jongere leeftijd en intenser.” 
Daarbij nog een andere opmerkelijke vaststelling: gewone 
competitiesporters drinken meer dan zowel topsporters als 
recreatieve sporters. 

Een Nederlandse studie zocht uit wanneer teamsporters drinken. Bijna niemand dronk gelukkig 

alcohol op de dag van de wedstrijd. Maar 70 procent dronk wel de dag of de avond ervoor, en 

90 procent dronk alcohol na de wedstrijd. 

Een student van Devreker hield als eindwerk een enquête in Vlaamse scholen (476 geldige 

deelnemers). Daaruit blijkt dat jongeren vanaf de leeftijd van 14 jaar opvallend meer drinken als 

ze aan sport doen, dan hun niet-sportende leeftijdsgenoten.  

Waarom drinken sportende jongeren meer? Verschillende hypotheses 

 “Work hard, play hard”-hypothese  

Devreker: “Sporters gaan maximaal bij alles wat ze doen. In training en op wedstrijd, 

maar ook als het op drinken aankomt.” 

 Extrinsieke motivatie 

“Jongeren die extrinsiek gemotiveerd worden om aan sport te doen, bijvoorbeeld door 

een fanatieke vader, blijken meer kans te hebben om te gaan drinken. Jongeren die 

intrinsiek gemotiveerd zijn, en dus sporten omdat ze het zelf leuk vinden, lopen minder 

risico.”  

 “Damage control”-hypothese 

“Sommige jongeren hebben het idee dat ze meer kunnen verdragen omdat ze sporten.  

Of dat het sporten hun drinkgedrag compenseert.” 

 Stress-hypothese 

“Jongeren die sporten met de droom van een profcarrière blijken ook een risicogroep.” 

 Sportpersoonlijkheid 

“Er lijkt ook iets in de persoonlijkheid van sporters te zitten dat hen gemakkelijker tot 

alcohol verleidt. Sporters zijn vaak extraverter en op zoek naar sensaties.  Ze hebben een 

rebelser karakter, en zijn op zichzelf gericht.” 
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 De subcultuur van sport 

“Teamsporters zijn een veel grotere risicogroep dan individuele sporters. Groepsdruk, 

initiatierituelen, verbroederingsfeestjes, de competitie tussen atleten die zich verderzet 

van het veld naar de bar,…” 

 Sponsoring 

“Jongeren van clubs die gesponsord worden door cafés of alcoholmerken gaan ook 

sneller drinken.” 

Zo erg is het toch allemaal niet? Of wel? 

Devreker merkt dat het “pintje na de match”, vaak weggerelativeerd wordt. Hij heeft enkele 

argumenten om het toch als een ernstig maatschappelijk probleem aan te pakken. Ten eerste 

gaat het om adolescenten. “Dat zijn jongeren in een moeilijke periode, waar alcohol een 

duidelijk link heeft met ander probleemgedrag zoals mentale problemen, agressie, slechte 

schoolresultaten en seksueel risicogedrag. Bovendien is het ook een zeer bepalende periode voor 

de rest van je leven, slechte gewoontes die je dan oppikt draag je vaak je hele leven mee.”  

Alcohol op de sportclub is niet alleen een probleem van de sporters zelf, onderstreept Devreker. 

“De ouders die drinken in de sportkantine zijn dan weer chauffeur voor hun kinderen, en vaak 

ook voor enkele vriendjes.  

Welke schade veroorzaakt alcohol in het lichaam van de sporter? 

Hydratatie en temperatuurregeling 

 Alcohol schakelt het antidiuretisch hormoon  uit 

Devreker: “Het antidiuretisch hormoon zorgt ervoor dat het lichaam vocht vasthoudt. Als 

dat wegvalt moet je niet alleen meer plassen, maar krijg je ook een slechte hydratatie 

van het lichaam. Wat ook je temperatuursregeling in de war brengt.” 

 Perifere vasodatie 

“Door alcohol zullen de uiteinden van het lichaam meer doorbloed worden, ten nadele 

van de centrale delen van het lichaam. Daardoor krijg je bijvoorbeeld een rode neus. 

Maar je hebt bloed nodig in je centraal systeem om glucose en zuurstof naar je spieren 

te brengen. Als dat minder goed gebeurt, kan je ook minder werk verzetten.” 

Spieren 

 Alcohol bemoeilijkt het transport van calcium naar de spiercel, waardoor die minder 

goed werkt.  

 Ook het enzym creatinekinase wordt verstoord. Het heeft een belangrijke functie bij de 

regeneratie van creatinefosfaat. Bij gebrek gaan spiercellen kapot, en heb je een 

verminderde melkzuurproductie. 

Metabolisme 

 Alcohol verlaagt de suikerspiegel, waardoor er minder energie is om fysieke inspanningen 

te leveren. 

 Ook de energiereserves die je na je training opbouwt, het glycogeen, worden aangetast. 

Waardoor sporters die verschillende dagen na elkaar trainen in de problemen kunnen 

komen. 
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Neurologisch 

 Verminderde coördinatie  

 Slaapstoornis:  met alcohol in je bloed slaap je minder goed, wat nefast is voor het 

herstel 

 Cognitieve functies aangetast: ervaringen of opmerkingen uit de match of training zullen 

minder goed worden opgeslagen. 

Hart 

 Verminderde contractiliteit van het hart werd in verschillende studies aangetoond. 

 In het slechtste geval kan alcohol hartritmestoornissen uitlokken. 

Prestatie 

 Een experiment stelde vast dat wielrenners een dag nadat ze gedronken hadden minder 

grote wattages trapten dan renners die niet hadden gedronken. De verklaring: na twintig 

minuten was hun hoeveelheid glucose sterk gedaald. Het verschil zit hem in de aerobe 

prestatie, bij anaerobe prestaties werd geen verschil in kracht vastgesteld. 

Immuunfunctie 

 Alcohol activeert ontstekingsreacties in het lichaam, daardoor wordt het veel gevoeliger 

voor spier- en peesletsels. 

 Ook het herstel van spieren, denk aan de blauwe plekken na een voetbalwedstrijd, 

verloopt  veel trager. 

Als je al deze effecten bekijkt hoeft het niet te verbazen dat alcohol een grote impact heeft op 

blessurecijfers. Een studie over 13 verschillende sporttakken, van voetbal over golf tot atletiek, 

stelde vast dat van de drinkende sporters 55 procent te maken kreeg met blessures. Bij de niet-

drinkers was dat slechts 23 procent. 

 

Is preventie mogelijk? 

Er is één land waar sporters niet meer maar minder drinken dan niet-sporters: Noorwegen. Het 

Noors Olympisch competitie voert een zeer streng beleid, en verbiedt alcohol in clubs. Daar heeft 

sporten als enige land een beschermend effect tegen alcohol. 

Een ander succesvol project is het Good Sports Program in Australië, waarop het Vlaamse 

preventietraject Sportivos is gebaseerd. 
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SPORTIVOS 

Johan Jongbloet van VAD (Vlaams expertisecentrum voor alcohol en andere drugs) werkt 

rond preventie en is een van de krachten achter Sportivos. 

 

 
Het project start vanuit de vaststelling dat er verschillende 
redenen zijn waarom sporters naar alcohol of drugs grijpen 
(“work hard play hard”-hypothese, compensatie, druk…). “En 
daarom zijn er ook verschillende soorten interventies nodig”, zegt 
Jongbloet. 

Educatie: Wat moet je weten, willen en kunnen om alcoholmisbruik te voorkomen? 

Regels en afspraken: Waar staat de club voor, wat gebeurt er als regels gebroken worden? 

Begeleiding: Waar kan ik terecht als ik me zorgen maak omdat mijn atleet of teammaat veel 

begint te blowen of te drinken? 

Ondersteuning: Bijvoorbeeld pleiten voor waterkraantjes in de club. 

Sportivos wil met de clubs drie stappen doorlopen: van brons, naar zilver, naar goud. In het 

ideale geval gebeurt dat in drie seizoenen, maar het kan ook sneller of trager. En als clubs 

vinden dat ze met brons of zilver voldoende hebben, kan dat ook. 

In 2015 werd het traject ‘Sportivos Brons’ al met enkele pilootclubs afgelegd, zoals basketbalclub 

Falco Gent. De clubs krijgen een affiche mee met de interventies die VAD verwacht voor het 

bronzen label. 

 Communicatie 

Jongbloet: “Maak de actie kenbaar aan de leden. Toon als bestuur dat je er samen met de 

leden voor wil gaan.” 

 Vorming  

“Een vorming waar een  bestuurslid en de kantineverantwoordelijke aan deelnemen. De 

wetgeving wordt er toegelicht. Vrijwilligers moeten weten in hoeverre ze 

verantwoordelijk gesteld kunnen worden als het mis gaat door alcohol. Daarom geven 

we een boekje mee:  ‘Wat zegt de wet?’. Daarin vinden ze antwoorden op concrete 

vragen: Mogen er in een clubkantine drankspelletjes worden gespeeld? Mag de club een 
oogje dichtknijpen als er cannabis op het terras wordt gerookt? Mag er sterke drank op 
de clubfuif geschonken worden? Mag je een dronken iemand nog opschenken? Mag je 
als barmedewerker iemand verbieden om met de wagen te rijden?”  
“Op die vorming leert de vrijwilliger ook de vaardigheden hoe hij moet reageren in de 

vernoemde situaties.”  

 Het boekje moet beschikbaar zijn achter de bar. 

 Doe mee aan de actie ‘Veilig uit, veilig thuis’: een sensibilisering rond veilig rijden die de 

club zelf kan invullen. 
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Het traject Sportivos Zilver wordt op dit moment samen met pilootclubs ontwikkeld. Daarin zijn 

voorlopig onder andere deze stappen opgenomen: 

 Educatie: Het spel ‘Homerun’ kunnen trainers met hun jeugdploegen spelen om alcohol 

en drugs bespreekbaar te maken.  

 Alcohol- en drugcoach (A&D-coach): iemand binnen club aanstellen die professioneel 

enige link heeft met hulpverlening en trekker kan worden van de alcohol- en 

drugspreventie binnen de club. 

 Charter: regels voor alcohol en drugs 

 Plukboek voor gezonde fondsenwerving: alternatieve ideeën om de clubkas te spijzen, die 

verder gaan dan zo veel mogelijk pinten verkopen in de kantine.  

Sportivos Goud wordt volgend seizoen opgestart. 

Aan het project hangt ook een wetenschappelijk luik. Voor, tijdens en na het Sportivos-project 

worden clubleden bevraagd: Hoeveel drink je? Wat denk je over drinken, roken, drugs? Wat denk 
je over drinken en rijden? Hoe is de sfeer op de club? Hoe stellen de financiën het? 

“Het Australische project ‘Good Sports Clubs’ toonde aan dat level 3 clubs (vergelijkbaar met 

Sportivos goud) niet alleen hun omgang met alcohol hadden veranderd, maar ook hun 

inkomsten hadden zien stijgen”, besluit Jongloet hoopvol. “Het ledenaantal in een club wordt 

hoger als er minder focus is op alcohol. Je krijgt meer jeugd, meer dames, en het wordt een 

echte familieclub. Het sociaal kapitaal van de club stijgt, waardoor je meer kans hebt om 

sponsors binnen te halen. En de leden beginnen ook meer andere zaken te consumeren, het hele 

gezin blijft bijvoorbeeld eten op de club. Het laatste wat we willen met Sportivos is de clubkas 

leeg maken.”  

 

 

 

Verslag door Simon De Vriend van de  
presentatie van Thierry Devreker & Johan Jongbloet ‘Alcohol en sport: nuchter bekeken’ op de 

Kennisdag gezond sporten op 7 december 2016 in het AFAS-stadion te Mechelen. 

 

http://www.bloso-kics.be/GES/Gedeelde%20%20documenten/Kennisdag%20gezond%20sporten/161207_Sessie2_Presentatie_VAD_Sportivos_Johan_Jongbloet_Thierry_Devreker.pdf

