
 
 

 

De Nederlander dronk in 2012 gemiddeld 150 liter koffie en 90 liter thee [1]. Van het 

totale drinkvocht komt zelfs 27% van koffie. Water staat op nummer twee met 21% en 

thee volgt met 15%. Dat betekent dat minimaal 42% van de dranken in meer of mindere 

mate cafeïne bevat. Een interesse vraag is of deze cafeïnehoudende dranken ons niet 

uitdrogen, zoals soms wordt beweert. Koffie krijgt dan de meeste aandacht omdat het het 

meest gedronken wordt en de meeste cafeïne bevat (50-150 mg/100 ml). Pak er een 

kopje koffie bij, Fit zonder Fabels heeft het tot op de bodem voor je uitgezocht. 

 

 

Vochtbalans 
 

Het handhaven van de vochtbalans is essentieel om te overleven. Dat wil zeggen dat de vocht-

inname binnen een nauwe marge gelijk moet zijn aan het totale vochtverlies. Hoeveel vocht een 

individu nu precies nodig heeft is niet helemaal duidelijk en kan behoorlijk variëren [2]. De European 

Food and Safethy authority (EFSA) heeft zich hierover gebogen en adviseert voor volwassen 

vrouwen een vocht-inname van 2,0 liter en voor mannen 2,5 liter [3].  

Als we sommige berichten moeten geloven dragen koffie en thee niet bij aan de vocht-inname, maar 

eerder aan het vochtverlies [4]. Iedere kop zou moeten worden compenseren met een glas water 

om de vochtbalans te handhaven. 

 

 

Vochtinname 

Drinkvocht  1.250 ml  

Eten 900 ml 

Oxidatiewater  350 ml 

  

TOTAAL 2.500 ml 

Tabel 1: Voorbeeld vochtbalans voor een volwassen man 

 

 

 

 

Vochtverlies 

Urine  1.400 ml 

Ontlasting  100 ml 

Uitademing  500 ml 

Zweten  500 ml 

TOTAAL 2.500 ml 



De theorie achter het diuretisch effect van koffie 
 

Het idee dat koffie tot uitdroging zou leiden komt niet geheel uit de lucht vallen. Cafeïne heeft 

namelijk als eigenschap dat het de natriumuitscheiding bevordert [5]. Dit vindt plaats in de 

proximale en distale tubules van de nieren waar cafeïne de reabsorptie van natrium remt. Aangezien 

natrium vocht aantrekt heeft dat tot gevolg dat er ook meer urine wordt gevormd en de 

urineproductie (diurese) toeneemt. Een hoge inname van cafeïne (≥500 mg) heeft daardoor een 

diuretisch effect [6, 7].  

 

Het diuretisch effect van cafeïne is in 1928 al aangetoond [8]. De auteurs suggereerden toen al dat 

bij regelmatig gebruik een tolerantie tegen het diuretisch effect van cafeïne ontwikkeld kan worden. 

Deze tolerantie zou mogelijk verdwijnen wanneer enkele dagen geen cafeïne wordt binnengekregen 

[9, 10]. Het lijkt dus dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen mensen die regelmatig 

cafeïne binnenkrijgen en daardoor een tolerantie hebben ontwikkeld en mensen die nauwelijks 

cafeïne binnenkrijgen en er minder tolerant voor zijn.  

 

 

Cafeïne en de vochtbalans 
 

Recent is er een meta-analyse gepubliceerd waarin 16 studies naar het effect van cafeïne 

(gemiddeld 300 mg) op de diurese zijn samengevoegd tot één studie [11]. Zowel cafeïne-

supplementen als koffie, cola en andere cafeïnehoudende dranken voldeden als cafeine-bron. Alles 

bij elkaar blijkt dat cafeïne de diurese in lichte mate verhoogt (gemiddeld 109 ml). Hier vallen echter 

ook studies onder waarin de deelnemers vooraf een aantal dagen werden onthouden van cafeïne en 

waarbij de cafeïne-inname relatief hoog was (tot 741 mg).  

De auteurs hebben ook verschillende subanalyses gemaakt. Zo hebben ze onderscheid gemaakt in 

geslacht. Van de 28 studies waren er 20 gedaan bij mannen, 3 bij vrouwen en 5 bij een combinatie 

van mannen en vrouwen. Wanneer de studies met mannen werden samengevoegd was de 

verhoogde diurese niet significant (+47 ml).  

 

Het meten van de totale hoeveelheid lichaamswater met behulp van de dubbel gemerkt-

watermethode behoort tot de gouden standaard om de hydratatiestatus te meten [12]. Een studie 

die gebruik maakte van deze meetmethode laat niet zien dat een matige hoeveelheid cafeïne (5 

mg/kg/dag) tot een verandering van de totale hoeveelheid lichaamswater leidde [13]. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat de deelnemers voor aanvang een lage cafeïne-inname hadden (<100 

mg/dag). 

 

 

Koffie en de vochtbalans 
 

Koffie en thee bestaan niet alleen uit cafeïne. De effecten van cafeïne zijn daardoor niet één op één 

te vertalen naar koffie en thee. In studies naar de vochtbalans is er meestal gekeken naar cafeïne 

als supplement. Opmerkelijk genoeg zijn er maar drie studies gepubliceerd waarin gekeken is naar 

het effect van koffie op de hydratatiestatus [7, 14, 15].  

 

Studie 1 

In één onderzoek kregen twaalf deelnemers op een dag zes koppen koffie (624 mg cafeïne) nadat ze 

vijf dagen geen cafeïne hadden binnengekregen [7]. De volgende 24 uur werd er een verlies van 

totaal lichaamswater (-2,7%) en een toename van de hoeveelheid urine (+41%) waargenomen. In 

de praktijk zal deze situatie weinig voorkomen. Degene die koffie drinken, zullen dit regelmatig doen 

en hebben dus een tolerantie ontwikkeld. 

 

Studie 2 

Onderzoekers van een andere studie hebben gekeken naar cafeïnehoudendedranken (waaronder 

koffie) en hebben deze vergeleken met dranken zonder cafeïne [14]. De achtien deelnemers werden 

dit keer niet onthouden van cafeïne. Na afloop werden er geen verschillen waargenomen in 

verschillende markers voor de hydratatiestatus. Een kanttekening bij deze studie is dat de totale 

hoeveelheid lichaamswater niet is gemeten.  

 



Studie 3 

Recent is er een nieuwe studie gepubliceerd waarin een gematigde koffieconsumptie (4 koppen van 

200 ml) werd vergeleken met een gelijke hoeveelheid water [15]. De studie bestond uit twee fasen. 

In de eerste fase kreeg de helft van de 50 mannelijke deelnemers drie dagen lang zwarte koffie te 

drinken (4 mg cafeïne/kg lichaamsgewicht). De andere helft kreeg water. Na een wash-out periode 

van tien dagen werden de rollen omgedraaid zodat aan het einde iedere deelnemer zowel water als 

koffie had gedronken.  

Naast verschillende markers voor de hydratatiestatus in bloed en urine is ook het totale 

lichaamswater gemeten met de dubbel gemerkt water-methode. De resultaten laten niet zien dat 

een matige koffieconsumptie nadelig is voor de vochtbalans. 

 

    
 

Tabel 1: Totaal lichaamswater (TBW) voor het onderzoek (dag 1) en na het onderzoek (dag 3) [15]. 

 

 

Cafeïne en de vochtbalans tijdens inspanning? 
 

Er is voldoende bewijs dat cafeïne (3-6 mg/kg) de sportprestaties kan verbeteren, Dat geldt met 

name voor duurinspanningen [16-21]. Supplementen lijken een sterker effect te hebben dan 

cafeïnehoudende dranken [14]. Een hoge acute cafeïne-inname heeft binnen enkele uren echter een 

diuretisch effect. De vraag ontstaat dan of cafeïne tijdens sporten nadelig is voor de vochtbalans. 

Deze is dan immers sneller verstoort omdat er getransipireerd wordt en een voldoende vochtinname 

lastiger is. 

 

Studies  

In de eerder genoemde meta-analyse naar het diuretische effect van cafeïne is ook onderscheid 

gemaakt tussen het effect van cafeïne op de diurese in rust en tijdens [11]. Daaruit blijkt dat 

inspanning een anti-diuretisch effect op cafeïne lijkt te hebben. In deze analyse werd namelijk geen 

significant verschil gevonden met placebo (+100 ml). 

 

Er is niet alleen interesse voor cafeïne tijdens het sporten. Ook tijdens militaire operaties kan cafeïne 

een waardevolle aanvulling zijn [22]. De omstandigheden kunnen zwaar zijn. De beschikbaarheid 

van vocht kan beperkt zijn en de omgevingstemperatuur kan behoorlijk oplopen net als de duur van 

de operatie. Bovendien is een slaaptekort realistisch. In een kleine studie is er geprobeerd om deze 

situatie na te bootsen [23]. Alleen lichamelijk actieve mensen met een gebruikelijke cafeïne inname 

van < 50 mg per dag mochten aan de studie meedoen. Een negatief effect op de vochtbalans werd 

niet waargenomen. Ook andere studies waarin gekeken is naar het effect van cafeïne bij hoge 

omgevingstemperaturen laten vergelijkbare resultaten zien [16, 24, 25].  

 



Conclusie  
 

o Een hoge dosis cafeïne heeft een licht diuretisch effect. 

o Regelmatige inname van cafeïne leidt tot tolerantie waardoor het diuretische effect afneemt. 

Na vijf dagen onthouding van cafeïne kan deze tolerantie verdwijnen. 

o Het is een fabel dat regelmatige consumptie van maximaal zes koppen koffie per dag de 

vochtbalans negatief beïnvloedt. Laat staan dat het gezondheidsproblemen oplevert. 

o Het effect op de vochtbalans bij een hogere consumptie is onduidelijk omdat onderzoek 

ernaar ontbreekt. 

o Na onthouding van cafeïne voor ongeveer vijf dagen zou koffie voor een klein diuretisch 

effect kunnen zorgen.  

o Er zijn geen aanwijzingen dat cafeïne en koffie een negatief effect hebben op de vochtbalans 

tijdens inspanningen, zelfs niet bij een hoge omgevingstemperatuur. 

 

 

En nu? 
 

Er is geen reden om koffie te laten staan om uitdroging te voorkomen. Geniet ervan, het kan de 

sportprestaties en zelfs de gezondheid verbeteren [26, 27]. Maar let wel, alles met mate! 

Einde koffiepauze.  
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