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De effecten van energiedranken op de
cognitieve prestaties
f . v a n de n e ynd e , p. van b ae l e n, m. po rt z ky, k. au de nae rt
achtergrond Energiedrankjes worden sinds de late jaren negentig alsmaar populairder.
De belangrijkste ingrediënten ervan zijn cafeïne, glucose, taurine en glucuronolacton. De
producenten beweren dat ze het fysieke uithoudingsvermogen, de reactiesnelheid en de aandacht
verbeteren. De interactie tussen de verschillende ingrediënten zou verantwoordelijk zijn voor de
stimulerende effecten.
doel Een antwoord formuleren op de vraag of het gebruik van energiedranken inderdaad leidt
tot verbeterde cognitieve mogelijkheden en nagaan welke ingrediënten hiervoor verantwoordelijk
zijn.
methode Literatuuronderzoek met behulp van Medline voor de periode 1997-2006 met als
zoekterm ‘energy drink or energy drinks’ en de beperking ‘humans’.
resultaten Vooral de gerichte en de volgehouden aandacht, alsook de responstijden in
allerlei reactietijdtaken werden gunstig beïnvloed. Verbeteringen in het geheugen stonden minder
op de voorgrond.
conclusie De bevindingen suggereren dat de meeste effecten van energiedrankjes op de
cognitieve prestaties in hoofdzaak te relateren zijn aan de aanwezige cafeïne. Verder onderzoek
is nodig naar de effecten van de minder bekende bestanddelen van energiedrankjes (taurine en
glucuronolacton) om een beter zicht te krijgen op mogelijke interacties.
[tijdschrift voor psychiatrie 50(2008)5, 273-281]
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Energiedrankjes (bijvoorbeeld Red Bull, Bullit, Red
Devil en Megaforce) zijn koolzuurhoudende drankjes die vooral in de late jaren negentig populair zijn
geworden. Volgens de producenten verbeteren ze
het fysieke uithoudingsvermogen, de reactiesnelheid en de aandacht (bijvoorbeeld Baum & Weiss
2001; www.redbull.com). Het gebruik ervan wordt
aangemoedigd in ‘periodes van verhoogde mentale
en fysieke inspanning’ en ze kunnen gedronken
worden in ‘nagenoeg elke situatie waarin je
behoefte hebt aan meer energie: bijvoorbeeld tijdens het sporten, op het werk, bij het studeren, tijdens het autorijden of gezellig met vrienden’.
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De belangrijkste ingrediënten zijn suikers (glucose en/of sucrose), cafeïne, taurine en glucuronolacton. Er bestaat een uitgebreide literatuur die
aantoont dat de toediening van glucose of cafeïne
de cognitieve prestaties zoals aandacht en geheugen kan bevorderen (Messier 2004; Smith 2002).
Veel minder gegevens hebben wij echter over de
potentiële cognitieve effecten van de andere
bestanddelen in deze drankjes.
In dit artikel trachten wij een antwoord te
formuleren op de vraag of consumptie van energiedranken inderdaad leidt tot verbeterde cognitieve mogelijkheden. Eerst zullen de effecten van
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de belangrijkste ingrediënten in detail worden
besproken. Vervolgens gaan wij dieper in op de
beschikbare onderzoeksgegevens over de effecten
van de energiedrankjes op zich.
methode
Er werd een literatuuronderzoek uitgevoerd
met behulp van Medline voor de periode van januari 1997-december 2006. Eerst werden publicaties
gezocht met als zoekterm ‘energy drinks or energy
drink’ met de restrictie ‘humans’. Dit leverde in
totaal 42 artikelen op, waarvan er 14 geselecteerd
werden omdat ze de relatie tussen het gebruik van
energiedranken en cognitief functioneren als
onderwerp hadden. Er werd ook gebruikgemaakt
van kruisreferenties.
Verder werd de zoekstrategie voor dit overzicht uitgebreid met specifieke aandacht voor de
twee belangrijkste componenten van energiedranken, cafeïne en glucose. Dit gebeurde aan de
hand van een combinatie van ‘cognition’ als Mesh
Subject Heading én de volgende termen (eveneens
als Mesh Subject Heading): ‘caffeine’ en ‘glucose’,
voor dezelfde periode. Dit leverde respectievelijk
71 en 79 publicaties op. Deze werden gescreend op
relevantie op basis van het abstract. Uiteindelijk
werden 33 publicaties over cafeïne en 14 over glucose geselecteerd. Opnieuw werden kruisreferenties gebruikt.
resultaten
Wij bespreken eerst de effecten van de afzonderlijke ingrediënten.
Cafeïne
Cafeïne (1,3,7-trimethylxanthine) is een belangrijk bestanddeel van energiedrankjes, maar
is ook een ingrediënt in vele andere dranken en
voedingsmiddelen, zoals koffie, thee, cola en chocolade (Nawrot e.a. 2003). Ondanks het grote aantal uitgevoerde studies blijft de inconsistentie in
de bevindingen groot.
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Algemeen wordt verondersteld dat cafeïne het
psychische en fysieke energieniveau verhoogt. Het
gebruik van cafeïne gaat inderdaad vaak samen
met een aantal subjectieve psychische ervaringen
zoals een verhoogd gevoel van energie, waakzaamheid, alertheid, concentratie en welbevinden. Positieve effecten op motivatie en op zelfvertrouwen
werden ook gerapporteerd (Gevins e.a. 2002; Lieberman 2001; Mumford e.a. 1994; Smit & Rogers
2000; Warburton 1995; Yeomans e.a. 2000).
Daarnaast beschreven verschillende auteurs
objectiveerbare effecten van cafeïne op de cognitieve prestaties. Deze prestaties zijn echter het
resultaat van een complexe interactie van verschillende cognitieve en motorische handelingen, van
informatieperceptie, -selectie en -verwerking tot
uitvoering van een actie (Lorist & Tops 2003). De
efficiëntie van een prestatie wordt bovendien ook
beïnvloed door hogere cognitieve functies, zoals
planning en voorbereiding van de actie (Lorist &
Tops 2003). Het is dan ook niet duidelijk te bepalen
waar precies de gunstige invloed van cafeïne
geplaatst moet worden (Gevins e.a. 2002). De geobserveerde effecten werden algemeen toegeschreven aan een globaal verhoogde arousal en aan meer
specifieke effecten op perceptie, aandacht en motoriek en effecten op hogere cognitieve functies zoals
actiemonitoring (Tieges e.a. 2004).
Aandacht Studieresultaten suggereerden
dat cafeïne vooral de aandacht verbetert (Brice &
Smith 2002; Smith e.a. 1993; Warburton 1995). In
vergelijking met placebocondities resulteerde de
inname van cafeïne in meer correcte reacties en
kortere reactietijden op verschillende taken (Brice
& Smith 2002; Durlach 1998; Kenemans & Verbaten 1998; Lorist & Snel 1997; Robelin & Rogers 1998;
Smit & Rogers 2000). Een betere voorbereiding en
uitvoering van motorische reacties werden als
verklaring genoemd (Kenemans & Verbaten 1998;
Kenemans & Lorist 1995). Bovendien vergrootte
cafeïne niet alleen de aandachtsspanne (Brice &
Smith 2002; Fine e.a. 1994; Hughes & Hale 1998;
Robelin & Rogers 1998; Smith e.a. 1994), maar ook
de gerichte of selectieve aandacht, waardoor men
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beter kon focussen op de relevante stimuli en de
impact van irrelevante informatie verminderde
(Kenemans & Lorist 1995; Lorist e.a. 1994; Marsden & Leach 2000).
Geheugen Over het algemeen waren er
geen argumenten voor een gunstig effect van cafeïne op het geheugen (Smith e.a. 1999; Warburton 1995; Warburton e.a. 2001).
Dosis De gemiddelde hoeveelheid cafeïne
in een kopje koffie of thee (175 ml) varieert van
40 tot 130 mg (Smit & Rogers 2000). Aanvankelijk
werden in experimentele studies vaak (éénmalige)
hoge doses (meer dan 500 mg) cafeïne toegediend.
Deze bleken geen voordelen te bieden en hadden
in bepaalde omstandigheden zelfs nadelige effecten (Kaplan e.a. 1997). In latere studies gebruikte
men lagere doses (minder dan 100 mg). Deze hadden vaak niet alleen een gunstige invloed op de
cognitieve prestaties (Durlach 1998; Robelin &
Rogers 1998; Rogers & Dernoncourt 1998; Smith
e.a. 1999; Smit & Rogers 2000), maar ook op subjectieve ervaringen zoals algemeen welbevinden,
zelfvertrouwen en concentratie (Smit & Rogers
2000). Deze doses benaderden meer het normale
consumptiepatroon en de gemiddelde dosis cafeïne in een energiedrankje (80 mg cafeïne/ 250 ml)
(Finnegan 2003; Warburton e.a. 2001; Yeomans
e.a. 2002). De dosis-responscurve voor cafeïne had
ook een omgekeerde U-vorm (bijvoorbeeld Patat
e.a. 2000).
Lagere doses cafeïne hingen samen met ‘positieve’ subjectieve effecten, terwijl hogere doses
meer angst, rusteloosheid en spanning gaven
(Kaplan e.a. 1997; Loke 1988). Anderen beschreven
evenwel een vlakke dosis-responscurve voor het
effect van cafeïne op de cognitieve prestaties (Robelin & Rogers 1998; Tieges e.a. 2004).
Beperkingen van het onderzoek Het belangrijkste punt van discussie en kritiek aangaande
de gegevens over cafeïne betrof de mogelijkheid
dat de geobserveerde effecten te wijten zijn aan
de opheffing van de ‘onthoudingsverschijnselen’
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(James 1994). De meeste onderzoeksdeelnemers
waren namelijk reguliere cafeïnegebruikers die
zich onthielden van cafeïne gedurende een bepaalde tijd vóór de test (meestal 10 uur of langer).
Lichte onthoudingsverschijnselen zoals hoofdpijn en geïrriteerdheid werden beschreven bij
reguliere cafeïnegebruikers 12 tot 24 uur na abstinentie (Juliano & Griffiths 2004).
Bij nadere bestudering van dit fenomeen
bleek dat de beschreven gunstige effecten van cafeïne niet toegeschreven konden worden aan onthoudingsverschijnselen (Warburton e.a. 2001): de
cognitieve prestaties van zowel een groep mét als
een groep zónder onthouding verbeterden significant na inname van een cafeïnehoudend drankje
vergeleken met de cafeïnevrije controleconditie.
Hoewel deze visie gedeeld werd door sommigen
(Amir e.a. 2001; Rogers e.a. 1995), waren er ook
onderzoeksresultaten die de hypothese van onthoudingsverschijnselen wel bevestigden (Yeomans e.a. 2002). Bij de interpretatie van studieresultaten dient men dus rekening te houden met
een mogelijke invloed van lichte onthoudingsverschijnselen die de effecten van cafeïne kunnen
accentueren.
Inconsistentie in de literatuur zou mede verklaard kunnen worden door de aanwezigheid van
andere vertekenende factoren, zoals de mate van
slaperigheid, gewenning en de gebruikte dosis
(Yeomans e.a. 2002).
Fysiologie Cafeïne wordt na inname snel
en nagenoeg volledig geresorbeerd en bereikt een
plasmapiek na ongeveer 30 minuten (Mumford e.a
1996). Cafeïne dringt door de bloed-hersenbarrière en bereikt zo het centrale zenuwstelsel (Lorist &
Tops 2003). In het belangrijkste verklaringsmodel
op dit moment legt men de nadruk op de invloed
van cafeïne op de neurotransmitter adenosine.
Bij gebruikelijke dagelijkse doses gedroeg cafeïne
zich als een competitieve antagonist van de inhibitoire adenosine(A1- en A2A)-receptoren en remde
de werking ervan (Lorist & Tops 2003). Adenosinereceptoren zijn wijdverspreid in de hersenen,
maar het A1-subtype wordt vooral in de cortex en
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het striatum gevonden, terwijl het A2A-subtype
voornamelijk samen met dopaminereceptoren in
het striatum tot expressie komt (Acquas e.a. 2002;
Ferré 1997). Aangezien adenosine een inhiberende neurotransmitter is, versterkt cafeïne dus
de werking van het centrale zenuwstelsel (Smit
& Rogers 2000), zonder evenwel de corticale excitabiliteit te verhogen (Orth e.a. 2005). Dit laatste
werd echter betwijfeld door andere auteurs (Specterman e.a. 2005). Gedragsmatige effecten van cafeïne zouden dan ook meestal het gevolg zijn van
de stimulatie van de dopaminerge activiteit door
de opheffing van de antagonistische interactie
tussen de adenosine- en de dopaminereceptor
(Garrett & Griffiths 1997; Nehlig 1999). Bovendien
zorgde cafeïne voor de afgifte van norepinefrine
en serotonine in de hersenen en voor een stijging
van de concentratie circulerende catecholamines
(Benowitz 1990).
Glucose
Glucose is de belangrijkste energiebron voor
het centrale zenuwstelsel en is essentieel voor het
normaal functioneren ervan (Sieber & Traystman
1992). Glucose speelt een rol in talrijke biochemische processen en is een substraat voor de synthese van acetylcholine, dat samenhangt met leren
en geheugen (Hasselmo & Bower 1993).
Geheugen De meeste consensus bleek te
bestaan over de stimulerende invloed van glucose
op het geheugen, in het bijzonder het verbale langetermijngeheugen (Foster e.a. 1998; Manning
e.a. 1992; Scholey & Fowles 2002; Smith e.a. 1994;
Sünram-Lea e.a. 2001, 2002). Dit zou vooral via een
hippocampaal effect worden gemedieerd (Foster
e.a. 1998). Behalve het oproepen van gegevens uit
het geheugen, werd ook het encoderen van informatie bevorderd (Sünram-Lea e.a. 2002). De literatuurgegevens aangaande een gunstig effect op
het werkgeheugen waren tegenstrijdig, met positieve (Kennedy & Scholey 2000; Martin & Benton
1999) en negatieve bevindingen (Foster e.a. 1998;
Manning e.a. 1992; Sünram-Lea e.a. 2001).
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Aandacht Sommige auteurs rapporteerden
een aandachtsverbetering bij inname van glucose (Benton e.a. 1994; Korol & Gold 1998; Owens &
Benton 1994), terwijl anderen dit niet konden bevestigen (Smith e.a. 1994). Het effect van glucose
leek zich voornamelijk te manifesteren bij moeilijkere taken of taken die verdeelde aandacht vereisen (Donohoe & Benton 2000; Kennedy & Scholey
2000; Messier 2004; Owens & Benton 1994; Scholey
e.a. 2001; Sünram-Lea e.a. 2001, 2002). Mogelijk
wordt dit beïnvloed doordat glucose vrijwel niet
kan worden opgeslagen in de hersenen, waardoor
deze continu afhankelijk zijn van de aanvoer via
het bloed (Korol & Gold 1998).
Dosis De dosis-responscurve van glucose
betreffende cognitief functioneren had een omgekeerde U-vorm (Foster e.a. 1998). Met doses van
25 tot 75 g (300 mg/kg tot 1 g/kg voor een persoon
van 75 kg) werden positieve effecten aangetoond.
Bij jongvolwassenen leken lagere doses (circa 25 g)
effectiever te zijn, terwijl bij ouderen hogere doses
(50-75 g) de prestaties verbeterden (Messier 2004).
Energiedrankjes bevatten meestal een mengsel
van glucose-leverende koolhydraten (meestal sucrose en/of glucose, ongeveer 27,5 g/250 ml) in een
dosis die gerelateerd werd aan positieve effecten
op cognitieve prestaties (Foster e.a. 1998; Kennedy
& Scholey 2000; Sünram-Lea e.a. 2001).
Overige ingrediënten
Energiedrankjes bevatten naast cafeïne en
glucose ook allerlei toegevoegde vitaminen, mineralen en andere bestanddelen zoals taurine,
glucuronolacton, inositol en botanische extracten. Aan deze ‘unieke combinatie’ wordt door de
producenten een gunstig effect op de cognitie
toegeschreven (bijvoorbeeld www.redbull.com).
Er zijn echter geen specifieke gegevens bekend
over de effecten van taurine en glucuronolacton
op aandacht en geheugen (Woojae 2003).
Het lichaamseigen essentiële aminozuur
taurine wordt geproduceerd in de lever en in de
hersenen en speelt een belangrijke rol in de osmo-
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tische regulatie, de spiercontractie, de neuroprotectie en in de bevordering van de neurotransmissie in de hersenen (Chepkova e.a. 2002; Kang e.a.
2002). Taurine heeft een aantal modulerende effecten op het centrale zenuwstelsel. Proefonderzoek
bij dieren toonde aan dat taurine kan leiden tot
een stijging van de concentratie acetylcholine in
de hersenen; deze neurotransmitter speelt een
belangrijke rol bij leren en geheugen (Birdsall
1998). Er is enige evidentie dat 1 g taurine effectief
zou zijn in het tegengaan van vermoeidheid (Reyner & Horne 2002) en in het versterken van de stimulerende werking van cafeïne (Barthel e.a. 2001;
Baum & Weiss 2001; Seidl e.a. 2000), maar de onderzoeksgegevens hieromtrent waren beperkt.
Glucuronolacton is eveneens een lichaamseigen stof, maar ook over de effecten hiervan is zeer
weinig bekend. De producenten van de drankjes
beweren dat glucuronolacton betrokken is in het
‘ontgiftingsproces’ van het lichaam, hoewel er
geen wetenschappelijke ondersteuning voor een
dergelijke bewering is (Woojae 2003).
Onderzoek naar de effecten van energiedrankjes
Doses van bestanddelen kunnen variëren van
ongeveer 5 tot > 500 mg per 250 ml (Pena e.a. 2005;
McCusker e.a. 2006), maar over het algemeen bevat
een energiedrankje van 250 ml ongeveer 80 mg
cafeïne, een combinatie van sucrose en/of glucose
(ongeveer 27,5 g), 1 g taurine en 600 mg glucuronolacton (Finnegan 2003; Reyner & Horne 2002).
De literatuur aangaande de effecten van energiedrankjes (met de genoemde combinatie van ingrediënten) op de cognitie was beperkt.
Energiedranken zouden effect hebben op
allerlei cognitieve processen, onder meer op de
gerichte aandacht (Alford e.a. 2001; MucignatCaretta 1998; Warburton e.a. 2001) en de volgehouden aandacht (Kennedy & Scholey 2004; Smit &
Rogers 2002). Zo bleek de inname van een energiedrank wel de snelheidscomponent, maar niet de
accuraatheid van aandacht te verbeteren (Scholey
& Kennedy 2004). In een studie, gesponsord door
Red Bull, onderzocht men het effect van het
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drankje op de volgehouden aandacht bij chauffeurs onder monotone rijomstandigheden (Reyner
& Horne 2002). In vergelijking met het controledrankje (zonder cafeïne, taurine en glucuronolacton) reduceerde het energiedrankje significant de slaapgerelateerde rij-incidenten en de
subjectief ervaren slaperigheid. De toediening van
een energiedrank resulteerde in kortere reactietijd
(Alford e.a. 2001; Mucignat-Caretta 1998; Seidl e.a.
2000; Smit & Rogers 2002).
De bevindingen aangaande het effect op
geheugen waren minder consistent, met zowel
positieve (Smit & Rogers 2002; Warburton e.a. 2001)
als negatieve bevindingen (Alford e.a. 2001). Anderen beschreven alleen een gunstige invloed op
‘secondary memory’, maar niet op het werkgeheugen (Scholey & Kennedy 2004). Energiedranken
leken bovendien subjectieve gewaarwordingen
van alertheid, aandacht, helderheid en energie te
verhogen (Alford e.a. 2001; Kennedy & Scholey 2004;
Seidl e.a. 2000; Smit & Rogers 2002; Warburton e.a.
2001).
Deze bevindingen suggereerden dat een combinatie van cafeïne, glucose, taurine en glucuronolacton een positief effect heeft op de cognitieve
functies, maar het bleef onduidelijk wat het aandeel van de verschillende ingrediënten was (Alford
e.a. 2001; Seidl e.a. 2000). Een combinatie van cafeïne en taurine had geen gunstig effect op het kortetermijngeheugen (Bichler e.a. 2006). Mogelijk
oefenen ook andere bestanddelen in dergelijke
dranken een – positieve of negatieve – werking
uit.
Aangezien de effecten op de aandacht duidelijker zijn dan die op het geheugen, wordt cafeïne
veelal als belangrijkste ingrediënt voor het veroorzaken van de geobserveerde effecten aangewezen.
Wanneer men de resultaten van onderzoeken met
energiedranken vergelijkt met die van studies met
vergelijkbare hoeveelheden cafeïne, correspondeerden de effecten met elkaar, zowel die op de
cognitieve prestaties (bijvoorbeeld Smit & Rogers
2000; Warburton 1995) als die op de subjectieve
metingen (bijvoorbeeld Smit & Rogers 2000). Het
tijdsinterval tussen de inname van een energie277
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drank en het optreden van merkbare effecten
bedroeg 35-49 minuten (Kennedy & Scholey 2004;
Smit & Rogers 2002). De glucosespiegel in bloed
stijgt normaliter al eerder, zodat de effecten van
glucose reeds vroeger merkbaar zouden moeten
zijn. Het tijdsinterval was echter ook wel consistent met de piekplasmatijd van cafeïne (Mumford
e.a. 1994, 1996; Smit & Rogers 2000). Het kan niet
uitgesloten worden dat deze effecten het resultaat
zijn van een interactie tussen cafeïne en glucose
(Smit & Rogers 2002) en dat de werking van glucose
enigszins gemaskeerd wordt door de effecten van
cafeïne en/of andere bestanddelen. Betere aandachts- en geheugencapaciteiten werden immers
wel na inname van een cafeïne-glucosedrankje
vastgesteld, maar niet na inname van de afzonderlijke bestanddelen (Scholey & Kennedy 2004). Ook
werd een verhoogde exciteerbaarheid van de cerebrale cortex na inname van energiedranken toegeschreven aan de interactie van cafeïne en glucose
(Specterman e.a. 2005).
conclusie
De beschikbare onderzoeksbevindingen suggereren dat de effecten van energiedrankjes op de
cognitieve prestaties in hoofdzaak te relateren zijn
aan de aanwezige cafeïne. 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,
vooral door cafeïne, gunstig beïnvloed. Bovendien
worden de eigenlijke chemische effecten mogelijk
ook versterkt door subjectieve gewaarwordingen
en een gerelateerd placebo-effect bij het drinken
van energiedrankjes (bijvoorbeeld Smit & Rogers
2002). Verbeteringen in het geheugen, die eerder
toegeschreven moeten worden aan de werking van
glucose, staan minder op de voorgrond.
De energiedrankjes bevatten ongeveer
dezelfde hoeveelheid cafeïne (80 mg) als een gemid278
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deld kopje koffie. Het lijkt er dus op dat het drinken van een sterke kop koffie voor dezelfde
‘mentale stimulering’ kan zorgen als een energiedrankje.
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summary
Energy drink effects on cognitive performance – F. Van den Eynde, P. Van Baelen, M.
Portzky, K. Audenaert –
background Energy drinks have become more and more popular since the late nineties. The
manufactures claim that these drinks improve physical endurance, reaction speed and concentration.
The main ingredients of energy drinks are caffeine, sugar, taurine and glucuronolactone. According
to the manufacturers, the stimulating effects of these drinks are due to interaction between the
various ingredients.
aim To investigate whether energy drinks do indeed improve cognitive performance and to find
out which ingredients are responsible for this effect and other benefits.
method We searched the literature for the period from 1997 to 2006 on the basis of Medline,
by using the search term ‘energy drink or energy drinks’ and restricting the search to ‘humans’.
results Not only did focused and sustained attention improve significantly but so did
reaction speed in all sorts of reaction-time tasks. Memory improved too, but not to the same
degree.
conclusion The findings suggest that most of the effects of energy drinks on cognitive
performance are related mainly to the presence of caffeine. Further investigation is needed into
the effects of the lesser known ingredients of energy drinks (taurine, glucuronolactone) if we are to
obtain a better understanding of the possible interactions.
[tijdschrift voor psychiatrie 50(2008)5, 273-281]
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