
 

Media alert 

Vakantie: een excuus om gezonde gewoontes overboord te gooien? 
De helft van de mensen onder de 35 is geneigd meer alcohol en frisdrank te drinken 

 

Amsterdam, 7 september 2022 - De zomervakantie zit er weer op, tijd om terug in het school- en 
werkritme te komen en extra te letten op onze gezondheid. Beschouwen Nederlanders de vakantie als 
een moment om aandacht te besteden aan hun gezondheid of is het juist een moment om gezonde 
gewoontes te laten varen en je uit te leven? Air up, 's werelds eerste drinksysteem dat water op smaak 
kan brengen door er geur aan toe te voegen, deed in samenwerking met Markteffect onderzoek* waarbij 
in totaal 1.000 Nederlanders werd gevraagd naar hun drinkgewoonten op de vakantie. Uit het onderzoek 
blijkt: Nederlanders onder de 35 jaar drinken op vakantie verbazingwekkend veel frisdrank (59%) en 
alcohol (53%). Daarmee wordt de vakantie gebruikt als een excuus om gezonde gewoontes overboord 
te gooien. 

Gehydrateerd blijven over de grens 

Het onderzoek maakt echter duidelijk dat deze situatie niet opgaat voor Nederlanders die niet op 
vakantie zijn. Het merendeel vindt het namelijk erg belangrijk om voldoende water te drinken (92%). 
Echter, bij navraag houdt slechts een kleine groep bij hoeveel ze thuis drinken (26%); tijdens vakanties 
daalt dit aantal zelfs nog verder (20%). 

Een manier om precies bij te houden hoeveel water je drinkt is het gebruikmaken van een navulbare 
waterfles. Thuis maakt bijna de helft van de Nederlanders (48%) gebruik van een navulbare waterfles 
en neemt 67% van de Nederlanders de fles mee naar de vakantiebestemming. Volgens 60% is een 

https://nl.air-up.com/


belangrijk voordeel van het gebruik van een navulbare waterfles dat het beter is voor het milieu; vooral 
omdat het drinken van kraanwater de meest duurzame optie is. 

Terwijl we in Nederland gewend zijn aan zeer schoon en goed kraanwater, twijfelen we hier in het 
buitenland over. Terwijl Nederlanders thuis 84% van de tijd kraanwater drinken, daalt dit tot 37% als ze 
op vakantie zijn. Bijna een op de vier Nederlanders (23%) zegt het kraanwater niet te vertrouwen als ze 
op vakantie zijn. Terwijl deze gedachte vaak onterecht is. Zo kun je op waterinhetbuitenland.nl je per 
land zien of je het kraanwater kunt drinken zodat je ook in het buitenland gehydrateerd kan blijven. 

En nu, terug naar werk en school 

Nu de zomer officieel voorbij is, is het van belang onze waterinname weer op orde te krijgen. Het drinken 
van water heeft namelijk een positief effect op je reactiesnelheid en is in het algemeen goed voor de 
hersenen. Het is dus extra belangrijk om water te drinken op school of tijdens het werk wanneer je 
geconcentreerd bezig bent. Meer dan de helft van de Nederlanders gebruikt al een navulbare waterfles 
tijdens werk en op school. Ook tijdens het sporten is een navulbare waterfles vaak favoriet (56%). Maar 
hoe zorg je er nou voor dat je genoeg drinkt? 

1. Zet een fles water naast je neer. Zo wordt de drempel om te drinken lager en zal je 
automatisch ook meer drinken. 

2. Voeg een smaakje toe. Voeg een smaakje toe aan je water met behulp van vers fruit of via 
een geurpod op de air up fles. 

3. Maak er een gewoonte van. Het is gemakkelijker om elke dag genoeg water te drinken als je 
het op vaste tijdstippen doet. 

*Onderzoek uitgevoerd in juli 2022 door onderzoeksbureau Markteffect in opdracht van air up onder 1.000 
Nederlanders. 
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BERICHT VOOR DE REDACTIE 

Over air up 

air up is ‘s werelds eerste hervulbare drinksysteem dat water alleen op smaak brengt door de toevoeging van geur. 
Er wordt hierbij gebruik gemaakt van het fysiologische fenomeen van retronasale geur, zonder toevoeging van 
suiker of andere kunstmatige ingrediënten. Sinds de lancering van de eerste fles in juli 2019 is air up uitgegroeid 
tot een bedrijf dat actief is in 10 landen en binnenkort de grens van 300 werknemers overschrijdt. Na het ophalen 
van meer dan 60 miljoen euro verdeeld over twee investeringsrondes, verwacht air up tegen september 2022 een 
omzet te draaien van ruim 100 miljoen euro. Met meer dan 2 miljoen klanten heeft air up potentieel 130 miljoen 
plastic flessen en meer dan 2.600 ton suiker bespaard. In 2022 brengt air up het grootste deel van hun productie 
naar Europa en lanceren ze in de VS. 

Het management team van air up GmbH bestaat uit Christian Hauth (CEO), Jannis Koppitz (CEO), Lena Jüngst 
(CCO), Patric Fornasier (CTO), Simon Nüesch (CMO) en Tim Jäger (Chief of Research and Development). 
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Ga voor meer informatie naar nl.air-up.com. De perskit en eerdere persberichten zijn te vinden op 
de perswebsite.  

 

Voor meer informatie of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met: 
 
TEAM LEWIS 
Willemijn Albers & Quinty Stuurman 
Telefoon: 020 – 220 0220 
E-mail: airupnl@teamlewis.com  
Web: www.teamlewis.nl  
Twitter: www.twitter.com/teamlewis_nl  
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