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Student en apotheker maken anti-katerpil 
 
Een vader en zoon uit Hoeven hebben samen een pilletje bedacht dat katers moet 
verlichten. Wetenschappelijk bewijs hebben ze niet en een hoogleraar is kritisch. Maar 
intussen zijn de tabletjes niet aan te slepen. 
 
Zober!, zo noemen vader en zoon Pesser uit Hoeven hun anti-katerpil. Niels, die 
geneeskunde studeert in Nijmegen, en vader Jacco, apotheker in Oudenbosch, kwamen op 
het idee toen ze tijdens een fietsvakantie een avondje flink waren doorgezakt en daar de 
volgende ochtend op de fiets last van hadden. 
 
De apotheek van pa diende vervolgens als proeftuin. Ze merkten daar dat een mix van 
werkzame stoffen, bindmiddelen en een basis van Chinese groene thee effect had. Welke 
combinatie ze precies gebruikten, zeggen ze niet. ,,We willen niet dat grote bedrijven onze 
receptuur kunnen namaken'', zegt Jacco in universiteitsblad Vox. 
 
Maar in datzelfde magazine is Frans Russel, hoogleraar farmacologie en toxicologie aan de 
Radbouw Universiteit, zeer kritisch. Volgens hem blijkt uit vakliteratuur weliswaar dat groene 
thee iets kan doen tegen het effect van katers, maar ook dat het de kater nooit volledig laat 
verdwijnen. ,,Heeft het lichaam normaal een uur nodig om een glas bier af te breken, dan 
doet het daar nu 50 minuten over'', zegt Russel. ,,Dat zet geen zoden aan de dijk.'' Hij wijst 
er bovendien op dat dit er alleen nog proeven zijn gedaan op muizen. ,,Bij mensen is dit 
allemaal nooit uitgezocht.'' 



 
Vader en zoon Pesser zullen dat ook niet doen. ,,Veel te duur'', zegt Niels. ,,Het kost ook nog 
eens veel tijd en de noodzaak is er niet. Het gaat immers om een voedingssupplement, niet 
om een medicijn.'' Hij zegt dat de mensen uit zijn eigen kring die de pil hebben getest positief 
zijn: ze hadden de dag na drankgebruik geen last meer van hoofdpijn of misselijkheid. ,,Ik 
geloof niet dat een placebo bij iederéén effect zou hebben.'' In de afgelopen weken zijn 
honderd doosjes afgenomen, en volgens de Pessers bestellen veel klanten opnieuw. 
 
Een doosje met zes Zober!-pillen kost 5,95 euro, eentje met 24 pillen 21,95 euro. De drinker 
neemt evenveel pillen in als hij glazen alcohol heeft gedronken, is de aanbeveling in de 
bijsluiter. Of dat gedurende een avondje stappen gebeurt of erna, zou niet uit moeten maken. 
 
Pesser senior en junior zeggen niet rijk te worden van hun vinding. De winstmarge zou klein 
zijn. ,,De grondstof is duur en we produceren slechts in kleine oplage'', aldus de 
geneeskundestudent. ,,Bij een grotere productie wordt de pil wellicht goedkoper.' 
 
 
Bekijk ook de video op BN DeStem: https://www.bndestem.nl/roosendaal/anti-katerpil-van-
geneeskundestudent-niels-uit-hoeven-is-groot-succes~va54d61d0/ 
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