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Alcohol en andere drugs
Haganum|10-02-2020

etc.etc.
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Programma

Zoek iemand die..

Indeling drugs

Soorten, effecten en risico’s Alcohol, Cannabis, lachgas 

Het puberbrein

Tips ouders

Verwijsmogelijkheden
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Zoek iemand die…

“Weet u wat het 
verschil is tussen hard-

en softdrugs?”
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Zoek iemand die…
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1.Zoek 1 vraag uit op het blad dat jullie hebben gekregen

2.Zoek een ouder uit binnen de groep en stel hem of haar 

deze ene vraag

3.Er hoeft alleen met ja of nee geantwoord te worden. Je 

mag natuurlijk ook even in gesprek gaan

4.Bij een ‘ja’ schrijf de naam van de ouder in het vakje van 

de vraag, bij een ‘nee’ schrijf niets op

5.Per ouder mag je maar 1 vraag stellen

6.Ga door naar de volgende ouder

7.Degene die de meeste namen heeft verzameld wint!

Indeling drugs
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Indeling naar werking

verdovend (downers) stimulerend, oppeppend,
opwekkend (uppers)

bewustzijnsveranderend,
hallucinerend (trippers)

DD

D
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Indeling naar wet
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En alcohol dan?
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www.drugskompas.nl
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https://www.trimbos.nl/kennis/cijfers/alcohol-drugs-roken-scholieren

Middelengebruik scholieren
Cijfers landelijk
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Lachgas:

--- 9 ooit in het leven

--- 3,9 in de afgelopen maand

Bron: https://hbsc-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-HBSC-2017-nov19.pdf

Alcohol
Landelijke trend
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Bron: https://hbsc-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/11/Rapport-HBSC-2017-nov19.pdf

Alcohol
Hoe komen minderjarigen eraan?
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Alcohol in de hersenen
Korte termijn

Verstand

Zelfbeheersing

Plannen

Probleemoplossing

Motoriek, 

bewegingen

Gewaarwording van 

gevoelsprikkels

Waarneming/perceptie 

Ruimtelijk inzicht

Rekenen

Spelling

Zicht

Geheugen

Taal

Herkennen en benoemen

(Hersenstam)

Temperatuur

Hartslag

Ademhaling

Bloeddruk
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Vanaf hoeveel glazen is een 
jongere aan het comazuipen?
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Alcohol in de hersenen
Lange termijn

Daarnaast op lange termijn:

• schade aan organen
(lever, hart en bloedvaten)

• diverse vormen van kanker

• problemen in de relationele, 
maatschappelijke en sociale 
sfeer

• verslaving
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Lachgas
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Cannabis (hasj en wiet)
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Vraagje

“Waarin zit meer teer?”

= 4 à 5 keer    >>>>
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Effecten cannabis

Lichamelijk

• rode ogen 

• versnelde hartslag 

• warme of koude handen en voeten 

• droge mond 

• verslapping spieren

Geestelijk

• vreetkick, lachkick

• bewustzijnsverandering 

• versterking stemming
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Risico’s cannabis

Korte termijn

• misselijkheid (i.c.m. alcohol)

• duizeligheid

• angstig

• depressief/ neerslachtig

Lange termijn

• vergeetachtigheid

• concentratievermindering

• depressie

• nergens zin meer in hebben 
(lethargie)

• schade aan luchtwegen

• psychose
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Het puberbrein
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Factoren bij het ontwikkelen 
van een verslaving

psychisch

omgeving soort drug

biologisch
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In gesprek gaan..
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Welke do’s en don’ts kunnen 
jullie bedenken?
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Bijvoorbeeld:

• Wat doet het met je als je alcohol drinkt?

• Op welke momenten gebruik je meestal?

• Gebruik je alleen of zijn er anderen bij
(die al dan niet gebruiken)?

• Hoe merk je dat je teveel op hebt?

Niet veroordelen
Toon interesse
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Heb vertrouwen in je kind

Je kunt als ouder niet overal bij zijn, dus:

• Help je kind bij het maken van verantwoorde keuzes en 

wees daarbij zelf het voorbeeld.

• Stimuleer het zelfvertrouwen van je kind.

• Bespreek situaties waarbij het toch mis ging 

• Beloon je kind als het goed gaat. 

• Als jij je kind het gevoel geeft dat je vertrouwen in hem 

of haar hebt, dan kan dit een positief effect hebben op 

het verantwoordelijkheidsgevoel.

• Denk samen na over alternatieven
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Zijn er vragen?
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Indigo Preventie

Lijnbaan 4

2512 VA Den Haag

088 357 10 60

preventie@indigohaaglanden.nl

www.indigowest.nl/preventie

Maud Bartelds Laura Kuijt

m.bartelds@indigohaaglanden.nl l.kuijt@indigohaaglanden.nl 

06 82106748 06 12751871
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