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les 1: kennismaking met drugs

Preventie is gericht oP kennis - houding - en gedrag. deze zijn niet los te 
koPPelen, want achtereenvolgens beïnvloeden zij elkaar. deze eerste les 
over drugs is slechts een kennismaking. hoewel het misschien voor je 
gevoel een wat droge stof is, hoPen wij dat je iets met de verworven kennis 
zult gaan doen. wij hoPen dat het je houding en tenslotte later je gedrag 
Positief zal beïnvloeden.

VeRsLaViNg iN NedeRLaNd
Het is heel goed mogelijk dat je het gevoel hebt dat het 
onderwerp verslaving erg ver van je af staat, omdat je naar 
je gevoel nooit met verslaafden te maken hebt. 
Hieronder geven wij een overzicht van de verslavings-
problematiek in ons land. Als je dit tot je door laat dringen, 
staat verslaving dichterbij dan je denkt!

heroïne   ± 32.000 verslaafden
alcohol   ± 1.200.000 risicodrinkers 

  (meer dan 4 
   glazen per dag)
  ± 350.000 alcoholisten
Medicijnen   ± 500.000 medicijn-
   verslaafden
cocaïne   ± 55.000 cocaïne-
   verslaafden
X.t.c.   ± 40.000 gebruikers
speed  ± 21.000 gebruikers
gokken   ± 76.000 risicogokkers 

  (¼ deel van het 
   inkomen)
  ± 40.000 gokverslaafden
paddo’s   ± 50.000 gebruikers
cannabis   ± 408.000 hasj en wiet 
   gebruikers
tabak   ± 3.500.000 tabaksrokers

sOORteN dRugs
je zou kunnen denken: “drugs zijn drugs” en ze allemaal op 
één grote hoop kunnen gooien. Vergeet het maar! Er zijn 
heel wat verschillende soorten drugs op de markt, die in 
drie groepen zijn in te delen. we zullen deze drie groepen 
beknopt bespreken.

CENTRAAL
ZENUW-
STELSEL

Opwekkende Middelen
Speed
Cocaïne
XTC
Hallucinogene Middelen
Cannabis (Hasj/wiet)
paddo’s
LSd
Verdovende Middelen
Opium 
Morfine 
Heroïne 
Alcohol
GHb

KaLMeReN eN  

VeRdOVeN je 

peppeN je Op

bReNgeN je iN eeN 

dROOMWeReLd
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OpWeKKeNde OF stiMuLeReNde MiddeLeN
Hieronder vallen: cafeïne, nicotine, cocaïne en amfetaminen (of wekaminen). 
Al deze middelen stimuleren ons centrale zenuwstelsel. je wordt er als het ware door 
opgepept. Er zijn zeer grote verschillen tussen bovengenoemde middelen. Cafeïne is lang 
niet zo krachtig als amfetaminen (speed) of cocaïne. wie speed gebruikt, wordt ineens klaar 
wakker en kan voor korte tijd grote prestaties verrichten. je raakt uitgeput, zonder dat je het 
zelf merkt. Ook verdwijnt de eetlust, waardoor het lichaamsgewicht afneemt. Van langdurig 
gebruik wordt men rusteloos, slapeloos, geprikkeld etc.

haLLuciNOgeNeN
dit zijn bewustzijnsveranderende stoffen. wie deze middelen gebruikt (marihuana, hasj, 
paddo’s, LSd), hoort, ziet en voelt soms wonderlijke en onwerkelijke dingen. we noemen dit 
hallucinaties. Het begrip tijd en ruimte valt weg. de één wordt spraakzaam, soms wat 
lacherig, de ander wordt erg traag. Meestal verandert het concentratievermogen, dus óók de 
zin en het vermogen om te studeren. Men ervaart dit als één van de negatieve gevolgen. 
Onderzoek richt zich voornamelijk op de werking van THC (de werkzame stof in hasj en wiet), 
met betrekking tot aantasting van de hersenen, de voortplantings¬organen en het immuun-
systeem.

VeRdOVeNde MiddeLeN
Onder verdovende middelen rangschikken we niet alleen opiaten (zoals opium, morfine, 
heroïne en methadon), maar ook slaapmiddelen, kalmerende middelen, snuifmiddelen en 
alcohol. de naam van deze groep zegt het al: deze middelen verdoven ons centrale zenuw-
stelsel. Na gebruik van verdovende middelen voel je je rustig. Angsten en pijnen verdwijnen 
of worden minder. Vooral de opiaten, waarvan heroïne de bekendste is, zijn zeer gevaarlijk. 
zij hebben een sterk verslavende werking, zowel geestelijk als lichamelijk. wanneer men wil 
stoppen met gebruik, krijgt men ernstige lichamelijke klachten. dit zijn de zogenaamde 
onthoudingsverschijnselen. Onbekend bij velen is, dat alcohol ook in de groep ‘verdovende 
middelen’ thuis hoort. weinigen weten dat alcohol behoort tot de gevaarlijkste drugs. 
Alcohol brengt immers schade aan de lever, hersenen en andere tere organen. wie meer dan 
vier glazen per dag drinkt, behoort tot de groep probleemdrinkers. In Nederland zijn dit al 
meer dan 1,2 miljoen mensen. deze mensen zullen hiervan zeker vroeg of laat ernstige 
lichamelijke of maatschappelijke problemen ondervinden.

haRd- eN sOFtdRugs
Er wordt vaak gesproken over hard- en softdrugs. 
Met de harddrugs bedoelt men dan meestal de opiaten 
en met softdrugs hasj en marihuana (wiet). Men zegt dan 
dat de softdrugs veel minder gevaarlijk zijn dan de 
harddrugs. Toch weten de onderzoekers nog lang niet 
precies hoe gevaarlijk de softdrugs nu eigenlijk zijn. 
Het zou daarom heel erg moeilijk zijn om de bovenge-
noemde drie groepen te verdelen in soft- en harddrugs. 
Aan alle drugs zijn immers gevaren verbonden! 
Ergens een lijn trekken tussen soft- en harddrugs willen 
wij daarom niet.
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geWeNNiNg
Onder gewenning verstaan wij dat het lichaam van de gebruiker zich aan het middel 
aanpast, zodat steeds hogere doseringen van de drug nodig zijn om het gewenste effect 
te verkrijgen.

geesteLijKe VeRsLaViNg
dit betekent dat je denkt dat je niet zonder dat genotmiddel kunt. Het leven zonder dat 
middel is dan moeilijk voor te stellen. Het ontstaan van geestelijke afhankelijkheid heeft 
met de gebruiker te maken en zijn of haar persoonlijke situatie. Het risico om geestelijk 
verslaafd te raken is bij alle genotmiddelen aanwezig. de praktijk wijst echter uit dat het 
ene genotmiddel minder tot geestelijke afhankelijkheid leidt dan het andere. de oorzaak 
hiervan is niet bekend.

LichaMeLijKe VeRsLaViNg
dit betekent dat je lichaam niet meer zonder het middel kan. je wordt ziek als je stopt met 
het middel. dit noemt men onthoudingsverschijnselen. Verslaafden aan drugs in Amerika 
illustreren hun verslaving dikwijls met ‘A monkey on the back’. Een aapje op je rug, je speelt 
er mee, het is leuk en je voedt het. Later wordt dit aapje een grote gorilla, je wilt het van je 
afschudden, maar het klemt zich aan je vast en het wordt een zware last, totdat ..... 
je eronder bezwijkt.

ONthOudiNgsVeRschijNseLeN
Onder onthoudingsverschijnselen verstaan wij lichamelijke klachten, die optreden als 
je stopt met het gebruik van een middel. deze verschijnselen kunnen zijn: krampen, 
geeuwen, slapeloosheid, kippenvel, transpiratie, lopende neus, misselijkheid, braken, 
depressies, etc.
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les 2: oorzaken en gevolgen

in deze les 
Proberen wij te 
ontdekken wat 
de oorzaken 
en de gevolgen 
kunnen zijn van 
verslaving aan 
drugs. al kijkend 
naar de film kun 
je aantekenin-
gen maken over 
de oorzaken en 
gevolgen die jij 
herkent.

OORzaKeN VaN dRugsgebRuiK geVOLgeN VaN dRugsgebRuiK
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OpdRacht
denk na over de volgende vragen:

A. Wat kun jij doen om verslaving te voorkomen?

1.

2.

3.

4.

5.

B. Noem een paar redenen om niet te gaan blowen.

1.

2.

3. 

4.

5.

C. Welke vragen zou jij aan een ex-verslaafde willen stellen?

1.

2.

3.

4.

5.
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fabels & feiten

bLOWeN is Niet VeRsLaVeNd. het is sOFt eN dus Niet zO geVaaRLijK
Verslaving aan ‘softdrugs’ bestaat zeker wel. Het is meestal niet zo dat het lichaam ziek wordt als je stopt met blowen. 
Maar je kunt wel zo’n groot verlangen krijgen naar de kick van blowen, dat je niet meer kunt stoppen. dan ben je dus 
verslaafd, want je geest is slaaf geworden van de ‘softdrugs’.

aF eN tOe eeN bLOWtje is beteR daN eeN bieRtje
Een biertje kun je drinken, omdat je dat lekker vindt of voor de gezelligheid, zonder dat dit schadelijk is. Maar tabak en hasj 
en wiet zijn altijd schadelijk voor de longen en de hersenen. 
Een joint kun je niet roken zonder stoned te worden. blowen doet dus sneller iets met je dan alcohol en is daarom op korte 
termijn verslavender. dat wil niet zeggen dat je nu veel kunt gaan drinken, want véél alcohol drinken kan heel gevaarlijk zijn. 

WaNNeeR iK aLLeeN iN de WeeKeNdeN bLOW, KaN het geeN KWaad
Veel jongeren beginnen met een blowtje uit nieuwsgierigheid of om erbij te horen. Als ze een prettige ervaring krijgen, is de 
kans groot dat ze besluiten vaker te gaan blowen. In het begin nemen ze zich voor om alleen op feesten of in het weekend te 
gebruiken. Tot ze er achter komen, dat ze flink chagrijnig zijn als ze niet kunnen blowen. Langzamerhand gaan ze steeds 
vaker blowen. de meeste blowers weten niet dat THC, de werkzame stof, 4 tot 6 weken in je lichaam blijft. Ieder weekend 
blowen veroorzaakt dus een steeds hogere concentratie THC in je hersenen. Kan dat geen kwaad?

VaN hasj ROKeN WORd je ONtspaNNeN
Van blowen word je niet per definitie ontspannen. Het versterkt je stemming. Als je in een goede stemming bent, 
word je nog vrolijker. Maar als je onzeker of bang bent, kun je heel achterdochtig worden. Verdriet kan dan omslaan in een 
depressieve stemming.

bLOWeN zuiVeRt je LONgeN
Onderzoek heeft aangetoond, dat een maand blowen dezelfde schade aan de luchtwegen en de longen veroorzaakt als één 
jaar tabak roken. daarnaast is blowen twaalf keer zo kankerverwekkend als roken. de kans op longkanker en hart- en 
vaatziekten is met blowen dus nog veel groter dan met roken.

eeN bLOW iN de MORgeN is eeN dag zONdeR zORgeN
blowers hebben een slechtere lichamelijke weerstand, zijn sneller ziek door verkoudheid, griep enz. blowers hebben een 
slechter geheugen en hebben een grotere kans op depressies en psychiatrische ziekten. bij intensief gebruik is er een 
verminderde vruchtbaarheid. Hoezo minder zorgen?
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dOOR bLOWeN KRijg je beteRe cijFeRs
Iemand die stoned is, kan zich maar op één ding tegelijk concentreren. de meeste blowers zijn daardoor niet in staat 
huiswerk te maken. Anderen kunnen juist beter leren als ze blowen, maar komen er na een paar dagen achter dat ze alles 
vergeten zijn. Op de lange termijn zul je merken dat het alleen maar nadelige gevolgen heeft voor je schoolprestaties, 
omdat blowen ook je hersencellen afbreekt. je wordt dus gewoon dommer van blowen!

MijN VRieNdeN bLOWeN aL jaReN, zONdeR pRObLeMeN
door blowen kun je juist problemen krijgen. je gedrag verandert, niets interesseert je nog. de meeste blowers krijgen thuis 
en op school problemen vanwege hun sufheid en ongeïnteresseerdheid. Andere problemen zijn geldgebrek en kapotte 
relaties.

tijdeNs eeN Feest is het ROKeN VaN eeN jOiNt juist gezeLLig
Heb jij een blow nodig om het gezellig te hebben? dat is pas saai en ook een beetje sneu. Groepsdruk speelt een belangrijke 
rol bij het experimenteren met blowen. Als er een joint rondgaat tijdens een feest, durven maar weinig jongeren ‘nee’ te 
zeggen. je denkt dat het gezelliger wordt met die joint, maar je leeft op dat moment in een schijnwereld. Ook de gezelligheid 
is niet echt.

dOOR bLOWeN beN iK MezeLF
door te blowen zet je juist een masker op. je bent geschapen zoals je bent, zonder blow. je bent uniek. door te blowen word 
je iemand anders. blowen is geestelijk verslavend. je denkt dat je zonder die blow niet meer goed kunt functioneren en 
minder waardevol bent. wees tevreden met jezelf. je mag er zijn zoals je bent, daar heb je geen blow voor nodig..

aaNteKeNiNgeN

positief
Lekker
Ontspannend
Gevoeliger zintuigen
Lachkick
Vreetkick
Gezellig

Negatief
depressief
Vergeetachtigheid
Onverschilligheid
Afwezig, duf
Afnemend reactievermogen
Verminderde concentratie
Longkanker
Hersenbeschadiging
Aantasting immuunsysteem
Verminderde vruchtbaarheid
Versnelde hartslag
flippen
Out gaan
Geestelijke verslaving

de FeiteN
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Pep / speed
(amfetaminen)

cocaïne / crack

X.t.c.

cannabis

Paddo’s

l.s.d.

g.h.b.

opium / morfine

heroïne

alcohol

slaap- en  
kalmeringsmiddelen

zelfoverschatting, concen-
tratie neemt toe, slaap en 
vermoeidheid worden onder-
drukt, eetlust verdwijnt.

Effecten en werking hangen af 
van de manier waarop je het 
gebruikt. Opwekkend, opvrolij-
kend, verminderde vermoeidheid 
en minder eetlust.

Stimulerend, sociaal ontspannend, 
schommelingen in hartslag, 
bloeddruk en bloedsuiker.

Ontspannend, gevoeliger 
zintuigen. Nadelige invloed op: 
reactievermogen, korte termijn-  
geheugen en je concentratie.

belevingen van onwerkelijk-
heid, angst, misselijkheid.

belevingen van onwerkelijk-
heid, angst, misselijkheid, 
vermoeidheid. je kunt een 
bad-trip krijgen en flippen.

Ontspannen gevoel, euforie en 
seksuele prikkelingen. 
Misselijkheid, hoofdpijn, verdo-
ving, onbedwingbare slaap. 

Rustgevend, pijnstillend, 
roesverwekkend,  
slaapverwekkend.

Rustgevend, pijnstillend, 
slaapverwekkend, behaaglijk 
gevoel, emotionele vervlak-
king, aantasting van het 
intellectueel functioneren.

Ontremmend (bij enkele 
glazen), verdovend, 
kalmerend, aantasting  
van het beoordelings- en 
reactievermogen, zelfover-
schatting, onverschilligheid.

Ontspannend, sufheid, 
onverschilligheid,  
zelfoverschatting. Combinatie 
met alcohol versterkt de 
verdovende effecten van  
alcohol in hoge mate.

Rusteloosheid, geprikkeldheid, gewichtsverlies, 
angsten, waanvoorstellingen, agressiviteit, roofbouw 
op het lichaam, spuitrisico’s.

Uitputting van het lichaam, gewichtsverlies, angsten, 
slapeloosheid, waanvoorstellingen, bij regelmatig 
snuiven schade aan neusslijmvlies.

Angsten, paniekreacties, slaapstoornissen, depressieve 
stemmingen, hallucinaties en hersenbeschadiging.

depressief, onverschillig, afwezig, longkanker. Nadelige 
invloed op: immuunsysteem, hersenen en vruchtbaarheid.

je kunt in een trip blijven hangen met als gevolg 
paniekreacties en psychoses.

paniekreacties, flashbacks en langdurige psychoses.

Levensgevaarlijk in combinatie met alcohol of andere drugs.

Verminderde seksuele activiteit, verstopping, 
allergische reacties; jeuk en uitslag.

Verstopping, ondervoeding en verwaarlozing door  
onverschilligheid, verminderde seksuele activiteit,  
spuitrisico’s, onaangename onthoudingsverschijnselen.

Ernstige schade aan lever, hersenen, hart en maag. 
Heftige onthoudingsverschijnselen.

Gewichtstoename, traagheid, soms spierzwakte.

 geVOLgeN Op  geVOLgeN Op
sOORt dRugs KORte teRMijN LaNge teRMijN
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sOORt dRugs geWeNNiNg geesteLijKe  LichaMeLijKe  
  VeRsLaViNg VeRsLaViNg

Cafeïne 
(koffie, thee, cola)

Nicotine (tabak)

pep / Speed 
(Amfetaminen)

X.T.C.

Cocaïne

Crack

Cannabis

L.S.d.

G.H.b.

Opium

Morfine

Heroïne

Snuifmiddelen

Alcohol

paddo’s / Mescaline / 
psilocybine

Slaap- en  
kalmeringsmiddelen

ja

ja

ja

ja

Nee

ja

Kans klein

Kans klein

Kans klein

ja

ja

ja

Mogelijk

ja

Kans klein

ja

Kans klein

Kans groot

Kans groot

Kans klein

Kans zeer groot

Kans zeer groot

bij veelvuldig gebruik

Kans klein

ja

Kans groot

Kans groot

Kans zeer groot

Kans klein

Kans groot

Kans klein

Kans groot

Kans klein

ja

Kans klein

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Kans klein

ja

ja

ja

ja

ja

Nee

ja

geesteLijKe VeRsLaViNg
je wilt en kunt de drug niet meer missen. je denkt dat je zonder het middel niet 
meer goed kunt functioneren.

LichaMeLijKe VeRsLaViNg
je lichaam heeft zich zo aan de drug aangepast, dat je onthoudingsverschijnselen 
krijgt als je stopt met gebruiken. je voelt je dan ziek en onrustig.

geWeNNiNg
je lichaam past zich aan de drug aan. je hebt steeds hogere doseringen van het 
middel nodig om het gewenste effect te bereiken.
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beweringen over drugs

 ja  Nee

Ik vind dat alle drugs moeten worden vrijgegeven, net als alcohol en tabak.

Roken moet overal mogen.

drugsgebruikers komen uit alle lagen van de bevolking.

je moet risico’s durven nemen in je leven, anders kom je nergens.

Op een feestje kan het roken van een joint best leuk zijn.

Iemand die opium of heroïne gebruikt, is dom en kortzichtig.

Ik vind dat het heel goed mogelijk is om gezond gebruik te maken van sommige drugs.

Gebruik van drugs is een leeftijdsverschijnsel: het gaat vanzelf weer over.

Elk mens kan aan iets verslaafd raken.

Het is mijn eigen verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat ik niet in moeilijkheden kom.

dealers verdienen de doodstraf.

Verslaving is een tegennatuurlijk verschijnsel.

Verslaafden zijn mensen die zich niet kunnen beheersen.

Als je een goed levensdoel hebt, zul je nooit verslaafd raken.

Ik vind dat er teveel slaap- en kalmeringsmiddelen worden gebruikt.

Ik vind dat ieder voor zichzelf moet beslissen wat hij/zij gebruikt.

je moet zoveel mogelijk dingen in het leven uit eigen ervaring leren kennen; dit geldt ook voor drugs.

Als één van mijn vrienden drugs zou gebruiken, denk ik dat ik hem of haar kan helpen.

1
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9
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12

13

14

15

16

17

18

6

7

reageer eens oP de 
volgende beweringen 
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test jezelf

 ja  Nee

Heb je wel eens de tijd uit het oog verloren als je geblowd had?

Maakt het blowen je leven thuis ongelukkig?

wordt je reputatie door drugsgebruik beïnvloed?

Heb je ooit spijt gehad, nadat je had geblowd, geslikt of gesnoven?

Gebruik jij wekelijks hasj, wiet, XTC of speed?

Vind jij dat je eigenlijk te vaak drugs gebruikt?

Laat jij je wel eens door je vrienden overhalen om te gebruiken?

Heb je wel eens last van vergeetachtigheid na het blowen?

zijn je studieresultaten hierdoor achteruitgegaan?

Heb je ooit persoonlijke bezittingen verkocht om drugs te kunnen kopen?

Leen je wel eens geld om drugs te kunnen kopen?

blow je wel eens om je zorgen te ontvluchten?

Heb je wel eens last van slapeloosheid naar aanleiding van je drugsgebruik?

Heb je wel eens geprobeerd om te stoppen?

probeer jij je drugsgebruik voor je ouders geheim te houden?

begin jij de dag wel eens met een joint?

ben je wel eens vrienden kwijtgeraakt door jouw drugsgebruik?

Heb je wel eens andere problemen gekregen vanwege jouw gebruik?  

1
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beantwoord de
volgende vragen 

Kijk op de volgende pagina voor informatie  
bij wie je hulp kunt zoeken. Natuurlijk mag  
je ook eerst met ons contact opnemen.  
Tel: (030) 637 31 44.

wanneer je meer dan vijf vragen met "ja"
hebt beantwoord, kun je jezelf tot een  
probleemgebruiker rekenen en is het  
verstandig hulp te zoeken!
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huLp NOdig?
Als je wilt stoppen of minderen met drugs, 
moet het duidelijk zijn waarom je wilt 
stoppen of minderen. Als je hulp nodig hebt, 
kun je contact opnemen met Stichting 
Voorkom! Stichting Voorkom! geeft geen hulp 
aan verslaafden, maar kan je wel helpen de 
weg te vinden naar de juiste hulpverlening. 
we geven je een aantal webadressen en 
telefoonnummers, waar je terecht kunt voor 
meer informatie en hulpverlening.

info over alcohol, drugs, 
gokken, roken en internet.  
kijk op www.voorkom.nl  

huLp
instelling voor verslavingszorg * 

gemeentelijke gezondheids 
dienst (ggd) * 

* adressen kun je vinden in de telefoon-
gids of in de gemeentegids.

chris
Tel. hulplijn, ook anoniem
T 078 - 631 23 00
www.chris.nl

stichting terwille
T 050-311 62 26
www.terwille.nl

eleos
T (030) 600 85 40
www.eleos.nl

stichting in de vrijheid
T (0113) 622 339
www.indevrijheid.org

stichting de driehoek
T (038) 426 85 20
www.dedriehoek.nl

de wending
T (055) 538 50 00
www.dewending.org

stichting de hoop
T (078) 611 11 11
www.dehoop.org

iNFORMatie
drugsinfolijn
T 0900 - 1995
www.drugsinfo.nl

www.drankendrugs.nl

www.digidrugs.nl

www.drugsweb.nl

www.uitgaanendrugs.nl

www.drugsrotterdam.nl
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lesbrief drugs

En nu verder…? 

inderdaad ben jij het zelf die kiest of je gaat gebruiken of juist 
niet. door middel van deze Preventielessen hebben wij jou
 willen helPen in het maken van verantwoorde keuzes. jijzelf 
zult er nooit voor kiezen om verslaafd te raken. wel is aan jou 
de vraag, hoe je met verslavende middelen (nu of later) om zult 
gaan. heel graag willen wij jou oP de hoogte blijven houden 
van ons werk.

Als je wilt, sturen we je elke twee 
maanden ons informatieblad ‘preventief’. 
Aan de binnenzijde vind je elke keer een 
poster met een pakkende slogan. je kunt 
deze poster zelf houden, maar misschien 
ook een plekje geven op school, het 
kerk- of verenigingsgebouw, bij de dokter 
of waar dan ook. Op die manier help je 
niet alleen jezelf, maar ook andere 
jongeren. door middel van onderstaande 

bon, via de e-mail of via de website kun je 
jezelf aanmelden voor dit blad. wij sturen 
je het dan gratis toe.
Kijk ook eens op onze                -pagina en
laat een berichtje achter.
We horen graag van je…

NaaM: 

adRes: 

pOstcOde: 

pLaats:

e-MaiL: 

OpSTUREN NAAR STICHTING VOORKOM! (GRATIS) ANTwOORdNUMMER 2725, 3970 wj HOUTEN, T (030) 637 31 44, E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL, www.VOORKOM.NL 

stichtingvoorkom.                 .nl
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