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Niet crack of heroïne, maar 
bovenaan een nieuw 
samengestelde lijst van de meest 
schadelijke drugs staat alcohol.

The Lancet

Alcoholverslaving is dus, volgens de Britse onderzoekers, het meest schadelijk 
voor de maatschappij

NRC next.nl    01 November 2010

http://www.thelancet.com/home
http://www.cnn.com/2010/HEALTH/11/01/alcohol.harm/index.html?hpt=C1




 Jonger
 Meisjes
 Thuissituatie
 Sterke drank
 Promillage hoger

NTvG, december 2006 



 Jongen/man: ≥ 5 drankjes per gelegenheid 
minimaal 1x per maand

 Meisjes/vrouw:≥ 4 drankjes per gelegenheid 
per maand





1. Alcohol brengt extra veel schade toe aan het 
zich ontwikkelende brein (tot 24 jaar)

2. 15-, 16-, 17-jarigen hebben het hoogste 
risicozoekend gedrag.

3. Afgelopen jaren een enorme toename van 
alcoholvergiftiging in Nederland <18 jaar.



4. <18 jaar geen alcohol is veel duidelijker.

5. 75% van de landen van de EU heeft als 
leeftijdsgrens <18 jaar geen alcohol (VS: 
<21)

6. De WHO, Gezondheidsraad en NVK pleiten 
voor 18 jaar.



Hersenactiviteit tijdens een geheugentaak

De oplichtende delen geven hersenactiviteit weer. Bij de niet-drinker 
is meer hersenactiviteit waarneembaar.



Functionele hersenactiviteit (SPECT scan) bij een…

Gezonde 
NIET 
drinker

21 jarige na 
4 jaar stevig 
drinken

‘Holes’ are 
areas of 
reduced brain 
activity **

** Daniel Amen, neuroscientist Southern California
www.amenclinic.com 



Gezonde oppervlak en 
activiteit

Langdurig alcoholmisbruik

roterende SPECT beelden
www.robertperkinson.com
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+13% +48% +37% +12% -7% +1% +10%



Jaar Aantal % Man Leeftijd Promilla
ge

2009 29 48% 15.79 1.86

2010 47 55% 16.28 1.90

2011 77 56% 16.24 1.88

2012 95 56% 16.32 2.04

2013 75 53% 16.26 2.10

2014 93 57% 15.70 1.99

Totaal 416 55% 16.20 1.98



 “Veilige” grens voor volwassenen:

◦ Vrouw:

◦ Man:



 “Veilige” grens voor volwassenen:

◦ Vrouw: 1 glas/ dag
◦ Man: 2 glazen/ dag                                                      

Hierbij tevens 2 dagen alcoholvrij !





 Veel cafeïne in energiedrankje: opwekkend

 Alcohol werkt dempend

 Daardoor drinken jongeren nog langer 
voordat ze neervallen, dus is nog gevaarlijker



 Cafeïne ( in 250 cc evenveel als 1 kopje 
koffie)

 Heel veel suiker ( 9 klontjes per 250 ml)

 Andere stoffen zoals taurine, soms ginseng, 
allerlei B vitamines, guarana ( Zuid 
Amerikaanse klimbes)

 Het is geen sportdrank!



 Verbod < 13 jaar

 13-18 jaar: hooguit 1 energiedrankje per dag

 Geen combinatie met alcohol

 Duidelijke waarschuwing voor ouders





A. Inderdaad, die wet getuigt van verregaande 
betutteling. Jongeren zijn veel verstandiger dan je 
denkt.

B. Dat is nu precies wat ze nog niet zo goed kunnen. 
Juist omdat het deel van de hersenen waarmee je 
beslissingen neemt en de langetermijngevolgen 
overziet pas volgroeid is rond het 24e jaar.

C. Dat kunnen ze niet, jongeren kunnen tegenwoordig 
helemaal niet meer. Ouders moeten veel langer dan 
vroeger alles voor ze regelen.
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A. Dat klopt. Elke generatie denkt dat de 
volgende in de afgrond verdwijnt. Keer op 
keer gebeurt dat niet.

B. Helemaal waar. Je leeft maar één keer, daar 
moet iedereen volop van genieten, net als 
ouders die zelf ook in het weekend los 
moeten kunnen gaan.

C. Ja, dat hoort bij de puberparadox. Daarom is 
het zo belangrijk dat volwassenen de veilige 
grenzen bewaken.
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A. Ja, dat is ook in andere landen gebleken: 
waar een strik drankverbod heerst drinken 
pubers veel meer stiekem (de verboden 
vrucht).

B. Dat is achterhaald. Als ouders niet duidelijk 
en liefdevol verbieden gaat een kind eerder, 
vaker en meer drinken.

C. Tuurlijk. Als ze echt willen drinken, komen 
ze wel aan hun drank, via oudere vrienden of 
met bijgewerkte ID’s.
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A. Klopt. Ook al zegt de wet nee, de jongeren 
doen natuurlijk gewoon ja. Dat houdt 
niemand tegen.

B. Klopt niet. De wet geeft ouders juist 
ondersteuning bij hun gezonde opvoeding.

C. Klopt. Ze hebben de smaak van drank al te 
pakken en dat draai je niet meer terug. 
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 Dag erna: filmpje van 15 minuten, gesprek met kinderarts en 
www.watdrinkjij.nl met pedagogisch medewerker; NSCK 
vragenlijst; het geeft een indruk over risicofactoren

 2-3 weken later: gesprek met kinderarts ( niet beschuldigend)
 Nog eens doornemen waarom het zover heeft kunnen komen; 

aan de hand van wat er gebeurd is, de ernst bespreken ( korte 
termijn: hele stofwisseling in de war ( lage temperatuur, 
verzuring, onbalans zouten, onregelmatige hartslag, soms 
stoppen met ademen; soms ernstige ongelukken; te ver met seks 
( m.n. de meisjes); lange termijn: hersenschade ( m.n. 
concentratiestoornissen en problemen met korte 
termijngeheugen; ik laat plaatjes zien) ; wat wil je worden en 
gaat dat lukken?

 Jongere in het midden, ernaast beide ouders
 Een vorm van motivational interviewing

http://www.watdrinkjij.nl/


 Jongeren schamen zich; soms weerstand bij ouders ( 
stimuleren dat beide ouders komen)

 Ik begin vaak met: ik ben arts, ik ben niet je vader
 Mijn doel: ouders ondersteunen in hun opvoedingstaak
 Ik spreek de jongere aan en probeer dat hij/zij een besluit 

neemt ( het liefst: helemaal geen alcohol tot leeftijd van 18 
jaar; of: maximaal zoveel per avond; te veel is: > 5 EH per 
avond eens per maand)

 Ouders zijn vaak te goed van vertrouwen ( jongere blijkt 
meer en vaker te ver te zijn gegaan dan de ouders denken 
of weten)

 Bijna alles hangt af van welk gezag de ouder bij het kind 
heeft

 Tip: positieve beloning: als tot 18e jaar geen alcohol, dan… 
als contract; zie Alcoholvrije puber, van Nico vd Lely e.a.)



 Herhalingsrisico: 3 vs 65% zonder natraject
 Eindhoven: 2/3 overkomt hen min of meer, bij 

1/3 risicofactoren
 Beloningscentrum in hersenen: smaakt naar meer 

( “wake-up call)
 Risicofactoren onderscheiden:
◦ Ouders gescheiden
◦ ADHD met/zonder Methylfenidaat
◦ Autisme
◦ Depressie
◦ Andere middelen gebruik? ( is gecheckt bij opname)
◦ “raar” tijdstip ( b.v. overdag ipv ‘s nachts)
◦ Alcoholisme bij 1e graads familieleden



 Wel/geen straf?
 Aan jongere: kun je nee zeggen?
 Jongeren hebben het hoogste risicozoekend gedrag van 

hun hele leven
 Puberparadox: een jongere weet dat alcohol slecht is en 

toch doet hij het
 Bij ouders “leren drinken” is achterhaald
 Welk voorbeeld geven de ouders? ( bv bij avondeten, 

feestjes?)
 Het in bezit hebben van alcohol < 18 jaar is strafbaar
 Beter is: < 21 jaar geen alcohol ( vgl VS 21 jaar of 

Noorwegen : 20 jaar voor sterke drank)
 Risico’s komende tijd? ( met vrienden op vakantie na het 

eindexamen? Carnaval? Koningsdag? Festivals?)
 Risico van combinatie alcohol met energiedrankje? 



 Afhankelijk van wat ouders willen ( in Eindhoven): 
afspraak bij psycholoog ( tenzij risicofactoren; 
dan zo wie zo); is mede uit nood geboren door 
het enorme aantal jongeren en geen financiering 
voor de psycholoog

 Na 6 maanden: weer gesprek met kinderarts
◦ Hoe gaat het op school? ( concentratie, korte termijn 

geheugen?)

◦ Aan afspraken gehouden?

◦ Ervaring: deze afspraak wordt vaak vergeten; ik bel dan 
een van de ouders op met de vraag hoe het gegaan is





1. Flauwvallen bij alcoholvergiftiging

2. Tijdelijke hersenfunctie stoornis door te veel 
alcohol

3. Geheugenverlies tgv overmatig 
alcoholgebruik



Antwoord: 2

Bij overmatig alcoholgebruik wordt in de 
hippocampus het korte termijn geheugen niet 
geschakeld naar het lange termijn geheugen.

De volgende dag weet je niet meer wat de avond 
tevoren is gebeurd. Je bent een stuk van de film 
kwijt.



1. In een standaardglas bier, wijn of sterke 
drank zit evenveel alcohol

2. In wodka, omdat het sterke drank is

3. In bier, omdat een bierglas veel groter is 
dan een borrelglaasje



Antwoord: 1

In een standaardglas bier, wijn of sterke drank zit evenveel 
alcohol. De percentages alcohol verschillen, maar de glazen 
zijn daarop aangepast. In bier zit ongeveer 5% alcohol, in wijn 
zo’n 12% en sterke drank bevat gemiddeld 35% alcohol.

Voor mixdrankjes ligt het anders: er zit evenveel alcohol in 4 
flesjes mixdrank als in 5 glazen bier.



1. O,5 uur

2. 1 tot 1,5 uur

3. Ligt eraan hoe goed je lichaam tegen 
alcohol kan



Antwoord: 2
Alcohol wordt vnl uitgescheiden in de lever, die zo’n 7-8 gram 

alcohol per uur kan afbreken. Een standaardglas bier, wijn en 
sterke drank bevat ongeveer 10-12 gram pure alcohol. Het 
lichaam heeft dus 1-1½  uur nodig om de alcohol in 1 glas 
bier af te breken.

Het lichaam went aan alcohol, waardoor men steeds meer nodig 
heeft voor hetzelfde effect. Het lijkt of de lever alcohol sneller 
afbreekt en men dus minder dronken is, maar dat is niet zo. 
Een lichaam kan nooit “goed” tegen drank.



1. De lever stopt na ongeveer 10 glazen met 
de afbraak van alcohol

2. In verband met een  mogelijke 
ademhalings- of hartstilstand 

3. Kans op een maagbloeding



Antwoord: 2

Bij meer dan 4 promille alcohol in je bloed 
(meer dan 20 glazen) wordt de kans op 
bewusteloosheid erg groot, met direct 
levensgevaar. Alcohol heeft een dempende 
werking op het CZS, met effect op het 
ademhalingscentrum en het hart.



1. Goed eten voor of tijdens het stappen

2. Na het eten veel bewegen (fietsen en zo)

3. Geen van bovenstaande helpt



Antwoord: 3

Alcohol wordt door het lichaam enkel en alleen 
afgebroken door de lever. Deze kan de alcohol maar 
op één snelheid afbreken: 1-1 ½ uur. Bij hard fietsen 
lijkt het of men sneller nuchter is, maar door productie 
van adrenaline verdwijnt de alcoholverdoving wat naar 
de achtergrond.

Ook eten geeft een goed gevuld gevoel na het drinken. 
Het zorgt ervoor dat de alcohol meer geleidelijk in het 
bloed wordt opgenomen, maar het wordt niet sneller 
afgebroken.



1. Na 2 glazen

2. Na 10 glazen

3. Verschilt per persoon; ligt eraan hoe goed je 
tegen alcohol kunt



Antwoord: 1

Alcohol is een verdovend middel en verdooft 
alle onderdelen van het lichaam vanaf het 
eerste glas. Dit merkt men als eerste aan het 
CZS: men raakt losser in doen en laten.

Maar ook het vermogen tot beoordelen van 
situaties en het reactievermogen neemt af al 
vanaf 2 glazen.



1. Mannen krijgen eerder een erectie

2. Vrouwen krijgen minder zin in seks

3. Mannen en vrouwen vrijen eerder onveilig



Antwoord: 3

Onder invloed van alcohol schatten zowel mannen 
als vrouwen de risico’s van onveilig vrijen vaak 
lager in. Als met name jongeren veel alcohol 
drinken, wordt er vaker zonder condoom 
gevreeën> Hierdoor wordt de kans dat je Aids of 
een andere seksueel overdraagbare aandoening 
(soa) oploopt, vergroot.



1. 1 keer per week 6 glazen of meer op 1 
avond

2. 1 keer per week 8 glazen of meer op 1 
avond

3. 1 keer per week 10 glazen of meer per week 
op een avond



Antwoord: 1

Uit recent onderzoek blijkt, dat het drinken van 6 
glazen per avond of meer, nadelige gevolgen heeft 
voor de gezondheid op langere termijn. De kans op 
hart- en vaatziekten, kanker, zenuwaandoeningen 
en maag- en darmaandoeningen neemt dan toe.







 Met de huidige medische kennis is het 
absoluut niet te verdedigen dat jongeren< 18 
jaar alcohol krijgen ( beter: 21 jaar)

 Ouders hebben meer invloed op het 
drinkgedrag van hun jongere dan ze denken

 Ouders mogen weer normeren
 “it takes a village to raise a child”; zowel 

ouders, school, overheid, supermarkten, 
horeca, sportkantines, alcoholindustrie met tv 
spots, media, enz. dienen hun steentje bij te 
dragen


