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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.
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4. <18 jaar geen alcohol is veel duidelijker.
5. 75% van de landen van de EU heeft als
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<21)
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Hersenactiviteit tijdens een geheugentaak

De oplichtende delen geven hersenactiviteit weer. Bij de niet-drinker
is meer hersenactiviteit waarneembaar.
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1. Flauwvallen bij alcoholvergiftiging
2. Tijdelijke hersenfunctie stoornis door te veel

alcohol
3. Geheugenverlies tgv overmatig
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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.
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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
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Antwoord: 1
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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.
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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.
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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
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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.
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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.
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Antwoord: 3
Jongeren die agressief worden tijdens het uitgaan, blijken

meestal te behoren tot de groep stevige drinkers. Uit recent
onderzoek blijkt dat 86%van de jongeren die bij
uitgaansgeweld betrokken zijn, onder invloed is van alcohol,
14% onder invloed van alcohol en drugs en 0% onder invloed
van alleen drugs. Meer dan de helft van de jongeren vindt
alcohol dan ook de belangrijkste oorzaak van agressief
gedrag.
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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.
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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.
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 <1 uur resorptie in maag en dunne darm
 Lever zet ethanol om tot acetaat
 Vorming van zure metabolieten (ß-OH

boterzuur en melkzuur  metabole acidose)
 T.g.v. ↑ renale uitscheiding van K bij

metabole acidose kan hypokaliëmie ontstaan
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 Toxische effecten vanaf plasmaconcentratie van
0,5-1‰ (120 ml sterke drank van 30% bij iemand
van 40 kg)

 Bij jongeren verschijnselen bij lagere alcohol‰ dan
bij volwassenen t.g.v. kleiner extracellulair volume

 Individuele factoren (geslacht, medicijnen zoals
PCM en de ‘pil’, tolerantie bij regelmatig
alcoholgebruik, preëxistente leverziekte,
gelijktijdig drugsgebruik)
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Promillage

< 1.5 ‰ Mild

1.5-2.5 ‰ Matig

 Toegestane grens in verkeer:
0,5‰

 (beginnende bestuurders 0,2‰)

1.5-2.5 ‰ Matig

> 2.5 ‰ Ernstig



 Wat zijn de korte termijn effecten
van te veel alcohol?

 Wat zijn de lange termijn effecten
van te veel alcohol?



Korte termijn effecten:
 Black out
 Alcohol verstoort doorgave van

prikkels
 Alcoholvergiftiging
 Binge drinken
 Ongelukken
 Drinkende jongeren vaker

seksueel actief/onveilige
seks/verkrachting
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 Gevolgen alcoholvergiftiging:
◦ Oppervlakkige ademhaling
◦ Lagere bloedsuikers
◦ Verzuring van het lichaam
◦ Ondertemperatuur
◦ Bewusteloos ged. een aantal uren
◦ Kater de volgende dag
◦ Evt. hartritmestoornissen
◦ Enz.
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voedingsstoffen
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A. Klopt. Er is een overgangsperiode om
jongeren aan de nieuwe wet te laten wennen.

B. Klopt niet. De wet is bedoeld om alle
jongeren <18 jaar te beschermen, hoe
eerder hoe beter.

C. Inderdaad. Gemeentes hebben zeker 2 jaar
nodig om de wet te kunnen handhaven.
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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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A. … hem niet binnenlaten. Hij kotst maar op
de stoep en je ziet hem morgen wel weer.

B. … handelen naar de afspraken die jullie
samen in het contract hebben vastgelegd.

C. … je niet zo druk maken. Een flinke kater is
een goede les, van fouten leert je kind.
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A. … zeg je maar niks tegen die ouder.
Commentaar leveren op andermans
opvoeding is zo lastig.

B. … zeg je niks, omdat je daarmee de
vriendschap en het vertrouwen van jouw
kind schaadt.

C. … ga je het gesprek aan met dat kind en leg
je uit dat je je zorgen om hem/haar bij de
ouders gaat melden.
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A. … dan mag je kind sowieso niet daar
naartoe. Je stuurt hem ook niet naar een
drugsparty.

B. … dan hoop je maar dat alles goed gaat. Die
ouders zullen toch ook de beste bedoelingen
hebben, hoop je.

C. … ben je blij dat je goede afspraken hebt
gemaakt met je kind, en zorg je dat je
wakker bent als je kind thuiskomt.
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( ik las een duidelijk beleid tav niet roken op
de website)



 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

 “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
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