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Iedereen komt wel eens in aanraking met drugs. Misschien heb 
je vrienden met een zoon die soms een joint rookt. In je familie 
is er misschien iemand die problemen heeft met alcohol. Je kent 
iemand die wil stoppen met roken. Zelf neem je af en toe een 
pijnstiller. Of misschien heb je al eens een slaappil genomen? 
Wat doen die middelen met jou?

iNTroducTie

✖	 Stimulerende drugs	(speed,	cocaïne,	khat,	…)	peppen	je	op.	Mensen	
nemen	deze	drugs	om	langer	te	kunnen	dansen,	sporten,	werken,	…	Ze	
voelen	zich	minder	snel	moe.	De	hartslag	versnelt.

✖	 Verdovende drugs	(alcohol,	slaapmiddelen,	pijnstillers,	heroïne,	…)	
geven	een	gevoel	van	rust.	Angst	en	pijn	voel	je	minder	erg.	De	hartslag	
vertraagt.	

✖	 Door	hallucinogenen	(xtc,	lsd,	…)	ga	je	de	wereld	heel	anders	zien,		
voelen	en	horen.	Ook	gevoelens	worden	anders	ingeschat.	Je	wordt	
bijvoorbeeld	kwaad	of	blij	om	iets	wat	er	niet	is.	

Sommige	drugs	geven	meerdere	van	deze	drie	effecten	door	elkaar.	Dat	is	bijvoorbeeld	
zo	bij	xtc	(hallucinogeen	en	stimulerend).	

De	ene	drug	kan	dus	heel	andere	effecten	hebben	dan	de	andere.	Maar	sommige	
dingen	zijn	wel	voor	alle	drugs	hetzelfde.	Zo	kan	bij	alle	drugs	de	drang	ontstaan	dat	je	
het	effect	steeds	vaker	wil	voelen.	Je	wil	dus	vaker	gebruiken.	Bij	sommige	drugs	heb	je	
ook	steeds	meer	nodig	om	hetzelfde	effect	te	krijgen.	Wie	die	drang	voelt	om	opnieuw	
te	gebruiken,	is	geestelijk	verslaafd.	Dat	kan	met	alle	drugs	gebeuren,	en	zelfs	met	
bepaald	gedrag,	zoals	gokken	of	gamen.	Aan	sommige	drugs	kan	je	ook	lichamelijk	
verslaafd	raken.	Dan	word	je	ziek	als	je	niet	regelmatig	gebruikt	of	als	je	stopt.

Drugs	kunnen	op	drie manieren	werken:	
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ik rook sigaretten: daar heeft toch niemand in mijn 
omgeving last van?

Effect  In	tabak	zit	de	stof	
nicotine.	Door	die	stof	krijg	je	
na	het	roken	eerst	een	rustig	
en	ontspannen	gevoel.	Na	
een	tijdje	gaat	de	nicotine	
uit	je	lijf.	Dan	begin	je	je	net	
onrustig	en	ongemakkelijk	te	
voelen.	Wat	wil	je	dan?	Een	
nieuwe	sigaret!	Je	lichaam	is	
dan	verslaafd	aan	de	nicotine.	
Daarnaast	kan	roken	ook	een	
gewoonte	worden.	Dan	voel	
je	in	bepaalde	situaties	de	
drang	om	te	roken.	Je	steekt	
bijvoorbeeld	steeds	een	siga-
ret	op	als	je	op	de	bus	wacht,	
tijdens	een	avondje	uit,	voor	
het	slapen,	…

Risico  Nicotine	werkt	
heel	snel	verslavend.	Stoppen	
met	roken	is	dus	niet	mak-
kelijk.	Verslaafd	zijn	aan	tabak	
is	een	dure	gewoonte.	Roken	
zorgt	ook	voor	een	vieze	geur	
en	een	slechte	adem.	Het	
vermindert	de	conditie.	Rook	
je	regelmatig,	dan	loop	je	een	
groter	risico	op	ernstige	ziek-
tes.	Bijvoorbeeld	longkanker,	
bronchitis	of	hartfalen.

Roken	als	je	zwanger	bent	is	
zeer	schadelijk	voor	je	onge-
boren	kind.

✖

De wet  In	België	is		
het	verboden	tabak	te	
verkopen	aan	wie	jonger	
is	dan	16.	Het	is	ook	
verboden	om	te	roken	op	
openbare	plaatsen.	Zo		
mag	je	niet	roken	in	trei-
nen,	bussen,	vliegtuigen,		
restaurants,	cafés,	scholen	
en	op	het	werk.

Toch	wel.	Tabak	verschilt	daarin	van	de	meeste	andere	drugs.	De	rook	is	
niet	alleen	schadelijk	voor	je	eigen	lichaam.	Ook	voor	de	gezondheid	van	
de	mensen	om	je	heen	is	het	niet	goed.	Ook	zij	ademen	de	rook	in.	Vooral	
kinderen	en	zwangere	vrouwen	zijn	hier	gevoelig	voor.



✖ Mijn man drinkt af en toe bier. in een glas bier 
zit toch minder alcohol dan in een glas whisky?
Nee,	er	is	geen	verschil	als	je	schenkt	in	het	juiste	glas.	Bier	in	
een	bierglas,	whisky	in	een	whiskyglas,	wijn	in	een	wijnglas:	er	zit	
telkens	evenveel	alcohol	in.	Er	zijn	twee	uitzonderingen.	Speciale	
bieren	bevatten	meer	alcohol.	En	thuis	worden	de	glazen	voller	
geschonken	dan	op	café.

alcohol

Effect  Alcohol	verdooft	
de	hersenen.	Een	paar	glazen	
alcohol	maken	je	vrolijk	en	
ontspannen.	Je	bent	zekerder	
van	jezelf.	Je	praat	mak-
kelijker.	Drink	je	meer,	dan	
ga	je	minder	goed	opletten.	
Je	reageert	trager.	Je	neemt	
misschien	verkeerde	beslis-
singen.	Nog	meer	alcohol	en	
ook	stappen,	kijken	of	praten	
wordt	moeilijker.	Je	emoties	
kunnen	snel	veranderen.	

Ouderen	en	vrouwen	kunnen	
minder	goed	tegen	alcohol.

Risico  Als	je	veel	alcohol	
drinkt,	kan	je	de	volgende	dag	
last	hebben	van	een	kater.	
Je	hebt	hoofdpijn.	Je	voelt	je	
misselijk.	Soms	herinner	je	je	
niet	meer	wat	er	gebeurd	is.	

Als	je	dronken	bent,	neem	je	
meer	risico’s.	Je	kan	snel-
ler	agressief	worden	en	let	
minder	goed	op.	Het	is	dan	
gevaarlijk	om	met	de	auto	te	
rijden	of	te	werken.	

Alcohol	en	andere	drugs	
combineren	is	gevaarlijk.

De wet  Het	is	verboden	alcohol	te	schenken,	verkopen	of	aan	te	bieden	aan	jongeren	onder	
de	16	jaar.	Bier	en	wijn	mogen	vanaf	16	jaar.	Sterkedrank	zoals	whisky,	rum,	wodka,	…	mag	pas	
vanaf	18	jaar.

Als	je	vaak	of	veel	alcohol	
drinkt,	tast	dit	je	hele	
lichaam	aan.	Het	is	slecht	
voor	je	lever,	je	hersenen	en	
je	hart.	Je	hebt	meer	kans	
op	kanker.	Je	kan	lichame-
lijk	en	geestelijk	verslaafd	
worden.	

Alcohol	drinken	als	je	
zwanger	bent	is	slecht	voor	
je	ongeboren	kind.	Ook	
wanneer	je	borstvoeding	
geeft,	drink	je	beter	niet.



Medicatie

ik vertel mijn vriendin dat ik last heb van 
stress. Ze geeft mij een pilletje dat haar 
geholpen heeft tegen stress. Zal ik mij nu 
meer op mijn gemak voelen?

Effect  Sommige	medicij-
nen	werken	op	je	geest.	Denk	
maar	aan	slaap-	en	kalme-
ringsmiddelen,	antidepressiva	
en	pijnstillers.	Ze	bestaan	als	
pil,	poeder,	capsule,	vloeistof	
of	verstuiver.	Sommige	medi-
catie	verdooft,	andere	geeft	je	
energie.	Ze	worden	gebruikt	
voor	gezondheidsproblemen	
zoals	slecht	slapen,	angst,	
depressie	en	pijn.	Slaapmid-
delen	kunnen	helpen	om	te	
slapen.	Kalmeringsmiddelen	
verminderen	gevoelens	van	
angst,	stress	en	piekeren.	
Pijnstillers	verzachten	plotse	
of	langdurende	pijn.

Risico  Medicatie	lost	
vaak	de	oorzaak	van	proble-
men	niet	op.	Het	vermindert	
enkel	de	symptomen.	Medica-
tie	is	dus	niet	altijd	de	beste	
oplossing.	Bekijk	samen	met	
je	dokter	of	er	andere	oplos-
singen	zijn.	Misschien	helpt	
anders	eten	of	meer	bewegen.	
Misschien	helpt	therapie.

Als	je	te	veel	en	te	vaak	ge-
bruikt,	kan	je	aan	veel	soorten	
medicatie	verslaafd	raken.	Je	
hebt	dan	het	gevoel	dat	je	niet	
meer	zonder	kan.	Je	kan	je	
slecht	voelen	als	je	ermee	stopt.	

Elk	geneesmiddel	kan	ook	
bijwerkingen	hebben.	

Medicijnen	op	internet	of	op	
straat	kopen	is	gevaarlijk.	Je	
weet	nooit	zeker	wat	er	alle-
maal	in	zit.	Koop	ze	dus	altijd	
in	de	apotheek.

✖

Jij	en	je	vriendin	hebben	dezelfde	klacht,	maar	misschien	is	de	oorzaak	
anders.	En	dan	moet	die	klacht	ook	anders	behandeld	worden.	De	dokter	
kan	zien	wat	de	juiste	oorzaak	van	je	probleem	is.	Zo	kan	hij	je	de	beste	
behandeling	geven.	Ga	dus	steeds	naar	de	dokter	voor	je	medicatie.

De wet  Slaap-	en	
kalmeringsmiddelen,	
antidepressiva	en	zwaar-
dere	pijnstillers	kan	je	niet	
zomaar	kopen.	Je	krijgt	ze	
enkel	bij	de	apotheker,	en	
dan	nog	alleen	met	een	
doktersvoorschrift.	Elk	
geneesmiddel	moet	een	
bijsluiter	hebben.	Die	legt	
in	begrijpbare	taal	uit	hoe	
je	het	moet	gebruiken.	
Respecteer	het	advies	van	
je	dokter	en	apotheker.



Effect  Je	wordt	ontspan-
nen	en	rustig.	Je	voelt	de	
dingen	anders	aan.	Kleuren	
worden	intenser,	muziek	
mooier.	Cannabis	versterkt		je	
stemming,	ook	als	je	je	niet	
goed	voelt.	

Als	je	een	joint	rookt,	heb	je	
meer	zin	om	te	eten	en	gaat	
je	hart	sneller	slaan.	Je	armen	
en	benen	voelen	zwaar	aan.	
Je	ogen	worden	rood.	De	
effecten	duren	twee	tot	vier	
uur.	Sommige	mensen	doen	
cannabis	in	eten	of	drinken.	
Dan	duren	de	effecten	soms	
dubbel	zo	lang,	maar	ze	zijn	
dan	ook	onvoorspelbaarder	
omdat	je	niet	goed	weet	
hoeveel	je	binnen	hebt.

Risico  Je	vergeet	soms	
dingen	die	je	net	gedaan	hebt.	
Cannabis	en	studeren	gaan	
dus	niet	samen.	Cannabis	
roken	verslapt	de	aandacht.	
Dat	is	gevaarlijk	als	je	moet	
werken	of	een	voertuig	of	
machine	bestuurt.	

Cannabis	wordt	in	België	vaak	
gerookt	in	een	joint.	In	zo’n	
joint	zit	ook	tabak.	Je	krijgt	
meer	teer	binnen	dan	bij	een	
sigaret.	Dit	is	schadelijk	voor	
de	longen.	Je	kan	door	de	joint	
verslaafd	raken	aan	tabak.	

Soms	zijn	de	effecten	ook	
anders	dan	je	verwachtte.	Je	
voelt	je	dan	ziek	of	angstig.	Als	
je	vaak	cannabis	gebruikt,	kan	

De wet  Cannabis	is	illegaal.	Het	gebruiken,	bezitten	en	verkopen	is	strafbaar.		
Voor	+18-jarigen	die	een	kleine	hoeveelheid	cannabis	voor	eigen	gebruik	op	zak	hebben	of	
gebruiken,	is	de	politie	soms	minder	streng.	Daarom	denken	sommige	mensen	dat	cannabis	
in	België	toegelaten	is.	Maar	dat	is	dus	fout.

je	prikkelbaar	worden.	Je	
slaapt	ook	slecht.	

Het	is	geen	middeltje	om	
je	problemen	te	vergeten.	
Het	lijkt	of	je	je	beter	voelt,	
maar	na	een	tijd	merk	je	dat	
er	niet	veel	veranderd	is.	Je	
wordt	er	suf	van.	Ondertus-
sen	kunnen	de	problemen	
erger	worden.	

helpen de joints die mijn vriend rookt echt 
tegen de stress?

cannabis 
(hasj/marihuana)

Die	joints	ontspannen	heel	even,	maar	nemen	de	proble-
men	niet	weg.	Cannabis	versterkt	ook	de	stemming	van	het	
moment.	Als	je	vriend	zich	niet	goed	voelt,	gaat	hij	zich	nog	
slechter	voelen.

✖



speed  
     cocaïne 

&

kan je met speed en cocaïne zonder problemen langer feesten? 
✖

Effect  Stimulerende	drugs	
geven	enorm	veel	energie.	Je	
bent	minder	moe	en	hebt	zin	
om	door	te	gaan.	Stimule-
rende	middelen	verhogen	
je	hartslag.	Je	krijgt	minder	
honger	en	voelt	je	niet	moe.	Je	
voelt	je	heel	erg	blij.	Het	lijkt	
alsof	je	meer	dingen	tegelijk	
aankan.	Je	voelt	je	zelfzeker	
en	praat	veel.	

Risico  Tijdens	het	gebruik	
kan	je	last	krijgen	van	hoofd-
pijn,	buikpijn,	een	verhoogde	
lichaamstemperatuur,	hart-
kloppingen,	hyperventilatie	
en	spierkrampen.	

De	extra	energie	komt	niet	uit	
de	drug,	maar	uit	je	lichaam.	
Daarom	ben	je	na	het	gebruik	
extra	moe.	Je	hebt	geen	zin	
meer	om	iets	te	doen.	

Speed	en	cocaïne	worden	
in	illegale	labo’s	gemaakt.	
Bovendien	weet	je	bij	illegale	
drugs	nooit	zeker	wat	er	juist	
in	zit.	Dat	maakt	het	risico	
nog	groter.	

Het	effect	van	stimulerende	
drugs	is	vaak	sterk.	Je	kan	er	
snel	verslaafd	aan	raken.

De wet 		
Speed	en	cocaïne	zijn	illegaal.	
Deze	drugs	gebruiken,	bezit-
ten	of	verkopen	is	strafbaar.

Speed	en	cocaïne	zijn	stimulerende	middelen.	Meestal	zijn	het	poeders	die	opgesnoven	worden.		
Maar	er	bestaat	ook	speed	en	cocaïne	die	gerookt	wordt.	Ze	geven	je	even	het	gevoel	dat	je	veel		
energie	hebt.	Als	ze	uitgewerkt	zijn,	ben	je	uitgeput.	Dan	heb	je	geen	zin	meer	om	verder	te	feesten.

De	zin	om	opnieuw	te	
gebruiken	kan	heel	groot	
worden.	Het	wordt	na	een	tijd	
erg	moeilijk	om	zonder	deze	
drugs	verder	te	kunnen.	Als	
je	erin	slaagt	om	te	stoppen,	
blijft	het	ook	moeilijk	om	niet	
opnieuw	te	beginnen.



energiedranken

Mogen mijn kinderen energiedranken drinken?
✖

In	een	energiedrank	zit	onder	andere	suiker	en	cafeïne	(zit	ook	in		
koffie).	Er	zit	evenveel	cafeïne	in	één	blikje	energiedrank	als	in	één		
of	twee	koppen	sterke	koffie.	Laat	je	jouw	kind	al	koffie	drinken?		
Bovendien	zit	in	een	energiedrank	evenveel	suiker	als	in	cola.

Effect  Na	een	energie-
drankje	voel	je	je	minder	moe.	
Toch	nemen	energiedranken	
de	vermoeidheid	niet	weg.	
Het	is	een	vals	gevoel	van	
fitheid.

Risico  Als	je	energiedran-
ken	drinkt,	gaat	je	hart	sneller	
slaan,	kan	je	moeilijk	slapen	
en	kan	je	snel	boos	worden	of	
lichtgeraakt	zijn.

Net	als	wanneer	je	teveel		
koffie	drinkt.

Omdat	er	vaak	veel	suiker	
in	zit,	kan	je	verdikken	en	
slechte	tanden	krijgen.	Een	
energiedrank	is	geen	sport-
drank.	Tijdens	het	sporten	
drink	je	best	water.	Energie-
dranken	en	alcohol	samen	
drinken	is	gevaarlijk.	Je	denkt	
dan	dat	je	minder	alcohol	
gedronken	hebt	dan	het	geval	
is.	Je	beseft	dus	minder	snel	
dat	je	dronken	bent.	Je	bent	
ook	erg	zeker	van	jezelf.	Dat	
kan	leiden	tot	gevaarlijke	
situaties.

De wet   
Energiedranken	verkopen	
en	drinken	is	in	België	
toegelaten.	



als ik gok, hoeveel kans heb ik 
dan dat ik win?

gokken

Gokken	is	spelen	met	geld.	Je	kan	geld	winnen	of	
verliezen.	Of	je	wint	of	verliest,	is	puur	toeval.	Je	kan	
er	dus	zelf	niets	aan	doen.	De	kans	om	te	winnen	is	
sowieso	kleiner	dan	om	te	verliezen.

✖

De wet  Gokken	mag	in	België,	maar	er	zijn	strenge	regels.	Het	mag	enkel	in	een	beperkt	
aantal	zaken	die	hiervoor	een	vergunning	hebben.	Casino’s,	speelautomatenhallen	en	gok-
sites	zijn	enkel	toegankelijk	voor	+21-jarigen.	In	wedkantoren	en	cafés	met	speelautomaten	
mag	je	gokken	vanaf	18	jaar.	Deelnemen	aan	loterijen	mag	je	ook	pas	vanaf	18	jaar.

Mensen	kunnen	zich	beschermen	tegen	gokken	door	zichzelf	de	toegang	te	laten	verbieden	
tot	casino’s,	speelautomatenhallen	en	online	kansspelen.

Effect  Dat	je	(veel)	geld	
kan	winnen	of	verliezen,	
maakt	gokken	erg	spannend.	
Dat	zorgt	voor	een	gevoel	van	
opwinding.	Hoe	meer	je	inzet,	
hoe	spannender.	Gokken	kan	
zo	voor	een	roes	zorgen.	

Risico  Je	kan	geestelijk	
verslaafd	worden	aan	gokken	
en	aan	de	spanning	die	je	
erbij	voelt.	

Je	verliest	dan	de	controle	
over	je	spelgedrag.	Zo	kan	je	
geldproblemen	krijgen.	En	dat	
kan	leiden	tot	problemen	in	

je	relaties,	op	je	werk	en	met	
je	gezondheid.	Gokkers	met	
schulden	hopen	vaak	dat	ze	
hun	schulden	kunnen	oplos-
sen	door	nog	meer	te	gokken.	
Zo	komen	ze	nog	meer	in	de	
problemen,	want	ze	lijden	
meer	verlies.



In	beide	situaties	spreken	we	van	problematisch	gebruik.	
Herken	je	jezelf	of	iemand	uit	je	omgeving	hierin,	dan	kun	je	
best	hulp	zoeken.	

Als	eerste	en	belangrijkste	stap:	praat	over	tabak,	alcohol,	
medicatie	en	drugs.	Dat	kan	met	je	vrienden,	familie	of	dokter.	
Iedereen	wil	wel	eens	goede	raad	of	wil	dat	iemand	luistert	
naar	zijn	zorgen.	Wacht	niet	te	lang	om	hulp	te	zoeken.

Je	kan	ook	professionele	hulp	vragen.

✖	 “Mijn zoon praat met zijn vrienden over 
cannabis. Ik maak mij zorgen. Ik weet ook 
zo weinig over drugs. Gelukkig krijg ik 
aan de telefoon antwoord op mijn vragen: 
gemakkelijk en snel.”		
(een	bezorgde	vader	die	De	DrugLijn	belde)

✖	 “Ik wil mijn vriendinnen niet altijd lastig 
vallen met de verslaving van mijn zoon.  
Nu kan ik mijn verhaal kwijt. Mijn dokter 
denkt samen met mij na hoe ik mijn zoon 
kan overtuigen om zijn leven te veranderen. 
Dat lucht op!”		
(een	moeder	van	een	jonge	druggebruiker)

✖	 “Jarenlang heb ik alcohol gedronken om 
me beter te voelen. Uiteindelijk had ik er 
geen controle meer over. Het werd steeds 
meer. Met de steun van een psycholoog 
vind ik de weg naar een beter leven.”		
(een	alleenstaande	vrouw)

iedereen die ik ken, drinkt alcohol. ik ken ook 
mensen die cannabis roken. dat is toch geen 
probleem?

✖	 Sommige	mensen	gebruiken	te	veel	of	te	
vaak.	Ze	brengen	daardoor	hun	eigen	veilig-
heid	en	die	van	anderen	in	gevaar.	Denk	maar	
aan	verkeersongevallen,	vechtpartijen,	…

✖	 Bij	sommigen		leidt	het	ook	tot	een	verslaving.	
Dit	kan	zorgen	voor	ernstige	problemen	met	je	
gezondheid.	Het	kan	ook	leiden	tot	financiële	
en	relatieproblemen,	problemen	op	het	werk,	
op	school,	…
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✖

Toch	lukt	dat	niet	bij	iedereen.	Sommigen	kunnen	
niet	stoppen	bij	af	en	toe	een	glas	bier	of	bij	die	
ene	sigaret	voor	de	gezelligheid.	

De	meeste	mensen	gebruiken	ooit	wel	eens	een	drug.	Denk	maar	
aan	de	mensen	die	alcohol	drinken,	sigaretten	roken	of	pijnstil-
lers	slikken.	De	meeste	mensen	doen	dat	om	er	iets	positiefs	
uit	te	halen.	Ze	doen	het	bijvoorbeeld	voor	de	gezelligheid	met	
vrienden.	De	meesten	van	hen	brengen	zichzelf	of	anderen	niet	
in	de	problemen.



 

Tabakstop			
0800/111.00	 	
http://www.tabakstop.be/

➜ Nederlands, Frans en Engels 

Heb	je	vragen	over	tabak	dan	kan	je	bellen	of	mailen.	

Dat	kan	anoniem:	je	hoeft	je	naam	niet	te	vertellen.

Je	kan	met	je	vragen	over	drugs, alcohol, medicatie of gokken	bellen	of	
mailen.	

Dat	kan	anoniem:	je	hoeft	je	naam	niet	te	vertellen.

De	DrugLijn				
078/15.10.20	 		
www.druglijn.be

➜ Nederlands en Engels

Infor-Drogues			
02/227.52.52			
www.infor-drogues.be

➜ Frans

Heb	je	vragen	bij	je	eigen druggebruik	of	dat	van iemand uit je omgeving?	

Dan	kan	je	een	afspraak	maken	bij	een	professionele	hulpverlener.	Hulpverleners	hebben	
beroepsgeheim:	wat	je	hen	vertelt,	wordt	niet	verder	gezegd.	Dit	kan	bijvoorbeeld	bij	een	
Centrum	Geestelijke	Gezondheidszorg	(CGG)	in	je	buurt.	

Soms	is	een	opname	nodig	om	van	een	verslaving	te	herstellen.	Er	zijn	gespecialiseerde	
ziekenhuizen	of	organisaties	waar	je		een	tijdje	verblijft.	Ook	na	een	opname	volgt	meestal	
nog	professionele	hulp.


