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Neemt u wel eens een biertje? Weet u wat paddo’s zijn? Rookt u wel eens? 

Gaat u op een verstandige manier om met hasj of wiet? Vaak begint het 

gebruik van alcohol, drugs of gokken met experimenteren. U kunt 

experimenteren met van alles: met uiterlijk, reizen, sporten, muziek, 

seksualiteit, roken, drinken, gokken en wellicht ook met drugs. 

Bij sommige experimenten loopt u echter meer risico dan bij andere. 

De invloed van vrienden en vriendinnen

Experimenteren gebeurt uit nieuwsgierigheid. Vrienden en vriendinnen 

kunnen daar vaak een grote invloed op hebben. Worden er in de groep waar 

u bij hoort of bij wilt horen genotmiddelen gebruikt, dan is het mogelijk dat 

u met ze mee ‘moet’ doen om erbij te horen. Vrienden of vriendinnen kunnen 

u onder druk zetten om het ook eens een keer te proberen. Wilt u of moet u? 

In hoeverre u daarin mee wilt gaan, moet u helemaal zelf weten. Belangrijk 

is dat u goed beseft wat de risico’s zijn als u een bepaald genotmiddel, zoals 

wiet, alcohol of tabak, gebruikt. Uiteindelijk is het zo dat als u geen risico 

wilt lopen u helemaal geen alcohol of drugs moet gebruiken!

Gewoonte 

Na verloop van tijd kan experimenteren overgaan in een gewoonte. U gebruikt 

dan iets zonder erbij na te denken. Bij veel middelen speelt mee dat u steeds meer 

nodig hebt om het gewenste effect te bereiken. U kunt daardoor afhankelijk 

worden van een middel zonder dat u dat in de gaten hebt. 

 
Verslaving

Op het moment dat u merkt dat het leven een stuk minder leuk is zonder een 

bepaald middel, hebt u de fase van verslaving bereikt. Bij verslaving denkt u 

misschien alleen aan heftige middelen, zoals bijvoorbeeld heroïne of aan de junks 

rond het Centraal Station in Amsterdam. Verslaving komt men echter overal 

tegen. Men kan overmatig alcohol drinken, verslaafd raken aan roken, XTC, 

gokken, tv, eten of slaaptabletten. Als u met regelmaat teveel gebruikt, dan kunt u 

sterk afhankelijk worden van een genotmiddel.

Wilt u meer weten?

Wilt u weten wat de effecten zijn op uw gezondheid en op uw gedrag? Vraagt u 

zich wel eens af of u teveel gebruikt? Wilt u meer weten over de werking en lange 

termijn effecten van verschillende middelen? Onderstaande websites staan 

boordevol informatie over verslavingen en alle zaken die er bij komen kijken. Zo 

vindt u er tips over hoe u het het beste aan uw ouders kunt vertellen of hoe u uzelf 

kunt aanmelden om onder begeleiding van een jeugdcoach te stoppen of te 

minderen met het gebruik van alcohol of drugs. 

u www.brijderjeugd.nl (informatie over alcohol, cannabis, drugs en gamen)

u www.alcoholinfo.nl (informatie over alcohol)

u www.watdrinkjij.nl (een test voor iedere jongere die wel eens alcohol drinkt)

u www.happydrinks.nl (alcoholvrije cocktails)

u  www.drankjewel.nl (informatie voor jongeren en volwassenen  

met ouders met een alcoholprobleem)

u www.alcoholondercontrole.nl (online hulp bij alcoholverslaving)

u www.drugsinfo.nl (informatie over drugs)

u www.smokealert.nl (online rooktest) 

u www.agog.nl (Stichting AGOG: Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers)

Verslaving


