
Jongeren & Alcohol

Het verhaal van Sam…

V.U.: Yvan De Roover, Binnenheide 2A bus 3, 2288 Grobbendonk

HULP VOOR FAMILIE EN NAASTEN
- Al-Anon: voor familieleden en vrienden van alcoholisten.
Meer info: www.al-anonvl.be ✆ 03 218 50 56
- Alateen: voor jongeren van wie naasten alcholist zijn.
Meer info: www.al-anonvl.be (klik door naar alateen) ✆ 03 218 50 56
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ANONIEME ALCOHOLISTEN
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GratisAlles eerlijk aangekruist?

Kijk dan hieronder voor het
resultaat.
Tel je punten uit de test op:
a) = 2 punten, b) = 1 punt, c) = 0 punten

De risico’s van alcohol op een rijtje
0 – 3 punten
Je drinkt geen alcohol of niet vaak.
Of alleen als je zin hebt. Zorg dat
je dit volhoudt.

4 – 8 punten
Je drinkt wel eens alcohol. Soms
ook wel eens wat meer dan je
eigenlijk van plan was. Of als je
eigenlijk geen zin hebt. Bedenk
goed waarom je alcohol drinkt.

9 – 12 punten
Je drinkt best vaak. Ook wel eens
als je alleen bent of als je proble-
men hebt. Je kunt verslaafd gera-
ken aan alcohol. Denk nog eens
goed na. Je kunt er ook eens met
iemand over praten.

Wil je meer weten hoe
AA-Vlaanderen je kan helpen?

Surf naar www.aavlaanderen.org
of bel 24/7 naar 03 239 14 15

Vraag 1: Ik drink alcohol.
a) ❒ Ja
b)❒ Nu niet, maar misschien in

de toekomst wel
c) ❒ Nee
Vraag 2: Ik drink alleen alcohol
als ik met vrienden of op een
feestje ben.
a) ❒ Nee, ik drink ook al eens

als ik alleen ben
b)❒ Ja, ik drink alleen voor de

gezelligheid
c) ❒ Nee, ik drink nooit alcohol
Vraag 3: Als mijn vrienden
aandringen om alcohol te
drinken, doe ik mee.
a) ❒ ja b)❒ Soms c) ❒ Nee
Vraag 4: Ik vind het gezelliger
met alcohol als ik uitga.
a) ❒ ja b)❒ Soms c) ❒ Nee
Vraag 5: Ik drink weleens teveel
als ik met vrienden uitga.
a) ❒ ja b)❒ Soms c) ❒ Nee
Vraag 6: Ik drink wel eens om
mijn problemen te vergeten.
a) ❒ ja b)❒ Soms c) ❒ Nee

Hoe ga jij met alcohol om?
Kies het antwoord dat het meest
bij jou past.
(Test afkomstig van het Trimbos Instituut NL)

En wat doe jij? Test jezelf !
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Elke dag belanden er in Vlaanderen zes jongeren op spoed
omdat ze te veel gedronken hebben.
Alcohol maakt deel uit van het normale uitgaansleven van de
meeste jongeren. En hoewel de meest recente cijfers van het
Vlaams expertisecentrum ‘Alcohol en andere Drugs’ beves-
tigen dat jongeren later beginnen met drinken, blijkt ook dat
ze vanaf 16 jaar massaal en vaak ook mateloos drinken.
Bij 8% van de 15 tot 24-jarigen leidt dat tot een alcohol-
verslaving… (cijfers VAD)
Sam is één van hen…

Sam is één van hen…
een goed examen, na het studeren als beloning, voor het studeren als
oppepper, een babbel met een vriend…
De mensen rondom mij hadden ondertussen in de gaten dat ik een
probleem had met alcohol. Zelf zag ik het niet. Ik ben zelfs een paar
keer een tijdje gestopt met drinken, gewoon om te kunnen zeggen dat
er niets aan de hand was. Want, hoe kon ik verslaafd zijn als ik een
paar weken zonder alcohol kon?
Na zo’n ‘droge’ periode beloonde ik mezelf met een avondje flink
stappen om vervolgens weer stomdronken in bed te kruipen.
Ik begon me schuldig te voelen na iedere braspartij: de mensen die
om me gaven, waren mijn gedrag beu. Ze wilden me helpen,
probeerden van alles - smeken, dreigen, discussiëren… - maar ook al
begon ik te beseffen dat ik een probleem had, niets hielp om mijn
remming weg te nemen. Ik kon niet stoppen met drinken en verloor
steeds meer de controle over mezelf.
Vorig jaar werd ik na een wild avondje stappen, wakker zonder weer
te weten hoe ik thuis was geraakt of
wat er die avond nog allemaal ge-
beurd was. Ik voelde me meteen
heel slecht en schuldig.
Toen ik de trap naar bene-
den afwaggelde, hoorde ik
dat mama nog thuis was.
Toen ze me verdrietig aan-
keek wist ik het:
Ik wil stoppen met drinken,
maar alleen lukt me dat
niet.
Ik heb hulp nodig!”

Sam vertelt…
“Ik mocht uitgaan vanaf mijn 15de

en ben vanaf dat moment alco-
hol beginnen drinken.
Als ik dronk voelde ik dat ik los-
ser werd en vrolijker. Ik merkte
ook dat alcohol me hielp als ik
zenuwachtig of gestresseerd
was.
Zo ben ik een paar jaar week-
end na weekend uitgegaan.
Iedere vrijdag en zaterdag was
er wel ergens een feestje.
Eerst dronk ik alleen maar op
die fuiven. Maar later dronk ik
ook af en toe alleen al een paar
glazen. Gewoon om me goed te
voelen of om er wat in te komen.
Ik ging hoe langer hoe vaker
voordrinken als ik naar een fuif of
feestje ging. Een feestje zonder
alcohol was toen trouwens uit den
boze. Zonder alcohol kon ik me niet meer
amuseren.
Maanden gingen voorbij en ik begon steeds
meer te drinken. Er doken ook problemen op:
schaafwonden en telefoontjes naar mijn
ouders of ze me konden komen halen omdat ik
gevallen was en niet meer kon fietsen.
In het begin lachte iedereen daar mee: “Och ja, wie was dat nog nooit
overkomen?”
Hoe ouder ik werd, hoe meer problemen de kop op staken. Ik had
steeds vaker alcohol nodig om me goed te voelen of me te amuseren.
Ook was iedere gelegenheid goed om te drinken: een slecht examen,INKIJ
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