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Programma

• Pubers

• Verleidingen (alcohol en tabak)

• In gesprek met je kind



Gelukkige pubers!  (11-16)

De jongeren in de lichtblauwe landen zijn 
het meest gelukkig



Filmpje pubers

• One minute puberty



Pubers vinden het moeilijk om

• belangrijke zaken eerst te doen

• doelen te stellen

• gevoelens in bedwang te houden

• goed over dingen na te denken

• verstandige keuzes te maken



Puberbrein
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Preventieboodschap

• Niet roken en blowen, onder de 18 geen alcohol

• Elk gebruik onder de 18 is ongewenst en overmatig

• Stel het gebruik van alcohol zo lang mogelijk uit !



Meest gebruikte middelen onder 

jongeren

• Alcohol

• Tabak

• Cannabis

• (Lachgas)



Waar/niet waar

Alcohol beïnvloedt de groei van de hersenen 

tot het 18e jaar
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Alcohol filmpje



Aantal glazen in het weekend volgens ouders…
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..volgens de kinderen…



Beschadigd of niet voldoende 

ontwikkeld?

• Minder goed kunnen plannen

• Minder goed vooruit kunnen denken 

• Impulsievere beslissingen nemen of passiever in het 

nemen van beslissingen

• Minder goed werkend geheugen



Alcohol – de risico’s

• Alcoholvergiftiging

• Meer kans op ongelukken en agressie

• Meer risico op onveilig vrijen

• Slechtere leerprestaties en schooluitval

• Kans op verslaving



Trends in roken voortgezet onderwijs

Bron: HBSC 2017 Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland



Jongeren en roken

• Risico op verslaving bij jongeren wordt

vaak onderschat

• Experimenterend roken is niet onschuldig

• Hoe jonger kinderen beginnen met roken,

hoe vaker ze blijven roken
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Roken – de risico’s 

Lange termijn:

• (Long) kanker

• Hart- en vaatziektes

• Hersenbloeding

• Verslaving

• Verminderde vruchtbaarheid

Korte termijn:

• Slechte conditie

• Geen geld over

• Slechte adem

• Gele tanden

• Gele vingers

• Hoesten

• Je huid wordt sneller oud

• Verslaving



Ga de uitdaging aan om 28 dagen 

niet te roken en doe ook mee met 

Stoptober!

Inschrijven kan vanaf 6 september 
op www.stoptober.nl



Wat ouders kunnen doen…

- ga in gesprek met uw kind over alcohol, roken en 
blowen

- actie vooraf in plaats van reactie achteraf

- maak duidelijke afspraken



Gesprek

• Kies moment waarop sfeer goed is. 

• Praat zelf niet teveel, maar vraag wat je kind weet/vindt. 

• Onderwerpen als seks en drugs zijn ‘t makkelijkst 
bespreekbaar als je er al vroeg over begint.

• Te veel aandacht voor deze onderwerpen (zeker op jonge 
leeftijd) is ook niet goed.



En verder…

- praat erover met andere ouders

- geef zelf het goede voorbeeld

- Maak pubers weerbaar (leer hoe nee te zeggen)



Informatie 

www.alcoholinfo.nl

www.rokeninfo.nl

www.drugsinfo.nl

www.gameninfo.nl

Chatten ma/vrijdag; 13.00 tot 17.00 uur via link op www.vnn.nl

Vragen of advies, mail naar:  preventie@vnn.nl

http://www.alcoholinfo.nl/
http://www.rokeninfo.nl/
http://www.drugsinfo.nl/
http://www.gameninfo.nl/
http://www.vnn.nl/
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Lachgas

• Gebruik : Inhaleren

• Effect : waarnemingsveranderend

• Werkingsduur : enkele minuten

• Risico : - bevriezen van longen

- Zuurstoftekort hersenen (flauwvallen)

- Misselijkheid

- Hoofdpijn 

- Ernstige milieuvervuiling



XTC
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Wat kost een XTC-pil?



XTC filmpje

 Risico’s:

– oververhitting

– extra belasting hart en bloedvaten

– depressie

– angstaanvallen en psychoses

– korte termijn geheugen

– andere stoffen dan MDMA

– verslaving (vooral geestelijk)


