
Verslaving

• Als je niet meer zonder de drug kunt

• Als je er de hele dag aan moet denken

• De drug is de baas over jouw



Verslaving

• Je wilt steeds meer gebruiken

• Je voelt je niet lekker zonder de drug

• Je wordt ziek als je stopt

• Je hebt steeds meer nodig



Cannabis (Hasj en Wiet)

• Bewustzijnsveranderd middel

• Hasj is samengeperste hars van de vrouwelijke hennep
plant

• Wiet zijn gedroogde toppen van de plant

• Roken of eten



Cannabis (Hasj en Wiet)

• Wat doet het?

- Het versterkt je stemming
- Vrolijker of ellendiger
- Zwaar gevoel in je spieren
- Je ziet, hoort en voelt dingen anders

bijvoorbeeld kleuren en muziek



Cannabis (Hasj en Wiet)

• Wat zijn de risico's?

- Geestelijk verslavend
- Grotere kans op longziekten
- Remming van je persoonlijke ontwikkeling
- Je kunt je niet concentreren
- Paniek aanvallen



Alcohol

• Wat is het?

- Verdovend middel
- Makkelijk verkrijgbaar



Alcohol

• Wat doet het?

- Versterkt je stemming
- 2 of 3 glazen werkt ontremmend
- Meer glazen werkt verdovend
- Kans op agressiviteit



Alcohol

• Wat zijn de risico's?

- Lichamelijke en geestelijke verslaving
- Veel gezondheidsproblemen: maag en lever
- Verkorte levensduur
- Impotentie
- Dementie



Kalmeringsmiddelen/slaapmi
ddelen

• Wat is het?

- Verdovende werking
- Voorgeschreven bij de dokter bij slaapproblemen
- Pillen



Kalmeringsmiddelen/slaapmi
ddelen

• Wat doen ze?

- Klachten nemen af voor korte tijd
- Traag, suf en onverschillig gedrag
- Concentratie problemen



Kalmeringsmiddelen/slaapmi
ddelen

• Wat zijn de risico's?

- Lichamelijk en geestelijk verslavend
- Na drie weken heb je al vaak meer nodig
- Problemen gaan niet weg
- Moe, duf, misselijk en duizelig
- In combinatie met alcohol levensgevaarlijk
- Nooit langer dan 3 weken slikken (overleg met arts)



XTC

• Wat is het?

- Pillen in allerlei kleuren en met allerlei
  soorten logo's



XTC

• Wat doet het?

- Energie, je denkt helder
- Je voelt je losser, ongeremd en je vindt iedereen 
aardig
- Versterkt je stemming
- Het verhoogt je lichaamstemperatuur en bloeddruk



XTC

• Wat zijn de risico's?

- Geestelijk verslavend
- Je weet nooit wat er in zit
- Oververhitting
- Uitdroging
- Vermindering van het leervermogen
- Depressiviteit



Qat

• Wat is het?

Bladeren van de qatplant



Qat

• Wat doet het?

- Werkt stimulerend
- Minder moe, helder
- Dan: tevredenheid
- Dan: somberheid (depressie)
- Dan: slapenloosheid



Qat

• Wat zijn de risico's?

- Geestelijk verslavend. Het kan gebruikt worden om 
problemen te vergeten

- Bij veel gebruik is het heel duur



Titelbalk

• Dit is het hoofdtekstvak

• Net als de titelbalk is het lettertype Arial

• De titelbalk op 32 pts en het hoofdtekstvak op 24 pts

• De Bullets zijn via “Opmaak”, ”Opsommingstekens”
ingesteld op het ruitje uit “Monotype Sorts” in oranje

• De bullets zijn ingesteld op 75% van de tekst

• Deze dia is niet geanimeerd
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