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VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: JEAN NEVE - NIET OP DE OPENBARE WEG GOOIEN

- Je bent tussen 18 en 24 jaar 
 Jongvolwassenen zijn meer geneigd
 om veel te drinken in korte tijd 
 (bijvoorbeeld op studentenfuiven), 
 en dat kan blijvende cognitieve 
 gevolgen hebben

- Je bent ouder dan 65 jaar
  
- Je gebruikt drugs

- Je gebruikt medicatie  
 (en vooral als je psychotrope 
  geneesmiddelen gebruikt)

- Je hebt gezondheidsproblemen
 
- Je hebt geestelijke gezondheidsproblemen 

- Je weegt weinig
 
- Er zijn mensen in je familie
 die een alcoholprobleem hebben  
 
- Je hebt een gastro-intestinale bypass

WANNEER MOET JE 
OPLETTEN? 
In bepaalde omstandigheden moet je 
bijzonder goed oppassen met alcohol. 

Voor meer info, raadpleeg je arts.
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https://www.facebook.com/HogeGezondheidsraad



WAT ZIJN DE RISICO’S VAN
ALCOHOL DRINKEN?
- Kater

- Ziektes
 (cardiovasculaire ziektes, kanker,  
   lever- en pancreasaandoeningen, enz.) 

- Verslaving   

- Geheugenstoornissen (blackout)      

- Ongevallen      

- Gewelddadig gedrag 

WANNEER DRINK JE BEST
HELEMAAL GEEN ALCOHOL?
- Je bent jonger dan 18 jaar 

- Je bent zwanger,   
 je wilt zwanger worden of je geeft borstvoeding

- Je moet alert blijven  
 Je rijdt met de auto, gebruikt gevaarlijke machines
 of elektrische toestellen, je staat op een ladder …

- Je bent verantwoordelijk  
 voor de veiligheid van anderen  
 (je past bijvoorbeeld op kinderen) 

- Je moet werken   

- Je gaat sporten of een fysieke inspanning 
 leveren, je bent dit van plan of je 
 hebt dit juist gedaan

- Je bent gestrest, depressief 
 of kunt niet slapen: drinken is geen   
 oplossing! 

HOE KAN JE DE RISICO’S
VAN ALCOHOLGEBRUIK
BEPERKEN?
- Drink niet meer dan 10 
 standaardglazen per week

- Spreid je gebruik over 
 verschillende dagen 

- Las verschillende dagen zonder  
 alcohol in per week

- Doe niet aan bingedrinken   
 Drink nooit meer dan 4 standaardglazen 
 in minder dan 2 uur als je een vrouw bent,
 en nooit meer dan 6 standaardglazen 
 als je een man bent (hieronder staat 
 wat een “standaardglas” is)

- Drink traag, eet er iets bij  
 en wissel af met water
 
- Zorg dat je veilig thuis raakt 
 en dat er iemand in de buurt is 
 die je kunt vertrouwen
 
- Vergeet niet dat alcoholgebruik
 altijd een impact op je gezondheid heeft, 
 vanaf het eerste glas! 

WAT IS EEN 
“STANDAARDGLAS”?
Een “standaardglas” alkohol 
bevat 10g zuivere alkohol.
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