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DRUG? LEGALE DRUG!
Alcohol is de meest gebruikte partydrug in het
uitgaansleven, terwijl redelijk wat mensen dit niet als ‘drug’
beschouwen. Het wordt bijna altijd als vloeistof
geconsumeerd, hoewel men het ook verdampt of in vaste
vorm (ijs of dikke likeur) gebruikt. Deze vloeistof ontstaat
door suikers uit granen, groenten en fruit te laten gisten.

ACHTERGROND
De drug is legaal in België, mits enkele leeftijdslimieten en
andere regels/beperkingen. Alcohol had historisch gezien
een centrale plaats in westerse culturen/samenlevingen.
Daarom aanschouwen velen dit niet als drug en/of
onderschatten ze de schadelijke gevolgen. Ook bij
combigebruik merken we dat de invloed van alcohol al snel
over het hoofd wordt gezien.

EFFECTEN
Alcohol is een verdovend middel, met een kalmerend effect.
De effecten bij gebruik kunnen sterk verschillen en zijn
afhankelijk van persoon en situatie. Bij een lage dosering
beschrijven mensen vaak een stimulerend effect omdat
sociale remmingen wegvallen, bij hoge doseringen vallen de
sociale remmingen nog verder af en ervaren de meesten een
verdovend effect.

WERKINGSDUUR
Als je een standaardeenheid/standaardglas* drinkt dan voel
je de eerste effecten na 15-30 minuten. Deze effecten
houden 60 tot 90 minuten aan.Wel of niet een nuchtere
maag, je geslacht, je gewicht maar ook stress, vermoeidheid
en andere omstandigheden bepalen mee de effecten.

STANDAARDGLAS EN BINGEN
Als mensen alcohol nuttigen dan is dit vaak meer dan één
glas. ‘Eenmaal je begint te drinken dan is het moeilijk om te
stoppen’ omschrijven sommigen. Men raadt aan om per
week niet meer dan 10 standaardglazen te drinken. Als men
meer dan 6 standaardglazen drinkt in minder dan twee uur
spreekt men van bingedrinken.

LICHAMELIJKE RISICO'S
Wie alcohol drinkt kan last ondervinden van een kater of een
black-out. Misbruik veroorzaakt op langere termijn ook
schade. De meest bekende vormen van schade zijn aan de
lever, pancreas en hersenen. Het verband tussen misbruik
en verschillende vormen van kanker is ook reeds bewezen.
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MENTALE RISICO'S
Geheugenstoornissen, lijkend op dementie, en deliriums
veroorzaakt door alcohol komen ook voor, maar echter in
een beperkte groep stevige tot extreme gebruikers.

AFHANKELIJKHEID
Alcohol is zowel geestelijk als lichamelijk verslavend. Mentaal heeft men dan
het gevoel dat men niet meer zonder kan (functioneren). Lichamelijk went het
lichaam aan een bepaalde hoeveelheid alcohol. Wordt het lichaam niet
voorzien in die hoeveelheid kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan
zoals beven, zweten, zenuwachtigheid,onrust, angst, braken en slapeloosheid.
Bij extreme verslavingen kunnen de ontwenningsverschijnselen zelfs
levensgevaarlijk zijn, waardoor er bij ontwenning professionele begeleiding
(fysiek en mentaal) aangeraden is.

RISICOBEPERKING
Om minder risico te lopen hou je best rekening met het
maximum aanbevolen standaardglazen, verspreid over
meerdere dagen. Een aantal dagen niet drinken is zeker aan
te raden. Op voorhand bepalen hoeveel je wilt consumeren
en je glas niet (te) snel legen helpen.

COMBINEREN KAN JE NIET LEREN
Let op bij het combineren met andere verdovende middelen (zoals
GHB), dissociatieven (zoals ketamine) of medicatie (zoals benzo’s). Ze
versterken de verdovende, kalmerende werkingen en kunnen leiden
tot het onderdrukken van de ademhaling, hartfalen psychose,
overdosis, …Combineren met opiaten en/of andere medicatie (vaak
pijnstillende als tramadol, oxycodon, ..)bevat ook veel risico’s waarbij
overdosis een zeer gekende is.Deze combinaties omvatten vaak
onmiddellijke gevaren voor de mensen die dit gebruiken.

GEVAARLIJKE COMBO'S
Naast combinaties met acute risico’s zijn er ook combinaties
met schadelijke gevolgen.Alcohol en cocaïne, wanneer
samen gebruikt, vormen een bepaalde stof (coca-ethyleen)
die extra moeilijk is voor je lichaam om af te breken. Dit is
nog moeilijker af te breken dan beide apart samen.Alcohol
en Ayahuasca of bepaalde antidepressiva (bekend als MAO-
remmers) veroorzaken serieuze neveneffecten zoals een
plotse en gevaarlijke stijging in je bloeddruk.

STANDAARDGLAS?
*Men gebruikt vaak de term standaardglas om over dosering
bij alcohol te spreken. Een standaardglas bevat 10 gram
alcohol, ongeacht de substantie. De lever heeft ongeveer
een anderhalf uur tijd nodig om zo’n standaardglas alcohol
af te breken in het lichaam.
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