Mentorboekje
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Aan de mentor
Onlangs heeft uw mentorklas de voorlichting over Gewoonten en Verslaving gevolgd. Dit is een mooi
begin geweest om de leerlingen bewust te maken van het probleem en de gevolgen.
In het bijgaande mentorboekje vindt u een aantal handvatten om voorbereidende of vervolglessen te
geven over het onderwerp.
Het bevat meerdere werkopdrachten, die u klassikaal of in groepjes kunt behandelen. Het gaat erom
dat er een interactie ontstaat tussen de leerlingen en er gepraat wordt over de soms lastig te benoemen
onderwerpen.
Tijdens de voorlichting zijn er anoniem vragen beantwoord met de stemkastjes. De antwoorden zijn
door ons geïnventariseerd, zodat u weet wat er specifiek in uw klas speelt.
Daarom zijn in het mentorboekje een aantal casussen opgenomen met uiteenlopende onderwerpen.
Deze kunnen in een rollenspel of in groepjes worden uitgevoerd.
Het mentorboekje bevat ook een toets die u, individueel of klassikaal, kunt afnemen om de kennis te
testen en nogmaals onder de aandacht te brengen en filmtips.
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en zijn gaarne bereid vragen van u of uw leerlingen te
beantwoorden. U kunt ons bereiken via: info@stichting-be-aware.nl.
Met vriendelijke groet,
Het Be Aware Team
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Oorzaken/ Redenen waarom

Gevolgen van een
verslaving

jongeren gaan experimenteren

In aanraking met Politie
Problemen
Ruzie
Familie/vrienden kwijt
Werk kwijt
School achteruit
Depri
Verslaafd
Dood
Ziekte
Afsluiten voor mensen
Verkeerde vrienden
Boos
Pijn
Eenzaam
Liegen en bedriegen
Teleurgesteld in jezelf
Afvallen
Aankomen
Je wordt iemand die je niet bent
Stelen
Agressief
Verdrietig
Doet mensen pijn
Slaaf
Problemen op school

VRIENDEN
PROBLEMEN
Eenzaam
Verdriet
Onzeker
Erbij horen
Pijn
Vervelen
Verslaafde ouders
Gepest
Stoer doen
Nieuwsgierig
Verlies van iemand
Depri
ADHD/ADD
Boos
Ruzie
Meedoen
Uit willen proberen
Slecht zelfbeeld
Stress
Scheiding
Onbegrip
Thuissituatie
Pijn
Eenzaam
Verdrietig
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WERKOPDRACHTEN

WAT KUN JE DOEN OM NIET VERSLAAFD TE WORDEN?

WAT HEB JE GELEERD TIJDENS DE VOORLICHTING?

WAT KUN JE ZEGGEN ALS IETS JE WORDT AANGEBODEN IN
EEN GROEP?
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WAT IS VERSLAVING VOLGENS JOU?

NOEM 3 FACTOREN WAARDOOR JE SNELLER VERSLAAFD ZOU
KUNNEN RAKEN?

WAAROM VINDEN VEEL MENSEN HET MOEILIJK OM NEE TE
ZEGGEN?
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PRAAT JE OVER JE PROBLEMEN OF HOU JE ZE VOOR JEZELF?

JE MOBIEL NEEMT BEST VEEL TIJD IN BESLAG, WAT ZIJN DE
VOORDELEN EN NADELEN VAN JE MOBIELE TELEFOONGEBRUIK?

DENK JE DAT JIJ ZELF ERGENS VERSLAAFD AAN BENT?
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WAT IS VOOR JOU EEN EXTRA AANDACHTSPUNT GEWORDEN
NA DE VOORLICHTING?

BEN JE VAN PLAN ANDERE KEUZES TE MAKEN NAAR AANLEIDING
VAN DEZE VOORLICHTING?

HEEFT DE VOORLICHTING JE KIJK OP VERSLAVING
VERANDERD? LICHT TOE
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CASUSSEN
Deze casussen zijn bedoeld om de weerbaarheid van de leerlingen te versterken en ze over
onderwerpen te laten praten waar normaal niet zo snel over gesproken wordt. Deze casussen
kunnen op twee manieren behandeld worden.
De docent leest een casus voor en leerlingen mogen reactie geven of de klas wordt verdeeld in
groepjes en elk groepje krijgt een casus. Nadat alle groepjes de casus behandeld hebben,
vertelt elk groepje wat je zou kunnen doen in dergelijke situaties.
Casus 1
Je merkt dat je beste vriendin/vriend steeds minder gaat eten of direct na het eten moet ze altijd even
naar het toilet. Als je er iets over zegt, zegt ze dat ze geen trek heeft of dat je niet zo moet zeuren,
soms wordt ze zelfs boos.
Wat doe je?
Casus 2
Je staat in een groepje, opeens steekt iemand een jointje op en iedereen neemt een trekje. Als de
joint bij jou aankomt, kijkt iedereen je aan in afwachting of je een trekje neemt.
Wat doe je?
Casus 3
Er is een feestje in de buurt. Je hebt met een paar vrienden afgesproken om samen te fietsen.
Onderweg naar het feest, trekt een van je vrienden een fles alcohol uit zijn tas. Hij begint te lachen
en zegt ‘kom op jongens, we gaan eerst even lekker indrinken’. Iedereen neemt een slok en moet
lachen.
Wat doe je?
Casus 4
De vader van je vriend drinkt altijd alcohol als je daar op bezoek bent. Soms zie je de alcohol niet,
maar ruik je het wel. Je merkt dat je vriend zich soms ongemakkelijk voelt als zijn vader weer iets
raars doet. Je vriend geeft aan dat hij zich niet fijn voelt en zich zorgen maakt.
Wat doe je?
Casus 5
Je merkt aan je vriendin dat het niet zo goed met haar gaat. Ze zegt dat ze het leven soms niet ziet
zitten, of ze zegt juist niets. Maar je merkt wel dat ze steeds somberder wordt.
Wat doe je?
Casus 6
Je beste vriend gamet best veel, zoveel dat hij niet meer kan afspreken en eigenlijk alleen nog maar
over die ene game kan praten. Soms spreken jullie af, maar op het laatste moment zegt hij toch weer
af met een smoesje. Je hebt er wel eens iets over gezegd, maar hij zegt dat het wel meevalt.
Wat doe je?
Casus 7
Jullie zijn een heel hecht vriendengroepje, maar 1 van jullie vriendinnen zit altijd als jullie afspreken
op haar mobiel. Als je tegen haar praat, reageert ze afwezig en eigenlijk is zij er niet echt bij met haar
hoofd.
Wat doe je?
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Toets Verslaving

11. Bij welk middel zijn de gevolgen het ergst als
je verslaafd bent?
a) Hard drugs
b) Gamen
c) Eten of niet eten
d) Soft drugs
e) De gevolgen zijn bijna gelijk

1.Wat zijn gewoonten?
Dat zijn dingen die je doet..
a) Zonder dat je erbij nadenkt
b) Omdat je er de hele tijd aan denkt
c) Omdat anderen het ook doen
2.Hoe heet het stofje dat vrij komt in je hersenen
als je aan iets leuks denkt?
a) Testosteron
b) Adrenaline
c) Dopamine
d) Endorfine

De volgende factoren hebben invloed op je
gevoeligheid voor verslaving
(juist/onjuist)

Omcirkel het goede antwoord:
Verslaving kan veroorzaakt worden door:
(Juist/onjuist)

12. Het hebben van problemen

Juist Onjuist

13. Goed kunnen leren

Juist Onjuist

14. Of je nieuwsgierig bent naar middelen Juist Onjuist

3. Een middel 1 keer te nemen

Juist Onjuist

15. Of je ouders verslaafd zijn

Juist Onjuist

4. Een middel meerdere keren te nemen

Juist Onjuist

16. Of je iemand hebt die je vertrouwt

Juist Onjuist

5. Erfelijke aanleg

Juist Onjuist

17. Of je uit mag gaan van je ouders

Juist Onjuist

Door het drinken van alcohol op jonge leeftijd
kun je.........
(juist/onjuist)
6. Je hersenen beschadigen

Juist Onjuist

7. Je nieren beschadigen

Juist Onjuist

8. Later gemakkelijker verslaafd raken

Juist Onjuist

9. Je spieren beschadigen

Juist Onjuist

18. Noem 3 gevolgen van verslaving
…………………………………
…………………………………
…………………………………

10. Verslaving is een ziekte van je:
a) Nieren
b) Hart
c) Hersenen
d) Onzin, het is geen ziekte
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Antwoorden toets

A
2. C
3. Ja
4. Ja
5. Ja
6. Ja
7. Nee
8. Ja
9. Nee
10. C
11. E
12. Ja
13. Nee
14. Ja
15. Ja
16. Ja
17. Nee
18. Zie blz. 2
1.

PUNTENTELLING:
Elke vraag is 1 punt waard
Vraag 18 is 3 punten waard
Totaal 20 punten te behalen
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Opdracht naar aanleiding van voorlichting:
Je hebt vandaag een gastles gevolgd van de stichting Be Aware.
Hierin zijn allerlei soorten verslaving naar voren gekomen:
alcohol, roken, eten, gokken, mobiele telefoons, series, gamen, drugs, etc.
Zoals je hebt gezien zit het gevaar van een verslaving in een klein hoekje en kan iedereen er door
overvallen worden. Hopelijk heb je ook gemerkt dat goede voorlichting kan voorkomen dat jongeren
verslaafd raken.
De opdracht die je nu gaat maken staat dan ook helemaal in het teken van goede voorlichting.

Stappenplan:
Stap 1: Er worden zoveel mogelijk groepjes van drie leerlingen gemaakt.
Stap 2: De groepjes verdelen onderling, in goed overleg, de volgende onderwerpen. Elk onderwerp
mag
maximaal door twee groepjes per klas gebruikt worden! Kies uit:
ALCOHOL - GAMEN – ETEN – SERIES – DRUGS – GOKKEN – MOBIELE TELEFOONS –
ROKEN
SOCIAL MEDIA – iets anders (eerst overleggen met je docent!)
Stap 3: Je gaat een voorlichtingsfilmpje maken voor leerlingen die de overstap maken van de
basisschool
naar de middelbare school. Het filmpje moet voldoen aan de volgende eisen:
- Het filmpje duurt minimaal 3 minuten en maximaal 5 minuten.
- Het filmpje moet geschikt zijn voor je doelgroep. Er mag natuurlijk humor in voor komen, maar
het
niet respectloos zijn of kwetsend voor bepaalde mensen/groepen.
- Je hebt één klokuur de tijd om het script uit te denken en te filmen. Daarna heb je één
klokuur om
je filmpje in elkaar te zetten in het lokaal waar je nu zit!
- In je filmpje moet de theorie die je vandaag besproken hebt duidelijk naar voren komen.
- Wees creatief! Zorg dat je een filmpje maakt wat leuk is om naar te kijken en zorg dat je veel
plezier hebt tijdens het opnemen van je filmmateriaal.
- Zorg dat je je filmpje in de klas kunt laten zien. Je filmpje op YouTube plaatsen is de snelste
en betrouwbaarste manier!
- Let erop dat je goed te verstaan bent en dat je tekst gebruikt om je boodschap over te
brengen.
Tip: Heb je een device met Windows dan zijn het programma Filmora of de apps Movie Maker van
Videopix of Videomomenten van Microsoft uit de Windowsstore handig om video's meet te bewerken.
Heb je een device met Android (o.a. Samsung, Sony, Motorola, HTC) of IOS (IPhone of Mac.) dan zijn
FilmoraGo of VivaVideo goede apps.
Je spreekt nu met je docent de tijden af dat je weer terug in het lokaal moet zijn en wanneer de
filmpjes vertoond gaan worden.
Veel plezier bij het maken van dit voorlichtingsfilmpje!
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Opdracht BESCHOUWING
Schrijf een beschouwing van 450 à 550 woorden over het onderwerp ‘drugs &
Verslaving. Je mag bijgevoegde informatie daarbij gebruiken. Volg de opbouw die
past bij een beschouwing. Een beschouwing is een stuk waarin je de lezer aan het
denken wil zetten over een bepaald onderwerp (Goed voorstel? Geen goed
voorstel? Is er een beter voorstel?)
_____________
Titel

vragend

Inleiding
aanleiding (‘Uit een recent ........ blijkt….’), probleemuitleg (‘Het probleem met
drugs is…..’), vraag (‘De vraag is ......…’)
Middenstuk
deelonderwerpen per alinea (2 alinea’s voordelen, 2 alinea’s nadelen van drugs
en verslaving)
Gebruik signaalwoorden (‘In de eerste plaats…’), (‘Aan de andere kant…’)
Slot
Maak een afweging van het middenstuk en doe een voorstel (‘Al met al leveren
drugs nogal wat problemen op. Misschien is het goed om ….’)

•Onderzoekers uit Birmingham constateerden in 2011 dat MDMA, een van de werkzame stoffen in XTC,
bloedkankercellen kan doden.
•De MDMA bleek aangetrokken te worden tot de vetmembranen in de kankercellen, waardoor de cellen
hun “harde structuur” zouden verliezen. Hierdoor breekt het membraan af en sterft de cel.
•We hebben geconstateerd dat de MDMA die in XTC zit, in het geval van sommige vormen van kanker
(met name leukemie), 100% van de kankercellen kan uitroeien,” vertelde hoofdonderzoeker John
Gordon van de universiteit van Birmingham aan de BBC.
•Cocaïne is een goed lokaal verdovingsmiddel. Zodra je het op je wond strooit zullen alle zenuwen
rondom dit gebied binnen twee minuten verdoofd zijn. Ten tweede is cocaïne een prima middel om het
bloeden te stoppen.
•Naast dat je dus betere longen krijgt van wiet, heeft een recent onderzoek aangetoond dat je ook nog
een sterkere botten krijgt van wiet. De stof cannabidiol (CBD) zou de botten tijdens het helingsproces
sterker maken.
•Ook in ziekenhuizen wordt cocaïne gebruikt, zij het in een iets andere vorm. De medische variant heet
TAC en bevat ongeveer 11 procent cocaïne. Dit wordt vaak gebruikt, omdat het minder pijnlijk is dan
een plaatselijke verdoving door middel van een injectie . Ook misvormt het de wond niet en laat het
geen erge littekens achter.
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•Volgens onderzoekers van de universiteit van Yale is ketamine hét nieuwe middel om verschillende
vormen van depressie te bestrijden.
•Onderzoeken wijzen uit dat het roken van wiet zou leiden tot een grotere longinhoud.
•Volgens onderzoekers van Johns Hopkins School of Medicine kunnen paddo’s in periodieke
microdosering zorgen voor psychologische voordelen op de lange termijn. “Paddo’s kunnen blijvende
geestelijke positieve effecten hebben en angsten of onzekerheden laten verdwijnen,” aldus
hoofdonderzoeker Roland Griffiths tegen TIME.
•Je riskeert met XTC het volgende: stijf gevoel in de kaken en ledematen, knarsetanden en kauwen op
tong en wang, zweten en levensgevaarlijke oververhitting, misselijkheid tot braken aan toe,
paniekaanvallen, leverontsteking, visuele hallucinaties, psychoses, hoge bloeddruk, geheugen- en
concentratieverlies
•De meeste verslavingen beginnen in de pubertijd als de hersenen nog niet volgroeid zijn.
•Als je rond je twaalfde jaar alcohol drinkt, heb je vier tot zes keer meer kans op een
verslaving.
•Cocaïnegebruik geeft je een onprettig en lusteloos gevoel met angsten.
•Bij cocaïnegebruik komen de ontwenningsverschijnselen hard aan. Daardoor wordt er vaak
teruggrepen naar de coke en wil je meer. Dat zorgt voor een geestelijke verslaving.
•Eén op de drie jongeren vindt dat hij te veel blowt.
•Bij het gebruik van ketamine kan er een verlies van het bewustzijn optreden waardoor je
daadwerkelijk in coma raakt. De hersenen krijgen geen zuurstof meer en een hartstilstand
is mogelijk. 'Eens maar nooit meer' gaat ook hier niet op, want ketamine is sterk geestelijk
verslavend.
•Als je paddo’s gebruikt en je hebt een ‘bad trip’ dan overheerst de angst om nooit meer
uit de trip te komen. Eenmaal uit de trip zit je tot overmaat van ramp nog met
terugkerende 'flashbacks'. Daarnaast beïnvloedt het je levensinzicht op een ingrijpende
manier. En ach, zo lekker kunnen die schimmels toch niet zijn?
•De typische wietgebruiker ziet er dan wel relaxed uit, maar dit kan ook worden vertaald in
pure suffigheid. Stoer of stom?
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Opdracht ter voorbereiding voorlichting Be Aware
• Samenwerken: met drie personen
• Doel: Spelling & formuleren en betoog combineren
• Tijd: 100 minuten
---------------------------------------------------------------A. Kijk naar de filmfragmenten
• Deze filmfragmenten gebruik je voor opdracht B.
• Zorg ervoor dat jij de informatie goed in je opneemt.
• Maak, zonodig, aantekeningen tijdens het kijken van de filmfragmenten

Filmfragmenten
Van drank naar drugs: jongeren drugsgebruik -> onderzoek
https://www.youtube.com/watch?v=gxdVQlouQKQ

achtuurjournaal: wietteelt legaliseren
http://www.npo.nl/nos-journaal/23-09-2016/POW_02990893

Dick Swaab over verslaving – over verslaving (2 personen aan het woord)
https://www.youtube.com/watch?v=6enfGAEPpb4

Jongeren TV: de impact van drugs
https://www.youtube.com/watch?v=NKaNVCssu0M
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Filmtips

•

•

•

•

•

•

•

When a man loves a woman (1994)
Een welgesteld echtpaar komt in een serieuze huwelijkscrisis wanneer het
alcoholisme van de vrouw steeds erger wordt. Het echtpaar wordt gespeeld door
Meg Ryan en Andy Garcia.
Leaving Las Vegas (1995)
Acteur Nicolas Cage speelt de rol van een alcoholist die naar Las Vegas reist om
zich daar dood te drinken. Hij ontmoet een prostituee, gespeeld door Elisabeth
Shue, die haar leven ook niet meer ziet zitten. Er ontstaat een intense liefde
tussen de twee buitenbeentjes. De film won meer dan 25 filmprijzen.
28 days (2000)
Alcoholistische schrijfster wordt na een auto-ongeval door de rechter veroordeeld
tot 28 dagen in een verslavingskliniek. Ze komt al snel in conflict met de regels in
de kliniek, haar mede cliënten en vooral met zichzelf. Sandra Bullock en Viggo
Mortsensen spelen de hoofdpersonen.
Requiem for a dream (2000)
De film gaat over verschillende vormen van verslaving. Een vrouw wil
vermageren en gebruikt hiervoor speed. Haar zoon en diens vriendin zijn
verslaafd aan heroïne, net als zijn beste vriend. De personages worden
opgesloten in een droomwereld van desillusies en wanhoop. Met Ellen Burnstyn
en Jared LEto.
Things we lost in the fire (2007)
Een aan heroïne verslaafde man trekt in bij de weduwe van zijn pas overleden
beste vriend. Na een moeizame start, helpt de vrouw hem met zijn
herstelprogramma. Hoofdrollen worden gespeeld door Halle Berry en Benicio del
Toro.
Submarino (2010)
Hartverscheurende film over twee broers, de één heroïneverslaafd en de ander
een stevige drinker. Wat hen bindt is hun nog triestere jeugd met een
alcoholische moeder en een babybroertje waar ze voor moeten zorgen. Jakob
Cedergren en Peter Plaugborg spelen de broers.
Drinking to the Oblivian
Louis Theroux wil weten wat alcoholisme doet met mensen en bezoekt King’s
College Hospital in Londen, het grootste levertransplantatiecentrum in Europa.
Zullen de patiënten ooit kunnen afkicken van Groot-Brittanniës favoriete drug:
drank?
Sommige patiënten die Louis Theroux opzoekt zijn al decennia alcoholist.
Werken lukt niet meer en relaties zijn lastig. Veel van hen stevenen op een
vroegtijdige dood af. Niet voor niets is deze docu ook bekend onder de naam
Drinking to Oblivion.
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Filmtips
•

From addicties to recovery (2012)
Na een wanhopige strijd tegen zijn heroïneverslaving rekent Brand af
met
conventionele theorieën en sociaal beleid ten aanzien van
drugsgebruik en
behandeling.

•

The Karen Carpenter Story (1989)
Achter de succesvolle, smetteloze façade van de muziek van het beroemde
popduo The Carpenters, zijn broer en zus diep ongelukkig. Zij kampt met
anorexia en hij kan niet zonder medicijnen.

• To the Bone (2017)
In deze film staat een jong meisje, Ellen genaamd, centraal. Ze heeft anorexia en
bewandelt in de film haar weg naar herstel.
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‘GENOTMIDDELEN’ poster
De poster moet aan de volgende criteria voldoen:
•
De poster roept op tot nadenken.
•
De poster wordt gemaakt op A3 (of zelfs A2) formaat
•
De poster kent een goede verhouding tussen tekst en tussen beeldmateriaal.
•
Het bevat informatie over de werking van de stoffen die tot verslaving leiden.
•
Het bevat verhalen van mensen die verslaafd zijn over de wijze waarop hun
verslaving hun dagelijkse leven beïnvloedt.
•
Het bevat informatie over wat de verslaving met je eigen lichaam doet, zowel op korte
termijn (na één avond) als op lange termijn, bijvoorbeeld na een half jaar.
•
Het maakt het verschil duidelijk tussen lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid.
•
Het bevat informatie over de gevolgen van de verslaving voor het sociale leven en
voor de maatschappij.
•
Het bevat informatie wat je moet doen om een verslaving te voorkomen, bijvoorbeeld
hoe mensen zouden kunnen reageren als ze in de verleiding komen.
Je krijgt een onderwerp (verslaving) toebedeeld via loting.
Blowen
Paddo’s
GHB
Mobieltje
Game
Cocaïne
XTC laten we dit jaar er even buiten, omdat er speciaal voorlichting komt.
Presentatie: 2 minuten per persoon, in groepjes van 6

