
10 DINGEN 
DIE JE VRIENDEN MISSCHIEN 

NIET WETEN OVER DRUGS 

 

KOM ACHTER DE WAARHEID 
OVER DRUGS. 

RED IEMANDS LEVEN. 

 



ZOU JIJ VOOR DEZE  
DRUGSTEST SLAGEN? 

 

WAAR OF NIET WAAR? 
 

1. Er zijn goede drugs en slechte drugs. 
 

2. De meeste drugs zijn niet schadelijk voor je verstand. 
 

3. Niemand weet wat reden is waarom mensen drugs 
gaan gebruiken. 
 

4. De meeste drugs zijn niet verslavend. 
 

5. Alcohol is geen drug. 
 

6. Marihuana is niet schadelijk. 
 

7. XTC is veiliger dan andere drugs.  
 

8. Drugs verhogen je creativiteit.  
 

9. Drugs verbeteren je zintuiglijke waarnemingen. 
 

10. Drugs blijven slechts korte tijd in je lichaam.  
 
  



GEEN VAN DEZE TIEN 
BEWERINGEN ZIJN WAAR! 

 
 
De informatie die mensen krijgen over drugs, is voor het grootste deel niet 
waar. Informatie is vaak afkomstig van mensen die drugs verkopen of van 
mensen die zelf drugs gebruiken. Bedrijven die drugs produceren, maken er 
vervolgens reclame voor op de televisie om ze te kunnen verkopen en geld te 
verdienen. Mensen die straatdrugs verkopen verspreiden ook informatie 
over drugs die niet waar is.  
 

 
 

Mensen die drugs gebruiken, denken vaak dat drugs veilig zijn. Soms 
ontdekken ze dat zij het mis hadden, maar dan is het te laat. Om zelf een 
beslissing te kunnen nemen over drugs, moet je weten wat drugs doen.  
 
 
 



DRUGS ZIJN IN WEZEN  
GIFTIGE STOFFEN. 

Drugs zijn in wezen giftige stoffen, of, eenvoudiger gezegd, vergif. De 
hoeveelheid die je gebruikt, bepaalt hoe de drug je zal beïnvloeden. Een 
kleine hoeveelheid werkt als een stimulerend middel (iets dat de activiteit 
van het lichaam versnelt). Een grotere hoeveelheid werkt als een kalmerend 
middel (iets dat gebruikt wordt om iemand slaperig of rustig te maken). Een 
nog grotere hoeveelheid werkt als een gif en kan dodelijk zijn. 1 

 
Dit geldt voor ELKE drug. Voor elke drug is een andere hoeveelheid nodig om 
deze effecten teweeg te brengen.  
Alcohol is een drug. Dus alcohol is een goed voorbeeld. Eén of twee glazen 
werken stimulerend. Als iemand vijf glazen zou drinken, zou hij of zij 
waarschijnlijk sloom worden en waarschijnlijk in slaap vallen. Tien glazen in 
een korte tijd zouden al dodelijk kunnen zijn. 

                                                 
1
 Ella, ik weet niet hoe ik in het kader moet veranderen – er ging van 

alles mis toen ik het probeerde. Enfin, i.p.v. thinner verdunningsmiddel. 

Dan spraypaint  en alcohol moesten erin 

Als je met de muis in het kader gaat staan en klikt, wordt de rand 

eromheen “dik”; dan kun je erin schrijven. Ben je het eens met 

“verfverdunner”? 



 
 
 

BIJNA ALLE DRUGS TASTEN  
HET VERSTAND AAN. 

Wanneer iemand aan iets denkt, krijgt 
hij in zijn verstand hiervan een 
plaatje. Deze ‘mentale beeldplaatjes’ 
zijn erg gemakkelijk te zien. Als je je 
ogen sluit en denkt aan een kat, dan 
zal je een plaatje krijgen van een kat. 
Het verstand slaat zulke plaatjes op 
en gebruikt ze om problemen in het 
leven op te lossen. 

 

 

Het verstand werkt gewoonlijk erg 
snel wanneer iemand zich iets 
herinnert; de informatie komt 
vanuit de plaatjes in zijn verstand 
erg snel bij iemand terecht. 



Maar door drugs worden de plaatjes 
onduidelijk. De plaatjes worden er 
donker en wazig door. En dat 
veroorzaakt “lege plekken” in het 
verstand. 

 
Wanneer iemand probeert om informatie te krijgen vanuit deze wazige 
puinhoop, lukt hem dit niet. Het lijkt alsof drugs iemand trager of dom 
maken. Daardoor kunnen er dingen in zijn leven mislukken. En wanneer dat 
gebeurt, waar wil iemand dan meer van hebben? DRUGS. 
(nakijken)   



MENSEN GEBRUIKEN DRUGS 
OM ZICH TE ONTDOEN  

VAN ONGEWENSTE SITUATIES 
OF GEVOELENS. 

Iedereen die drugs gebruikt, doet dit om het één of andere pijnlijke gevoel 
kwijt te raken, of om problemen en ongewenste gevoelens, zoals verveling,  
te ontlopen. Om te kunnen begrijpen waarom 
iemand nu drugs gebruikt, moet je weten wat er 
mis was voordat hij of zij ze begon te gebruiken. 
 
Misschien had hij een lichamelijke kwaal 
waardoor hij pijn leed. 

 
 
 
Misschien probeerde 
hij rustiger te worden. 
 
 
 

 
 
Of misschien verveelde 
hij zich gewoon. 

 
 
Misschien wilde zij zich 
gelukkiger voelen.  
 

 
 

Misschien kon hij niet 
slapen. 

 
De drugs waren een 
tijdelijke oplossing voor 
de ongewenste 
gevoelens. Wil iemand 
tot een werkelijke 
oplossing komen, dan 
zou hij of zij datgene 
moeten oplossen wat 
het probleem in eerste 
instantie veroorzaakte. 



WANNEER DRUGS  
UITGEWERKT ZIJN, WIL  

IEMAND MEER HEBBEN. 
Wanneer drugs uitgewerkt zijn, zal de pijn of een ander gevoel dat 
weggegaan was, terugkomen, maar dan nog erger dan voorheen.  
 
Als iemand een probleem had waardoor hij drugs wilde gaan gebruiken, zoals 
‘zich te onzeker voelen om iemand op een feestje aan te spreken… 

 

 
 
zal hij misschien een of 
andere drug nemen om 
te helpen zich wat 
meer op zijn gemak te 
voelen. 

 

 
 
Wanneer de drugs uitgewerkt zijn, is het gevoel van 
onzekerheid nog erger dan voorheen – en hij wil dan 
MEER drugs hebben om rustiger te worden. 

 
Het probleem dat die persoon heeft om met mensen te praten, zal niet 
weggaan totdat hij iets doet aan zijn verlegenheid en ontdekt dat hij WEL 
met mensen kan praten zonder dat hij drugs nodig heeft.  

 



ALCOHOL IS EEN VAN DE  
MEEST GEBRUIKTE DRUGS. 

Alcohol is een drug. Net zoals elke andere drug is het giftig voor het lichaam 
wanneer het in grote hoeveelheden gedronken wordt. Net zoals bij andere 
drugs, worden de vitamines in het lichaam door alcohol opgebruikt waardoor 
je je moe of ziek gaat voelen nadat je gedronken hebt. Dat is wat een ‘kater’ 
veroorzaakt. Als alcohol te veel vitamines verbruikt, zal iemands lichaam gaan 
trillen en zweten. Iemand kan zich dan ook bezorgd gaan voelen en dingen 
gaan zien die er niet zijn. 
 
Het lichaam heeft vitamines nodig om in leven te blijven. Als je niet gezond 
eet, krijg je misschien niet de vitamines die je nodig hebt. Als je niet genoeg 
vitamines hebt, kun je je vermoeid gaan voelen of je wordt misschien sneller 
ziek. Ook kan het veel langer gaan duren voordat je weer beter wordt, als je 
eenmaal ziek bent.  
 
Iedere keer dat je drugs gebruikt, verbruiken ze wat van de vitamines in je 
lichaam. Als je genoeg drugs gebruikt, kun je je niet lekker gaan voelen of ziek 
worden. Wat gebeurt er als je doorgaat drugs te gebruiken om je beter te 
voelen, terwijl de drugs iedere keer je vitamines verbruiken? Het probleem 
wordt ERGER.2  

                                                 
2
 Dan had Dirk vragen bij het woord opgebrand. Een beter alternatief 

was er echter ook niet.  

VERBRUIKEN? “Verbruiken” lijkt me goed! 
 



  



MARIHUANA BESCHADIGT  
DE LONGEN, DE ZENUWEN  

EN DE HERSENEN. 
Er zitten 400 chemische stoffen in de rook van marihuana en van 60 ervan is 
bewezen dat zij kanker veroorzaken. Deze chemische stoffen kunnen 
maanden- of zelfs jarenlang in het lichaam blijven. Ook is het zo dat 
marihuana THC bevat – THC is een “neurotoxine” (een giftige stof die de 
zenuwen beschadigt). Van alle chemische stoffen die marihuana bevat, tast 
de THC het verstand het meeste aan.  
 

Wanneer iemand wiet rookt, gebeuren er twee dingen: 1) Vrijwel 
onmiddellijk worden de vitamines en mineralen in het lichaam opgebrand. 2) 
Er treden veranderingen op in het zenuwstelsel en de zenuwen in het 
lichaam raken verdoofd.  

 
Elke keer dat iemand ‘high’ wordt, voelt hij of zij zich een beetje minder ‘high’ 
als de vorige keer, en iedere keer voelt hij of zij zich daarna een beetje 
slechter.  

 
Uiteindelijk komt het zover dat de wietrokers niet alleen maar zin hebben in 
de drug – zij zullen de drug NODIG hebben om de door drugs veroorzaakte 
lichamelijke problemen kwijt te raken. Hun lichaam kan niet genoeg 
vitamines opnemen om de door drugs veroorzaakte schade weer goed te 
maken.  



XTC IS EEN  
GEVAARLIJKE DRUG. 

 
XTC kan een gevaarlijke verhoging van de lichaamstemperatuur veroorzaken 
waardoor het hart kan ophouden te functioneren. XTC kan hersencellen 
beschadigen. Gebruikers van XTC kunnen ook problemen hebben met hun 
geheugen.  
 
XTC is een ‘hallucinogeen’ (een drug die het verstand beïnvloedt, waardoor 
mensen dingen zien of voelen die er niet echt zijn). Hallucinogenen behoren 
tot de gevaarlijkste drugs.  

 

 
Door hallucinogenen raken de plaatjes in het 
verstand in de war. Iemand kan in een 
angstige of droevige ervaring uit het verleden 
‘gegooid worden” (zijn aandacht gaat 
vastzitten in die ervaring); hij of zij kan in die 
ervaring blijven steken zonder dat hij of zij 
zich er bewust van is. 

 
Hierdoor kan iemand voortdurend een gevoel van angst of verdriet of andere 
gevoelens ervaren die niets te maken hebben met wat er op dat moment in 
het leven van die persoon gebeurt.  
 
Bij één onderzoek zeiden 50 tot 55 procent van de mensen die XTC hadden 
gebruikt, dat zij het gevoel hadden dat zij de controle verloren, en dat zij zich 
in extreme mate ellendig en angstig gingen voelen.  

 
Deze persoon is ‘blijven steken’ in een slechte ervaring uit zijn verleden. 



DRUGS VERNIETIGEN 
DE CREATIVITEIT. 

Er bestaat een reeks emoties waartussen mensen in het dagelijkse leven 
heen en weer schommelen. 3 

 
Laten we zeggen dat iemand zich verveelt.4 Zij gebruikt wiet waardoor het 
zenuwstelsel verdoofd raakt en haar ‘omhoog tilt’ naar een onechte 
opgewektheid. Het is onecht want wat gebeurt er als de drug is uitgewerkt? 
Zij voelt zich verschrikkelijk en geeft nergens meer om. Wanneer zij 
emotioneel weer omhoog komt, voelt zij zich toch een beetje minder goed 
dan vóór het drugsgebruik.  

                                                 
3 “Heen en weer schommelen”? 
4
 (Dirk had het idee om het op ‘zij’ te houden omdat er een meisje op de 

plaajes staat – wel een beetje sexistisch vind je ook niet?) Eerder in de 

tekst wordt er bij de plaatjes ook afwisselend “hij” en “zij” gebruikt, 

dus het lijkt me geen probleem. 
 



 
Naarmate de tijd verstrijkt, zakt de persoon steeds lager, voelt zich steeds 
minder vrolijk en wordt steeds minder creatief. 
 
  



9. DRUGS VERDOVEN AL JE  
ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Omdat drugs het zenuwstelsel verdoven, vormen ze een manier om tijdelijk 
ongewenste gevoelens zoals verdriet, verveling of angst kwijt te raken.  
Soms, bij een noodgeval of wanneer er een ongeluk heeft plaatsgevonden, 
zijn er verdovende middelen (drugs) nodig om te kunnen opereren. Er 
worden dan drugs (verdovende middelen) gebruikt om pijn en andere 
ongewenste gevoelens tegen te gaan. Maar er is ook nog een hele grote 
groep gewenste gevoelens, en drugs stompen ALLE gevoelens af.  
 
Uiteindelijk wordt het steeds moeilijker om welk gevoel dan ook te ervaren. 
Ook seksuele gevoelens. De persoon voelt zich minder levendig, en kan zich 
gaan gedragen alsof niets of niemand om hem heen hem nog interesseert.  
 
Na een tijdje zal de persoon zich vanwege de drugs minder bewust worden 
van wat er om hem heen gebeurt. Hij zal trager worden, niet zo snel meer 
kunnen denken, of zich bewegen of ergens op reageren. Dus kan hij veel 
gemakkelijker ongelukken krijgen en in andere gevaarlijke situaties 
terechtkomen wanneer hij drugs heeft gebruikt.  
 
Vaak is de persoon zich niet bewust van 
deze verandering in zichzelf, hoewel 
andere mensen het misschien wel 
opmerken en proberen het hem duidelijk 
te maken. 

 
 



DRUGS KUNNEN NOG LANG 
NADAT ZIJ GEBRUIKT ZIJN, IN 

HET LICHAAM BLIJVEN 
De meeste drugs kunnen opgeslagen worden in het vetweefsel van het 
lichaam en daar lange tijd blijven. Hier volgt hoe dat gebeurt.  
 
Drugs kunnen zich gemakkelijk mengen met het lichaamsvet. Op dit plaatje 
kun je zien dat het vet dichtbij de bloedvaten zit. Wanneer er drugs door de 
bloedvaten passeren, trekt het vet die drugs naar zich toe net als een 
magneet.  

 
Dit is een probleem, want later, wanneer de persoon aan het werk is, of bezig 
is in de sportschool of een lange wandeling maakt, wordt het vet verbrand en 
kan een klein deel van de drugs teruggaan naar de bloedvaten. Hierdoor kan 
de persoon een aantal van de effecten van de drugs opnieuw ervaren. Hij 
‘proeft’ weer een beetje van die drug. 
 

 
Wat gebeurt er wanneer je een beetje suiker proeft? Je wil er MEER van. Wat 
gebeurt er met de persoon die een klein beetje proeft van de drugs? Hij wil er 
MEER van. Dus kan hij, zelfs jaren nadat hij opgehouden is drugs te 
gebruiken, er nog behoefte aan hebben.  



 

WAT JIJ ERAAN KUNT DOEN. 
 
Door de waarheid over drugs te weten te komen en te kennen, kun jij ZELF de 
juiste beslissing nemen om ze niet te gebruiken. Je kunt ook vrienden en 
familieleden helpen door jouw kennis te met hen te delen en hen te helpen 
een drugsvrij leven te leiden.  
 
De meeste scholen, jongerengroeperingen en maatschappelijke groeperingen 
organiseren acties tegen drugs of behoren tot een groep mensen of 
organisaties die samenwerken om hun gemeenschap drugsvrij te maken. Jij 
kunt hieraan bijdragen door contact op te nemen met deze groepen en met 
hen samen te werken. Je kunt ook contact opnemen met een Narconon 
centrum bij jou in de buurt en hulp vragen bij het opstarten van 
drugsvoorlichtings-activiteiten in jouw gemeenschap.  
 
Als je iemand kent die drugs gebruikt en niet schijnt te kunnen stoppen, kan 
de dichtstbijzijnde Narconon hierbij helpen. Ga naar Narconon.org en klik op 
‘worldwide centers’ om het dichtstbijzijnde centrum te vinden.  
 
Het Narconon programma is gebaseerd op het onderzoek en de 
ontdekkingen die gedaan zijn door de schrijver en filantroop5 L. Ron Hubbard. 
Narconon centra staan open voor mensen van elk ras, elke kleur, elke 
levensovertuiging en elke religie.  
 
 
 

 
 

Als je interesse hebt om een Narconon drugs voorlichting bij te wonen of 
om een voorlichting te krijgen op jouw school of vriendengroep, dan kan je 

contact opnemen via het volgende telefoonnummer: 0575-542362 
Of via e-mail: info@narconon.nl  

 
 

                                                 
5 Best een moeilijk te vertalen woord... Wat vind je van “filantroop”? 



  



VRAGEN OVER DRUGS 
 

Vraag:  
Als iemand drugs gebruikt, betekent dat dan automatisch dat hij of zij 
een drugsprobleem heeft? 
 

Antwoord: 
Iedereen die drugs gebruikt, doet dat om een probleem dat hij of zij al heeft, 
op te lossen. Het kan zijn dat hij of zij zich ongelukkig voelt op school of op 
het werk of thuis; het kan verlegenheid zijn of eenzaamheid of verveling; het 
kan een medische kwestie zijn waarvoor een bepaalde medicatie voor een 
bepaalde tijdsperiode nodig is (medicijnen horen ook tot de drugs). Drugs en 
medicijnen kunnen zelf een probleem worden wanneer de persoon niet kan 
stoppen met ze te gebruiken, ook al zijn ze schadelijk voor zijn lichaam en zijn 
verstand. Maar er is ALTIJD sprake van een probleem vóór het drugsgebruik 
en er is bijna altijd een oplossing beschikbaar waarbij geen drugs nodig zijn.6  
 
 

Vraag:  
Kun je wel medicijnen gebruiken die voorgeschreven zijn? 
 

Antwoord: 
Soms moet iemand medicijnen gebruiken om een medisch probleem op te 
lossen. Als dit het geval is, dan is het erg belangrijk om te weten wat je 
gebruikt en wat de neveneffecten of bijwerkingen kunnen zijn; en dat je 
nauwkeurig de voorschriften volgt. Elke drug en elk medicijn kan giftig zijn; 
men zou er alles over moeten weten voordat men het in zijn7 lichaam stopt.  

                                                 
6
 Opmerking van Dirk hierbij: ‘vind dit lastig, want is het drugs of meer 

specifiek nadruk op het feit dat medicijnen ook drugs zijn?’ Ik heb nog 

maar een keer “medicijnen” toegevoegd. 
 
7
 Bij zijn of haar had Dirk een vraagteken maar een alternatief had hij 

ook niet. Volgens mij kunnen we het beste gewoon “zijn” zeggen. Af en 

toe “hij of zij” en “hem of haar” kan wel, maar bij “men” kun je 



 

 
 

Voor meer informatie over drugs en hun effecten hiervan,  
kan je kijken op onze website www.narconon.nl of contact met ons 

opnemen via telefoonnummer: 0575-542362 
 
 

  

                                                                                                                     

volgens mij gewoon “hij” zeggen – dat betekent dan eigenlijk dat het 

zowel “hij” als “zij” kan zijn. 
 



 

Als je iemand kent die een  
drugs- of alcoholprobleem  

heeft, bel dan:  
0575 542 362 

 
Of bezoek onze website: 

 www.narconon.nl 
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