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Alcoholtest 10 vragen * - 7000 deelnemers 

Hoe vaak gebeurt het dat u meer dan 6 glazen alcohol drinkt?

Nooit 10%

Minder dan 1 keer per maand 14%

Maandelijks 18%

Wekelijks 44%

Bijna dagelijks 14%

Heeft u in het afgelopen jaar 's ochtends alcohol nodig gehad om de dag 

te kunnen beginnen. Zo ja, hoe regelmatig?

Nooit 84%

Minder dan 1 keer per maand 7%

Maandelijks 3%

Wekelijks 3%

Bijna dagelijks 3%

Heeft u in het afgelopen jaar door alcoholgebruik dingen laten liggen 

die u eigenlijk had willen doen?

Nooit 48%

Minder dan 1 keer per maand 21%

Maandelijks 15%

Wekelijks 12%

Bijna dagelijks 4%

Hoe vaak kon u niet meer stoppen met drinken in het afgelopen jaar?

Nooit 46%

Minder dan 1 keer per maand 16%

Maandelijks 14%

Wekelijks 16%

Bijna dagelijks 8%



Hoe vaak kon u zich in het afgelopen jaar dingen na afloop niet meer

herinneren als gevolg van uw alcoholgebruik?

Nooit 37%

Minder dan 1 keer per maand 30%

Maandelijks 18%

Wekelijks 12%

Bijna dagelijks 3%

Heeft u iemand verwond of bent u zelf gewond geraakt als gevolg van 

van uw alcoholgebruik?

Nee 67%

Ja, maar niet in de afgelopen 12 maanden 14%

Ja, in de afgelopen 12 maanden 19%

* Overige 4 vragen zie infographic



Drugstest - 23 vragen * - 700 deelnemers 

Heeft u ooit meer drugs gebruikt dan u van plan was?

Nee 10%

Soms 7%

Ja 83%

Heeft u last van schuldgevoelens, depressiviteit en spijt nadat u drugs

gebruikt heeft?

Nee 20%

Soms 20%

Ja 60%

Gaat u door tot alles op is, als u drugs gebruikt?

Nee 31%

Soms 20%

Ja 49%

Heeft u wel eens last van bloedneuzen door uw drugsgebruik?

Nee 65%

Soms 11%

Ja 24%

Heeft uw gebruik wel eens pijn op de borst, of een onregelmatige hartslag 

veroorzaakt?

Nee 40%

Ja 60%

Bent u geobsedeerd door de gedachte hoe u aan drugs kunt komen als u 

het niet hebt?

Nee 35%

Soms 28%

Ja 37%

Kunt u de 'flash' al helemaal voelen vlak voordat u gaat gebruiken?

Nee 40%

Soms 23%

Ja 37%



Heeft u moeite om in slaap te vallen na het gebruik van drugs?

Nee 29%

Soms 18%

Ja 53%

Wordt u volledig in beslag genomen door gedachten aan uw drugsgebruik, 

zelfs in het gezelschap van vrienden of uw naasten?

Nee 39%

Soms 29%

Ja 32%

Gebruikt u weleens alleen?

Nee 21%

Soms 9%

Ja 70%

Heeft u weleens het gevoel dat mensen over u praten of u in 

de gaten houden?

Nee 34%

Soms 17%

Ja 49%

Heeft u grotere hoeveelheden drugs nodig om dezelfde high te krijgen 

die u vroeger had?

Nee 42%

Ja 58%

Hebben vrienden of familie u weleens verteld dat u een probleem zou 

kunnen hebben?

Nee 36%

Ja 64%

Heeft u weleens gelogen of iemand misleid over hoeveel of hoe vaak

u drugs gebruikt?

Nee 19%

Ja 81%

Gebruikt u wel eens in openbare gelegenheden (op uw werk, toilet of in uw auto?)

Nee 36%

Ja 64%



Bent u bang dat als u stopt met gebruiken uw werk eronder zal lijden

en uw energie, motivatie en uw zelfvertrouwen kwijtraakt?

Nee 63%

Ja 37%

Zoekt u mensen en gelegenheden op waarin u normaal niet geinteresseerd

bent, alleen vanwege de beschikbaarheid van drugs?

Nee 50%

Soms 24%

Ja 26%

Heeft u ooit drugs of geld gestolen van vrienden of familie?

Nee 69%

Ja 31%

* Overige 5 vragen zie infographic


