Zelfbescherming test
JE NAAM:

Vul het antwoord in wat jij het beste vindt!
1. Je kunt met een tante meerijden met de auto. Ze heeft vier
wijntjes gedronken. Wat doe jij?
A. Ik verzin een smoes en ga niet mee.
B. Ik ga mee want ik durf er niets van te zeggen.
C. Ik zeg tegen haar dat ik niet meerijd omdat ze alcohol heeft
gedronken.
D. Ik denk dat het geen kwaad kan, omdat ze maar vier
wijntjes heeft gedronken.
2. Stel je bent 16 jaar en met een groep vrienden en/of vriendinnen op
een feestje waar alcohol wordt gedronken en een vriend biedt je een
biertje aan. Wat doe je?
A. Ik neem de alcohol
aan, want ik wil erbij horen.
B. Ik zeg nee tegen het aanbod, want ik weet dat
hersenen beschadigen door jong alcohol te drinken.
C. Ik neem het biertje aan want een biertje kan geen
kwaad.
D. Ik kies ervoor om naar huis te gaan en besluit op
zoek te gaan naar vrienden die geen alcohol drinken.

3. Stel je bent 16 jaar en verliefd. Je komt er tijdens een feestje achter dat hij of zij alcohol drinkt
en jou probeert over te halen om ook een biertje te drinken. Wat doe jij?
A. Ik wil stoer overkomen en drink het biertje.
B. Ik zeg nee en accepteer dat hij of zij alcohol drinkt.
C. Ik kies ervoor om naar huis te gaan en besluit op zoek te gaan naar een andere
vriend(in).
D. Ik neem het biertje aan maar drink het niet en blijf die
avond tot het feestje is afgelopen.
4. Stel je bent 16 jaar en op een feestje doen ze een
drankspelletje (wie verliest moet alcohol drinken). Welke keuze
maak jij?
A. Ik laat me overhalen en doe mee.
B. Ik leg uit dat dit gevaarlijk is en dat je in een coma
kunt belanden.
C. Ik vertrek gelijk en besluit op zoek te gaan naar
andere vrienden.
D. Ik blijf maar doe niet mee met het drankspelletje.
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5. Wat vind jij van ouders die als gewoonte iedere avond in het
bijzijn van hun kinderen een ﬂes wijn drinken?
A. Dit moet kunnen.
B. Zij geven het verkeerde voorbeeld.
C.Dit moet kunnen als ze hun kinderen maar verbieden
alcohol te drinken.
D. Zij geven het verkeerde voorbeeld, en hebben niet in
de gaten dat zij verslaafd zijn of geven dit niet toe.
6. Denk jij dat je verslaafd kunt raken aan alcohol?
A. Nee want ik ben niet van plan om te gaan drinken.
B. Nee, want ik ben niet gevoelig voor verslavingen.
C. Weet ik niet zeker.
D. Het blijft altijd opletten want er zijn meerdere
mogelijkheden waardoor ik verslaafd zou kunnen
raken.

7. Stel je bent 16 jaar, het is oudejaarsavond en je broer, zus of nichtje biedt jou rond de klok van
twaalf uur een biertje aan. Wat doe jij?
A. Ik zeg nee en geef aan dat mijn hersenen nog niet volgroeid zijn en beschadigd raken
door alcoholgebruik.
B. Ik neem het biertje aan en drink die avond omdat ik dit wil.
C. Ik durf geen nee te zeggen, neem het aan en drink het glas leeg.
D. Ik durf geen nee te zeggen, neem het aan en drink niets uit het glas.
8. Stel je bent 16 jaar en met een groep vrienden en/of vriendinnen en iemand heeft twee ﬂessen
wijn geregeld. Een vriend of vriendin kiest ervoor om naar huis te gaan omdat ze niet wil
meedoen. Iedereen lacht haar uit. Wat doe jij?
A. Ik blijf want ik wil niet dat ze mij ook uitlachen maar ik maak duidelijk dat ik niet drink.
B. Ik blijf want ik wil niet dat ze mij ook uitlachen en ik drink een glas wijn.
C. Ik ga met de vriend (in) mee die de keuze maakt om naar huis te gaan.
D. Ik blijf want ik wil niet dat ze mij ook uitlachen en doe net alsof ik wijn drink maar giet
het steeds ergens leeg.

