Drugskennisquiz
1. Van welk verslavend middel(en) kun je gaan hallucineren?
A. Zowel door GHB, cocaïne, xtc, wiet en hasjgebruik.
B. Alleen door wiet en hasjgebruik.
C. Alleen door cocaïnegebruik.
D. Alleen door xtc-gebruik.
2. Welke verslavend middel(en) is verdovend?
A. Zowel alcohol, heroïne, morfine en GHB
B. Alleen alcohol
C. Alleen morfine en heroïne
D. Alleen GHB
3. Welk verslavend middel(en) is opwekkend?
A. Zowel speed, cocaïne, xtc, cafeïne en nicotine.
B. Alleen cocaïne en xtc
C. Alleen speed
D. Alleen nicotine
4. Wat is een professor?
A. Een leraar die professioneel is.
B. Een leraar die docent is en (veelal) onderzoeker aan een universiteit.
C. Een leraar die lesgeeft aan professionele jongeren.
D. Een leraar die studeert aan de universiteit.
5. Er zijn allerlei voorbeelden te bedenken waardoor je verslaafd kunt
raken aan drugs. Welke van onderstaande voorbeelden is zeker onzin?
A. Het kan zijn dat je extra gevoelig bent voor drugs
waardoor je verslaafd zou kunnen raken.
B. Omdat je broer drugs gebruikt kan het zijn dat je
ook gaat gebruiken doordat hij je overhaalt.
C. Door spanning op school of thuis kun je drugs gaan
gebruiken en verslaafd raken.
D. Omdat je ouders nooit drugs gebruiken heb jij
meer kans om drugs te gaan gebruiken en verslaafd te
raken.

6. Wat wordt bedoeld met omgevingsfactoren en drugsgebruik?
A. Je familie, vrienden en kennissen
B. Opleiding
C. Het drugsaanbod, zogenaamde vrienden en dealers
D. Waar je woont
7. Welke problemen ondervinden hersenen door
regelmatig cannabisgebruik (wiet en hasj)?
A. Problemen met horen, zien en ruiken.
B. Problemen met geheugen, aandacht,
organiseren en plannen.
C. Problemen met concentratie, bewegen en
horen.
D. Problemen met geheugen, bewegen en zien.
8. Welke organen van het lichaam naast je hersenen ondervinden
problemen door xtc- en cocaïnegebruik?
A. Je hart en je nieren
B. Je darmen en je maag
C. Je neus en je oren
D. Je maag en je ogen
9. Er zijn drie belangrijke dingen die je kunt doen om jezelf te beschermen
tegen de verleiding om drugs te gaan gebruiken.
A. Drink geen alcohol – iedereen is je vriend – leer nee zeggen
B. Drink geen alcohol – zoek zorgvuldig je vrienden uit – leer nee zeggen
C. Af en toe een biertje drinken – een keer per jaar een dancefeest bezoeken
– geen drugs gebruiken
D. Af en toe een biertje drinken – leer nee zeggen – zoek zorgvuldig je
vrienden uit.
10. Noem vijf voorbeelden van sociale gevolgen door
drugsgebruik.

