Docentenversie

Nieuwsuur in de klas
De kosten van alcoholgebruik
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar 16-18 jaar
VO onder- en bovenbouw

Kijkvragen
1 Op welke plek staat Nederland in de Europese
ranglijst van hoogste alcoholgebruik?

Samengevat
In Nederland houdt men wel van een drankje. Vooral
bij jongeren zijn de cijfers van het aantal alcoholconsumpties opvallend hoog. Een grote behoefte aan
alcohol kan schadelijk zijn voor je gezondheid en kost
de maatschappij miljarden euro’s.

2 Welke zorgwekkende ontwikkelingen worden er
genoemd?
A. Een kwart van de mannen onder de 25 heeft een
keer per maand een black out gehad
B. Jongeren gaan op steeds jongere leeftijd drinken
C. 2% is in het laatste jaar op de eerste hulp
geweest vanwege hun alcoholgebruik

Vakgebied
Maatschappijleer en Gezondheid
Kernbegrippen
Alcohol, kosten, verslaving, gezondheid

3. Hoeveel procent van de Nederlandse mannen en
vrouwen scoort hoog op problematisch
drankgebruik?
Mannen: ……. %
Vrouwen: …… %

Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen:
42: De leerling leert effecten te herkennen van keuzes
op het gebied van werk, (…) consumeren en milieu.
Mens en gezondheid: 12. De leerling kent de
ontwikkeling van opvattingen, technieken en
producten in de gezondheidszorg en kan positieve en
negatieve effecten daarvan bespreken.

4 Welke redenen geeft Audrey aan die haar
alcoholverslaving veroorzaakte? Noem er drie.
5 Welke drie maatregelen worden er genoemd om
alcoholgebruik te ontmoedigen?
6 Alcohol kan 60 verschillende ziektes veroorzaken,
waaronder kanker. Welke drie soorten kanker
komen het vaakst voor door alcoholgebruik?

Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur in
de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer uit deze serie,
zoals: ‘De gevaren van lachgas’ en
‘Verantwoordelijkheid voor schade na roken’.
Antwoorden
1 Op plek nummer 3
2 A en C
3 41% en 28%
4 Ze begon al jong met alcohol drinken (op haar
12e/13e. Ze kreeg er zelfvertrouwen van. Haar moeder
dronk elke dag wijn. Ze mocht thuis alcohol drinken
van haar moeder.
5 Verbod op marketing en sportsponsoring
Een vaste prijs voor alcohol. Vermindering van
locaties waar alcohol kunt kopen.
6 Dikke darmkanker, leverkanker, maagkanker
7 Allen behalve accijns
8 De inkomsten gaan omhoog en de kosten (voor
gezondheidszorg en politie/justitie) omlaag.
Verdiepingsvraag: Een instelling voor verslavingszorg

7 Omcirkel de vijf grootste kostenposten door
alcoholgebruik:
Verkeersongevallen / Accijns / Arbeidsverzuim
Vroeg overlijden/ Ziektes / Politie en justitie
8 Op welke manier zou verhoging van accijns
Nederland 17 miljard euro opleveren? Leg uit.
Verdiepingsvraag
Floor van Bakkum werkt voor Jellinek. Wat is
Jellinek?
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Profielwerkstuk
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit
gebruiken voor je profielwerkstuk?
Het onderwerp ‘alcoholgebruik en de effecten’ is
te gebruiken als thema voor je profielwerkstuk bij
de vakken maatschappijleer en Biologie.
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Studiekeuze
Ben je benieuwd welke studies passen bij de
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het
volgende kunnen studeren:
MBO
Agogisch medewerker
Life coach
HBO
Verslavingszorg
Maatschappelijk werker
WO
Gezondheidswetenschappen
Gezondheid en Maatschappij

7 Omcirkel de vijf grootste kostenposten door
alcoholgebruik:
Verkeersongevallen / Accijns / Arbeidsverzuim
Vroeg overlijden/ Ziektes / Politie en justitie
8 Op welke manier zou verhoging van accijns
Nederland 17 miljard euro opleveren? Leg uit.
Verdiepingsvraag
Floor van Bakkum werkt voor Jellinek. Wat is
Jellinek?
© NTR 2018

