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Skadelike alkoholgebruik

    Alkohol is die oudste en mees algemeen-gebruikte dwelm ter wêreld. 

Indien dit vir ontspanning bebruik word, is die meeste mense nie teen alkohol gekant nie. Miljoene 
mense het egter wel n drankprobleem. Baie alkoholiste kry swaar as gevolg van n probleem of 
siekte wat deur alkohol veroorsaak is.

Die uitslae van bloedalkohotoetse van 2 230 mense wat tussen 2013 en 2015 op die pad gesterf het, 
het getoon dat meer as die helfte ( 1 173 of 52%) gedrink het. Van die groep wat positief vir alkohol 
getoets is, het 1 074 meer as 0,05g alkohol per 100ml bloed (die wettige perk vir bestuurders) 
gehad, en 584 het 0.2g of meer gehad. n Persoon met 0.2g alkohol per 100 ml bloed is vier maal 
oor die wettige perk vir bestuurders, en het waarskynlik tien of meer alkoholiese drankies verbruik 
(byvoorbeeld tien bottels bier of tien glase wyn).

Wat is alkoholisme?

    Alkoholisme is ’n behandelbare afhanklikheid van alkohol. 

Dit beteken dat die drinker aanhou drink ten spyte van herhaalde negatiewe 
uitwerkings op die persoon se gesondheid, verhoudings, finansies en ander 
lewensgebiede.

Tipes drinkers:
Die  manier waarop mense alkohol verbruik, bepaal dikwels hulle gedrag. Vir baie is 
dit nie ’n probleem nie. Watter soort drinker is jy?

 Drink hoofsaaklik op algemeen-aanvaarde sosiale geleenthede.
 Voel nie spyt, skaam of skuldig ná ’n drinkery nie. 
 Kan besluit om op te hou drink selfs wanneer daar nog heelwat drank oor is. 
 Is selde of ooit in konflik met diegene naby aan hulle oor hulle    

 drinkgewoontes.
 Oorweeg en gehoorsaam die ‘drink en bestuur’-regulasies wat van krag is.
 Ken hul beperkings en hou daarby. 
 Plaas nie hulself, familie, vriende of ander mense in gevaar as gevolg van  

 hulle drinkery nie.

Sosiale drinkers

 Ondervind soms geheueverlies na ’n drinksessie.
 Kan baie drink voordat hulle dronk word.

Hoërisiko-drinkers
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 Daar is verskeie geleenthede waar hulle drinkery diegene om hulle in   
 verleentheid plaas of kwaad maak.

 Hulle drink dikwels om wat hulle as ’n probleem beskou te verlig – verlies,  
 eensaamheid, woede.

 Hulle drink dikwels om die simptome van ’n babalaas te verlig. 
 Hulle lieg oor hulle drinkery/drink skelm. 
 Hulle ondervind groot probleme in hulle verhoudings.

Probleemdrinkers

Algemene wanbegrippe oor alkohol

 Doen of sê soms dinge wanneer hulle drink waaroor hulle ná die tyd spyt is. 
 Vind dat hulle naweke gewoonlik vol drinksessies is. 
 Tree impulsief op en plaas hulself en andere in gevaar as gevolg van hulle  

 drinkery.

WANBEGRIP
Om in hegtenis geneem te word vir 
’n alkohol-verwante oortreding is 
nie ’n misdaad nie.

FEIT
As jy in hegtenis geneem word 
en gevonnis word, selfs tot ’n 
opgeskorte vonnis, vir ’n alkohol-
verwante oortreding sal dit beskou 
word as ’n misdaadrekord wat jou 
later in jou lewe kan inhaal.

WANBEGRIP
Alkohol stimuleer die brein en maak 
mense meer sosiaal en uitgesproke.

FEIT
Alkohol onderdruk breinfunksies. 
Deur die rasionele deel van die brein 
te sus, word stremmings verminder 
wat die persoon laat glo dat hy/sy 
meer gesellig, impulsief en opgewek 
is.

WANBEGRIP
’n Persoon wat ’n alkoholis is, moet 
elke dag drink.
FEIT
Probleemdrinkers drink nie 
noodwendig elke dag of selfs gereeld 
nie. In ’n desperate poging om hulle 
drinkery te beheer, hou sommige 
probleemdrinkers in werklikheid vir 
lang tye op om te drink.

WANBEGRIP
Alkohol kan vinniger uit die liggaam 
uitgeskei word deur fisiese oefening 
te doen.

FEIT
Die lewer breek alkohol geleidelik af 
en dit kan nie verander word deur 
uitputtende fisieke oefeninge te 
doen, swart koffie te drink of onder 
’n koue stort te staan nie. Hoewel 
mens wakkerder kan voel deur dit 
te doen, sal dit nie die Bloedalkohol-
konsentrasie (BAK) verminder nie.
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Faktore wat ’n invloed het op 
mense wat alkohol gebruik

Alkoholkonsentrasie. Hoe hoër die alkoholinhoud van die drankie, hoe vinniger 
word die alkohol in die liggaam opgeneem wanneer dit gedrink word.  

Die voedselinhoud van die maag. Kos verdun die alkohol wat gedrink is, en verstadig 
dus die opname van alkohol deur die liggaam. 

Spoed waarteen gedrink word. Om drankies vinnig te sluk, veroorsaak ’n skielike 
styging in die bloedalkoholinhoud (BAI). 

Stowwe in die alkoholiese drank. Sommige drankies soos bier bevat voedselstowwe 
wat self die opname verstadig. Bruisende alhokoliese drankies sal, daarenteen, die 
opname versnel. 

Liggaamsgewig. ’n Persoon met ’n groter liggaamsmassa het oor die algemeen 
meer bloed (water) en ’n gegewe hoeveelheid alkohol sal dus nie so gekonsentreerd 
wees as in die liggaam van ’n persoon met ’n laer liggaamsmassa nie.

Uitwerking van alkohol. Dit is ’n onderdukker van die sentrale senustelsel en sal 
dus die brein verstadig en uiteindelik die hele brein aan die slaap maak.

Alkohol affekteer almal verskillend. As een persoon nie lyk of hy of sy geaffekteer 
word deur ’n sekere hoeveelheid alkohol nie, moet daar nie aanvaar word dat 
’n ander persoon op dieselfde manier geraak sal word nie. Wees waaksaam oor 
wat jy drink en ken jou eie beperkinge.

Het ek ’n alkoholprobleem?
Selfbeoordeling

Die drink van alkohol in die huis is vandag ’n sosiaal-aanvaarbare bedrywigheid. 
Terwyl die drink van alkohol dalk nie ’n groot risiko inhou nie, hou die verkeerde 
gebruik en/of misbruik daarvan wel ’n direkte gevaar in vir die verbruiker.

Nie almal wat te veel alkohol gebruik, is 
noodwendig ’n alkoholis nie. 

Alkoholisme, of ‘alkoholafhanklikheid,’ is 
’n siekte wat die volgende simptome in-
hou:

Drang: ’n Sterk behoefte, of kompul-
siewe lus vir drank.

Verlies aan beheer: Die onvermoë 
om jou drinkery op enige gegewe 

geleentheid te beperk.

Fisiese afhanklikheid: Onttrekking-
simptome, soos naarheid, sweet, 
bewerigheid en angstigheid kom 
voor wanneer alkoholgebruik stop-
gesit word ná ’n tydperk van swaar 
drinkery.

Weerstand: Die nodigheid om groter 
hoeveelhede te drink om dieselfde uit-
werking te kry.
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Alkohol en jong volwassenes

Hoeveel van die simptome hierbo het jy? As jy meer van VYF van bogenoemde 
ervaar, het jy dalk ’n probleem. Gaan praat met iemand daaroor — jou dokter, 
’n berader of familielid. Dit is in jou eie belang en in die belang van dié wat jy 
liefhet.

Jongmense het vandag te doen met 
meer uitdagings en versoekings as wat 
enige ander geslag gehad het. 

Meer word op skool van hulle verwag — 
hulle kursusbeladings is groter. Daar is 
nuwe dwelms en dwelmsoorte wat mak-
lik en geredelik vir hulle beskikbaar is. 

Groepsdruk is ’n aanhoudende strem-
ming en invloed op die keuses wat hulle 
maak. Verhoudings met ouers en sibbe 
is van deurslaggewende belang en het ’n 
sterk invloed op besluitneming. Alkohol 
en dwelms speel ’n groter rol in ’n tiener 
se houding, skoolwerk en gesondheid as 
wat die meeste ouers besef. 

Alkohol en dwelms word daagliks al hoe 
meer toeganklik vir tieners. 

Die Departement van Maatskaplike 
Ontwikkeling: Wes-Kaap en ’n verskei- 
denheid distrik en plaaslike vennootor-
ganisasies is daaraan toegewy om ouers 
in te lig oor die dwelms en hulle te help 
om hul tieners te help. 

Alkohol is die belangrikste dwelm van 
keuse vir jongmense. Jongmense gebruik 
alkohol meer dikwels en hewiger as alle 
ander onwettige dwelms saam. Vroeë 
adolessensie is ’n hoërisiko-tydperk 
wanneer ekperimentering met alkohol 
begin.

SIMPTOME
Hier is ’n paar algemene simptome om 
van kennis te neem. Wees eerlik met 
jouself. Het jy opgemerk dat jy:

 nie jou drinkery kan beheer nie 
 (ooglopende drinkery);

 verhoogde weerstand ervaar — 
meer drink voor jy dronk voel;

 aan onttrekkingsimptome ly;
 verligting of vermyding van ont-

trekkingsimptome probeer bewerk-
stellig deur nog te drink;

 ’n sterk behoefte aan ’n drankie 
ontwikkel;

 terugsakkings ervaar.

UITWERKINGS
Die uitwerkings wat daarop volg, mag 
wees:

 ’n Uitbundige bui
 Verswakte oordeel
 Woede (Bakleierigheid)

 Benadeelde sosiale en werksfunk-
sionering

 Buiveranderings (Builaste)
 Breinskade (Begripsbenadeling)
 Verminderde aandagspan
 Sleeptong spraak
 Gebrek aan koördinasie
 Verlies aan balans (Onbestendig)
 Nie-funksionering (Verdowing)
 Koma
 Alkohol-veroorsaakte geheueverlies
 Hallusinasies
 Depressie en selfdood

UITWERKINGS OP SPYSVERTE-
RINGSKANAAL:

Lewerskade: 
• hepatitis
• lewerskrompeling
• lewerkanker
• Gastritis,
• Maagseer
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Alkoholverbruik 

verhoog risiko

Terwyl sommige ouers en voogde ver-
lig mag voel dat hulle tiener “net” drink, 
is dit belangrik om te onthou dat alko-
hol ’n kragtige buiveranderingsdwelm 
is. Alkohol affekteer nie net die brein 
en liggaam op dikwels onvoorspelbare 
maniere nie, maar jongmense het nie die 
oordeelsvermoë en lewensvaardighede 
om alkohol intelligent te hanteer nie.

DIE GEVOLG IS DAT : 

 Alkohol-ver wante padongelukke 
belangrike oorsake van dood onder 
jongmense is. Alkoholgebruik word 
ook met jong sterftes deur verdrink-
ing, selfdood en moord verbind.

 Jongmense wat alkohol gebruik, is 
meer geneig om vroeër seksueel aktief 
te word, om meer dikwels seksuele 
omgang te hê, en om onveilige seks te 
hê as jongmense wat nie drink nie. ’n 
Groot persentasie jongmense sê hulle 
het iets seksueel gedoen terwyl hulle 
alkohol gebruik het wat hulle nie sou 
gedoen het as hulle nugter was nie.

 Jongmense wat drink, is meer 
geneig as ander om slagoffers van 
geweldadige misdaad te word, wat 
verkragting, ernstige aanranding en 
roof insluit.

 Jongmense wat drink, is meer geneig 
om probleme met skoolwerk en op-
trede by die skool te hê.

 ’n Indiwidu wat as ’n jong tiener begin 
drink, is vier keer meer geneig om 
alkoholafhanklikheid te ontwikkel as 
iemand wat wag met alkoholgebruik 
tot hulle volwassse is.

Die meeste jongmense is nog baie “nou”-
georiënteer en begin maar net om te 
verstaan dat hulle optrede — soos om te 
drink — gevolge het. Hulle is ook geneig 
om te glo dat slegte dinge nie sal gebeur 
nie, wat help verduidelik hoekom hulle 
dikwels riskant optree.

Oormatige verbruik lei dikwels tot 
buitengewone en riskante gedrag wat 
langtermyn- en noodlottige gevolge het. 

Jong drinkers wat onnodige risikos loop, 
tree nie in ooreenstemming met hulle 
karakter op nie en/of stel hulself en an-
der mense in gevaar. Mense wat onder 
die invloed is, verloor hul inhibisies en 
hul oordeel word aangetas en hulle kan 
maklik seksueel riskant optree wat hulle 
aan SOSe en MIV kan blootstel.

Navorsing toon dat die meeste jong-
mense bewus is van die gevare daarvan 
om met MIV besmet te raak. Maar wan-
neer hulle onder die invloed van alkohol 
is, bestaan die baie werklike gevaar dat 
hulle sal deelneem aan gevaarlike op-
trede, soos onbeskermde seks met talle 
maats.

Alkoholverbruik kan die gasheer se 
kanse om MIV-besmetting op te doen 
verhoog.

MIV-positiewe mense wat alkohol 
gebruik, kan die vordering van hul 
siekte versnel. Dit is omdat beide MIV 
en alkohol die liggaam se immuunstelsel 
onderdruk. 

Navorsers het bevind dat MIV-pasiënte 
wat die hoogs aktiewe anti-retrovirale 
terapie (HAART) kry, en tans drink, ’n 
groter MIV-vordering het as dié wat 
nie drink nie. Hulle het bevind dat MIV-
pasiënte wat matig dop riskante vlakke 
drink, hoër MIV RNA-vlakke en laer CD4-
seltellings het, vergeleke met diegene 
wat nie drink nie. 

Pasiënte met MIV wat drink, veral swaar 
drinkers, is minder geneig om te hou by 
hulle voorgeskrewe medisyneskedule en 
vergeet om hulle medikasie te neem. 
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Alkohol dra by tot die verswak-
king van reflekse, motoriese vaar-
dighede en kognitiewe waar-
neming sodat beskonke persone 
meer waarskynlik slagoffers van 
geweld sal word.

 In 1999 het 62% van alle vermoor-
de vroue in die Wes-Kaap verhoogde 
bloedalkoholkonsentrasies ten tyde van 
hul dood gehad (J Stud Alkohol dwelms 
2009).

Om hierdie  probleem van geweld ernstig 
aan te pak, sal n holistiese oplossing nodig 
wees wat die vermindering van skadelike 
dwelms- en alkoholgebruik insluit. 

Geweld  effense tot matige geestesvertraging; 

 vertraging in ontwikkelingsmylpale (bv. swak 
suigaksie, vertraagde sit, kruip, loop en praat);

 swak oog-hand-koördinasie (bv. die vang van 
’n bal);

 vertraagde ontwikkeling van fyn motoriese 
koördinasie (bv. die optel  van ’n item met sy/
haar vingers) en groot motoriese koördinasie 
(bv. hardloop; en

 geïrriteerdheid en hiperaktiwiteit.

Fetale Alkohol 
Spektrum 
Versteuring 
(FASV)

S w a a r  a l k o h o l g e b r u i k  t y d e n s 
swangerskap veroorsaak Fetale Alkohol 
Spektrum Versteuring by die kind. Dit 
word deur groeivertraging, wanvorming 
van gesigs- en orgaanstelsels gekenmerk. 
Die brein- en senustelselabnormaliteite en 
wanfunksies wat duidelik sigbaar is terwyl 
die kind grootword, sluit in:

DIE EENVOUDIGE OPLOSSING IS: ’n 
Vrou behoort op te hou drink sodra sy besef sy 
is swanger. Dit sal grootliks die risiko van skade 
aan die fetus verminder. 

Soortgelyk behoort ’n ma wat borsvoed nie 
alkohol te verbruik nie omdat dit in haar bors-
melk opgeneem word. Dit word oorgedra aan 
die baba wat borsvoed en het die potensiaal om 
met die verdere ontwikkeling van die brein in te 
meng.

Inligting met  die vergunning van die 
Voedingsinligtingsentrum aan Stellenbosch 
Universiteit: Menslike Voedingsafdeling. 
Besoek 
http://www.sun.ac.za/nicus vir meer 
inligting.

V:Hoeveel alkoholverbruik tydens swanger-
skap veroorsaak die sindroom?

A:Die hoeveelheid kan wissel van mens 
tot mens.
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Waar om hulp te kry

Departement van Maatskapplike Ontwikkeling:
0800 220 250

Suid-Afrikaanse Polisiediens:
0860 010 111

Stad Kaapstad:
0800 435 748 

Stikland-hulplyn:
021 940 4500 (ontgifting van alkohol) en 021 940 4496 (ontgifting van opioïede)

Skakel jou naaste Departement van Maatskaplike Ontwikkeling Plaaslike Kantoor

OF

Metro-Noord:     021 483 7673

Metro-Suid:     021 763 6200

Metro-Oos:     021 360 4200

Weskus:      022 713 2272 

Eden-Karoo:     081 588 9118

Kaapse Wynland:    023 348 5300

Departement van Maatskaplike Ontwikkeling se mobi site:
https://www.westerncape.gov.za/substance-abuse/

OF
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Notas
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Wes-Kaapse Regering
Maatskaplike Ontwikkeling

Privaatsak X9112
Kaapstad
8000
Suid Afrika

Tolvry: 0800 220 250

www.westerncape.gov.za
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