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Waar denken jullie aan als je deze term hoort? 

Drugbeleid op school (DOS)2



De zin van een DOS
3



Opbouw DOS
4
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Succesfactoren
6

 Werkgroep 

 Mandaat van directie

 Aandacht voor een draagvlak

 Een coach (preventiewerker) kan helpen
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Visie
8

 Twee kernvragen: 

 Wat verstaat de 

school onder 

middelengebruik en –

problemen? 

 Wat wil de school 

bereiken met het 

DOS? 
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Vooronderzoek
11

 Checklist ‘waar staat de school?’

 Bevraging leerkrachten

 Noden, sterktes en zwaktes van het (huidige) beleid

 Bevraging leerlingen 

 Bevraging over gebruik 

 Bevraging over verschillende pijlers
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Pijler regelgeving
14



15
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Pijler begeleiding
17
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Pijler educatie
19



Pijler structurele maatregelen
20
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In het draaiboek
22

 Opdrachten om de visie of pijlers uit te werken aan de 
hand van schema’s en richtvragen

 Ook focus op communicatie en 
deskundigheidsbevordering

 Voorbeelden van uitgewerkte visie of pijlers

 Achtergrondinformatie

 VOET 

 Veelgestelde vragen

 Tips om gesprek aan te gaan

 Juridische info verkrijgbaar in extra uitgave
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E-sigaret25



Wist je dat? 
26

 de e-sigaret onder dezelfde wetgeving valt als een 
tabaksproduct

 het daarom verboden is om: te dampen in gesloten 
publieke plaatsen, reclame te maken tenzij in 
gespecialiseerde winkels, de e-sigaret te verkopen 
aan min-16-jarigen en de e-sigaret op afstand te 
verkopen (bv. via het internet)

 e-sigaretten en e-vloeistoffen een kinderslot moeten 
bevatten en bestand moeten zijn tegen lekkage en 
breuk



Wist je dat? (2) 
27

 nicotine niet de meest schadelijke, maar wel de meest 

verslavende stof is in een tabakssigaret

 nicotine zowel stimulerend als kalmerend kan werken

 de nicotine in een (tabak)sigaret al binnen enkele 

seconden je hersenen bereikt en de meeste e-sigaretten 

met nicotine een vergelijkbaar effect hebben

 als je lichamelijk afhankelijk bent van nicotine je 

volgende symptomen kan ervaren bij plots stoppen: 

hoofdpijn, prikkelbaarheid, angst, depressieve 

gevoelens, aandachtsproblemen, …



Wist je dat? (3)
28

 drie op vier rokers wil stoppen met roken

 je de grootste kans hebt om te stoppen met roken 
onder persoonlijke begeleiding en gecombineerd 
met gepaste medicatie

 er een groot aanbod bestaat aan nicotine 
vervangende producten (kauwgom, zuigtabletten, 
patches, …) die je kunnen ondersteunen bij het 
verminderen en het stoppen met roken

 nicotine vervangende producten zelden verslavend 
zijn
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Ja, er zijn minder gezondheidsrisico’s
31

bij het dampen dan bij het roken:

 geen verbranding van organische stoffen, dus geen 

productie van koolstofmonoxide (CO) of teer

 minder giftige stoffen en kleinere concentratie van 

die stoffen

 minder blootstelling aan tabaksrook, ook voor de 

omgeving

 minder risico op hart- en vaatziekten, kanker en 

chronische ademhalingsstoornissen



MAAR
32

 de effecten van dampen op lange termijn zijn niet 
gekend, zowel voor de gebruiker als de omgeving

 het gebruik door zwangere vrouwen wordt 
afgeraden omdat men niet weet welke effecten de 
e-sigaret heeft op het ongeboren kind

 bij oververhitting kunnen zowel de e-vloeistof als 
het apparaat giftige stoffen afgeven

 als de e-vloeistof nicotine bevat, zal een 
lichamelijke afhankelijkheid optreden of behouden 
blijven



Ja, het gebruik van e-sigaret
33

kan helpen bij het stoppen met tabaksgebruik.

MAAR

 ook de e-sigaret bevat schadelijke stoffen: het is 

dus gezonder dan roken, maar het is niet gezond.

 er zijn nog andere middelen die je kunnen helpen 

bij het stoppen met roken



Aanbevelingen bij gebruik
34

 Vermijd het gebruik als je een niet-roker, een min-18-jarige, of een zwangere 

vrouw bent

 Geef voorkeur aan een e-vloeistof zonder nicotine om afhankelijkheid te 

voorkomen

 Kies voor de nieuwste generatie e-sigaretten in plaats van de wegwerpversies: ze 

regelen de temperatuur beter, de batterijen zijn betrouwbaarder en je kan het 

vrijgeven van nicotine afstemmen op jouw behoefte

 Zorg dat de voltage en de weerstand op elkaar zijn afgestemd. Zo voorkom je 

oververhitting van de e-vloeistof en het apparaat

 Vul de vloeistof op tijd bij om de risico’s van oververhitting te vermijden

 Koop apparaten, e-vloeistoffen of andere producten die goedgekeurd zijn door de 

Europese Gemeenschap 

 Bewaar vullingen buiten bereik van kinderen

 Vermijd het gebruik van een e-sigaret in gesloten ruimtes, de effecten van passief 

dampen zijn nog ongekend



Op school? 
35

 Op dezelfde manier benaderen als gewone 

sigaretten, zelfde regels/procedures

 Opnemen in je DOS 

 Aandachtspunt: voorbeeldfunctie van leerkrachten 
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Bedankt voor jullie aandacht!

Preventie Tabak, Alcohol &andere Drugs

CGG Ahasverus - Muurveld 38 - 1730 Asse

Tel 02/80 101 80

preventieTAD@ahasverus.be

www.ahasverus.be


