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Opdracht bij film 
Deze opdracht hoort bij een deel van een  
Schooltv weekjournaaluitzending op Teleblik 
over alcoholvergiftiging.  
[http://teleblik.nl/player/ 
media/5410733/fragment?start=442&end=810] 
 
 
Wat moet je al weten? 
Voor je aan de opdracht begint weet je: 

 wat alcohol is. 

 wat alcohol doet met je lichaam. 

 dat alcohol je gedrag kan beïnvloeden. 
 
 
Wat ga je leren? 
Na deze opdracht heb je geleerd: 

 wat de gevaren zijn van alcohol. 

 hoe je herkent wanneer er gevaar is voor een alcoholvergiftiging. 

 wat de gevolgen van alcoholvergiftiging zijn voor puberhersens. 

 waarom je zelf moet kiezen of je alcohol drinkt of niet. 
 
 
Wat ga je doen? 
Bij deze opdracht ga je: 

 een film bekijken over alcoholvergiftiging. 

 vragen beantwoorden bij de film. 

 extra opdrachten naar keuze doen. 
 
 
Wanneer ben je klaar? 
Je bent klaar als je: 

 deze opdracht hebt ingeleverd bij je docent. 
Spreek met je docent af hoe je de opdracht inlevert. 

 

  

Werkblad – Alcoholvergiftiging 

 
 
Op Teleblik vind je tv uitzendingen. 
Vraag aan je docent of je school 
een code heeft voor Teleblik. 
Anders kun je deze opdracht niet 
maken. 

http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://www.teleblik.nl
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Alcohol 
 
Je moet 16 zijn om een biertje te mogen bestellen in het café. 
En als je iets sterkers wilt zoals wodka, moet je 18 zijn. Dit is 
niet voor niets, want in bier, wodka en bijvoorbeeld 
mixdrankjes, zit alcohol. En alcohol doet niet veel goeds met je 
lijf! 
 

Gevaar 

In je hersenen is de invloed van alcohol heel snel merkbaar.  
Dit komt omdat er veel bloedvaten naar je hersenen gaan. In 
verhouding met andere organen, komt er zo snel veel alcohol 
in je hersenen.  
 
Het gevaar van alcohol zit in het verdovende aspect. Omdat veel drankjes zoals mixdrankjes heerlijk 
zoet zijn, merk je helemaal niet dat er alcohol in zit. En dus heb je niet door dat je er snel teveel van 
op hebt. In extreme gevallen kun je zelfs in coma raken doordat je een alcoholvergiftiging oploopt. 
 

Film bekijken 
Bekijk het Schooltv weekjournaal fragment over 
alcoholvergiftiging op Teleblik: 

 Ga naar het Teleblik-weekjournaal-item. 
Als de link niet werkt kun je dit adres in je browser typen: 
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=
442&end=810 

 Maak na het bekijken de volgende vragen. 
 
 

Vragen  
 
1. Waarover gaat het fragment? 

Geef een korte samenvatting. 
 

 
 

2. Charlotte vertelt dat ze met vriendinnen wijn dronk in het park. 
Waardoor kwam Charlotte daarna in het ziekenhuis terecht? 
 

 
 

3. Hoeveel jongeren komen er per jaar in het ziekenhuis terecht voor overmatig alcoholgebruik? 
 

 
 

  

Waarover gaat de film? 
 
Je ziet interviews met jongeren die 
een alcoholvergiftiging gehad 
hebben. Een arts die veel jongeren 
behandelt met een 
alcoholvergiftiging, legt uit wat 
alcoholvergiftiging met je hersens 
doet. 

 

http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
http://teleblik.nl/player/media/5410733/fragment?start=442&end=810
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4. De regering wil iets doen aan het grote aantal jongeren dat een alcoholvergiftiging oploopt.  
Geef een voorbeeld van een maatregel die de politiek heeft genomen. 

 
 
 

5. Behalve politieke maatregelen wordt er van alles gedaan om jongeren te waarschuwen voor 
overmatig alcoholgebruik. 
Vind jij dat deze waarschuwingen helpen? Leg je antwoord uit.  
 

 
 

6. Waarom is drinken op jonge leeftijd niet goed voor je hersenen? 
Geef 2 redenen. 
 

 
 

7. Kinderen kunnen minder alcohol verdragen dan volwassenen. 
Leg uit hoe dit komt. 
 

 
 

8. Jimmy en zijn moeder vertellen wat Jimmy overkomen is. 
Waarom dronk Jimmy zoveel? 
 

 
 

9. Geef 3 redenen waarom jongen snel teveel alcohol drinken. 
 

 
 

10. Waarom drink je snel teveel van mixdrankjes? 
 

 
 
 

11. De arts in het fragment vindt dat je pas alcohol zou mogen drinken als je 18 jaar bent. 
Waarom vindt hij dat? 
 

 
 

12. Leg uit waarom jij het wel of niet eens bent met de arts. 

 

 


