Drink je om te
ontspannen
wanneer je
problemen
hebt?
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Drink je
wanneer je
geprikkeld,
gefrustreerd,
ongelukkig of
boos wordt?
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Raak je
al eens in
moeilijkheden
wanneer je
drinkt?

Drink je reeds
’s morgens?

Ben je ooit al
eens vergeten
wat gebeurde
onder invloed
van drank?

Drink je
gulzig?
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Probeer je
al eens te
stoppen, of
te verminderen
met drinken en
slaag je
er niet in?

Verminderen je
schoolresultaten?
Heb je problemen
op het werk?

11

Word je
al eens
dronken
zonder het
te willen?

3

Verkies je
om alleen te
drinken?

8

9
Lieg je al eens
over je
drankgebruik?

12
Denk je dat het tof
is, als je in staat
bent om veel te
drinken?

Een Boodschap

ALCOHOLISME
Alcoholisme is een ruig woord om te
behandelen.
Toch is niemand te jong (of te oud) om
problemen te hebben met alcohol.
Dit komt doordat alcoholisme een ziekte is.
Het kan iedereen treffen.
En het doet er niet toe hoe lang je reeds
drinkt of wat je drinkt.
Wat telt, is wat het drinken met jou doet.
Om te helpen uitmaken of je een probleem
hebt met je drinken, hebben we deze 12
vragen voorbereid. De antwoorden gaan
niemand anders aan dan jijzelf.
Indien je “ja” kunt antwoorden op één van
deze vragen, dan is het misschien wel tijd om
je eens ernstig af te vragen wat je drinken je
mogelijks toebrengt.
En indien je hulp wenst of wanneer je eens
met iemand wil praten over je drankgebruik,
bel ons dan eens op. AA – het werkt. Kijk even
in de telefoongids, de krant of op de website
(www.aavlaanderen.org).

AAN Tieners…
ANONIEME ALCOHOLISTEN is een gemeenschap
van mannen en vrouwen die hun ervaring,
kracht en hoop met elkaar delen om hun
gemeenschappelijk probleem op te lossen
en anderen te helpen bij het herstel van hun
alcoholisme.
Het enige vereiste voor lidmaatschap is
een verlangen op te houden met drinken.
Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor
AA-lidmaatschap, wij voorzien in onze
behoeften door eigen bijdragen.
AA is niet gebonden aan enige sekte,
genootschap, politieke partij, organisatie of
instelling; wenst zich niet te mengen in enig
geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel.
Ons hoofddoel is nuchter te blijven en andere
alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken.
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Hoe je weet
wanneer drinken
een probleem wordt
Een eenvoudige
12-vragenlijst
ontworpen om
je te helpen
beslissen

