
  

 
1. Je bent  1  een jongen  2  een meisje 
  
2. In welk jaar ben je geboren?  Jaar 19  
 

 
3. Welke van de volgende personen maken deel uit van je huisgezin? Kruis aan wat van 

toepassing is. 
 1  Vader 
 1  Stiefvader 
 1  Moeder 
 1  Stiefmoeder 
 1  Broer(s) en/of zus(sen) / stiefbroer(s) en/of stiefzus(sen) 
 1  Grootouder(s) 
 1  Ander(e) familielid(-leden) 
 1  Andere mensen die geen familie zijn 
 

                   
4. Heb je broers of zussen, stiefbroers of stiefzussen?               
 1  Neen 
 1  Ja, ouder 
 1  Ja, jonger 
 1  Ja, tweeling 
 
 

5. Hoeveel keren heb je sigaretten gerookt? 
       Kruis één vakje aan per rij. 

                                               
 

 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 30 of meer 

a) In heel je leven....................................        
b) In de voorbije 12 maanden .................        
c) In de voorbije 30 dagen ......................        
   1  2  3  4  5  6  7 

 
 
6. Hoeveel sigaretten rook je gewoonlijk per week? 

Als je minder dan wekelijks rookt of als je niet rookt, kruis dan 0 aan.  
     

aantal sigaretten per week 
 

 0      1-2   3-5 6-9 10-19 20 of meer  

           1     2      3         4               5                 6  
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7. Hoe waarschijnlijk is het dat volgende zaken zouden gebeuren als je in de volgende 
maand zou roken?  Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je eigen mening ligt 

   erg   erg 
                                                                                  waarschijnlijk    waarschijnlijk    onwaarschijnlijk     onwaarschijnlijk 
 
a) Problemen krijgen met mijn ouders.....     
b) Problemen krijgen met mijn vrienden..     
c) Verslaafd worden ................................     
d) In geldproblemen raken .....................     
e) Me meer ontspannen voelen...............     
f) Meer plezier hebben ...........................     
g) Populairder zijn ...................................     
h) Zelfzekerder en vlotter zijn ..................     
   1  2 3   4 
 
 
8. Hoe vaak drink je alcohol zoals bier, wijn of sterke dranken? 

Probeer ook de keren mee te tellen dat je maar een kleine hoeveelheid drinkt. 
 
elke         elke        elke           minder          nooit 
dag         week      maand       dan elke 
                                                maand 

                               
                                     1      2        3            4                    5 

 
 

9. Hoeveel keer ben je dronken geweest door het drinken van alcohol?  
      Kruis één vakje aan per rij. 
    aantal keer 
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 30 of meer 

a) In heel je leven....................................        
b) In de voorbije 12 maanden .................        
c) In de voorbije 30 dagen ......................        
   1  2  3  4  5  6  7 

 
 

10. Hoe waarschijnlijk is het dat de volgende zaken zouden gebeuren als je binnen de 
maand alcohol zou drinken? Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je eigen mening ligt 
  erg                           erg 
                                                                             waarschijnlijk    waarschijnlijk       onwaarschijnlijk      onwaarschijnlijk 
 

a) Slecht presteren op school..................                        
b) Problemen krijgen met mijn ouders.....                        
c) Problemen krijgen met mijn vrienden..                        
d) Verslaafd worden ................................                        
e) In geldproblemen raken ......................                        
f) Me meer ontspannen voelen...............                        
g) Meer plezier hebben ...........................                        
h) Populairder zijn ...................................                        
i) Mijn problemen vergeten.....................                        
j) Zelfzekerder en vlotter zijn ..................                        
  1 2             3   4 
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11. Hoeveel keren heb je iets gesnoven (vb. lijm, verfverdunner, ...) om high te worden? 
         Kruis één vakje aan per rij.  Nooit = 0.                                                             
    aantal keren  
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 30 of meer 

a) In heel je leven....................................        
b) In de voorbije 12 maanden .................        
c) In de voorbije 30 dagen ......................        
   1  2  3  4  5  6  7 

 
 

12. Heb je al gehoord van de volgende producten?  
Kruis één vakje aan per rij. 

                                  Ja  Neen 
 a) Kalmerende of verdovende middelen ...................................       
 b) Marihuana of hasj .................................................................       
 c) LSD.......................................................................................       
 d) Amfetamines.........................................................................       
 e) Crack ....................................................................................       
 f) Cocaïne .................................................................................       
 g) Relevine................................................................................       
 h) Heroïne .................................................................................       
 i) XTC........................................................................................       
 j) GHB .......................................................................................       
 k) Methadon ..............................................................................       
 l) ”Magic mushrooms” ...............................................................       
 m) Ketamine..............................................................................       
                                                                               1                                      2   

 
 

13. Hoeveel keren heb je marihuana of hasj gebruikt?  
         Kruis één vakje aan per rij.  Nooit = 0.                                                                    
    aantal keren  
 0 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 30 of meer 

a) In heel je leven....................................        
b) In de voorbije 12 maanden .................        
c) In de voorbije 30 dagen ......................        
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14. Heb je ooit een van de volgende drugs gebruikt?  
                                        in de laatste        in de laatste        meer dan 12  
                               30 dagen           12 maanden        mnd geleden 
                    
  ja neen ja neen ja neen 
A Kalmerende of verdovende middelen zonder voorschrift     
B LSD of andere hallucinogenen     
C Amfetamine     
D Crack     
E Cocaine     
F Relevine     
G Heroïne      
H XTC     
I GHB      
J Methadon     
K ”Magic mushrooms”     
L Ketamine     
  1 2 1 2 1 2 
 

 
15. Hoe waarschijnlijk is het dat de volgende zaken zouden gebeuren als je in de komende 

maand marihuana of andere illegale drugs zou gebruiken?  Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je 
eigen mening ligt 

   erg         erg 
                                                                      waarschijnlijk     waarschijnlijk    onwaarschijnlijk    onwaarschijnlijk 

a) Problemen krijgen met de politie.........     
b) Problemen krijgen op school...............     
c) Problemen krijgen met mijn ouders.....     
d) Problemen krijgen met mijn vrienden..     
e) Verslaafd worden ................................     
f) In geldproblemen raken .....................     
g) Me meer ontspannen voelen...............     
h) Meer plezier hebben ...........................     
i) Populairder zijn ...................................     
j) Zelfzekerder en vlotter zijn ..................     
  1  2 3 4 
 
 
16. Hoe waarschijnlijk is het dat je de volgende zaken zal doen over één jaar ? 

Kruis één vakje aan per rij. 
       erg           erg 

          waarschijnlijk          waarschijnlijk   onwaarschijnlijk   onwaarschijnlijk 

a) Sigaretten roken.....................……………………...     
b) Alcohol drinken (bier, wijn, sterke dranken)     
c) Dronken worden..................... ……………………..     
d) Marihuana of hasj gebruiken.. ……………………..     
e) Een middel snuiven (lijm, …) om high te worden     
f) Illegale drugs gebruiken ........................     
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17. Hieronder lees je uitspraken van sommige mensen over druggebruik 
 

Hoe ver ga je akkoord met deze uitspraken?  Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je eigen mening ligt 
 

 
volledig   niet helemaal 
akkoord akkoord  akkoord niet akkoord 

a) Drugs gebruiken kan een leuke bezigheid zijn       
b) Een jongere zou nooit drugs mogen proberen       
c) Drugs gebruiken is leuk          
d) Heel wat zaken zijn veel riskanter dan drugs uitproberen     
e) Iedereen die experimenteert met drugs krijgt uiteindelijk spijt     
f) De drugwetgeving zou strenger moeten zijn       
g) Druggebruik is één van de grootste kwalen in het land      
h) Drugs helpen mensen om het leven ten volle te ervaren     
i) Scholen moeten wijzen op de echte gevaren van druggebruik     
j) De politie zou jongeren die experimenteren met drugs 

niet lastig moeten vallen          
k) Wanneer je experimenteert met drugs verlies je de controle     
       over je eigen leven       1    2    3    4 

 
18. Duid voor elk van de volgende uitspraken aan of ze volgens jou wel of niet correct zijn.  
 
                  Is dit juist?  
                     ja      neen    weet het niet
  

Nicotine is de stof in sigaretten die longkanker veroorzaakt                  
Om verslaafd te worden moet je gedurende vele jaren  
meerdere sigaretten per dag roken            
Vrouwen kunnen minder goed tegen alcohol dan mannen                  
Het menselijk lichaam heeft ongeveer een half uur nodig  
om de hoeveelheid alcohol van één blikje sterk bier af te breken         
Marihuana roken veroorzaakt geen fysieke afhankelijkheid                  
Veel hasj of marihuana gebruiken zorgt voor een daling van  
de productie van seksuele  hormonen             

 
19. Hieronder lees je uitspraken over je kennis van sommige drugs  
 

Hoe ver ga je akkoord met deze uitspraken?  Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je eigen mening ligt 
 

helemaal     akkoord        niet          helemaal                            
akkoord                      akkoord   niet akkoord 

a) Ik weet alles wat ik moet weten over nicotine en de effecten ......     
b) Ik weet alles dat ik moet weten over alcohol en de effecten .......     
c) Ik weet alles dat ik moet weten over andere drugs en de effecten     
           1 2 3 4 
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20. Hoeveel risico denk je dat mensen lopen om schade toe te brengen aan zichzelf (zowel 
fysieke als andere schade) als ze… 
Kruis één vakje aan per rij. 

    geen risico klein risico groot risico weet het niet 

a) af en toe een sigaret roken....................     
b) één of meer pakjes sigaretten roken per dag     
c) per week één of twee glaasjes drinken .     
d) iedere dag alcohol drinken ....................     
e) af en toe snuifmiddelen (lijm, …) gebruiken     
f) één of tweemaal experimenteren met  
    marihuana of hasj .................. ……………………..     
g) regelmatig hasj of marihuana gebruiken…………     
h) af en toe andere drugs gebruiken………………….     

        1                      2              3                           4 
 
 
 
 
21. Rookt één van de volgende personen sigaretten?  

Kruis één vakje aan per persoon. 
rookt          rookt          rookt        weet     ken of zie deze 

            dagelijks        soms          niet        het niet   persoon niet 

a) Moeder                            
b) Vader                              
c) Beste vriend(in)                              
d) Broer(s) of zus(sen)                          
             1          2           3             4                  5 

 
 

22. In de volgende vragen moet je het hebben over de vrienden waarmee je het meest van je 
vrije tijd doorbrengt. Kruis één vakje aan op elke rij  

 
geen   minder dan    ongeveer   meer dan         allemaal        weet 
enkele   de helft        de helft      de helft                              het niet 

 

a) Hoeveel van hen gaan graag naar school?               
b) Hoeveel van hen presteren goed op school?               
c) Hoeveel van hen roken sigaretten?                
d) Hoeveel van hen zijn soms dronken?                
e) Hoeveel van hen gebruiken marihuana  

of andere drugs?                   
         1  2  3   4                   5       6  

 
 
23. Eén van mijn broer(s) of zus(sen)… Kruis één vakje aan op elke rij  
 
  Ik heb geen     
     Weet broers of 
   Ja Neen het niet zussen 

a) drinktalcohol (bier, wijn, sterke drank)..........................................     
b) is soms dronken ...........................................................................     
c) rookt marihuana of hasj................................................................     
d) snuiftproducten (lijm,…) . .............................................................     
e) neemt andere drugs .....................................................................     
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24. Hieronder lees je enkele uitspraken over ouders of vrienden  
 

            volledig   akkoord      niet          helemaal  
                                                                                                                                           akkoord                   akkoord    niet akkoord 

a) Mijn ouders stellen duidelijke regels……………………………..     
b) Mijn ouders weten waar ik ‘s avonds ben……………………….     
c) Ik krijg gemakkelijk steun van mijn vader en/of moeder………     
d) Het is voor mij heel belangrijk dat ik mijn ouders niet  

teleurstel……………………………………………………………     
e) Ik krijg echt steun van mijn beste vriend(in)…………………….     

   1    2    3    4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Hoe ver ga je akkoord met deze uitspraken over jouw gezin? 
     Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je eigen mening ligt 

 
            volledig   akkoord      niet          helemaal  

                                                                                                                                           akkoord                   akkoord    niet akkoord 

a) In mijn gezin helpen en steunen we elkaar echt         
b) In mijn gezin worden de problemen niet uitgediscussieerd     
c) Wij maken niet vaak ruzie in ons gezin         
d) Bij ons is het duidelijk wat iedereen moet doen thuis      
e) In mijn gezin kun je je er gemakkelijk vanaf maken       
f) Bij ons thuis gaat het er levendig en leuk aan toe      
g) Bij ons is het belangrijk dat iedereen zijn mening kan zeggen     
h) In mijn gezin verliest er bijna nooit iemand zijn geduld      
i) Als je bij ons een regel overtreedt volgt een strenge sanctie     
j) We kunnen bij ons alles doen wat we willen       
k) Mijn gezin doet altijd alles samen        
l) Er zijn veel discussies bij ons thuis        
m) Bij ons thuis slaan we elkaar nooit        
n) Eerst werken en dan spelen, is een regel bij ons thuis      
o) In ons gezin krijgen we geen straf als we iets verkeerd doen     
p) In mijn gezin komen we echt goed overeen       
q) Wij vertellen thuis niets over persoonlijke dingen aan elkaar     
r) In mijn gezin geven we niet vaak kritiek op elkaar      
s) Mijn gezinsleden hebben strikte ideeën over goed en slecht     
t) We komen en gaan zoals we willen bij ons thuis      
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26. Als je alcohol zou willen drinken (of als je dat al doet), denk je dat dat mag van je 

ouders?  
Kruis één vakje aan per rij 

 
       zouden toestaan  zouden niet toestaan              zouden het helemaal             weet het niet 
          om te drinken  dat ik thuis drink                        niet toestaan 
      
     
            
             1                                                        2                                                    3                                         4 

                                                                
 
 
 
27. Als je zou willen roken (of als je al rookt), denk je dat dat mag van je ouders?  

Kruis één vakje aan per rij 
 
       zouden toestaan  zouden niet toestaan               zouden het helemaal               weet het niet 
          om te roken  dat ik thuis rook                        niet toestaan 
      
     
            
             1                                                        2                                                    3                                         4 

                                                                
 
 
28. Hoe zijn je schoolresultaten in vergelijking met die van je klasgenoten? 
 

1  Veel beter 2  Beter     3  Hetzelfde als de meeste van hen 4  Slechter 
 
 
29. Denk je dat je resultaten beter zullen zijn op het einde van het schooljaar? 

1  Ja             2  Waarschijnlijk wel              3  Waarschijnlijk niet            4  Neen 
 

 
30. Wat vind je tegenwoordig van school? 

1  Ik vind het heel leuk 
2  Ik vind het een beetje leuk 
3  Ik vind het niet zo leuk 
4  Ik vind het helemaal niet leuk 
 
 
31. Hieronder lees je enkele uitspraken over je school. Duid voor elke uitspraak aan in welke 
mate je al dan niet akkoord bent. Kruis één vakje aan per rij. 

              volledig       akkoord        niet     helemaal niet  
              akkoord                       akkoord       akkoord 

a) De leerlingen in mijn klas komen goed overeen samen                
b) De meeste van mijn klasgenoten zijn vriendelijk en  

behulpzaam                     
c) De andere leerlingen aanvaarden me zoals ik ben                
d) Hoe ik het doe op school is heel belangrijk voor mij                
e) Ik heb veel respect voor wat mijn leraars me zeggen                
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32. Heb je in de voorbije 12 maanden een van de volgende problemen gehad?  
      Kruis elk vakje aan dat van toepassing is. 
  ja, ja,         ja, door andere  
  door mijn          door mijn        dingen dan  
 nooit alcohol- drug- alcohol of 
  gebruik gebruik drugs 
a) onenigheid of woordenwisseling ....................................     
b) schermutseling of gevecht..............................................     
c) ongeval of verwonding ...................................................     
d) verlies van geld of andere waardevolle zaken ...............     
e) schade aan eigen voorwerpen of kleren ........................     
f) relatieproblemen met je ouders......................................     
g) relatieproblemen met je vrienden ...................................     
h) relatieproblemen met je leraars......................................     
i) slechte schoolprestaties .................................................     
j) slachtoffer geweest van roof of diefstal ..........................     
k) gehospitaliseerd of opgenomen in de spoedafdeling .....     
                                      1             1                        1                       1 
 
33. Er zijn verschillende manieren om beslissingen te nemen. Hoe goed passen deze zinnen 
bij jou?  

Kruis aan wat het best bij je past. 
             volledig                      niet    helemaal niet  
             akkoord  akkoord   akkoord    akkoord 

a) Wanneer ik besluit iets te doen, doe ik het altijd      
b) Ik neem vaak beslissingen zonder na te denken over  

de gevolgen           
c) Ik overweeg alle keuzes, vooraleer ik iets beslis      
d) Ik heb vaak spijt van een beslissing die ik gemaakt heb     
e) Wanneer ik een beslissing neem, maakt het niet uit hoe  

mijn vrienden erover denken         
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34. Beeld je elk van de volgende situaties in. Sommige situaties kunnen je vertrouwd 
overkomen en andere minder, waardoor het moeilijker wordt om te antwoorden. Antwoord 
maar gewoon wat je denkt. 
 
 zeker wel      waarschijnlijk wel waarschijnlijk niet      zeker niet 
Je bent met je best vriend(in) op een 
feestje en je ontmoet daar mensen die je 
niet kent. Je wil hen wat beter leren 
kennen. Eén van hen stelt voor om samen 
marihuana/ hasj te roken. Je vriend(in) 
stemt in. 
En jij? 
 

 
 
 
 

      

Je bent met dezelfde vriend(in) hard aan 
het studeren. Morgen hebben jullie een 
belangrijke test op school. Jullie zijn allebei 
erg gespannen. Het zou goed zijn moesten 
jullie een beetje kalmeren. Je vriend(in) 
stelt voor dat een sigaret zou helpen en 
biedt je er één aan. 
Aanvaard je ze? 
 

 
 
 
 

      

De dag nadien slagen jullie allebei voor de 
test. Jullie vinden dat dat gevierd moet 
worden. Jullie hebben nog een beetje 
zakgeld en de drankwinkel is dichtbij. 
Zou je alcohol (bier, wijn) kopen om te 
vieren? 
 

 
 
 
 

      

 
      
 
35. Hoever ga je akkoord met deze beschrijving van jezelf?   

Kruis het antwoord aan dat het dichtst bij je eigen mening ligt  
 
         volledig                     niet      helemaal niet 

akkoord  akkoord  akkoord       akkoord 
a) Ik vind dat ik een aantal goede kwaliteiten heb       
b) Ik kan de meeste zaken even goed als de anderen      
c) Soms denk ik dat ik helemaal niets waard ben       
d) De meeste jongens en meisjes van mijn leeftijd  

zijn slimmer dan ik          
e) Ik ben redelijk goed in sport         
f) Ik ben erg verlegen als ik iets moet zeggen in de klas      
g) Dat ik gelukkig ben is belangrijk voor mijn ouders      
h) Ik maak me vaak zorgen over onbenulligheden       
i) Ik maak me vaak nerveus over kleinigheden       
j) Ik heb veel interesses en hobby’s        
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36. Hieronder lees je enkele uitspraken over hoe je omgaat met anderen.  
     Kruis het  aan dat het best bij jou past        

volledig  akkoord    niet          helemaal 
akkoord               akkoord    niet akkoord 

a) Wanneer iemand je probeert belachelijk te maken,  
dan doe je hetzelfde bij haar of hem        

b) Het is goed anderen te tonen als je boos bent op hen.       
c) De enige manier om met een pestkop om te gaan,  

is hem laten weten wie de baas is        
d) Je kan problemen altijd aanpakken zonder er  

ruzie over te maken          
e) Je kunt beter ‘uitvliegen’ dan op een kalme manier   

uitleg geven           
  1    2    3    4  

 
 
 
37. Stel je voor dat je de volgende zaken graag zou willen doen. Hoe gemakkelijk of hoe 
moeilijk zou je het er mee hebben? Kruis één vakje aan per rij. 
 
Ik zou graag…       heel         heel 
         makkelijk makkelijk  moeilijk     moeilijk 

a) iets aardig zeggen tegen een vriend(in)              
b) iemand om een dienst vragen               
c) iemand laten weten dat ik hem/haar graag heb             
d) neen zeggen wanneer iemand me iets vraagt  

dat ik niet wil doen.                
e) hulp vragen als ik problemen heb .              
f) iemand helpen die hulp nodig heeft              

   1                 2               3          4  
 
 
 


	elke         elke        elke           minder          nooit

