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Als we bier drinken, consumeren we alcohol. Wat is 
de scheikundige naam van dit type van alcohol?

a) Methanol
b) Ethanol

c) Propanol

d) Butanol
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Hieronder worden 4 personen afgebeeld. Wie is het 

snelste onder invloed van alcohol? Rangschik van 
‘snelst’ naar ‘minst snel’ onder invloe.

Hieronder worden 4 personen afgebeeld. Wie is het 

snelste onder invloed van alcohol? Rangschik van 
‘snelst’ naar ‘minst snel’ onder invloe.

A B C D

Vraag/Stelling 2

Alcohol is zeer calorierijk. Hieronder worden 3 

producten getoond. Welk product bevat het meeste 
calorieën per gram? Rangschik van ‘meest’ naar 
‘minst’ aantal calorieën per gram.

a) Suiker b) Vet c) Alcohol

Alcohol is zeer calorierijk. Hieronder worden 3 

producten getoond. Welk product bevat het meeste 
calorieën per gram? Rangschik van ‘meest’ naar 
‘minst’ aantal calorieën per gram.

a) Suiker b) Vet c) Alcohol

Vraag/Stelling 3
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Stel: Je arriveert op een feestje om 19u en
drinkt 4 glazen wijn binnen het uur. Om hoe laat 
ben je terug volledig nuchter?

a) Om 1u ‘s nachts

b) Om 24u

c) Om 23u

Stel: Je arriveert op een feestje om 19u en
drinkt 4 glazen wijn binnen het uur. Om hoe laat 
ben je terug volledig nuchter?

a) Om 1u ‘s nachts

b) Om 24u

c) Om 23u

Vraag/Stelling 4

Waarom krijg je een kater?

a) Alcohol breekt hersencellen af.
b) Alcohol droogt de hersenen uit. 
c) Alcohol verdooft de werking van

je hersencellen die tijdelijk

uitgeschakeld worden.

Waarom krijg je een kater?

a) Alcohol breekt hersencellen af.
b) Alcohol droogt de hersenen uit. 
c) Alcohol verdooft de werking van

je hersencellen die tijdelijk

uitgeschakeld worden.
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Vraag/Stelling 6

Stel: Je gaat uit en drinkt 4 glazen bier. De week

erna ga je uit en drink je 4 glazen whisky. Op 
welke avond ben je het meest onder invloed
van alcohol?

a) eerste avond

b) tweede avond
c) op beide avonden evenveel

Stel: Je gaat uit en drinkt 4 glazen bier. De week

erna ga je uit en drink je 4 glazen whisky. Op 
welke avond ben je het meest onder invloed
van alcohol?

a) eerste avond

b) tweede avond
c) op beide avonden evenveel
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Vraag/Stelling 7

Wat denk je van volgend citaat?

“Wijn na bier is plezier, bier na wijn is venijn.”

Waar of niet waar?

Wat denk je van volgend citaat?

“Wijn na bier is plezier, bier na wijn is venijn.”

Waar of niet waar?

+ = + =

Vraag/Stelling 8

Te veel alcohol drinken op korte tijd kan leiden tot 

overgeven. Dit kan je uiteraard voorkomen door 
weinig te drinken, maar er zijn ook nog andere 
manieren. Wat helpt NIET om dit te voorkomen?

a) Eten voor je begint te drinken.

b) Pittig gekruide gerechten vermijden voor
je begint te drinken.

c) Een fles water drinken voor je begint. 

Te veel alcohol drinken op korte tijd kan leiden tot 

overgeven. Dit kan je uiteraard voorkomen door 
weinig te drinken, maar er zijn ook nog andere 
manieren. Wat helpt NIET om dit te voorkomen?

a) Eten voor je begint te drinken.

b) Pittig gekruide gerechten vermijden voor
je begint te drinken.

c) Een fles water drinken voor je begint. 
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Vraag/Stelling 9

Vanaf 1,5 promille heeft alcohol een stimulerend
effect op het menselijk lichaam.

Waar of niet waar?

Vanaf 1,5 promille heeft alcohol een stimulerend
effect op het menselijk lichaam.

Waar of niet waar?

Vraag/Stelling 10

Als ik gedronken heb word ik sneller nuchter door:

a) Over te geven
b) In de frisse lucht te lopen
c) Iets te eten
d) Koffie te drinken

e) Alle bovengenoemde antwoorden zijn 
van toepassing

f) Niets helpt, helaas!
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a) Over te geven
b) In de frisse lucht te lopen
c) Iets te eten
d) Koffie te drinken

e) Alle bovengenoemde antwoorden zijn 
van toepassing

f) Niets helpt, helaas!
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Vraag/Stelling 11

De lever doet gemiddeld 1,5 uur over de afbraak 
van een glas alcohol. Met bepaalde bloedtesten
kan alcohol echter veel langer gedetecteerd worden
omdat de afbraakstoffen langere tijd in het bloed 
aanwezig zijn. Hoe lang?

………… ?

De lever doet gemiddeld 1,5 uur over de afbraak 
van een glas alcohol. Met bepaalde bloedtesten
kan alcohol echter veel langer gedetecteerd worden
omdat de afbraakstoffen langere tijd in het bloed 
aanwezig zijn. Hoe lang?

………… ?

Vraag/Stelling 12

Het effect van marihuana op het rijgedrag is veel
groter dan het effect van alcohol op het rijgedrag.

Waar of niet waar?

Het effect van marihuana op het rijgedrag is veel
groter dan het effect van alcohol op het rijgedrag.

Waar of niet waar?
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Vraag/Stelling 13

Beperkt alcohol consumeren is goed voor de
gezondheid. Welke is de optimale dosis alcohol die
goed is voor de gezondheid?

a) 1 à 7 glazen per week (1 glas/dag)

b) 2 à 14 glazen per week (2 glazen/dag)
c) 3 à 21 glazen per week (3 glazen/dag)

Beperkt alcohol consumeren is goed voor de
gezondheid. Welke is de optimale dosis alcohol die
goed is voor de gezondheid?

a) 1 à 7 glazen per week (1 glas/dag)

b) 2 à 14 glazen per week (2 glazen/dag)
c) 3 à 21 glazen per week (3 glazen/dag)

Vraag/Stelling 14

Vanaf hoeveel glazen alcohol neemt de kans op
een ongeval toe?

a) 1 glas
b) 2 glazen

c) 3 glazen

Vanaf hoeveel glazen alcohol neemt de kans op
een ongeval toe?

a) 1 glas
b) 2 glazen

c) 3 glazen
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Vraag/Stelling 15

De mate waarin iemand onder invloed is van alcohol

wordt uitgedrukt in BAG (Bloed Alcohol Gehalte).
Naar wat verwijst BAG precies?

a) Aantal standaardglazen alcohol per liter
bloed

b) Aantal gram alcohol per liter bloed
c) Aantal milliliter alcohol per liter bloed

De mate waarin iemand onder invloed is van alcohol

wordt uitgedrukt in BAG (Bloed Alcohol Gehalte).
Naar wat verwijst BAG precies?

a) Aantal standaardglazen alcohol per liter
bloed

b) Aantal gram alcohol per liter bloed
c) Aantal milliliter alcohol per liter bloed

Vraag/Stelling 16

Mannen die alcohol drinken kunnen borsten krijgen.

Waar of niet waar? 

Mannen die alcohol drinken kunnen borsten krijgen.

Waar of niet waar? 
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Vraag/Stelling 17

Matig alcohol drinken heeft gunstige effecten. Welk
van de hieronder opgenoemde gunstige effecten
heeft alcohol NIET?

a) Voorkomen van dementie

b) Voorkomen van een hartinfarct
c) Voorkomen van kanker

Matig alcohol drinken heeft gunstige effecten. Welk
van de hieronder opgenoemde gunstige effecten
heeft alcohol NIET?

a) Voorkomen van dementie

b) Voorkomen van een hartinfarct
c) Voorkomen van kanker

Vraag/Stelling 18

Hoeveel liter pure alcohol dronk de gemiddelde
Belg in 2006? (1 liter pure alcohol = 83 standaard-
glazen)

a) 8,5 liter

b) 9,9 liter
c) 14,3 liter

Hoeveel liter pure alcohol dronk de gemiddelde
Belg in 2006? (1 liter pure alcohol = 83 standaard-
glazen)

a) 8,5 liter

b) 9,9 liter
c) 14,3 liter
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Vraag/Stelling 19

Welke stelling m.b.t. wetgeving over alcohol en 
reclame is niet correct?

a) Reclame mag niet gericht zijn naar jongeren.
b) Reclame mag niet in verband gebracht worden 

met positieve gezondheidseffecten.

c) Reclame mag niet in verband gebracht worden 

met sportieve successen.

d) Reclame mag niet in verband gebracht worden
met het besturen van voertuigen.

Welke stelling m.b.t. wetgeving over alcohol en 
reclame is niet correct?

a) Reclame mag niet gericht zijn naar jongeren.
b) Reclame mag niet in verband gebracht worden 

met positieve gezondheidseffecten.

c) Reclame mag niet in verband gebracht worden 

met sportieve successen.

d) Reclame mag niet in verband gebracht worden
met het besturen van voertuigen.

Vraag/Stelling 20

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden met meer
dan 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is. 
De politie kan onmiddellijk een boete innen? Hoe
hoog is het bedrag van de boete die de politie kan
innen?

………….. EURO

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden met meer
dan 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is. 
De politie kan onmiddellijk een boete innen? Hoe
hoog is het bedrag van de boete die de politie kan
innen?

………….. EURO
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Vraag/Stelling 21

Binnen de EU streeft men naar een alcoholgrens

van maximum 0,5 promille. Sommige lidstaten
wijken hier vanaf. Verbind de volgende lidstaten
met de alcoholgrens die er is toegelaten:

a) Nederland 1) 0,0 promille

b) Ver. Koninkrijk 2) 0,2 promille
c) Tsjechië 3) 0,5 promille
d) Zweden 4) 0,8 promille

Binnen de EU streeft men naar een alcoholgrens

van maximum 0,5 promille. Sommige lidstaten
wijken hier vanaf. Verbind de volgende lidstaten
met de alcoholgrens die er is toegelaten:

a) Nederland 1) 0,0 promille

b) Ver. Koninkrijk 2) 0,2 promille
c) Tsjechië 3) 0,5 promille
d) Zweden 4) 0,8 promille

Vraag/Stelling 22

Hoe sterk vergroot je het risico op een dodelijk

ongeval bij een alcoholgehalte in het bloed van:

1) 0,5 promille      2) 0,8 promille      3) 1,5 promille

Risico:

Hoe sterk vergroot je het risico op een dodelijk

ongeval bij een alcoholgehalte in het bloed van:

1) 0,5 promille      2) 0,8 promille      3) 1,5 promille

Risico: x 1,5 x 2,5 x 3,5 x 4,5 x 5,5

x 8 x 10 x 12 x 14 x 16
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Vraag/Stelling 23

Welke stelling over alcoholgebruik in relatie tot
leeftijd is correct?

a) Jongere bestuurders o.i.v alcohol lopen grotere risico’s 
dan oudere bestuurders o.i.v alcohol.

b) Oudere bestuurders o.i.v alcohol lopen grotere risico’s 

dan jongere bestuurders o.i.v alcohol

c) Jongere en oudere bestuurders o.i.v alcohol lopen

evenveel risico op ongevallen

Welke stelling over alcoholgebruik in relatie tot
leeftijd is correct?

a) Jongere bestuurders o.i.v alcohol lopen grotere risico’s 
dan oudere bestuurders o.i.v alcohol.

b) Oudere bestuurders o.i.v alcohol lopen grotere risico’s 

dan jongere bestuurders o.i.v alcohol

c) Jongere en oudere bestuurders o.i.v alcohol lopen

evenveel risico op ongevallen

Vraag/Stelling 24

Wanneer je aangehouden wordt voor een alcohol-
controle en een ademtest moet ondergaan, kan 
het volgende verschijnen op het display: A, S of P. 
Wat betekenen deze symbolen? 

1) Je ben veilig
2) Je bent positief: > 0,5 promille
3) Je bent positief: > 0,8 promille

Wanneer je aangehouden wordt voor een alcohol-
controle en een ademtest moet ondergaan, kan 
het volgende verschijnen op het display: A, S of P. 
Wat betekenen deze symbolen? 

1) Je ben veilig
2) Je bent positief: > 0,5 promille
3) Je bent positief: > 0,8 promille
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Vraag/Stelling 25

Onlangs verscheen in de Vlaamse pers dat de alcohollimiet 
voor jonge automobilisten zou worden verlaagd tot 0,2 

promille. Welke uitspraak deed staatssecretaris voor 

Mobiliteit ‘Etienne Schoupen’ hierover?

a) “Jonge chauffeurs hebben amper rijervaring en vormen een groter 

risico. Deze maatregel beschermt hun tegen zichzelf.”

b) “Dit voorstel is zeker niet uniek. In Nederland wordt deze maatregel
al geruime tijd met succes toegepast.”

c) “Deze maatregel richt zich niet alleen naar jonge chauffeurs, maar

naar alle ‘onervaren’ chauffeurs. Ik wil niet focussen op leeftijd.”

Onlangs verscheen in de Vlaamse pers dat de alcohollimiet 
voor jonge automobilisten zou worden verlaagd tot 0,2 

promille. Welke uitspraak deed staatssecretaris voor 

Mobiliteit ‘Etienne Schoupen’ hierover?

a) “Jonge chauffeurs hebben amper rijervaring en vormen een groter 

risico. Deze maatregel beschermt hun tegen zichzelf.”

b) “Dit voorstel is zeker niet uniek. In Nederland wordt deze maatregel
al geruime tijd met succes toegepast.”

c) “Deze maatregel richt zich niet alleen naar jonge chauffeurs, maar

naar alle ‘onervaren’ chauffeurs. Ik wil niet focussen op leeftijd.”


