










41Crush — Werken met jongeren rond relaties, alcohol en cannabis.

Mijn lief zegt14

DOELSTELLINGEN
• Inzicht verwerven in de impact van relationele druk 
• Eigen grenzen m.b.t. alcohol- en cannabisgebruik in een relatie kunnen benoemen
• Sociaal vaardig/weerbaar kunnen reageren wanneer druk m.b.t. alcohol – en cannabisgebruik 

ervaren wordt binnen een relatie

DUUR
• 50 minuten

MATERIAAL
• Computer en beamer 
• Powerpoint15

WERKWIJZE
Groepsgesprek
• Gebruik de Powerpoint.
• Kies de situatie die het best aansluit bij de leefwereld van jouw groep.  

Lees deze situatie voor of projecteer hem.
* Niel (17 jaar): Ik heb al een jaar een serieuze relatie, maar de laatste tijd zijn er problemen.  

Een jaar geleden is mijn lief haar pa overleden aan kanker. Sindsdien gaat het niet echt 
goed met haar. Ze gaat graag weg en drinkt graag iets, maar de laatste tijd drinkt ze echt 
heel veel. Meer dan eens begint ze dan ruzie te zoeken. Soms zelfs met mijn eigen  
vrienden. Ze maakt hen dan belachelijk en geeft kwetsende opmerkingen. Als ik er iets 
over zeg, vindt ze dat ik overdrijf. Ze zegt  dat ze gewoon grapjes maakt. Ze kan dan ook 
heel kwaad worden. Ik zie haar echt graag, maar ik wil geen relatie met iemand die vaak 
dronken is. Ik schaam me nu ook soms voor haar. Ik weet het echt niet meer … Moet ik 
haar kansen blijven geven of stop ik er beter mee? 

* Sofie (18 jaar): Ik zit met een issue. Mijn vriend rookt af en toe cannabis (meestal tijdens  
festivals / grote dance-evenementen, maar soms ook op een normale stapavond).  
Vaak drinkt hij daar ook alcohol bij. Ik ben zelf ontzettend anti-drugs. Het zegt me niks. 
Ze zitten daar maar zo stom te lachen om niets … Ik kan het niet uitleggen, maar kan er 
heel moeilijk mee omgaan. Hij is hiervan op de hoogte en ik kan ertegen, zo lang het 
maar af en toe voorvalt. En in mijn bijzijn hoeft ‘ie het niet te proberen. Nu is het gisteren 
toch misgegaan. Ik bleef bij hem thuis slapen en was eerder naar huis gegaan. Toen hij 
thuiskwam, voelde ik het direct. Hij had gesmoord. Hij zegt overigens dat hij het tegen-
over zijn vrienden niet kon maken om nee te zeggen toen ‘t werd aangeboden ... Ik wil 
hem niet voor het blok stellen: drugs of ik, maar wat is het alternatief? Ik ben zo bang dat 
hij niet voor mij kiest als ik hem voor het blok zet. We hebben een ontzettend fijne relatie, 
het gaat heel goed, zijn ontzettend gek op elkaar, alleen dit ... 

14  Gebaseerd op ‘Mijn lief zegt’ uit het lespakket ‘SOS SOA’ (Sensoa, 2011)
15  Te downloaden via www.vad.be, klik door naar materiaal bij sector onderwijs (secundair onderwijs) of naar materi-

aal bij sector bijzondere jeugdzorg.
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• Vragen die je kan stellen:
* Hoe zou jij hiermee omgaan?
* Wie zou anders reageren?
* Heb je ooit al meegemaakt dat anderen je wezen op gelijkaardige  

tekortkomingen van je lief, zonder dat je deze zelf zag? 
* Wat kunnen de gevolgen zijn als je wel of niet reageert op de situatie?
* Wat kan je doen als je een probleem hebt met wat je lief doet of voelt?

• Bespreek ten slotte de onderstaande uitspraken. Je kiest zelf hoeveel uitspraken je aan bod 
laat komen. Maak eventueel een preselectie op maat van je groep. Hoe zouden de jongeren 
hierop reageren?

* Jouw lief zegt: “Mijn vrienden vinden je saai want je drinkt niet …”
* Jouw lief zegt: “Smoren moet je minstens eens geprobeerd hebben …  

Wij gaan samen een joint roken …”
* Jouw lief zegt: “Ik ben gisteren alleen uitgeweest  Ik was zat en ik denk dat ik gekust  

heb met een ander …”
* Jouw lief zegt: “Drink nog maar iets, dan ben je wat losser tijdens het vrijen …”
* Jouw lief zegt: “Of ik smoor of niet, da’s mijn keuze … bemoei je er niet mee”


