
Alkohol – Ken jy die feite? 
 

Wat is alkohol?  
 

In alle soorte drank (bier, “ciders”, wyn 

of sterk drank soos brandewyn) kom 

daar ’n baie sterk middel voor wat 

etiel-alkohol genoem word. Dié soort 

alkohol word gevorm wanneer gis by 

’n vrugtesap soos druiwe gevoeg 

word om wyn te maak.  

 

Sterk drank soos brandewyn, vodka, 

rum en whisky word gemaak deur wyn 

te distilleer. Dit beteken eenvoudig dat 

water uit die wyn verdamp word sodat 

meer etiel-alkohol agterbly. Die skerp 

smaak en reuk van alle dranksoorte is 

die van etiel-alkohol – hoe meer etiel-

alkohol daar in ’n drank-soort is, hoe 

sterker is dit. 

 

 

Wat word bedoel met ’n drankie?  
 

’n Drankie word algemeen beskou as: 

• 1 blikkie bier (340ml) of 

• 1 glas (120ml) witwyn of 

• 1 enkel-sopie (25 ml) sterk drank 

 

Elkeen van die drankies hierbo bevat ongeveer dieselfde hoeveelheid etiel-alkohol. 

 

Wat gebeur net nadat ’n mens gedrink het?  
 

Drank beland in jou maag. ’n Klein bietjie drank, byvoorbeeld ‘n glasie wyn, sal meer 

maagsappe vrystel wat mens laat honger voel. Dit is hoekom kos en drank gewoonlik 

saamgaan! Alkohol is egter nie ’n kossoort nie en word nie verteer soos kos nie: dit 



word onmiddellik deur die maagwand in die bloedstroom opgeneem en vandaar deur 

die liggaam versprei. 

 

Hoe meer jou brein aangetas word van alkohol, hoe meer is die uitwerking op 

jou liggaam: 

• Jy praat sleeptong 

• Jou balans is sleg 

• Jy verloor jou inhibisies  - jy het nie meer skaamte of ‘brieke’ nie 

• Jy kry ’n vals gevoel van selfvertroue 

• Jy voel besonders lekker 

• Jy is gedisoriënteerd - jy weet nie mooi waar jy is nie, jou kop draai  

• Jy val rond 

• Jy hoor en sien nie meer so lekker nie  

• Jy haal vinnig en vlak asem 

• Jy kry onreëlmatige en wilde hartkloppings 

• Jy kan in ’n koma gaan 

 

Wat gebeur in die brein nadat jy gedrink het?  
 

Alkohol is ’n slaapmiddel – dit laat die brein stadiger werk tot die hele brein verdoof is 

en die persoon sy bewussyn verloor. Hoe meer alkohol in die bloedstroom kom, hoe 

meer gedeeltes van die brein word aangetas.  

 

Is alkohol se uitwerking op almal dieselfde? 
 

Alkohol se uitwerking is nie dieselfde op alle mense nie en hang van baie dinge af. 

 

Liggaamsgewig: 

Alkohol het gouer ’n groter invloed op mense wat klein gebou is as op mense wat 

groter liggame het. Dit is omdat daar meer alkohol per gewig (dit is meer 

gekonsentreerd) in ’n kleiner liggaam is.  

 

Spoed waarteen jy drink: 

Hoe vinniger jy drink, hoe erger sal alkohol jou beïnvloed en hoe langer sal dit jou 

neem om van die drank uit jou liggaam ontslae te raak. 

 

 

 



Hoe gewoond jou liggaam aan alkohol is: 

Mense wat baie dikwels drink se liggame raak later gewoond daaraan. So ’n persoon 

moet dan baie meer drink om ’n ‘lekker’ gevoel te kry. Die persoon kan ook baie meer 

drink voor hy of sy dronk raak. Dit is ’n gevaarlike teken: dit kan beteken dat die 

persoon besig is om verslaaf te raak aan alkohol. Mens kan verslaaf raak aan alkohol; 

dan loop alles in jou lewe skeef.   

 

Kos in die maag: 

Indien jy geëet het voor jy drink sal die drank jou nie so erg raak nie omdat die alkohol 

met die kos meng en dan baie stadiger opgeneem word in die bloedstroom. Op ’n leë 

maag word die alkohol baie vinnig in die bloedstroom opgeneem en sal jy vinniger 

dronk word. 

 

Hoe raak die liggaam van alkohol ontslae? 
 

’n Klein bietjie van die alkohol wat jy gedrink het word uitgesweet of uitgeasem, maar 

dit is nie werklik hoe jy nugter raak nie. Die meeste van die drank word deur die lewer 

afgebreek en dan uitgeskei deur die niere.  

 

Die lewer breek slegs ongeveer 1 drankie in ’n uur af. Baie mense glo verkeerdelik dat 

hul kan nugter raak deur oefening te doen, swart koffie te drink of ’n koue stort te vat. 

Deur dit te doen mag die persoon miskien beter voel, maar die alkohol sal nog steeds 

in sy of haar bloedstroom wees – die lewer laat hom nie aanjaag nie en sal op sy eie 

tyd die alkohol afbreek.  

 

Hoekom kry mens ’n babelas as jy te veel gedrink 

het? 
 

Wanneer alkohol deur die lewer afgebreek word, word baie gifstowwe in die liggaam 

vrygestel. As mens min of meer een drankie in ’n uur drink kan die lewer die gif maklik 

afbreek. Indien jy egter so baie drink dat jy dronk word, kan die lewer nie die gif so 

vinnig afbreek nie. Dit hoop dan in die liggaam op en laat mens siek voel. 

 

 

 

 

 



Waar om hulp te kry: 

SANCA  sancanational@telkomsa.net 011 902 3829 of 021 945 4080 of WhatsApp 

0765351701  

Alcoholics Anonymous (AA) https://aasouthafrica.org.za/# 086 1435 722 

Christelike Afhanklikheidsdiens (CAD) https://www.cad.org.za/ 082 571 5472 

Kontak jou naaste kerklike maatskaplike diens of leraar  
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