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Bijgaand stuk wordt u ter kennisname toegezonden 

 

Toelichting 

Het lachgasgebruik onder jongeren is regelmatig in het nieuws. Bijgesloten notitie 

informeert over de risico’s van lachgasgebruik, het gebruik daarvan in Hillegom en 

ondernomen acties. 



Notitie Lachgas 
 
 

Inleiding 
Deze notitie is gebaseerd op de handreiking van het Trimbos Instituut: “Lachgas: van 
zorgen naar acties” en een memo over lachgas van het Regionaal Samenwerkingsverband 
Integrale Veiligheid (RSIV). Daarnaast is informatie opgehaald bij de GGD, de wijkagent en 
jongerenwerk om de situatie in Hillegom zo goed mogelijk te duiden. 
 
Het recreatief gebruik van lachgas valt onder de Warenwet en is niet verboden. Volgens de 
GGD en het RIVM is gebruik van minder dan 10 ballonnen ‘recreatief’ en vooralsnog niet 
gevaarlijk. De meeste gebruikers gebruiken plm. 5 ballonnen. De gebruiker voelt zich 
‘dronken’, kan hallucinaties hebben, ontspannen, lacherig’. Dit effect duurt 5 a 10 minuten. 
Wel is er de mogelijkheid op ‘na-ijlen’. Recent kwam een incident met forse neurologische 
schade aan het licht, welk het gevolg was van excessief gebruik (meer dan 250 
lachgaspatronen). De NOS maakte melding van drie gevallen met ernstige schade aan het 
ruggenmerg met verlamming als gevolg. Opgemerkt dient te worden dat bij een dergelijk 
abnormaal gebruik van zulke hoeveelheden ook andere stoffen ernstige schadelijke 
bijwerkingen vertonen. 
Lachgas-gebruik kan niet achteraf geconstateerd worden met een test. Ouders krijgen 
mede daarom weinig of niets mee van het gebruik. Er is een laag risico op verslaving, maar 
het is niet uit te sluiten. 
 

Lachgasgebruikers 
Het Trimbos Instituut noteert vier karakteristieken wat betreft het lachgasgebruik: 
• Lachgasgebruik concentreert zich onder jongeren en jongvolwassenen (uitgaanders) tot 
30 jaar. Van het lachgasgebruik in het laatste jaar vindt 89% plaats door gebruikers in de 
leeftijd tussen 15 en 29 jaar. 
• Het gebruik van lachgas onder MBO- en HBO studenten ligt hoger dan onder middelbare 
scholieren. 
• Zowel jongens en mannen als meisjes en vrouwen gebruiken het middel. Het gebruik  
vindt plaats onder zowel jongeren met een westerse achtergrond als met een niet-westerse 
achtergrond. 
• Gebruik vindt plaats in alle regio’s van Nederland en door mensen met uiteenlopende 
opleidingsniveaus. 
 

Negatieve effecten en gezondheidsrisico’s 
Op dit moment wordt nog maar weinig onderzoek gedaan naar de negatieve 
gezondheidseffecten van recreatief lachgasgebruik. Het RIVM concludeerde in een in 2016 
verschenen rapport dat er van recreatief gebruik van lachgas (gedefinieerd als 5-10 
ballonnen per keer, maximaal één keer per maand) geen negatieve gezondheidseffecten 
zijn te verwachten. Het risico op ernstige acute gezondheidsklachten bij mild 
lachgasgebruik is zeer klein. 
 
Bij extreem heftig en langdurig gebruik vormt het ontstaan van een B12 tekort een risico. 
Neurologische schade kan hierdoor ontstaan als klachten, zoals coördinatiestoornissen, 
tintelingen, een verdoofd gevoel in ledematen en spierzwakte, genegeerd worden. Meestal 
treedt dit pas op na maanden of jarenlang frequent gebruik (RIVM, 2016). Er zijn 
rapportages van mensen die bij veelvuldig gebruik in korte tijd (50-100 ballonnen in één 
sessie van 3 uur) en bij langduriger stevig gebruik (dagelijks 10-20 ballonnen gedurende tien 
dagen) neurologische klachten ontwikkelen met schade aan het ruggenmerg.  



 
Combinatiegebruik van lachgas en grotere hoeveelheden alcohol (of andere verdovende 
middelen) is ook gevaarlijk. Alcohol heeft een verdovend effect, waardoor er geen goede, 
adequate ademprikkel is. Gebruikers krijgen daardoor onvoldoende zuurstof binnen en dit 
kan mogelijk een hartaanval tot gevolg hebben. De wijze waarop lachgas wordt gebruikt 
kan ook risico’s met zich meebrengen. Het inhaleren van het gas direct uit een 
(slagroom)spuit, gastank of gaspatroon kan leiden tot bevriezingsverschijnselen van de 
lippen, mond en luchtwegen.  
 
Het blijkt dat hoe meer en hoe vaker lachgas wordt gebruikt, hoe vaker craving (hunkering, 
extreem verlangen), gewenning en tintelingen worden ervaren. Op grond hiervan kan het 
risico op verslaving niet uitgesloten worden. Verder (medisch-toxicologisch) onderzoek zal 
de komende jaren moeten gaan uitwijzen wat de (mogelijk) schadelijke gevolgen van 
recreatief lachgasgebruik zijn. 
 

Risicoperceptie 
Het middel wordt door de meeste gebruikers niet echt als drug gezien. De gebruikers die 
lachgas wel als drug zien, erkennen dat er risico’s aan gebruik zitten, maar nemen deze niet 
altijd serieus. Het middel heeft een positief en onschuldig imago onder gebruikers. Het 
staat niet op lijst I of II van de Opiumwet en is vrij verkrijgbaar via verschillende kanalen. 
Gebruikers merken daarover op dat als het niet verboden is, het vast ook niet schadelijk zal 
zijn. Op sociale media worden veel filmpjes gedeeld van jongeren die lachgas gebruiken en 
hier ‘leuke’ ervaringen mee hebben. Ook brengen onder jongeren populaire artiesten 
liedjes uit over lachgasgebruik. Hierin staan deze ‘leuke ervaringen’ en feestelijke setting 
centraal. Kortom, via verschillende wegen wordt het positieve en onschuldige imago van 
lachgas benadrukt. Dit beïnvloedt jongeren in hun risicoperceptie over het middel. 
 

Mogelijkheden tot handhaving 
De memo van het RISV stelt dat aan handhaving d.m.v. het opnemen van een verbod op 
het gebruik van lachgas in de openbare ruimte in de Algemene Plaatselijke Verordening een 
aantal bezwaren kleeft. Zo geeft de VNG aan dat het niet zeker is of een gemeentelijk 
verbod op lachgas stand zal houden bij de bestuursrechter, aangezien het gebruik van 
lachgas volgens landelijke wetten niet strafbaar is. Wel is het volgens de VNG mogelijk om 
op te treden tegen hinderlijk gedrag, dat mogelijk gepaard gaat met het gebruik van 
lachgas. In dat geval moet de politie deze hinder duidelijk aantonen in haar proces-verbaal. 
Het OM geeft aan dat een APV-verbod op het gebruik van lachgas voor de hele gemeente 
te ruim is. Bij aanwijzing van specifieke gebieden bestaat echter een groot risico op 
verplaatsing van de overlast door het waterbedeffect. Tot slot is duidelijk dat alleen 
handhavend optreden (nog los van de beperkte mogelijkheden daartoe), onvoldoende 
effect zal hebben. Een combinatie met een preventieve aanpak is van groot belang. 
 

Gebruik in Hillegom 
Volgens de GGD lijkt het gebruik van lachgas onder middelbare scholieren erg mee te 
vallen. Uit gesprekken met de jeugdverpleegkundige en de verslavingsdeskundige bij de 
GGD blijkt dat een zeer kleine groep (bovenbouw) gebruikt. Het gaat hier om minder dan 
2% van de scholieren. Het gebruik van alcohol (25%), cannabis (7%) of dagelijks roken (7%) 
scoort vele malen hoger. Een enkele keer komt het ter sprake bij de gesprekken met 
leerlingen van de bovenbouw, omdat ze toch “iets” willen, en dat ze denken dat lachgas 
minder schadelijk is, dan andere drugs. Bij de onderbouw middelbare school komt 
middelengebruik ook aan de orde, maar dan meer preventief in gesprekjes. Er wordt 
gevraagd hoe ze erover denken en voorlichting gegeven over de risico’s. Via internet is veel 



voorlichting verkrijgbaar. Op de website van het CJG Hillegom staat bijvoorbeeld het 
volgende: https://www.cjghillegom.nl/pagina/puber/gezondheid-en-
voeding/genotmiddelen/drugs/lachgas/741004 Daarnaast besteedt de GGD middels het 
programma de gezonde school jaarlijks aandacht aan alcohol en drugsverslaving waaronder 
aandacht voor lachgasgebruik. 
 
Volgens de politie zijn er vanaf 1 januari 2019 18 registraties over lachgas in het systeem 
gevonden. Dit is niet veel. Het gevoel is dat het gebruik hoger is. De politie ziet vooral 
gebruik binnen de leeftijdscategorie 14 tot 21 jaar. In termen van overlast wordt vooral 
gesproken over geluidsoverlast; het lachen en schreeuwen tijdens gebruik. Ook maakt de 
politie zich zorgen over het gebruik van lachgas in het verkeer. Het reactievermogen van 
automobilisten neemt af als ze lachgas gebruiken. Lachgas is verkrijgbaar in omringende 
dorpen en steden en wordt daarnaast op bestelling geleverd door een rijdende winkel. Een 
nieuwe ontwikkeling daarbij is dat de leverancier de flessen lachgas en gebruikte ballonnen 
ook opruimt waardoor het lastiger wordt goed zicht te krijgen op de locaties waar gebruikt 
wordt. 
 
Een spijtige ontwikkeling is dat de voortdurende publiciteit rondom het middel er toe lijkt 
te leiden dat de hype zich bestendigt en zelfs lijkt te groeien. Je ziet bijvoorbeeld al 
gebeuren dat er in Nederland een soort ‘groothandel’ ontstaat; Grote gasflessen in plaats 
van ballonnen en slagroompatronen. Wat dan weer een ander risico oplevert: dat op 
verbrande benen.  
 

Advies 
Uit beschikbare cijfers lijkt het gebruik van lachgas in Hillegom gering, in ieder geval véél 
kleiner dan roken, cannabis en met name alcohol op diezelfde leeftijd. Vanwege de 
voortdurende publiciteit en toegenomen aanbod is het advies van de GGD om vooral het 
eerstkomend halfjaar op te letten of er signalen zijn van toenemend lachgasgebruik. Dat 
kan door degenen die op straat werken (BOA’s, Politie, Plantsoenendienst en 
Jongerenwerk) te vragen extra op te letten of er plekken zijn waar ze gebruik tegen komen. 
Een complicerende factor daarbij is wel dat je gebruik alleen kunt signaleren als iemand in 
de roes van het gebruik is. Die roes is kort en daarna merk je niets meer. De politie kan 
alleen optreden bij ontdekking heterdaad en dan alleen nog wanneer het gebruik strafbaar 
is, bijvoorbeeld in het verkeer. 
 
Daarnaast is het van belang, om conform het advies van het RISV aan het Regionaal 
Bestuurlijk Overleg, in te blijven zetten op voorlichting en preventie in de richting van de 
gebruikers van lachgas en de verkoop en het gebruik van lachgas te beperken (met name 
via de evenementenvergunning). In Hillegom wordt de voorlichting over alcohol en drugs 
aan middelbare scholieren verzorgd door de GGD in het kader van de Gezonde School. 
Zowel gesprekken met leerlingen en ouders worden gevoerd (zie ook de informatie onder 
het kopje ‘gebruik in Hillegom’). 
 
Verder is het zaak de landelijke ontwikkelingen op het gebied van een eventueel verbod af 
te wachten. Staatssecretaris Blokhuis heeft het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring 
Drugs (CAM) verzocht om een nieuwe (landelijke) risicobeoordeling van lachgas met 
betrekking tot volksgezondheid, openbare orde en criminaliteit. Uit deze risicobeoordeling 
blijkt dat het recreatief gebruik van lachgas als roesmiddel een risico kan vormen voor de 
volksgezondheid. Daarom pleit het CAM voor maatregelen die het recreatief gebruik van 
lachgas als roesmiddel ontmoedigen en de beschikbaarheid beperken. Staatssecretaris 
Blokhuis wil daarom lachgas voor oneigenlijk recreatief gebruik verbieden door het op lijst II 
van de Opiumwet te plaatsen.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fpagina%2Fpuber%2Fgezondheid-en-voeding%2Fgenotmiddelen%2Fdrugs%2Flachgas%2F741004&data=02%7C01%7CJ.vanRixtel%40HLTsamen.nl%7C7b621a8fb1304b8c043d08d73c1fbdc7%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637043979336607262&sdata=3y7IEIOx6lUz4iNQ4mBKYxA%2F54b4BwXdooWIjgsEa9w%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjghillegom.nl%2Fpagina%2Fpuber%2Fgezondheid-en-voeding%2Fgenotmiddelen%2Fdrugs%2Flachgas%2F741004&data=02%7C01%7CJ.vanRixtel%40HLTsamen.nl%7C7b621a8fb1304b8c043d08d73c1fbdc7%7C3f6b08c340c641159449db8d1a5c4ca9%7C0%7C1%7C637043979336607262&sdata=3y7IEIOx6lUz4iNQ4mBKYxA%2F54b4BwXdooWIjgsEa9w%3D&reserved=0


Omdat lachgas daarnaast veel eigenlijke toepassingen heeft, moet er een algemene 
uitzondering gemaakt worden in het Opiumwetbesluit zodat die toepassingen blijven 
toegestaan. De aanbieders en gebruikers van de eigenlijke toepassingen van lachgas 
moeten immers zo min mogelijk worden geraakt door de maatregel. Daarvoor is het 
belangrijk dat er een duidelijke definitie komt van wat die ‘eigenlijke toepassingen van 
lachgas’ precies zijn. Tot dan is het nog onduidelijk hoe het verbod uiteindelijk gehandhaafd 
gaat worden. De Staatssecretaris hoopt dat het verbod over een maand of negen kan 
ingaan.  
 

Vervolgacties 
Via de GGD blijft er aandacht voor het gebruik van lachgas (zie ook de paragraaf ‘gebruik in 
Hillegom’). Daarnaast is er recent over het lachgasgebruik vanuit de politie contact geweest 
met jongerenwerkers en BOA’s. Begin november is vanuit de politie een project gestart om 
met de jongerenwerkers, het CJG,  de BOA’s en het voortgezet onderwijs, zowel het gebruik 
en optredende problemen beter in kaart te brengen. Ook is er een code ingevoerd om 
lachgasmeldingen beter te traceren. Het project wordt in maart 2020 afgesloten met een 
grote actie bij het Fioretti college. Het labmobiel van de politie zal op 9 maart met haar 
partners een hele dag aanwezig zijn om gericht informatie aan de jongeren te bieden. Op 
basis van de verkregen informatie en de verdere besluitvorming bij de Rijksoverheid, zal  
een vervolgplan opgesteld worden.  
 


