
 

Recreatief lachgas 
 
Lachgas wordt steeds vaker gebruikt, vooral onder jong volwassenen. Het 
gebruik van lachgas is niet zonder risico. Lees daarom deze folder voor meer 
informatie. 

Wat is lachgas? 
Lachgas is kleur- en geurloos en is de naam voor het gas di-stikstofmonoxide (N20). Het is 
verkrijgbaar in lachgaspatronen (voor bijvoorbeeld slagroomspuiten) en wordt in cilinders 
verkocht. Medisch lachgas wordt bijvoorbeeld gebruikt als verdovingsmiddel bij operaties. 
Onder recreatief lachgas verstaan wij in deze folder lachgas welke wordt gebruikt als 
roesmiddel zonder medische indicatie en buiten het ziekenhuis. Medisch lachgas is goed 
gecontroleerd voor gebruik en vermengd met pure zuurstof. Het lachgas welke voor recreatie 
wordt gebruikt, (meestal vanuit slagroomspuiten) is niet vermengd met pure zuurstof en 
alleen voor industrieel gebruik bestemd. 

Wat is de werking van lachgas? 
Het inhaleren van lachgas zorgt voor een korte, sterke roes. Het gas wordt via de longen 
opgenomen en voor een deel weer uitgeademd. Het gedeelte dat niet wordt uitgeademd 
wordt snel (binnen 1 uur) uitgescheiden door de nieren. 

Wat zijn de effecten van lachgas? 
De effecten treden vrijwel meteen op, houden een aantal minuten aan en het wordt door 
iedereen anders ervaren. Onderstaande effecten kunnen optreden;  
 Bewustzijnsverlies; 
 Misselijkheid; 
 Hoofdpijn; 
 Duizelingen en evenwichtsstoornissen; 
 Gonzend geluid of doffe omgevingsgeluiden; 
 Kortdurende lachbuien. 

Wat zijn de risico’s en bijwerkingen van lachgas? 
 Zuurstoftekort. 
 Bewusteloosheid, waarbij je (ongelukkig) ten val kan komen. 
 Bij veel gebruik van lachgas kan een tekort aan vitamine B12 ontstaan; dit kan tot 

bloedarmoede en neurologische stoornissen leiden. 



 

 Lachgas kan verslavend zijn. Vaak zet lachgas aan om nog meer lachgas te gaan 
gebruiken (craving). Daarnaast heb je steeds meer lachgas nodig om de effecten daarvan 
te merken (gewenning). 

 Het gas voor industrieel gebruik kan kleine metaal deeltjes bevatten welke door inhaleren 
in de longen terecht kunnen komen. 

 Het lachgas voor industrieel gebruik is niet gecontroleerd voor inhalatie, waardoor 
mogelijk andere stoffen/gassen aanwezig zijn in het lachgas. Je weet niet precies wat je 
binnenkrijgt met inhaleren van dit gas en het is onduidelijk wat dit betekent voor je 
gezondheid op langere termijn.  

 Wanneer je tijdens zwangerschap lachgas gebruikt, bestaat een kans op afwijkingen aan 
de ongeboren baby. 

Het effect van combinatiegebruik 
Over het algemeen geldt dat het combineren van drugs extra riskant is. De effecten van 
combinaties zijn bovendien niet goed te voorspellen. 
 Lachgas gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol is risicovol voor de kwaliteit van 

de ademhaling.  
 Lachgas gecombineerd met ketamine, XTC, GHB of andere verdovende middelen versterkt 

het verdovende effect van lachgas. Dit vergroot de risico’s op gezondheidsproblemen. 

Wanneer moet ik contact opnemen? 
 Wil je graag stoppen of minderen met het gebruik van lachgas neem contact op met de 

huisarts. 
 Het Maasziekenhuis kan jongeren onder de 18 jaar anoniem bespreken in de werkgroep 

kinderzorg. Hier wordt afgewogen of een nazorgtraject of preventieprogramma nodig is. 
Zie hiervoor de folder lachgasvergiftiging bij kinderen.  

Belastend voor het milieu 
Lachgaspatronen zijn erg belastend voor het milieu. Niet alleen vanwege het metaal dat nodig 
is voor de patronen, maar het gas draagt ook bij aan de afbraak van de ozonlaag. Gebruik van 
lachgas is een zeer milieu onvriendelijke manier om drugs te gebruiken. 
   



 

Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Mogelijk vindt u een antwoord op uw vragen op 
de volgende websites: 
www.trimbos.nl 
www.kentra24.nl 
www.drugsinfo.nl/lachgas 
www.kinderneurologie.eu 
 
Heeft u na het lezen van de websites of deze folder vragen over dit onderwerp? Neemt u dan 
contact op met uw huisarts.  
 
Telefoonnummers bij acute zaken: 
Meldkamer ambulance: 112 
Spoedeisende Hulp Maasziekenhuis: 0485-84 53 31 
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