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Het onderzoek 
Met dit onderzoek is achterhaald hoe jongeren tegen het lachgasverbod aankijken en 
in hoeverre ze denken dat het verbod van invloed zal zijn op het algemene 
lachgasgebruik in Nederland, hun eigen lachgasgebruik en het lachgasgebruik in het 
verkeer. Het onderzoek is opgezet en geanalyseerd door Markteffect B.V.

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Hoe kijken jongeren tegen het lachgasverbod aan en in hoeverre is het 
lachgasverbod van invloed op het lachgasgebruik (in het verkeer)?

Bekendheid lachgasverbod
Jongeren die momenteel lachgas gebruiken (82%) zijn significant beter op de hoogte 
van het lachgasverbod dat per 1 januari 2023 ingaat in vergelijking met jongeren die 
momenteel geen lachgas gebruiken (63%). Niet-lachgasgebruikers zijn echter 
inhoudelijk beter op de hoogte van het lachgasverbod dan lachgasgebruikers.

Gevolgen lachgasverbod

Significant meer niet-lachgasgebruikers (51%) denken dat het verbod ervoor gaat 
zorgen dat er minder lachgas gebruikt zal worden in Nederland dan 
lachgasgebruikers (18%). 

Bijna de helft van de lachgasgebruikers (49%) geeft aan dat het verbod niet van 
invloed gaat zijn op hun eigen lachgasgebruik. 

Significant meer niet-lachgasgebruikers (62%) denken dat de kans om gepakt te 
worden met lachgas in het algemeen groter wordt door het verbod dan 
lachgasgebruikers (46%). 

Van de lachgasgebruikers in het verkeer denkt een groot deel (45%) dat het verbod 
ervoor gaat zorgen dat de kans om gepakt te worden in het verkeer groter wordt.

Benodigde andere maatregelen voor vermindering gebruik lachgas
Drie keer zoveel jongeren die momenteel lachgas gebruiken (33%) dan jongeren die 
momenteel geen lachgas gebruiken (11%) denken dat geen enkele maatregel zal 
zorgen voor vermindering van lachgasgebruik in het algemeen. Desondanks zien 
zowel lachgasgebruikers als niet-lachgasgebruikers een belangrijke rol weggelegd 
voor de politie om het gebruik van lachgas in het algemeen te verminderen. 
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Lachgas
Lachgas is een gas dat, naast narcosemiddel of pijnstiller in de medische wereld en 
als drijfgas in de voedingsindustrie, wordt gebruik als drug. Wanneer je lachgas 
inademt ervaar je een korte, sterke roes. Lachgasgebruik komt het vaakst voor onder 
18-19-jarigen en twintigers (Nationale Drug Monitor, 2022).  

Risico’s lachgasgebruik
Het gebruik van lachgas kent verschillende gezondheidsrisico’s. Zo liepen tenminste 
64 jongeren tussen 2018 en 2020 een dwarslaesie op als gevolg van overmatig 
lachgasgebruik (RTL Nieuws, 2020). Ook heeft het gebruik van lachgas tijdens het 
rijden grote negatieve invloed op de verkeersveiligheid. Het gas verstoort namelijk de 
waarneming en het coördinatievermogen en het gebruik leidt af van het verkeer. Het 
verhoogt de kans op verkeersongevallen (CAM, 2019). De meest recente cijfers tonen 
aan dat er in anderhalf jaar tijd (van halverwege 2019 tot eind 2021) 370 mensen 
ernstig gewond raakten en 63 mensen om het leven kwamen bij ongelukken waarbij 
vermoedelijk lachgas in het spel was (Politie Nederland, 2022).

De Opiumwet
Om het gebruik van lachgas, en daarmee het lachgasgebruik in het verkeer, terug te 
dringen staat per 1 januari 2023 lachgas op lijst II van de Opiumwet (Rijksoverheid, 
2022). Door dit verbod kan de politie direct in actie komen als iemand niet-
beroepsmatig lachgas bezit en/ of ballonnen met gasflessen in de auto heeft liggen. 
Op deze manier zou het verbod kunnen bijdragen aan een vermindering van 
verkeersongelukken als gevolg van lachgasgebruik (Yeşilgöz-Zegerius, 2022). 

Jongeren en het lachgasverbod
In eerder kwalitatief onderzoek van TeamAlert (2020) zijn jongeren gevraagd wat ze 
ervan zouden vinden als lachgas onder de Opiumwet komt te vallen. Volgens 
sommige jongeren zou dit een goed idee zijn, omdat jongeren die sporadisch lachgas 
gebruiken (bijvoorbeeld alleen tijdens het uitgaan) dan wellicht zouden stoppen. 
Andere jongeren vinden het juist een slecht idee. De verkoop wordt hierdoor 
onzichtbaar. Dit doet de kwaliteit niet ten goede, omdat er dan minder controle is. 

De situaties waarin lachgas wel problemen oplevert, zoals in het verkeer en 
lichamelijk letsel bij jongeren die zeer veel lachgas gebruiken, worden volgens de 
jongeren met een verbod niet opgelost. Jongeren geven aan dat ze lachgas nu met 
name via via kopen en dat dit door zal blijven gaan als lachgas onder de Opiumwet 
valt. Een verbod zal daarnaast voor sommigen een extra kick kunnen geven. Doordat 
het verboden is, is het spannend en aantrekkelijk om te gaan doen. Het zal volgens 
jongeren dus weinig invloed hebben op het gebruik, misschien wel op de 
voorzichtigheid (TeamAlert, 2020).

Dit onderzoek
We weten dus hoe jongeren in 2020 tegen een lachgasverbod aankeken. Maar wat 
vinden jongeren van het verbod, nu (december 2022) de plannen voor een 
lachgasverbod daadwerkelijk worden doorgevoerd? Denken ze dat het verbod van 
invloed zal zijn op het lachgasgebruik in Nederland? Zijn ze van plan om hun eigen 
gebruik te minderen? Om deze vragen te beantwoorden heeft Markteffect B.V. in 
opdracht van TeamAlert onderzoek uitgevoerd naar jongeren en het lachgasverbod. 
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Over TeamAlert
Jongeren zijn vaker verkeersslachtoffers dan andere weggebruikers in Nederland. 

TeamAlert zet zich daarom dagelijks in om het aantal jongeren dat betrokken is bij 

een verkeersongeval te verminderen. Dit doet TeamAlert door ze uit te dagen om 

slimme keuzes in het verkeer te maken, zodat zij altijd veilig onderweg zijn. Vanuit 

die visie doen we onderzoek en ontwikkelen we projecten en social media-acties.

Met een groeiend team van zo’n dertig young professionals en meer dan zestig 

jonge jongerenvoorlichters op locatie, realiseert TeamAlert jaarlijks ruim duizend 

interventies op o.a. scholen en festivals. Daar spreken we leeftijdsgenoten aan 

vanuit hun eigen belevingswereld. Een originele en positieve boodschap is hierbij 

essentieel. Dankzij de wetenschappelijke onderbouwing binnen onze projecten 

motiveert TeamAlert jaarlijks meer dan 100.000 jongeren en weten we positieve 

gedragsverandering teweeg te brengen.

Leeswijzer onderzoek

In dit rapport worden allereerst de onderzoeksvraag en doelgroep beschreven en 

wordt de onderzoeksmethode uiteengezet. Vervolgens wordt er ingegaan op het 

lachgasgebruik van jongeren. Daarna worden de resultaten beschreven omtrent 

het lachgasverbod en wordt er ingegaan op de invloed die het lachgasverbod 

volgens jongeren op het lachgasgebruik zal hebben. 
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Aanleiding
Met dit onderzoek is achterhaald hoe jongeren tegen het lachgasverbod aankijken en 
in hoeverre ze denken dat het verbod van invloed zal zijn op het algemene 
lachgasgebruik in Nederland, hun eigen lachgasgebruik en het lachgasgebruik in het 
verkeer. Het onderzoek is opgezet en geanalyseerd door Markteffect B.V.

Onderzoeksvraag
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Hoe kijken jongeren tegen het lachgasverbod aan en in hoeverre is het 
lachgasverbod van invloed op het lachgasgebruik (in het verkeer)?

Methode en doelgroep 
Het kwantitatieve onderzoek is online uitgevoerd. De dataverzameling vond plaats 
tussen 6 december en 18 december 2022, via het jongerenpanel van TeamAlert en 
social media. De doelgroep voor dit onderzoek bestaat uit jongeren van 16 t/m 24 
jaar. 

Representativiteit
De resultaten in dit rapport zijn gewogen naar een representatieve verdeling van 
leeftijd, geslacht en regio in Nederland. Zowel de gewogen als de ongewogen 
verdeling van de steekproef zijn te vinden in Bijlage A. 

Respons en betrouwbaarheid
Tijdens de dataverzameling zijn 667 respondenten ondervraagd. Op basis van deze 
respons zijn de antwoorden met een zekerheid van 95% en met een nauwkeurigheid 
van 3,7% generaliseerbaar naar de doelgroep. In de praktijk betekent dit dat wanneer 
een uitkomst uit het onderzoek 50% is, dit in werkelijkheid tussen 46,3% en 53,7% 
ligt. 

Leeswijzer resultaten

Voor de hele rapportage geldt dat, mits van toepassing, de significante verschillen 
op basis van leeftijd, geslacht, regio, woonsituatie en opleidingsniveau worden 
weergegeven. Voor de leesbaarheid van het rapport zijn een deel van de 
significante verschillen in de bijlage geplaatst. 

De significante verschillen in het rapport zijn allemaal op dezelfde manier 
weergeven:

Significant meer niet-lachgasgebruikers (51%) denken dat het verbod ervoor gaat 
zorgen dat er minder lachgas gebruikt zal worden in Nederland dan
lachgasgebruikers (18%).

In het eerste en laatste deel van de zin wordt aangegeven welke groepen significant 
van elkaar afwijken; in het middelste deel van de zin wordt aangegeven waarop het 
verschil betrekking heeft.
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GEBRUIK EN FREQUENTIE

Een kwart van de jongeren (26%) geeft aan momenteel lachgas te gebruiken. 
Daarnaast geeft twee op de vijf jongeren (39%) aan in het verleden wel eens 
lachgas te hebben gebruikt. 

Figuur 1. Gebruik je zelf wel eens lachgas? (N=667)

De meerderheid van de lachgasgebruikers (58%) gebruikt minder dan één keer per 
maand lachgas. Eén op de tien lachgasgebruikers (10%) gebruikt wekelijks lachgas. 

Figuur 2. Hoe vaak gebruik je gemiddeld lachgas? (N=182; respondenten die 
lachgas gebruiken)

Er zijn significante verschillen gevonden tussen de leeftijd en de frequentie van  
lachgasgebruik. Deze resultaten staan in Bijlage B. 
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Noot: in de wervingstekst van de vragenlijst werd benoemd dat de vragenlijst over lachgas en het lachgasverbod ging. Het is mogelijk dat vooral jongeren 
die lachgas gebruiken, of geïnteresseerd zijn in lachgas, deze vragenlijst hebben ingevuld. Hierdoor kunnen deze cijfers een vertekend beeld geven.
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LOCATIE

Lachgasgebruikers gebruiken lachgas het vaakst op een feest(je) (65%) of bij 
anderen thuis (63%). 

29% van de lachgasgebruikers gebruikt lachgas in een geparkeerde auto, 7% in een 
rijdende auto.

Eén op de drie lachgasgebruikers in een rijdende auto (34%) doet dit (ook) als 
bestuurder. De overige lachgasgebruikers doen dit enkel als passagier

Figuur 4. Waar gebruik je lachgas? (N=182; respondenten die lachgas gebruiken)

Er zijn significante verschillen gevonden tussen de woonsituatie, de regio en de 
locatie van lachgasgebruik. Deze resultaten staan in Bijlage B. 

Overige resultaten betreffende de aanschaf van lachgas en de gevaarinschatting 
van jongeren zijn te vinden in Bijlage C en D.
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BEKEND MET HET VERBOD

Jongeren die momenteel lachgas gebruiken (82%) zijn significant beter op de 
hoogte van het lachgas verbod dat per 1 januari 2023 in gaat dan jongeren die 
momenteel geen lachgas gebruiken (63%).

Figuur 6. Wist je dat er vanaf 1 januari 2023 een lachgasverbod komt? (N=667; alle 
respondenten)

Significante verschillen

Meer jongeren van 18 t/m 21 jaar (73%) zijn op de hoogte van het lachgasverbod 
dan jongeren van 16 en 17 jaar (59%);

Meer jongeren in de regio Noord-Nederland (79%) zijn op de hoogte van het 
lachgasverbod dan jongeren in regio Oost-Nederland (58%).
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Per 1 januari 2023 verbod op lachgas
Het lachgasverbod wordt van kracht per 1 januari 2023. Vanaf die datum 
staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, wat betekent dat het dan onder 
andere verboden wordt om lachgas binnen of buiten het grondgebied van 
Nederland te brengen, te verkopen of te hebben. Het doel van het verbod is 
om recreatief lachgasgebruik terug te dringen en het aanbod te beperken. 
Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische 
doeleinden blijft wel toegestaan, net als het gebruik van lachgas als 
toevoeging aan voedingsmiddelen (Rijksoverheid, 2022).
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INHOUDELIJKE KENNIS VERBOD

Niet-lachgasgebruikers zijn inhoudelijk beter op de hoogte van het lachgasverbod 
dan lachgasgebruikers.

Over het algemeen weten ‘niet-lachgasgebruikers’ beter dan lachgasgebruikers wat 
er vanaf 1 januari 2023 niet meer toegestaan is wat betreft lachgasgebruik. Voor het 
verbod op verkopen/kopen van lachgas (79% vs. 70%) en het gebruiken voor het 
plezier is dit verschil significant (76% vs. 52%). 

Bij zowel niet-lachgasgebruikers als lachgasgebruikers denkt een klein deel dat 
gebruik voor medische/technische doeleinden ook niet meer mag vanaf 1 januari 
2023.

Significant verschil

Meer jongeren in regio Noord-Nederland (89%) weten dat het per 1 januari 2023 
verboden is om lachgas te verkopen/kopen dan jongeren in de overige regio’s (74-
75%).

Figuur 7. Vanaf 1 januari 2023 is het niet meer toegestaan om lachgas… (N=667; 
alle respondenten)
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INVLOED VERBOD OP GEBRUIK IN NEDERLAND

Significant meer niet-lachgasgebruikers (51%) denken dat het verbod ervoor gaat 
zorgen dat er minder lachgas gebruikt zal worden in Nederland dan 
lachgasgebruikers (18%).

Bij zowel lachgasgebruikers als niet-lachgasgebruikers staat ongeveer één op de vijf 
neutraal tegenover deze stellingen, de rest heeft een (uitgesproken) mening. Eén op 
de drie lachgasgebruikers (34%) verwacht dat het verbod er helemaal niet voor gaat 
zorgen dat er minder lachgas gebruikt gaat worden.

Figuur 8. Het verbod gaat ervoor zorgen dat lachgas minder gebruikt zal worden in 
Nederland (N=667; alle respondenten)
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INVLOED VERBOD OP EIGEN GEBRUIK

Een groot deel van de lachgasgebruikers (49%) geeft aan dat het verbod niet van 
invloed gaat zijn op hun lachgasgebruik. 

46% van de lachgasgebruikers geeft aan dat het verbod wel van invloed gaat zijn op 
hun lachgas gebruik: 28% geeft aan minder lachgas te gaan gebruik en 18% geeft aan 
te gaan stoppen met het gebruik van lachgas. Van de lachgasgebruikers in het verkeer 
geeft 44% hier mee te gaan stoppen door het lachgasverbod. Dit is ruim twee keer zo 
vaak als bij hun lachgasgebruik in het algemeen. 

Figuur 9. In welke mate gaat het verbod van invloed zijn op jouw lachgasgebruik? 
(N=182; respondenten die lachgas gebruiken)

Figuur 10. In welke mate gaat het verbod van invloed zijn op jouw lachgasgebruik 
in het verkeer? (N=60; respondenten die lachgas gebruiken in het verkeer)

Significant verschil lachgasgebruik algemeen

Meer jongeren van 16 en 17 jaar (12%) gaan meer lachgas gebruiken dan jongeren 
van 22 t/m 24 jaar (0%). 
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INVLOED VERBOD OP PAKKANS

Significant meer niet-lachgasgebruikers (62%) denken dat de kans om gepakt te 
worden met lachgas in het algemeen groter wordt door het verbod dan 
lachgasgebruikers (46%).

Van de lachgasgebruikers in het verkeer denkt de meerderheid (45%) dat het verbod 
er voor gaat zorgen dat de kans om gepakt te worden in het verkeer groter wordt.

Figuur 11. Het verbod gaat ervoor zorgen dat de kans om gepakt te worden met 
lachgas groter is. (N=667; alle respondenten)

Figuur 12. Het verbod gaat ervoor zorgen dat de kans om gepakt te worden met 
lachgas in het verkeer groter is. (N=60; respondenten die lachgas gebruiken in het 
verkeer)

Significant verschil

Er zijn geen significante verschillen gevonden op basis van leeftijd, geslacht en 
regio voor de invloed van het verbod op het eigen lachgasgebruik in het algemeen. 
In verband met de beperkte steekproef (N=60) van gebruikers in het verkeer is het 
niet mogelijk om voor de invloed van het verbod op het eigen lachgasgebruik in het 
verkeer een betrouwbare significantietoets te doen.
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BENODIGDE MAATREGELEN IN HET ALGEMEEN

Drie keer zoveel jongeren die momenteel lachgas gebruiken (33%) denken dat geen 
enkele maatregel zal zorgen voor vermindering van lachgasgebruik dan jongeren 
die momenteel geen lachgas gebruiken (11%).

Zowel lachgasgebruikers als niet-lachgasgebruikers zien een belangrijke rol weggelegd 
voor de politie om het gebruik van lachgas te verminderen. Bij beiden komen 
(strenger) handhaven van de verkoop van lachgas door de politie (31% en 62%) en 
(strenger) handhaven van lachgasgebruik door de politie (26% en 56%) terug in de 
top drie van meest genoemde maatregelen.

Significante verschillen

Meer jongeren van 22 t/m 24 jaar (43%) noemen campagnes tegen het gebruik 
van lachgas als maatregel dan jongeren van 16 en 17 jaar (23%) en jongeren van 
18 t/m 21 jaar (29%). 

Meer jongeren op hbo en wo (43%) noemen campagnes als maatregel dan 
jongeren op andere opleidingsniveaus (21-28%).

Meer vrouwen (38%) noemen (online) voorlichting als maatregel om het gebruik 
van lachgas te verminderen dan mannen (27%); 

Meer mannen (21%) denken dat niks zal zorgen voor vermindering van 
lachgasgebruik dan vrouwen (12%);

Meer jongeren die op het praktijkonderwijs of vmbo zitten (31%) denken dat niks 
zal zorgen voor vermindering van lachgas dan jongeren die op het hbo of wo zitten 
(9%).

Figuur 13. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om het gebruik van lachgas te 
verminderen? (N=667; alle respondenten)
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BENODIGDE MAATREGELEN IN HET VERKEER

De meerderheid van de lachgasgebruikers die nu lachgas gebruikt in het verkeer 
(56%) vindt dat de politie (strenger) moet handhaven op lachgasgebruik in het 
verkeer om het gebruik daar te verminderen.

Het verminderen van de zichtbaarheid van lachgas op social media in het verkeer 
(27%) en (online) voorlichting (27%) complementeren de top drie van meest 
genoemde maatregelen. Andere maatregelen die genoemd worden zijn: de verkopers 
van lachgas aanpakken en wegcontroles.

Significant verschil

In verband met de beperkte steekproef (N=60) van gebruikers in het verkeer is het 
niet mogelijk om voor deze vraag een betrouwbare significantietoets te doen.

Figuur 14. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren om het gebruik van lachgas in 
het verkeer te verminderen? (N=60; respondenten die lachgas gebruiken in het 
verkeer)
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Opvallend

24% van de lachgasgebruikers in het verkeer denkt dat niks zal zorgen voor vermindering van 

lachgasgebruik in het verkeer. Dit terwijl 32% van de lachgasgebruikers in het verkeer hetzelfde 

denkt wat betreft lachgasgebruik in het algemeen.
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Middels dit onderzoek is achterhaald in hoeverre jongeren op de hoogte zijn van het 
lachgasverbod en hoe zij tegen het lachgasverbod aankijken. Daarnaast geven de 
resultaten inzicht in hoeverre dit verbod volgens jongeren invloed zal hebben op het 
lachgasgebruik. Tot slot schept dit onderzoek een beeld van hoe het lachgasgebruik, 
in het algemeen en in het verkeer, effectief verminderd kan worden volgens de 
jongeren zelf. Hieronder wordt beschreven wat er op basis van de resultaten 
geconcludeerd kan worden.

Door lachgas overschatten jongeren zichzelf en onderschatten ze de risico’s van 
lachgasgebruik in het verkeer
Bijna twee op de drie jongeren gebruikt wel eens lachgas. Van de jongeren die op het 
moment van deelname aan dit onderzoek wel eens lachgas gebruiken, gebruikt een 
aanzienlijk deel lachgas in de auto. Van de jongeren die aangaven lachgas te 
gebruiken in een rijdende auto, geeft een redelijk deel aan dit zelf als bestuurder te 
doen. 
Uit eerder onderzoek van TeamAlert (2020) blijkt dat de auto voor veel jongeren de 
plek is om lachgas te gebruiken, voornamelijk vanwege de privacy. Wanneer jongeren 
lachgas in een geparkeerde auto gebruiken, is de stap om onder invloed te gaan 
rijden klein. Door de effecten van lachgas overschatten jongeren zichzelf en 
onderschatten ze de gevaren op het moment dat ze onder invloed zijn (TeamAlert, 
2020). 

Meerderheid van de lachgasgebruikers in het verkeer verwacht dat de pakkans 
voor lachgasgebruik in het verkeer hoger wordt
Wanneer het gaat om de pakkans voor lachgasgebruik in het algemeen, lijken vooral 
de niet-lachgasgebruikers te denken dat je hier na het verbod sneller gepakt zal 
worden. Daarbij zien zowel de lachgasgebruikers als niet-lachgasgebruikers 
mogelijkheid in een strengere handhaving door de politie op lachgasgebruik, als 
benodigde maatregel om lachgasgebruik te verminderen. Dit geldt voor zowel 
lachgasgebruik in het algemeen als lachgasgebruik in het verkeer. De pakkans zal dus 
volgens de jongeren verhoogd moeten worden om lachgasgebruik aan te pakken. 

Bijna de helft van de lachgasgebruikers geeft aan dat ze door het lachgasverbod 
hun lachgasgebruik zullen beperken
Bijna één op de vijf lachgasgebruikers geeft aan daadwerkelijk te gaan stoppen door 
het verbod. Echter, de helft van de gebruikers geeft aan dat het verbod niet van 
invloed zal zijn op hun eigen lachgasgebruik. Het is uit dit onderzoek niet op te maken 
wat dit verschil veroorzaakt. 
Opvallend is dat ruim twee op de vijf lachgasgebruikers in het verkeer aangeeft 
hiermee te gaan stoppen door het verbod. Dit is ruim twee keer zo vaak als bij hun 
lachgasgebruik in het algemeen. Tevens geven lachgasgebruikers in het verkeer 
minder vaak aan dat niks zal kunnen zorgen voor vermindering van lachgasgebruik in 
het verkeer, vergeleken met lachgasgebruik in het algemeen. Het lijkt er dus op dat 
deze groep lachgasgebruikers eerder geneigd is om geen lachgas meer te gebruiken 
in het verkeer, dan te stoppen met lachgas gebruiken in het algemeen. Als inderdaad 
een groot deel van deze groep jongeren na het verbod geen lachgas meer gebruikt in 
het verkeer, zal dit een positieve invloed kunnen hebben op het aantal 
verkeersongevallen waarbij lachgas een rol speelt. 

Twijfel over effect van lachgasverbod
Ruim één op de drie jongeren koopt hun lachgas in kroegen of clubs. Door het 
lachgasverbod is het niet langer toegestaan om in de horeca lachgas te verkopen. Dit 
zal makkelijk te controleren zijn. Echter, het grootste deel van de jongeren geeft aan 
hun lachgas via via te kopen, waardoor de verkoop lastig te controleren is. In 
onderzoek van TeamAlert (2020) gaven jongeren aan te verwachten dat deze verkoop 
niet zal stoppen als lachgas onder de Opiumwet valt. Uit dit onderzoek blijkt dat 
jongeren verwachten dat sporadisch lachgasgebruik tijdens het uitgaan wellicht 
afneemt, omdat het daar dan niet meer verkrijgbaar is. Het gebruik onder jongeren 
die veel (en vaak) lachgas gebruiken, en die daarmee het meest risico lopen om 
lichamelijk letsel op te lopen, zal echter niet worden opgelost (TeamAlert, 2020). 
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Lachgasgebruikers zijn op de hoogte van de komst van het lachgasverbod, maar 
niet-gebruikers zijn inhoudelijk beter op de hoogte
Over het algemeen weten niet-lachgasgebruikers beter dan lachgasgebruikers wat er 
vanaf 1 januari 2023 niet meer toegestaan is wat betreft lachgasgebruik. Zo zijn de 
lachgasgebruikers minder goed op de hoogte van het feit dat lachgasgebruik voor het 
plezier straks verboden is. Om te zorgen dat deze groep goed op de hoogte is van wat 
er vanaf 1 januari precies verboden is, wordt het aanbevolen om middels campagnes 
of voorlichtingen de juiste informatie rondom het lachgasverbod over te brengen. 
Hierbij is het belangrijk dat de informatie terecht komt bij de doelgroep waar 
gedragsverandering gewenst is, namelijk de lachgasgebruikers. 

Maak jongeren bewust van de risico’s van lachgasgebruik en lachgasgebruik in het 
verkeer
Een groot deel van de lachgasgebruikers denkt dat niets zal zorgen voor een 
vermindering van lachgasgebruik. Het is mogelijk dat deze jongeren het belang van 
een aanpak tegen lachgasgebruik niet inzien, bijvoorbeeld doordat ze denken zelf wel 
veilig onder invloed van lachgas te kunnen rijden (TeamAlert, 2020). Juist voor deze 
groep is het belangrijk om een wenselijke sociale norm te zetten. Om de boodschap 
aansprekend te maken voor de doelgroep, moet er worden ingespeeld op de 
behoeften van jongeren. TeamAlert onderzocht deze behoeften; uit onderzoek bleek 
dat jongeren informatie missen over de gevolgen en effecten van lachgas. Daarnaast 
gaven jongeren aan graag via social media kanalen, zoals Instagram en Snapchat, 
benaderd te willen worden (TeamAlert, 2020). Het wordt aanbevolen om hier 
rekening mee te houden in de communicatie met jongeren over lachgas. Meer 
informatie over effectieve voorlichting op het gebied van lachgasgebruik is te vinden 
op www.trimbos.nl/lachgas. 

Vervolgonderzoek naar de daadwerkelijke invloed van het lachgasverbod op het 
lachgasgebruik van jongeren in het verkeer
In 2023 zal er een vervolgonderzoek uitgevoerd moeten worden om aan te tonen hoe 
jongeren, een bepaalde periode na de instelling van het lachgasverbod, tegen 
lachgasgebruik aankijken. Hoe ziet het lachgasgebruik van jongeren eruit, wanneer 
lachgas daadwerkelijk is opgenomen in de Opiumwet? Een nieuwe kwantitatieve 
toetsing zal dit kunnen aantonen. Tevens zullen politiecijfers van ongevallen waarbij 
lachgas een rol speelde, of cijfers van aanhoudingen vanwege lachgasgebruik in het 
verkeer, moeten aantonen in hoeverre het lachgasverbod daadwerkelijk van invloed 
is op het lachgasgebruik van jongeren in het verkeer. 

Rij Ballonvrij
TeamAlert voert jaarlijks een campagne om het lachgasgebruik in het verkeer aan te 
pakken. In de ontwikkeling van deze campagne wordt de mening van jongeren 
meegenomen om de campagne zo aansprekend mogelijk te maken. De campagne 
speelt onder andere in op het zetten van een positieve sociale norm rondom nuchter 
rijden en deelt kennis over de effecten van lachgas op de rijvaardigheid 
(www.teamalert.nl/voor-jongeren/rij-ballonvrij/).
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Onderstaand is de verdeling van de steekproef weergegeven voor de kenmerken ‘geslacht’, ‘leeftijd’ en ‘regio’. 
In de eerste rij is de gewogen verdeling per kenmerk te zien (deze weging is gemaakt op basis van een representatieve verdeling van leeftijd, 
geslacht en regio in Nederland). In de tweede rij is weergegeven hoe de verdeling was op basis van de binnengekomen respons. 

LeeftijdGeslacht

West-Nederland 45%

Oost-Nederland 22%

Noord-Nederland 11%

Zuid-Nederland 22%

Jonger 
dan 18 
jaar, 21%

18 t/m 21 jaar, 
46%

22 t/m 24 jaar, 33%

LeeftijdDaadwerkelijke respons

West-Nederland 50%

Oost-Nederland 19%

Noord-Nederland 11%

Zuid-Nederland 20%

Geslacht

Jonger 
dan 18 
jaar, 27%

18 t/m 21 jaar, 
58%

22 t/m 24 jaar, 15%

Gewogen

Let op!
Door afronding kan 
het voorkomen dat 

percentages optellen 
tot 99% of 101%.

Regio

Regio

Man, 50%

Vrouw, 
48%

Anders

Man, 39%

Vrouw, 
59%

Anders



Significante verschillen lachgasgebruik

Meer jongeren van 18 t/m 21 jaar (33%) gebruiken lachgas dan jongeren van 16 en 
17 (20%) en jongeren van 22 t/m 24 jaar (21%);

Meer jongeren van 22 t/m 24 jaar (53%) hebben in het verleden lachgas gebruikt 
dan jongeren van 16 en 17 jaar (26%) en jongeren van 18 t/m 21 jaar (34%);

Meer jongeren in Noord-Nederland (43%) gebruiken lachgas dan jongeren in West-
en Oost-Nederland (20-26%);

Meer jongeren die alleen wonen (38%) gebruiken lachgas dan jongeren die samen 
met huisgenoten wonen (13%).

Significant verschil frequentie lachgasgebruik

Meer jongeren van 22 t/m 24 jaar (89%) gebruiken minder dan één keer per 
maand lachgas dan jongeren van 16 en 17 (41%) en jongeren van 18 t/m 21 jaar 
(48%).

Significante verschillen locatie

Meer jongeren in Noord-Nederland (39%) gebruiken lachgas op een overige locatie 
dan jongeren in West- en Zuid-Nederland (8-11%);

Meer jongeren die samen wonen met hun partner(s) (27%) gebruiken lachgas op 
een sportclub dan jongeren die inwonen bij ouders/familie (0%).
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De meeste lachgasgebruikers kopen lachgas via bekenden (37%) of tijdens het 
uitgaan in de kroeg of club (36%). 

Eén op de twintig gebruikers (6%) verkoopt zelf lachgas. 

Significante verschillen

Meer jongeren in Noord-Nederland (79%) kopen lachgas tijdens het uitgaan in de 
kroeg of club dan jongeren in de overige regio’s (23-36%);

Minder jongeren op havo, vwo of mbo (1%) verkopen zelf lachgas dan jongeren op 
praktijkonderwijs of vmbo (17%) en hbo of wo (13%).

Figuur 15. Waar koop je lachgas? (N=182; respondenten die lachgas gebruiken)
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Significant meer niet-lachgasgebruikers (79%) vinden het gebruik van lachgas 
gevaarlijk dan lachgasgebruikers (42%).

Onder beide doelgroep is het kleinste aandeel het (zeer) oneens met de stelling 
‘het gebruik van lachgas is gevaarlijk’;

Een op de drie lachgasgebruikers (32%) staat neutraal tegenover de stelling. Dit is 
significant hoger dan onder niet-lachgasgebruikers (12%).

Significant leeftijdsverschil (eigen berichten)

Meer vrouwen (75%) zijn het (zeer) eens met de stelling ‘het gebruik van lachgas is 
gevaarlijk’ dan mannen (63%).

Figuur 16. Het gebruik van lachgas is gevaarlijk. (N=182; respondenten die lachgas 
gebruiken)
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