
Wie gebruikt lachgas?

Wat is het gevaar van lachgasgebruik in het verkeer? 

Hoeveel jongeren rijden onder invloed van lachgas?

Wat wordt er gedaan tegen lachgasgebruik in het verkeer?

De droom van TeamAlert: 0 verkeersslachtoffers onder jongeren

Benieuwd hoe bovenstaande droom wordt bereikt door TeamAlert? Neem contact op met:

Jongeren en lachgas in het verkeer

Saar Hadders
Gedragsonderzoeker en -ontwerper, voor informa�e over onderzoek
 saar@teamalert.nl 

Guerchôm van Iperen
Manager Advies & Accountmanagement, voor informa�e over interven�es. 
guerchom@teamalert.nl

De auto is voor veel jongeren de plek om lachgas te 
gebruiken, voornamelijk vanwege de privacy;
Lachgasgebruik is voor sommige jongeren een 
gewoonte, ook �jdens het rijden;
Ze overscha�en hun eigen rijvaardigheid (onder 
invloed van lachgas); 
Ze onderscha�en de gevaren van rijden onder invloed 
van lachgas;
Ze hebben een gebrek aan nega�eve 
ervaringen met lachgas in het verkeer (het is nog nooit 
misgegaan);

Lachgas is niet makkelijk aantoonbaar in bloed, urine, adem of speeksel. Het is dus las�g om 
aan te tonen of iemand lachgas hee� gebruikt. Wel kan er gekeken worden naar: 

• afwijkend of roekeloos rijgedrag;
• de aanwezigheid van ballonnen of lachgastanks in de auto; 
• het (rij)gedrag van de bestuurder. 

Jongeren zijn zich bewust van de risico’s van rijden onder invloed, zoals in Wi�e Waas.
Het is normaal om nuchter te rijden of alterna�ef vervoer te regelen, zoals in Escapabel.
Jongeren durven elkaar aan te spreken wanneer ze van plan zijn om na lachgasgebruik te
gaan rijden, zoals in de Rij Ballonvrij campagne. 
Jongeren ervaren een hoge pakkans door de poli�e, door het opnemen van lachgas in de 
Opiumwet.
Jongeren zijn weerbaar tegen groepsdruk, zoals in Muurvast.
Jongeren hebben genoeg zelfcontrole om lachgas af te slaan wanneer zij deelnemen aan
het verkeer, zoals in The Day A�er. 

Wat is lachgas?

Eén op de der�en Nederlanders van 18 jaar en ouder hee� ooit wel 
eens lachgas gebruikt. Dit is 7,9% van alle volwassen Nederlanders 
(1.09 miljoen).  
Lachgas wordt het vaakst gebruikt door jongeren in de lee�ijdsgroepen 
van 18 en 19 jaar en 20 tot 24 jaar. Voornamelijk ‘uitgaanders’ gebruiken 
lachgas. 

Lachgas (dis�kstofmonoxyde) is een kleurloos, zoet ruikend gas dat wordt gebruikt als 
narcosemiddel of pijns�ller in de medische wereld en als drijfgas in de voedingsindustrie.
Daarnaast wordt het ook gebruikt als drug. Lachgas als drug wordt met een slagroomspuit of een 
tank in een ballon gespoten. Via deze ballon ademen mensen het gas in. Dit gee� de gebruiker 
een korte, sterke roes. 

• het vullen van een ballon;
• het inhaleren van een ballon;
• het geluid van het vullen van een ballon;
• het gedrag van andere lachgasgebruikers in de auto.

Waarom rijden jongeren onder invloed van lachgas?

    Deze afleiding kan gevaarlijke verkeerssitua�es veroorzaken en verhoogd de kans op ongevallen.

Het verstoort de waarneming (vervorming van beeld en geluid) en het 
coördina�evermogen;
De gebruiker loopt het risico om bewusteloos te raken �jdens het rijden, door een 
gebrek aan zuurstof in de hersenen;
De gebruikswijze en de handelingen van lachgasgebruik leiden af van het verkeer, zoals

Sinds 1 januari 2023 staat lachgas 
op lijst II van de verboden middelen 
(de Opiumwet). Dit betekent dat 
het bezit en de verkoop van lachgas 

als recrea�eve drug verboden is; 

Er is een cursus ontwikkeld voor 
iedere bestuurder die voor het 
eerst wordt aangehouden voor het 
rijden onder invloed van drugs: de 

Educa�eve Maatregel Drugs in het 
verkeer (EMD). Deze cursus zal in 

2023 ingezet kunnen worden.

  De landelijke campagne ‘Rij Ballonvrij’ 
van TeamAlert, gericht op het voorkomen 

van rijden onder invloed van lachgas 
(h�ps://teamalert.nl/voor-jon-

geren/rij-ballonvrij/)

Voorlich�ngsmaterialen over 
lachgasgebruik

 (www.trimbosnl/lachgas)
gericht op een algemene preven�eve 

werking op lachgasgebruik.  
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