
Wat doet lachgas met mijn lichaam?

Wat zijn de gevolgen van lachgas?

Hoe hoger de dosis, hoe groter de gevaren.

Ongevallen

Omdat je duizelig bent, je dronken voelt of flauwvalt, kan je sneller vallen en jezelf ernstig

verwonden.

Je kan uren later nog altijd onoplettend zijn. Rij dus niet met de auto of fiets. Zo vermijd je

ongevallen. Doe je dat toch? Dan kan je een geldboete krijgen of je rijbewijs verliezen voor

minstens een maand.

Brandwonden

Je lippen, mondholte of longen kunnen bevroren raken als je het gas rechtstreeks inademt via de

ampul of gasfles. Zo krijg je brandwonden. Dat komt door de hoge druk die vrijkomt als je lachgas

inademt.

Je loopt iets minder risico op brandwonden als je inademt via een ballon. Maar dan nog kan je

vrieswonden krijgen aan je handen of tussen je billen, door de gasfles vast te klemmen.

Ademhalingsproblemen

Combineer je lachgas met alcohol of andere verdovende drugs of medicijnen? Dan kan je

ademhalingsproblemen krijgen.

Blijvende gevoelloosheid en tintelingen

Chat met De Druglijn

Ma-vr: 12-18u

Door De Druglijn 14-24 jaar

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VAN LACHGAS?

Als je lachgas inademt, gaat dat via de longen naar je bloed en hersenen.•

Je hersenen krijgen zo te weinig zuurstof. En dat kan zorgen dat je:•

Je dronken voelt•

Lach-of giechelbuien krijgt•

Kleurrijke hallucinaties ziet•

Je duizelig, misselijk en verward voelt•

Flauwvalt•

Hoofdpijn krijgt•

Geen of een tintelend gevoel in je armen en benen hebt•

De roes duurt een paar minuten, maar de risico's ervan kunnen langer duren.•

Het lichaam van een jongere is kwetsbaarder dan dat van een volwassene. Daarom is het

gebruik van lachgas afgeraden onder de 18 jaar.

•

PRAAT EROVER

Bel met De Druglijn

Op 078 15 10 20, ma-vr: 10-20u

Mail met De Druglijn

Antwoord binnen 5 werkdagen

https://www.druglijn.be/stel-je-vraag/chat
tel:078 15 10 20
https://www.druglijn.be/stel-je-vraag/mail


Gebruik je regelmatig of langdurig lachgas? Dan stijgt het risico dat de gevoelloosheid en

tintelingen in je handen en voeten blijven duren.

Bloedarmoede

Als je een tekort hebt aan vitamine B12 en lachgas langdurig gebruikt, kan je last krijgen van

bloedarmoede en je moe of duizelig voelen of kortademig worden. Je kan ook problemen krijgen

met je zenuwstelsel.

Vegetariërs en veganisten lopen extra risico op een lage vitamine B12-inname.

Slecht geheugen, slechte coördinatie

Lachgas kan zorgen voor coördinatiestoornissen en gaten in je kortetermijngeheugen.

Risico voor zwangerschap

Ben je zwanger? Lachgas zelf, maar ook de gevolgen van zuurstofgebrek zijn schadelijk voor de

ontwikkeling van je baby.

Is lachgas verboden?

Ja, het is verboden om lachgas te verkopen aan jongeren van 17 jaar of jonger. De verkoper kan

een boete krijgen tot 3.000 euro en een gevangenisstraf tot 6 maanden.

Je kan ook een GAS-boete tot 350 euro krijgen als je lachgas-ampullen achterlaat als zwerfvuil.

Wie gebruikt lachgas?

Weinig mensen. De meeste jongeren gebruiken geen lachgas.

De mensen die wel lachgas gebruiken, laten vaak lege ampullen achter, en dat valt op. Daardoor

lijkt het alsof veel mensen het doen, maar dat is niet zo.
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https://admin.watwat.be/politie/wat-zijn-gas-boetes

