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CASUS: “NIET OM TE LACHEN” 
 

In de ANW dienst wordt je gebeld door een arrestantenverzorger van het politiebureau. Hij geeft aan 

dat hij de arrestant waar hij over belt, wil laten verplaatsen naar het politiecellencomplex. Echter, de 

arrestant klaagt dat hij teveel pijn heeft om te gaan zitten, en dat hij daarom voordat hij vervoerd gaat 

worden eerst een arts wil zien.  

1. Wat wil je weten en wat ga je doen?  
Tijdens de anamnese geeft de arrestant aan ‘Ik heb zo’n pijn tussen m’n benen’. Als je vraagt hoe 

dat komt, blijft hij vaag, mompelt iets over dat het komt door z’n werk… Maar wat voor werk hij 

doet, daar blijft hij vaag over. Hij wil duidelijk niet dat de politie erachter komt. Als arts heb je 

uiteraard geen rol in het achterhalen van welk werk deze persoon doet en/of dat strafbaar is, 

maar het is bij deze casus wel handig om meer over de patiënt en zijn werkzaamheden te weten. 

Je hebt echter beperkt de tijd. 

2. Vraag je in dit geval wel of niet door over zijn werk?  
Het blijkt dat deze meneer van 40 jaar met blanco voorgeschiedenis zijn eigen ‘bedrijfje’ heeft. Hij 

vult ballonnen met lachgas en verkoopt deze tijdens het uitgaansleven.  

3. Is dit middel illegaal?  

4. Wat weet je over de werking van het middel?  

5. Hoe breng je de pijn aan de benen van de arrestant in verband met zijn ‘werk’?  
Naast de wonden op zijn dijbenen heeft hij geen andere klachten en gebruikt hij geen medicijnen. 

Hij vertelt je dat hij de ballonnen verkoopt maar zelf niet gebruikt.  

6. Zou je dat (nu) willen testen? (eigenlijk is de vraag hier: zou je je medisch beleid 

aanpassen als hij wél zou gebruiken?) 
Een paar dagen later loop je door een parkje naast je oude middelbare school. Je ziet de 

(slagroomspuit) patronen naast een bankje liggen. Naast troep op straat betekent dat ook troep in 

de lichamen van de  jongeren die het gebruikt hebben…  

7. Wat zijn eigenlijk de nadelige effecten van lachgas? 
In de onderzoeken uit de nationale drugsmonitor komt naar voren dat gebruikers uiteenlopende 

leeftijden, etnische achtergrond en opleidingsniveau hebben. Gebruikers zijn oa. jongeren op 

straat/rond schoolpleinen en uitgaanders.  

8. Wat kan er gebeuren als lachgas in het uitgaansleven met alcohol wordt 

gecombineerd? 

9. Is er een grote kans dat de gebruikers van lachgas snel in de 

verslavingszorg(kliniek) terecht komen? 
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Antwoorden: 

1. Wat wil je weten en wat ga je doen?  
Uiteraard wil je weten wat dat concreet inhoudt “teveel pijn om te gaan zitten”. Wat is er 

gebeurd (hoe komt hij aan deze pijn), hoe lang bestaat het al, waar zit de pijn, hoe ziet het 

eruit… etc. Je besluit om de arrestant te gaan beoordelen. 

2. Vraag je in dit geval wel of niet door over zijn werk? 

Ja, omdat de klacht blijkbaar door zijn werk komt, vraag je daarover door… je zorgt ervoor 

dat de omstandigheden zo blijven dat jouw eigen veiligheid gegarandeerd is. Uitleg dat je 

iets vraagt omdat je de informatie nodig hebt bij de diagnostiek en behandeling (maar je 

niet betrokken bent bij het achterhalen of iemand iets strafbaars heeft gedaan), helpt 

wellicht de arrestant te overtuigen dat het belangrijk is om jouw vragen te beantwoorden.  

3. Is dit middel illegaal? 

Nee, het middel verkopen, bezitten en gebruiken is in principe niet illegaal. Lachgas valt 

sinds 1 juli 2016 niet meer onder de Geneesmiddelenwet, maar onder de Warenwet. Het 

kleurloos gas, ook wel distikstofmonoxide genaamd, werd (en wordt soms nog steeds) 

gebruikt om patiënten kortdurend onder narcose te brengen. Daarnaast is lachgas een 

drijfgas wat gebruikt wordt in de voedingsindustrie (slagroomspuiten) en industriële 

gasflessen (verbrandingsmotoren).   Verkopen, bezitten en gebruiken is dus niet illegaal, 

echter een toenemend aantal gemeenten stelt vanwege overlast en incidenten een 

verbod in op openbare verkoop van lachgas (op basis van de Algemene Plaatselijke 

Verordening). 

4. Wat weet je over de werking van het middel?  
Inhalatie van lachgas zorgt voor een sterkte kortdurende roes, de bewustzijnsdaling die 

optreedt lijkt een beetje op dronkenschap. Er wordt geen pijn gevoeld en de spieren 

ontspannen. Het lachgas beïnvloed de waarneming (vervorming van beeld en geluid) en 

geeft o.a. duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Het kan zowel euforie als onrust/angst 

geven.  

5. Hoe breng je de pijn aan de benen van de arrestant in verband met zijn 

‘werk’?  
Het gas wordt vanuit de cilinders in ballonnen gespoten. Bij het vullen van ballonnen 

worden bevriezingsverschijnselen aan handen, vingers en bovenbenen beschreven. 

Brandwondencentra sloegen in april 2019 alarm vanwege de snelle opkomst van letsel 

geassocieerd met lachgasgebruik. Bevriezingsverschijnselen kunnen overeenkomstig zijn 

met 2e en 3e graads brandwonden. Deze arrestant blijkt ook bevriezingswonden op zijn 

dijbenen te hebben.  

6. Zou je dat (nu) willen testen? (eigenlijk is de vraag hier: zou je je medisch 

beleid aanpassen als hij wél zou gebruiken?) 
Nee, voor je eigen medische beleid bij deze man is het niet relevant. Zodra het gebruik 

van lachgas wordt gestaakt, verdwijnt het effect binnen 5 minuten. Het middel wordt bijna 

volledig uitgescheiden via de longen en in kleine hoeveelheden via huid en urine. 

Daarnaast ben je als arts in dit geval ook niet betrokken bij het aantonen van een 

strafbaar feit. 

7. Wat zijn eigenlijk de nadelige effecten van lachgas? 

Naast gewenste effecten (hallucinaties en tripeffecten) rapporteren gebruikers het meest 

frequent ook duizeligheid, verwardheid en hoofdpijn. Daarnaast misselijkheid, 

gevoelloosheid of tintelingen in handen en voeten in de dagen na gebruik, flauwvallen, 
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verminderde motoriek, verlies van evenwicht, transpireren, bleke huid, wazig zien, pijn in 

de mond of keel, braken en diarree gerapporteerd. Vermoedelijk wordt een deel van deze 

klachten veroorzaakt door tijdelijk zuurstoftekort. Het gas verdringt zuurstof uit de 

weefsels. Zuurstoftekort kan ook hartritmestoornissen en een lage bloeddruk 

veroorzaken. 

8. Wat kan er gebeuren als lachgas in het uitgaansleven met alcohol wordt 

gecombineerd? 
Lachgas gecombineerd met grote hoeveelheden alcohol (of andere verdovende middelen) 

is zeer gevaarlijk; door het verdovende effect is er geen adequate ademprikkel. Hierdoor 

krijgt een gebruiker onvoldoende zuurstof binnen (mogelijk zelfs een hartaanval tot 

gevolg). 

9. Is er een grote kans dat de gebruikers van lachgas snel in de 

verslavingszorg(kliniek) terecht komen? 

Verslaving aan lachgas komt niet veel voor, maar is wel een risico wat niet uitgesloten kan 

worden. Hoe vaker en meer lachgas wordt gebruikt, hoe vaker ‘craving’ en gewenning 

worden ervaren. Bij langdurig of aanhoudend gebruik kan een tekort aan vitamine B12 

optreden, wat tot anemie en neurologische stoornissen kan leiden. 

 

Voor meer informatie: zie Factsheet Lachgas (AF1384) Trimbos Instituut.  

 

 

https://www.trimbos.nl/docs/fff0f1ee-c774-4ed0-adbb-b63493d6450f.pdf

