DE EFFECTEN VAN
LACHGAS OP JE LIJF
HERSENBESCHADIGING
Het brein van Jongeren en Jongvolwassenen is extra kwetsbaar voor de eHecten van
psychoactieve stoffen Lachgas heeft Invloed
op de rijping van het zenuwstelsel en kan een
zuurstoftekort m de hersenen veroorzaken

HOOFDPIJN EN FLAUWVALLEN
Door oen llJdellJk zuuretoltekort 1n de hersenen kun
Je hoofdpijn krlJgen dufzellg worden Je evenwicht
ver1fezen ol llauwvallen

NEUROLOGISCHE STOORNISSEN

GEHOORSCHADE
Lachgas Is samengeperst m een patroon
en zal bij inhaleren uitzetten In het hoofd
wal extra druk kan veroorzaken met
name op het trommelvlles Wanneer Je
verkouden bent ken dlt leiden tot oorplJn
en blJJvenda gehoor11chade

CRAVING

STIKKEN

De roes van lachgae duurt enkele
minuten, waardoor de kans beslaat dat
Je opnieuw zin krijgt om Ie gebruiken
Daarnaast kan het zljn dat Je steeds
meer nOdlg hebt voor helzellde eflect
Hierdoor Is er een risico op verslaving

mldd<1tn
een zak ovor hfft hoofó ol
zencer lusaon door aeem 10
halen kon telden 101 etlkken
Lttr.hg~!J IMhfd(;fffM

Lecbnee fl' exlra rlakent In ccmblnstle met
grote nceveemecen alcohol canneots (hasj
ol wiet) en andere verdovi,nde middelen
Door het verdovende effect van alcohol Is er
ooon goede, adequate adomprlkkol on kan
men onvoldoende zuursfol binnen krijgen,
met mogellJk t,artprobtemon 101 gevolg

SPIERZWAKTE
Door het gebruik van lachgas kan een
ophoping van schadelijke stoffen ontstaan
bij hel ruggenmerg wat zorgl voor schade
aan de zenuwen Dit kan lelden tot splerzwakte, een verminderde balans en ln het
unersre geval zelfs tot een dwarslaesie

BEVRIEZING

GEVAAR IN VERKEER
De na-effecten van lachgas kunnen
nog uren na gebruik aanhouden, neem
daarom geen deel aan hel verkeer
tijdens ol na hel gebruik van lachgas

Lachgas ie ijskoud en hierdoor lopen
gebruikers kans op bevrlezingsverschl/nselen.
Wanneer lachgas rechtetreeke uit een pmrocn,
gastank ol cracker wordt Ingeademd kunnen
de longen en/of luchlwegen bevriezen. wal
de ademhaling kan belemmeren. Daarnaast
kunnen er op da huid levenslange litteken&
ontstaan. wanneer een lachgastank tussen
benen of armen wordt vastgeklemd 1ljdena
gebruik, zelfs door kleding heen.

Het gebruik van lachgas is nooit zonder risico! Het ervaren van
klachten hangt samen met de frequentie en wijze van gebruik. Hoe
vaker gebruikt wordt hoe groter de kans op gezondheidsrisico's.
Wil je meer informatie over lachgas. kijk dun op www.drugsinfotcnm.nl/drug:Jinfo/lnchg.i~/lnchgrrn -feiten. www.unity.nl/lachgaa

