Lachgas
Panelonderzoek: 40 jaar en ouder in Zuidoost-Brabant
Lachgas is een kleurloos gas dat zoet ruikt. Het is vrij verkrijgbaar in patronen die o.a. in de horeca gebruikt worden
voor slagroomspuitbussen. Maar het wordt steeds vaker als partydrug gebruikt. Om het gebruik van en de mening
over lachgas in kaart te brengen is in juli 2019 een vragenlijst uitgezet onder het GGD-panel. 5164 panelleden
vulden de vragenlijst in. Lees hieronder de resultaten voor de groep 40+ (n=4234).

Lachgas gebruik
Wel eens lachgas gebruikt?
Ja

3%

Nee, maar wel
nieuwsgierig

2%

10%
96%

Nee, een ook niet
van plan

Aantal keer gebruikt

6%
58%
10%

Afval op straat

Minstens 1 keer
in de afgelopen
4 weken

1-3 keer in het
hele leven

20 keer of vaker
in het hele leven

Gezinssituatie met kinderen

24%

woont met kind(eren)
jonger dan 15 jaar

17%

woont met kind(eren)
15 jaar en ouder

1700

kent iemand in zijn
omgeving die lachgas
heeft gebruikt

panelleden die de
vragenlijst invulden
wonen met kinderen

41%

ziet in eigen buurt soms
tot vaak lachgaspatronen
of -ballonen liggen

Kind wel eens lachgas gebruikt?
Ja

2%
90%

Nee

Weet ik niet

8%

Mening over lachgas
Wat vind je van de risico's?

55%
59%

Ik ken de risico's van het gebruik van
lachgas

Het inhaleren van lachgas is onschuldig
De gevaren van het gebruik van lachgas
worden overdreven

3%
3%
7%
5%

Meer dan 40% is
niet bekend met
de risico's van het
gebruik van
lachgas

85%
91%

Er moet meer voorlichting komen over
de risico's van het gebruik van lachgas

Mannen

65-plussers zijn
vaker voor een
verbod dan de
40-65 jarigen.

Vrouwen

Een goed of een slecht idee?

51%

Er moet een leeftijdsgrens komen voor
het gebruik van lachgas

61%

18%

75% 13%

Er moeten regels komen voor het
gebruik van lachgas op straat

82%

Er moet een verbod komen op het
gebruik van lachgas in het openbaar

Mannen

27%

Vrouwen

7%

77%

7%

79%

5%

Mening gebruik lachgas door jeugd/eigen kinderen...
Wanneer mijn kind lachgas gebruikt zou ik dat:
Goed vinden

0,2%

Verbieden

31%

58%

Afraden
Niks van zeggen
Anders

0,3%
10%

"Proberen er over te praten,
zonder het meteen te
verbieden. Met een positieve
dialoog kom je veel verder."

"Ik zou ze laten
zien op you
tube wat
lachgas met je
doet."

"Het gesprek er over aan gaan om te
achterhalen waarom ze lachgas gebruiken,
wat ze er van weten en samen op
onderzoek uitgaan. Het liefst zou ik het
verbieden, maar misschien werkt dat
averechts."

"Waarschuwen voor de gevolgen en hopen dat
ze op basis daarvan verstandige beslissingen
zullen nemen."

"Toestaan maar niet te
vaak, en ik zou haar eerst
voorlichten over de
risico's"
"Verbieden, afraden en
proberen voorlichting te
geven hoe gevaarlijk het is."

Een deel van de
panelleden geeft
aan zich eerst zelf
verder te moeten
verdiepen in het
onderwerp om een
oordeel te vormen.

"Vooral
bespreek zorgen dat 't thuis
t ook ove baar blijft nadat w
r de ri
e
hebben gsico’s zouden
ehad!"

reactie afhankelijk van leeftijd

afraden

gesprek aangaan

eigen verantwoordelijkheid
verbieden
voorlichten

bespreekbaar maken

benoemen risico's / gevaren

toestaan met mate

vragen stellen

praten
Respons naar
geslacht en leeftijd

niet verbieden

eerst zelf erin verdiepen

Dit onderzoek is gehouden onder het GGD-panel van de GGD
Brabant-Zuidoost. Het GGD-panel is qua samenstelling niet
representatief voor de hele regio. De resultaten van dit
onderzoek dienen beschouwd worden als een indicatie voor
wat er leeft onder de doelgroep.

Vragen of informatie?
40-65 jaar
65+ jaar

Email: panel@ggdbzo.nl
Website: www.ggdpanel.nl

50%

50%

