
 

 

 

 

Aan het college van B & W te Hengelo  

Hengelo, 7 april 2022 

Betreft:  Lachgas-verslaving 

 

Geacht College,  

Op 22 maart jl. heeft het college een aanwijzingsbesluit voor het verbod van het recreatief lachgas-
gebruik (N2O) in de binnenring van Hengelo ingesteld. (zaak 3393201) Dit mede n.a.v. dat ‘de politie een 
toenemende problematiek rondom het recreatief gebruik van lachgas in combinatie met alkohol (en de 
negatieve gevolgen ervan) signaleert en erkend. En dit ernstige (gezondheids)risico’s met zich mee 
brengt.’ Ernstige gezondheidsschade treedt al bij beperkt gebruik op, aldus de constateringen uit het 
CAM-rapport risicobeoordeling lachgas1. 

De gemeenteraad heeft op 25 juni 2019 een motie omtrent het Tegengaan lachgasgebruik aanvaard. 
Mede op basis hiervan werd de APV aangepast. 

Op 2 april jl. was op de voorpagina van TROUW te lezen: ‘Lachgasverslaving rukt op onder jongeren’. 
Jellinek spreekt van een ‘explosie’ aan patiënten. Volgens Van Geffen bouwt zich bij het gebruik van 
lachgas verslaving pijlstnel op, veel sneller dan bij cannabis en kan zware neurologische schade 
veroorzaken. Tevens werd geconstateerd, dat ‘de meeste lachgasverslaafden van beide instellingen een 
niet-westerse migratieachtergrond hebben (95% van hun patiënten).’                    

ChristenUnie Hengelo heeft volgende vragen: 
 

1. Heeft het college zicht op een toename aan patiënten met verslavingsproblomatiek n.a.v. het 
gebruik van lachgas in Hengelo? 

2. Zo ja, herkent het college de constateringen dat een bovengemiddeld percentage van deze jonge 
patiënten met lachgasproblematiek een niet-westerse migratieachtergrond heeft?  

3. Is het college ervan op de hoogte of wij in Twente over een ‘lachgasteam’ beschikken? 
4. Hoe is de samenwerking tussen politie en zorgverleners op het gebied van de 

lachgasproblematiek hier in de regio? 
5. Is het college het met ChristenUnie eens dat wij er als gemeente alles aan moeten doen om onze 

jongeren over de gevaren van recreatief lachgasgebruik (in combinatie met alcohol) te 
waarschuwen en niet te wachten op een landelijk verbod evt. eind 2022? 

6. Zo ja, is het college bereid om gezien de ernstige (neurologische) gezondheidsproblemen voor 
jongeren actief te investeren in voorlichting en preventie met name op scholen? Ziet het college 
hierin een rol voor de politie en is het mogelijk dit structureel op te pakken voor jongeren vanaf 
14 jaar? 

7. À propos voorlichting. In de motie Tegengaan lachgasgebruik van 2019 werd al om voorlichting 
in o.a. de horeca en scholen gevraagd. Kan het college aangeven of dit gebeurt is, welke 
doelgroepen bereikt zijn en door wie deze voorlichting en preventie werd uitgevoerd?  

 
Wij kijken uit naar uw beantwoording.  
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Susanne van den Beukel  
namens ChristenUnie Hengelo 

 
1 https://www.rivm.nl/documenten/cam-rapport-risicobeoordeling-lachgas 


