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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen over 
lachgasverslaving 

3407680  14 juni 2022 

Geachte mevrouw van den Beukel, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 7 april heeft u ons enkele vragen gesteld over lachgasverslaving. Op 18 mei heeft u ons nog 

enkele aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van een recent regionaal krantenartikel van een 
neuroloog van het MST betreffende lachgas. 

In deze brief beantwoorden wij uw vragen. Onze reactie is in overleg met Tactus Verslavingszorg 
tot stand gekomen.  

 
 

1) Heeft het college zicht op een toename met verslavingsproblematiek n.a.v. het gebruik van 
lachgas in Hengelo? 

 

Zowel vanuit de gemeente, Tactus als Skillz (jongerenwerk Wijkracht), GGD Twente als  Halt hebben wij 
geen zorgwekkende signalen met betrekking tot een toename van verslavingsproblematiek n.a.v. het 
gebruik van lachgas.  
 
Er zijn momenteel weinig tot geen jongeren die in behandeling bij Tactus zijn in verband met 
lachgasgebruik. Het komt wel voor dat lachgas (incidenteel) wordt gebruikt door jongeren die bij Tactus 
Verslavingszorg in behandeling zijn, maar ook hierin zien wij op dit moment geen toename. 
Er zijn wel signalen dat lachgas op dit moment in de Randstad steeds meer wordt gebruikt. Binnen de 
instellingen voor verslavingszorg in het westen van het land zien ze wel een toename van jongeren met 
een lachgasverslaving. Mede door die signalen, blijven we er hier in onze gemeente (en regio) alert op. 
 
Uit kerncijfers van het Trimbos Instituut blijkt dat onder scholieren tussen de 12 en 16 jaar circa 1 op de 
10 jongeren ervaring heeft met lachgas. Onder studenten van het MBO en HBO is dit ongeveer 1 op de 4. 
Uit deze cijfers blijkt dat de meeste jongeren geen ervaring hebben met lachgas.  
Uit de meest recente gezondheidsmonitor Jeugd van GGD Twente blijkt het gebruik van lachgas door 
Hengelose jongeren (klas 2 en 4 VO) zelfs fors te zijn gedaald van 9% in 2019 naar 4% in 2021.  
 
 

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

 
Vanuit Hengelo herkennen we dit (nog) niet. 
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3) Is het college ervan op de hoogte of wij in Twente over een ‘lachgasteam’ beschikken? 
 

Nee, we hebben in Twente geen speciaal lachgas-team. Lachgas maakt integraal onderdeel uit van het 
takenpakket van het preventieteam van Tactus. 
 
 

4) Hoe is de samenwerking tussen politie en zorgverleners op het gebied van de 
lachgasproblematiek hier in de regio? 

 
Er zijn diverse overlegvormen, structuren en bijeenkomsten waarin partijen en organisaties elkaar 

treffen en onderling afstemmen en samenwerken. Zowel regionaal als lokaal. Dat gaat dan niet 
specifiek over lachgasproblematiek, maar meer algemeen over middelengebruik, verslaving en/of 

ander zorgwekkend gedrag. Als er ergens specifiek lachgasproblematiek zou zijn, dan kunnen we 
daar snel en adequaat op reageren. Juist ook omdat partijen zoals Tactus goede contacten 

onderhouden met instellingen voor verslavingsproblematiek elders in ons land. 
 

 
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? 

 

Omdat de meeste jongeren geen ervaring hebben met lachgas wordt een grootschalige campagne of 
universele preventie op scholen afgeraden. Wij volgen hierin de adviezen vanuit het Trimbos Instituut.  
Het Trimbos Instituut heeft de afgelopen jaren wel veel preventiemateriaal ontwikkeld over het gebruik 
van lachgas. Dit materiaal is gericht op verschillende doelgroepen, bijvoorbeeld ouder(s)/verzorger(s), 
professionals en het algemene publiek. Vanuit Loes (wijkracht – website voor opvoeders) besteden we 
hier o.a. aandacht aan. Daarnaast besteden we in onze gemeentelijke nieuwsbrief Jeugd en Gezin ook 
regelmatig aandacht aan middelengebruik. Deze nieuwsbrief gaat naar vele jeugdprofessionals zoals 
docenten, jeugdhulpverleners, welzijnswerkers, jeugdzorgaanbieders etc. 
En uiteraard gaan onze ambulante jongerenwerkers van Skillz, de jeugdagenten, preventiewerkers van 
Tactus en de JGZ/GGD Twente, Halt en schoolmaatschappelijk werkers persoonlijk met jongeren in 
gesprek over (de gevaren van) lachgas en andere verslavingen en verleidingen.  
 

 
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? 
 

Zie het bovenstaande antwoord. Algemene voorlichting gericht op alle jongeren wordt niet geadviseerd. 
Omdat lang niet alle jongeren ervaring hebben met lachgas kan dit ook een averechts effect kan hebben. 
Selectieve preventie voor gebruikende jongeren is mogelijk en hiervoor zijn ook voorlichtingsmaterialen 
beschikbaar. Daarnaast gaan (jeugd)professionals – als onderdeel van hun reguliere werk – zo nodig het 
individuele of groepsgesprek aan met jongeren. 
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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 

gebeurd is, welke doelgroepen bereikt zijn en door wie deze voorlichting en preventie werd 
uitgevoerd? 

 

Tactus verzorgt op scholen geen specifieke voorlichtingen over lachgasgebruik. Als er vanuit een school 
signalen komen over het gebruik van lachgas dan wordt dit uiteraard opgepakt. Bijvoorbeeld door 
individuele gesprekken te voeren met de gebruikende jongere, ouders te ondersteunen, scholen 
consultatie en advies te bieden etc.  
Met betrekking tot de horeca hebben wij eind maart jl. een brief verzonden aan de Koninklijke 

Horeca Nederland afdeling Hengelo betreffende het besluit van het gebruiksverbod lachgas voor de 
binnenstad.  

 
 

8) Heeft het college zicht op de hoeveelheid meldingen bij de spoedpost van het ZGT die 
verband houden met lachgasgebruik? 

 
Nee, dat hebben we niet. Naar aanleiding van uw vragen hebben we wel navraag gedaan bij 

neurologen en kinderartsen van het ZGT. Zij gaven aan dat er incidenteel voorvallen zijn, maar 
zeker niet in grote aantallen. 

 
 

9) Heeft het college zicht op het aantal patiënten dat vanuit Hengelo o.a. bij het Roessingh 
revalideert n.a.v. gezondheidskrachten door het gebruik van lachgas? 

 
Nee, daar hebben wij geen zicht op. 

 
 

10) Is in Hengelo, juist nu evenementen weer plaats kunnen vinden, een toename aan 
meldingen door jongeren met lachgasproblematiek te constateren? 

 
Wij hebben hierover navraag gedaan bij de politie. Zij geeft aan dat het aantal meldingen het 

afgelopen jaar gelijk is gebleven en er wat meer handhavend is opgetreden. Dit komt mede 
doordat we als gemeente lachgas hebben verboden middels de APV. Dit bericht heeft zich 

inmiddels Twente breed verspreid en is dus bekend onder de jeugd. 
 

 
 

We verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


