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WAT IS HET
Lachgas is een zoetig, kleur- en geurloos, licht ontvlambaar
verdovend gas dat ook als kortdurende pijnstiller of als
drijfgas voor bv. slagroombussen wordt gebruikt. Als drug
wordt lachgas geïnhaleerd vanuit een ballon en geeft het
lichte psychedelische en dissociatieve effecten.

EFFECTEN
De effecten van lachgas zijn erg kort van aard en worden
vaak gekenmerkt door het vervormen van geluid tot een
soort robotachtige gons. Het veroorzaakt een korte,
dromerige roes met lachbuien, hallucinaties of euforie.

EFFECTEN EN AFHANKELIJKHEID
De eerste effecten treden zeer snel na inhalatie op en duren
slechts enkele minuten. Door de korte duur van het middel
verlang je gemakkelijk naar meer. Bij veelvuldig gebruik kan
dit in sommige gevallen wel leiden tot geestelijke
afhankelijkheid.

ZUURSTOFTEKORT
Wanneer je lachgas inhaleert vanuit een ballon heb je na
enkele keren inademen het volledige gas ingenomen, blijf dus
niet in de ballon ademen want dit veroorzaakt zuurstoftekort.

VITAMINE B12
Harm reduction bij het gebruik van lachgas is relatief simpel.
Het gas vermindert de aanwezigheid van vitamine B12 in het
lichaam, wat nodig is voor het onderhouden van het
zenuwstelsel. Vaak en langdurig lachgas gebruiken kan er
dus voor zorgen dat je zenuwschade oploopt.

TINTELINGEN
Stop dus meteen bij tintelingen in de tenen en vingertoppen
die niet stoppen nadat de high voorbij is en gebruik niet
meer dan 10 capsules per maand.
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VEGETARIËRS
Aangezien vitamine B12 wordt gehaald uit vlees, lopen
vegetariërs een groter risico.

BALLON
Het gas wordt altijd onder druk bewaard en is dus erg koud
wanneer het uitzet. Gebruik daarom altijd een ballon (die je
best niet deelt) om bevriezing van de longen, luchtpijp en
mond te voorkomen.

LICHT ONTVLAMBAAR
Aangezien het ook een licht ontvlambaar gas is, doof je best
eerst je sigaret of joint.

ZUURSTOFGEBREK
Wanneer je last hebt van je oren en sinussen (zoals bij een
verkoudheid) gebruik je best geen lachgas om gehoorschade te
vermijden. De high van lachgas wordt niet veroorzaakt door
zuurstofgebrek, maar dit gebrek (en dus bewustzijnsverlies) is wel
een risico. Tussen trekken van je ballon kan je een seconde pauze
nemen om wat lucht bij te nemen om dit te vermijden.

ONRECHTSTREEKSE RISICO'S
Als je rechtstaat en flauwvalt, kan je jezelf lelijk bezeren
waardoor zittend gebruik is aangewezen.

COMBINEREN KAN JE NIET LEREN
Combigebruik met downers wordt sterk afgeraden omdat
de ademprikkel dan sterk kan afnemen met flauwvallen of
een hartaanval tot gevolg.
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