
  
 
  

Nieuwsuur in de klas 
De gevaren van lachgas 
 

Leeftijd: 13-15 jaar  
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Lachgaspatronen worden tegenwoordig gebruikt 
als drug. Dit is niet zonder gevaar, want je kunt 
erdoor in een rolstoel belanden. Toch zijn de 
lachgaspatronen voor iedereen te koop.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en biologie 
 
Kernbegrippen 
Lachgas, drug, dwarslaesie, gevaar 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij de volgende kerndoelen: 
Mens en Maatschappij: 35, 42. 
  
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: Asbest saneren.  
 
Antwoorden 
1a Slagroom spuiten. b Ze krijgen er een goed 
gevoel van. 2a Je krijgt een lachkick en een kleine 
roes. b Alcohol versterkt de verdovende werking 
van lachgas en verhoogt de risico’s. c De 
combinatie kan ervoor zorgen dat je minder voelt 
van de werking van lachgas en daardoor te veel 
neemt. Ook neemt de kans op 
gezondheidsproblemen toe. 3a Tintelingen in de 
tenen, net alsof je voet slaapt. Een verdovend 
gevoel in de schenen en een lichte pijn in de 
onderrug. b Ze hebben een dwarslaesie, oftewel 
zenuwletsel in het ruggenmerg, als gevolg van 
lachgas. 4a In een revalidatiecentrum, met 
vitamine B12-injecties en fysiotherapie. b Vijf 
maanden. 5 De overheid moet waarschuwen en 
campagne voeren voor de gevaren van 
lachgasgebruik. Ook moet er gehandhaafd 
worden: wie koopt het, in welke hoeveelheid en 
wat is het doel. 6 Eigen antwoord. 
 

Kijkvragen 
 

1 Lachgaspatronen worden tegenwoordig gebruikt 
als drug.  
a Waar zijn lachgaspatronen eigenlijk voor bedoeld? 
b Waarom gebruiken mensen het op feestjes of 
festivals? 
 
2 Lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. 
a Wat gebeurt er als je het inhaleert? 
b Wat is het effect van lachgas in combinatie met 
alcohol? 
c Wat is het effect van lachgas in combinatie met 
drugs? 
 

 
 
3 Karim en Abdel gebruikten veelvuldig en langdurig 
lachgas. 
a Welke klachten kregen Karim en Abdel het eerst? 
b De situatie bij beide verslechterde. Welke 
diagnose kregen ze? 
 
4 Herstel na een dwarslaesie als gevolg van lachgas 
is wel mogelijk, zoals te zien is bij Karim en Abdel. 
a Op welke manieren wordt er gewerkt aan herstel? 
Noem er twee. 
b Hoelang duurde het bij Abdel voor hij helemaal 
hersteld was? 
 
5 Wat moet er volgens revalidatiearts Christof Smit 
gedaan worden aan het lachgasprobleem? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Wat vind jij van het gebruik van lachgas als drug? 
Moet het kunnen? Waarom wel of niet? Hoe zou jij 
dit probleem als overheid aanpakken? 
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Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-de-gevaren-van-lachgas/#q=lachgas
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-asbest-saneren/


  

Nieuwsuur in de klas 
De gevaren van lachgas 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 
Niveau:  VO-onderbouw 
 
Samengevat 
Lachgaspatronen worden tegenwoordig gebruikt 
als drug. Dit is echter niet zonder gevaar, je kunt 
erdoor in een rolstoel belanden. Toch zijn de 
lachgaspatronen voor iedereen te koop.  
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en biologie 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie ‘Nieuwsuur 
in de klas’. Op Schooltv.nl vind je meer video’s uit 
deze serie, zoals: Asbest saneren.  
 
Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘de gevaren van lachgas’ is te 
gebruiken als onderwerp voor je profielwerkstuk 
bij de vakken maatschappijleer en biologie. 
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de 
beroepen uit de video? Je zou bijvoorbeeld het 
volgende kunnen studeren: 
 
WO 
Geneeskunde 
 
HBO 
Fysiotherapie 
Ergotherapie 
Sociaal pedagogische hulpverlening 
 
MBO 
Jeugdzorg 

Kijkvragen 
 

1 Lachgaspatronen worden tegenwoordig gebruikt 
als drug.  
a Waar zijn lachgaspatronen eigenlijk voor bedoeld? 
b Waarom gebruiken mensen het op feestjes of 
festivals? 
 
2 Lachgas wordt geïnhaleerd via een ballon. 
a Wat gebeurt er als je het inhaleert? 
b Wat is het effect van lachgas in combinatie met 
alcohol? 
c Wat is het effect van lachgas in combinatie met 
drugs? 
 

 
 
3 Karim en Abdel gebruikten veelvuldig en langdurig 
lachgas. 
a Welke klachten kregen Karim en Abdel het eerst? 
b De situatie bij beide verslechterde. Welke 
diagnose kregen ze? 
 
4 Herstel na een dwarslaesie als gevolg van lachgas 
is wel mogelijk, zoals te zien is bij Karim en Abdel. 
a Op welke manieren wordt er gewerkt aan herstel? 
Noem er twee. 
b Hoelang duurde het bij Abdel voor hij helemaal 
hersteld was? 
 
5 Wat moet er volgens revalidatiearts Christof Smit 
gedaan worden aan het lachgasprobleem? 
 
Verdiepingsvraag 
 
6 Wat vind jij van het gebruik van lachgas als drug? 
Moet het kunnen? Waarom wel of niet? Hoe zou jij 
dit probleem als overheid zijnde aanpakken? 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/programma/nieuwsuur-in-de-klas/
https://www.schooltv.nl/video/nieuwsuur-in-de-klas-asbest-saneren/

