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Interpellatie van de h. Zygas: Lachgas. 
 

De h. Zygas geeft aan dat distikstof(mono)oxide - ofwel lachgas - in de medische sector als 
verdovingsmiddel wordt gebruikt met een dosering van 60%. Tegenwoordig wordt lachgas voor heel andere 
doeleinden gebruikt. Lachgas met een concentratie van 100% geeft een euforisch gevoel en leidt tot lachbuien 
maar de neveneffecten zijn nefast: bewustzijnsverlies, hypoxie, neurologische problemen met gevoelsverlies, 
hoofdpijn, duizeligheid, hartritmestoornissen en bloedarmoede (vitamine B12-deficiëntie). Het gas is gemakkelijk 
verkrijgbaar in de supermarkt. Het wordt gebruikt in patronen voor de crème Chantilly (± € 20 voor 24 patronen). 
Volgens vzw Eurotox (Observatoire socio-épidémiologique alcool-drogues en Wallonie et à Bruxelles) is de 
omvang van het gebruik moeilijk in te schatten maar er worden steeds meer lege patronen in de openbare ruimte 
gevonden. Dit gas, dat als een goedkope en legale drug beschouwd kan worden, kan de eerste stap zijn naar 
zwaardere drugs. 

 
Hij verzoekt het college om via de Wolvendael een preventiecampagne te organiseren over de gevaren, 

gericht naar tieners, ouders en handelaars, het gebruik ervan op de openbare weg te verbieden en de risico's op 
de verpakking te laten vermelden. 

 
De burgemeester antwoordt dat de politie deze problematiek opvolgt. Het komt echter weinig voor in 

Ukkel. Eind 2017 werden er patronen gevonden in een horecazak (nu gesloten) en afgelopen augustus in de 
Homborchwijk. De laatste controles hebben geen verdachte zaken opgeleverd. 

 
Schepen Hublet verwijst naar de algemene beleidsverklaring waarin aangegeven wordt dat de nieuwe 

meerderheid elke vorm van overlast preventief wil aanpakken. In hoge concentraties kan lachgas dodelijk zijn. Het 
risico wordt nog verhoogd door het te combineren met alcohol of andere drugs, met alle gevolgen vandien. 

 
Het kan gemakkelijk aangekocht worden in supermarkten en online. Volgens recente studies zou lachgas na 

cannabis de meest gebruikte drug zijn onder jongeren, voornamelijk in Frankrijk en Engeland. De verkoop ervan 
wordt meer en meer verboden. Het college zal een preventiecampagne via de Wolvendael (december) starten 
met een publicatie over de dodelijke gevolgen van lachgas. 

 
De h. Zygas bedankt de schepen en geeft nog aan dat de gemeentes Sint-Joost en Koekelberg de patronen 

op hun grondgebied hebben verboden. 


