
Het gebruik van Distikstofoxide (N₂O), ofwel 
lachgas, is de laatste jaren sterk toegenomen. 
Na inademing via een ballonnetje zorgt 
lachgas voor een korte roes. Het gebruik van 
lachgas geeft steeds vaker overlast in onze 
samenleving. Zo wordt het regelmatig in 
verband gebracht met (eenzijdige) auto-
ongelukken onder jongeren. Toch is lachgas 
bij wet niet verboden. Het is bovendien niet 
aantoonbaar met behulp van drugstesten.

Het gebruik van lachgas door werknemers 
onder werktijd kan gevolgen hebben voor 
de veiligheid, zowel in het verkeer als op de 
werkvloer. Deze workshop maakt deelnemers 
bewust van de risico´s van het gebruik van 
lachgas en draagt zo bij aan het voorkomen 
van veiligheidsproblemen op werk.

Introductie Na het volgen van de workshop:

Wat doen we nog meer?

hebben de deelnemers theoretische kennis over lachgas, de effecten en de risico’s;

zijn de deelnemers zich bewust van hun eigen houding ten opzichte van lachgas en het 
gebruik ervan;

Trafieq geeft nog veel meer cursussen: kijk op onze website voor het meest actuele aanbod 
www.trafieq.nl

Wat is het resultaat van de workshop?

De workshop begint met een interactief 
gesprek over de gevolgen en/of gevaren van 
lachgas. Tijdens het theoretische deel van de 
workshop gaan we verder in op het middel 
lachgas, de fysieke effecten ervan en de 
risico’s van het gebruik. Ook is er aandacht 
voor sociale druk rondom het gebruik van 
lachgas. We eindigen de workshop met 
de opdracht ‘Over de streep’ om inzicht te 
krijgen in de houding en ervaringen van de 
deelnemers.

Hoe pakken wij dit aan?

Voor wie is de workshop 
bedoeld?

beschikken deelnemers over handvatten om met sociale druk om te gaan en 
risicovol gebruik te voorkomen.

Deze workshop is geschikt voor primaire 
gebruikers van lachgas en de omgeving van 
de gebruikers. We bieden ook een ´train de 
trainer workshop´ aan voor veldwerkers. Voor 
meer informatie over deze workshop kunt u 
contact opnemen met Trafieq via advies@
trafieq.nl

Het gebruik van lachgas levert risico´s op voor 
de gebruiker, maar ook voor anderen in het 
verkeer of op de werkvloer. We lezen steeds 
vaker over jongeren die betrokken zijn bij een 
(eenzijdig) ongeval waarbij lachgaspatronen in 
of rondom het voertuig zijn aangetroffen door 
de hulpdiensten. De belangrijkste risicogroep 
wat betreft rijden onder invloed van lachgas zijn 
jongeren. Jonge bestuurders hebben door hun 
gebrek aan rijervaring ook in nuchtere toestand 
al een groter risico op een ongeval. Daarnaast kan 
het gebruik van lachgas op de werkvloer voor 
veiligheidsproblemen zorgen.

Deze workshop is niet bedoeld als strafmaatregel, 
maar als ondersteuning bij gedragsverandering: 
zodat de deelnemer in de toekomst geen 
risicovol (verkeers)gedrag vertoont. De workshop 
maakt deelnemers bewust van de mogelijke 
gevolgen van het onveilige gedrag.

Waarom deze workshop? Praktische informatie
De workshop heeft een minimum van 4 deelnemers en een maximum van 16 deelnemers.
Deze workshop duurt 90 minuten.
Trafieq biedt deze cursus ook incompany aan, neem contact met ons op voor een 
prijsopgave of maatwerkoplossing.
Voor meer informatie en de tarieven kunt u contact opnemen met Trafie q via: advies@
trafieq.nl
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