
Voor alle soorten onderwijs Voor leerlingen, ouders of docenten

LACHGAS

Lachgas brengt gezondheidsrisico’s en allerlei soorten 
overlast met zich mee. Los van een verbod op lachgas, 
is het van groot belang om in te zetten op goede, 
preventieve voorlichting.

Inhoud

Vroeger werd lachgas in het ziekenhuis gebruikt als narcosemiddel. Nu wordt het soms als drugs 

gebruikt. Het gebruik van lachgas is in de laatste jaren flink toegenomen onder jongeren. Er komen 

steeds meer meldingen binnen van overlast door lachgasgebruik op straat en rondslingerende 

lachgaspatronen. Tegelijk met de toename in het gebruik, nemen de vragen bij gemeenten, docenten en 

ouders ook toe. 

Wat zijn de risico’s van lachgas? Neemt het gebruik nog steeds toe? Wat is er veranderd sinds lachgas 

onder de Warenwet valt? Hoe kan je voorkomen dat leerlingen hiermee willen experimenteren? Wat zijn 

de lichamelijke en psychische effecten?

Vanuit de overheid is er gevraagd om een preventieve aanpak te ontwikkelen. Dit is volledig gericht op 

het voorkomen van gezondheidsschade door lachgas, het corrigeren van het imago als onschuldig 

middel maar ook het verminderen van (onnodige) zorgen over dit middel.

Wat levert de voorlichting Lachgas op?

Een duidelijk beeld van wat lachgas precies is en kan veroorzaken. Verder zullen deelnemers zich bewust 

zijn van de gevaren en nadelige gevolgen van lachgasgebruik. Ons streven is uiteraard om hierdoor het 

gebruik van lachgas te voorkomen of verminderen.



Doelgroep

Van een leerling in het basisonderwijs en een docent op het voortgezet onderwijs, tot een begeleider bij 

speciaal onderwijs. Onze voorlichting lachgas is geschikt voor elke doelgroep in alle soorten onderwijs. 

Dit omdat wij elke voorlichting als maatwerk zien en dus naar wens aanpassen op basis van de 

aanvraag.

Wij winnen al jaren het vertrouwen in het 

onderwijs en zijn inmiddels te vinden 

door heel Nederland. Van basisonderwijs, 

voortgezet onderwijs en overheidsinstanties, 

tot speciaal onderwijs en opvangcentra. 

We werken elke dag hard om actuele 

presentaties op een unieke manier te 

presenteren, zodat we altijd voorlichting 

geven met écht positieve effecten. 

Bellen 06 15 43 08 85 Of een mailtje sturen..

Sprekers die verder gaan dan kennis delen. Sprekers met een missie, die impact willen maken in het 

onderwijs. We zijn volledig gespecialiseerd in meerdere thema’s die een rol spelen in het onderwijs 

en veel aandacht vragen op dit moment. We geven voorlichting over Social Media, seks, pesten, jong 

ondernemen, omgaan met geld, studiekeuze, drank en drugs, lachgas en verantwoord gamen. We 

worden ingezet voor leerlingen in de klas, tijdens ouderavonden of als training voor docenten.

Een sterk team van jonge 
specialisten die het 
verschil willen maken
in het onderwijs

25,000+ 150+

14,000+ 2,200

leerlingen scholen

scholen docenten

Waarom wij?

Contact opnemen

Altijd met passie door een 
enthousiaste jonge spreker

Interactieve en vlotte manier van 
presenteren

100% wij brengen ècht de 
boodschap over-garantie
Dat durven wij wel aan. 

Van tevoren contact over specifieke 
wensen vanuit jouw school
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