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Lachgassedatie

Met deze folder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over 

lachgassedatie. Het is belangrijk dat u deze informatie goed doorleest. 

Het kan zijn dat niet alles in de folder zo gaat als staat beschreven. Dit is 

afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Lachgassedatie
Lachgassedatie is het inademen van een mix van zuurstof en lachgas. Door 

het zuurstof en het lachgas bent u of is uw kind meer ontspannen en voelt 

minder pijn. U of uw kind blijft bij bewustzijn. Dit noemen we sedatie.

Voor wie is lachgassedatie?
Lachgassedatie is voor patiënten vanaf 2 jaar oud die bang zijn 

voor een behandeling. U of uw kind moet aanspreekbaar zijn.
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De behandeling
Voor de behandeling met lachgas vragen wij u niet veel te eten. U hoeft niet 

nuchter te zijn. U kunt tot 2 uur voor de behandeling een licht ontbijt of een 

lichte lunch eten.

De behandeling begint met het passen van een masker. Door het masker 

krijgt u de mix van zuurstof en lachgas. Het masker zit vast aan 2 slangen van 

een speciaal apparaat. Dit apparaat zorgt dat u 50% zuurstof en 50% lachgas 

inademt.

U krijgt het masker op. De verpleegkundige geeft u steeds wat meer van de 

lachgas-/zuurstofmix. Dit duurt 3-5 minuten.

Aan het begin voelt het inademen van de lachgas-/zuurstof mix vreemd. 

Meestal gaat dit na een tijdje weg. Soms blijft u zich vreemd voelen. 

Bespreek dit dan met uw arts.

Tijdens de behandeling krijgt u ook lachgas/zuurstof. De behandeling gaat 

zoals altijd. Het kan zijn dat u ook een plaatselijke verdoving krijgt. Door de 

lachgas-/zuurstofmix bent u meer ontspannen en voelt u minder pijn.

Aan het einde van uw behandeling krijgt u alleen zuurstof. Wanneer u stop 

met het inademen van het lachgas, merkt u na 5 minuten niets meer van de 

sedatie. U kunt na de behandeling last hebben van: duizeligheid, euforie en/

of misselijkheid.

Vragen
Heeft u vragen over lachgassedatie? Stel deze aan uw arts of 

verpleegkundige. 


