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Fris op school 

‘Fris op school’ is een project in gemeente Zaanstad met als doel om  roken, alcohol-, 

drugsgebruik, en gameproblematiek bij jongeren te voorkomen. Brijder Jeugd en GGD 

Zaanstreek-Waterland werken hierin structureel samen met scholen. Onderdeel van het 

project is deze nieuwsbrief. Iedere maand bespreken we onderwerpen waar u als verzorger 

betrouwbare informatie en adviezen uit kunt halen. Dit keer gaan we in op het verbod op 

‘vapes’ met een smaakje, en het verbod op lachgas. Ook brengen we de IkPas actie onder 

de aandacht. 

 

Vragen, opmerkingen of tips? Bel of mail ons gerust. 

Celeste Bik, Preventiedeskundige Brijder 

Jeugd, 06 83 29 55 45 celeste.bik@brijder.nl   

Dianne van der Lans, Adviseur   

Gezondheidsbevordering GGD Zaanstreek-   

Waterland, dvanderlans@ggdzw.nl 

 

Het nieuwe jaar begint met een aantal nieuwe regels voor genotmiddelen. Zo zijn vanaf 1 

januari 2023 e-sigaretten (vapes) met een smaakje verboden en staat lachgas op lijst II van 

de Opiumwet. 

 

Verbod op e-sigaretten met een smaakje 

Vanaf 1 januari 2023 zijn e-sigaretten met smaakjes, ook wel vapes genoemd, verboden. 

Geen smaken als aardbeienijs, mango, hazelnootpasta of munt meer. De standaard 

tabakssmaak blijft wel toegestaan. Het verbod is vooral in het leven geroepen om e-

sigaretten minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. 

In de praktijk betekent dit dat producenten van e-sigaretten nog tot 1 juli 2023 de tijd 

krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Daarna mag het product niet meer in 

de handel zijn. 1 oktober zijn alle e-sigaretten met een smaakje behalve ‘tabakssmaak’ 

verboden. Wel mag de voorraad tot 1 oktober 2023 verkocht worden. Vanaf 1 oktober zijn 

alle e-sigaretten met een smaakje behalve ‘tabakssmaak’ verboden. 

Dianne van der Lans Celeste Bik 
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Lachgasverbod 

Een ander nieuw verbod is het verbod op lachgas. Ook dit geldt vanaf 1 januari 2023. Vanaf 

die datum staat lachgas op lijst II van de Opiumwet, en is het verboden om lachgas te 

verkopen of in bezit te hebben.  . Het doel van het verbod is om recreatief gebruik terug te 

dringen en het aanbod te beperken. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en 

technische doelen blijft wel toegestaan. Wel verandert er voor deze partijen  een paar regels 

voor de inkoop, verkoop en het in bezit hebben van lachgas. Zo moeten zij een 

opiumontheffing hebben. 

 

IkPas is gestart! 

Op 1 januari 2023 is de landelijke actie ‘IkPas’ gestart. Het drinken van alcohol is voor veel 

mensen een gewoonte. ‘IkPas’ daagt mensen uit om tijdelijk met die gewoonte te breken. 

Het is een positieve uitdaging om in januari een maand geen alcohol te drinken. Iedereen 

kan meedoen: alleen (een afspraak met jezelf) of samen met vrienden, collega’s of 

familieleden. GGD Zaanstreek-Waterland en Brijder ondersteunen deze actie.  

 

Meedoen aan IkPas kan nog steeds! Want een gewoonte doorbreken kan altijd. 

Meld u aan op www.IkPas.nl en krijg toegang tot uw eigen dashboard met handige 

functies. Ontvang tips van een IkPas-coach, wissel ervaringen uit op het forum of maak een 

eigen team met collega’s, vrienden of familie. Wilt u de uitdaging verlengen? Dat kan met de 

‘overbruggingschallenge’ of ‘40 dagen geen druppel’. Meer informatie vindt u op 

www.IkPas.nl 

 

Hulp & advies  

Maakt u zich zorgen over uw kind? Heeft u vragen of wilt u een 

afspraak maken? Neem dan contact op met Celeste Bik. Zij kan met u 

en/of uw kind in gesprek gaan. Deze gesprekken zijn  gratis. Celeste 

maakt geen dossier van uw gezin. 
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