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U bent geraakt door een stroomstoot-
wapen, de Taser X2. De Taser X2 is een 
stroomstootwapen dat korte stroom-
stoten geeft die er voor zorgen dat uw 
spieren samentrekken. Hierdoor bent 
u mogelijk tijdelijk de controle over uw 
lichaam verloren. 

Wat zijn de gevolgen voor uw 
gezondheid? 
De kans op ernstig letsel als direct 
gevolg van het gebruik de Taser X2 is 

zeer klein. Mogelijk heeft u twee kleine 
wondjes in uw huid. Deze wondjes zijn 
veroorzaakt door de pijltjes die op u zijn 
afgeschoten en zorgen voor toedienen 
van de stroom. Rond deze wondjes kan 
de huid licht verbrand zijn. Normaal 
gesproken zal de huid zich binnen een 
aantal dagen herstellen. Indien de huid 
zich niet herstelt maar pijnlijk blijft en/
of gaat opzwellen, adviseren we u een 
arts te raadplegen. Als de pijltjes in uw 
kleding zijn blijven steken, bestaat de 
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mogelijkheid dat u geen wondjes in uw 
huid heeft maar wel twee rode plekjes 
als gevolg van een lichte verbranding 
van de huid. 

Wat zijn de verschijnselen na toe-
passing van het stroomstootwapen? 
Tijdens, of kort nadat u geraakt bent 
door het stroomstootwapen kunnen de 
volgende verschijnselen optreden: 
 • Duizeligheid/draaierig gevoel  

(gedurende enkele minuten); 
 • Verkramping van de spieren en 

krachtverlies in armen en benen; 
 • Kortstondig geheugenverlies over 

wat er is gebeurd;
 • Tintelingen in uw lichaam; 
 • Plaatselijke pijnklachten en huid-

zwellingen. 

Deze verschijnselen zijn een normaal 
effect bij blootstelling aan het stroom-
stootwapen. Indien u een dag later nog 
steeds last heeft van bovengenoemde 
verschijnselen, adviseren we u een arts 
te raadplegen.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over het 
stroom stootwapen op www.politie.nl 
en/of neem contact op met 
0900 - 88 44.
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