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Een eindspel tegen tabak?
Johan P. mackenbach 

tabaksgebruik waarschijnlijk alleen mogelijk als de 
betreffende ‘vector’ – de bedrijfstak die het ziekmakende 
agens verspreidt – onschadelijk wordt gemaakt.4

Dat van de tabaksindustrie alleen tegenwerking kan wor-
den verwacht als het gaat om het uitbannen van sigaret-
ten roken, is evident. De tabaksindustrie zal alles doen 
om winstgevend te blijven en heeft in het verleden bewe-
zen niet alleen legale maar ook illegale middelen in te 
zetten om haar belangen veilig te stellen. Denk bijvoor-
beeld aan het moedwillig verzwijgen van de schadelijke 
gevolgen van tabaksrook of aan het verminderen van het 
draagvlak voor een strikter antirookbeleid door sigaret-
tensmokkel op te zetten.5

TabaksindusTrie ondermijnT anTirookbeleid
In een recent rapport van de Wereldgezondheidsorgani-
satie wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de 
pogingen van de tabaksindustrie om het antirookbeleid 
in Europa te ondermijnen. Ze probeert door beïnvloeding 
van politici wetgeving tegen te houden, gebruikt dek-
mantelorganisaties om haar acties verborgen te houden, 
betaalt ‘deskundigen’ om twijfel te zaaien over weten-
schappelijk bewijs voor de schadelijkheid van tabaksrook, 
en speelt een geraffineerd spel met donaties aan goede 
doelen en met andere vormen van ‘maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen’ om zich als betrouwbare partner 
voor te doen.6

De verwachting is dat het zelfs bij volledige implementa-
tie van alle nu bekende en effectieve op consumenten 
gerichte maatregelen nog vele tientallen jaren zal duren 
voordat roken definitief tot het verleden behoort, ook in 
de meest vooroplopende landen.7 Als dat vanuit het oog-
punt van de volksgezondheid onacceptabel is – en gezien 
de vele doden die te verwachten zijn lijkt dat toch nauwe-
lijks een punt voor discussie – is het noodzakelijk om na 
te denken over radicalere maatregelen.
Pleitbezorgers van het eindspel tegen tabak betogen dan 
ook dat de aanbodkant gereguleerd zou moeten worden. 
Regulatie kan bijvoorbeeld door de distributie in handen 
te geven van een publieke autoriteit zonder winstoog-
merk, door de tabaksindustrie te binden aan steeds klei-
ner wordende quota voor de verkoop van tabak, door 
nicotine geleidelijk uit tabak te verwijderen, of door de 
verkoop van tabak uiteindelijk volledig te verbieden.3,8,9

Hoewel nog geen enkel land tot dergelijke radicale maat-
regelen heeft besloten en de verwachting is dat deze pas 

Sigaretten zijn het dodelijkste consumentenproduct ooit. 
Van alle levenslange rokers overlijdt de helft aan de 
gevolgen van hun tabaksgebruik, gemiddeld zo’n 10 tot 15 
jaar vóór de leeftijd waarop ze anders zouden zijn gestor-
ven. In de loop van de 20e eeuw zijn wereldwijd 100 mil-
joen mensen aan het roken van tabak overleden – meer 
dan aan de gevolgen van 2 wereldoorlogen – en als de 
huidige trends zich voortzetten zal roken in de 21e eeuw 
nog eens zo’n 1 miljard dodelijke slachtoffers eisen.1

Het heeft lang geduurd voordat tegenmaatregelen tegen 
deze epidemie op gang kwamen, maar inmiddels wordt 
wereldwijd en onder leiding van de Wereldgezondheids-
organisatie gewerkt aan het terugdringen van tabaksge-
bruik. In het welvarende deel van de wereld, waar sigaret-
ten roken voor het eerst op grote schaal voorkwam, is 
onder invloed van voorlichting, accijnzen, verboden op 
roken in openbare ruimten en vele andere tegenmaatre-
gelen het percentage rokers behoorlijk gedaald. In som-
mige landen, zoals Zweden en Australië, rookt inmiddels 
minder dan 20% van de volwassen bevolking.2

Hoewel de rooktrends in andere landen, met name de 
opkomende economieën, voorlopig nog de verkeerde kant 
opgaan, wordt er toch al gedroomd van een tijd waarin 
roken helemaal zal zijn uitgebannen. Volgens deskundi-
gen vereist dit een ‘eindspel’ met radicale maatregelen. 
Het terugdringen van de vraag naar en het gebruik van 
tabak door maatregelen die gericht zijn op consumenten, 
is daarvoor niet voldoende. Zonder de bedrijfstak aan 
banden te leggen zullen de op winst gerichte bedrijven 
die zich met de productie en distributie van tabak bezig-
houden immers steeds opnieuw kans zien om nieuwe 
rokers te vinden en hen aan zich te binden.3

De vergelijking dringt zich op met de bestrijding van 
infectieziekten waarvan het ziekmakende micro-orga-
nisme door insecten of andere vectoren wordt overge-
bracht. Een effectieve bestrijding van deze ziekten is vaak 
alleen mogelijk met vectorcontrole, zoals de verdelging 
van muskieten. Evenzo is een afdoende bestrijding van 
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haalbaar worden wanneer het percentage rokers tot 
onder de 15% is gedaald, wint het idee aan populariteit. 
Dat blijkt bijvoorbeeld uit de belangstelling voor eind-
spelstrategieën onder beleidsmakers in Nieuw-Zeeland 
en het adopteren van een einddoel van 0% rokers in het 
tabaksbeleid in Finland.10

nederland
Intussen zijn we in Nederland met achterhoedegevechten 
bezig. De Nederlandse volksgezondheid kampt met de 
erfenis van tientallen jaren terughoudend antirookbeleid, 
in de vorm van zeer hoge longkankercijfers. Het percen-
tage rokers is in Nederland weliswaar gedaald tot rond de 
25%,11 maar het is hoger dan in veel andere Europese lan-
den. Het Nederlandse antirookbeleid komt bij internatio-
nale vergelijkingen niet verder dan een plaats in de mid-
denmoot.12

Onder de huidige minister van Volksgezondheid, 
mevrouw Schippers (VVD), zijn zelfs enkele stappen 
terug in plaats van vooruit gezet. Zo is het rookverbod in 
de horeca versoepeld, is de ondersteuning van stoppen 
met roken uit het basispakket voor de zorgverzekering 
gehaald, en is het antirookinstituut Stivoro ontmanteld. 

Het is niet moeilijk om op de achtergrond de bekende 
tactieken van de tabaksindustrie te ontwaren. Betrokken 
politici, waaronder de minister van Volksgezondheid 
zelf, hadden in het verleden banden met de tabaksindu-
strie. De tabaksindustrie heeft gebruikgemaakt van dek-
mantelorganisaties om het rookverbod in de horeca 
ongedaan te maken. Ook heeft het ministerie van Volks-
gezondheid in de afgelopen jaren geheime contacten 
onderhouden met de tabaksindustrie, in strijd met het 
wereldwijde verdrag over tabakscontrole.13

Een radicaler eindspel tegen tabak zal in Nederland 
helaas nog wel even een illusie blijven. Toch moeten we 
vooruit. In de gezondheidszorg blijft het, enkele uitzon-
deringen daargelaten,14 oorverdovend stil. Is het geen tijd 
voor meer rumoer?

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
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