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In 2004 verschenen de eerste elektronische sigaretten 
(e-sigaretten) op de Nederlandse markt. Wat in eerste 
instantie een uit China overgewaaide hype leek, bleek 

in een reële behoefte te voorzien, want het product is 
sindsdien niet meer van de markt verdwenen. Tegen-
woordig kunnen ‘dampers’, zoals gebruikers zich noe-
men, kiezen uit honderden merken en verschillende 
soorten producten. In het begin leken de producten nog 
sterk op conventionele sigaretten, maar de nieuwste vari-
anten hebben daar op het oog nog weinig mee te maken. 
Wat ze wél gemeenschappelijk hebben is dat ze het moge-
lijk maken om nicotinedamp te inhaleren.
De meeste rokers van tabak roken vanwege de nicotine-
verslaving. De e-sigaret biedt hun een alternatief, waar-
door zij in hun nicotinebehoefte voorzien zonder zich veel 
zorgen te maken over typische rokersziektes als longemfy-
seem, -kanker of cardiovasculaire ziekten, die vooral ver-
oorzaakt worden door het inhaleren van de rook van 
tabak. Een belangrijke vraag is uiteraard of dit terecht is.
Sommige deskundigen zien een belangrijke rol voor de 
e-sigaret weggelegd bij het bestrijden van de gezond-
heidsschade door het roken van tabak. De gedachte is dat 
als rokers massaal zouden overstappen op het ‘dampen’, 
dit grote volksgezondheidswinst zal opleveren en het 
einde van de conventionele sigaret sneller nabij kan bren-
gen. Ook wordt de toepassing als stoppen-met-roken-

Het gebruik van de elektronische sigaret (e-sigaret) onder volwassenen in Nederland stijgt, maar is nog steeds betrek-
kelijk laag.

In het buitenland experimenteren steeds meer jongeren met e-sigaretten, maar Nederlandse trendgegevens ontbre-
ken vooralsnog.

Jongeren die experimenteren met e-sigaretten zijn vooral jongeren die al conventionele sigaretten roken of deze ooit 
eerder gerookt hebben; ditzelfde geldt voor volwassenen.

Er zijn geen aanwijzingen dat experimenteren met e-sigaretten kan leiden tot tabaksverslaving.

Hoewel de damp van e-sigaretten stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid, zijn de gezondheidsrisico’s bij 
het gebruik van e-sigaretten veel kleiner dan bij het roken van conventionele sigaretten.

Er zijn te weinig onderzoeksgegevens om te kunnen concluderen dat de e-sigaret een effectief hulpmiddel is bij het 
stoppen met roken.
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methode genoemd. Deskundigen wijzen echter tevens op 
de gezondheidsrisico’s van e-sigaretgebruik, op het 
gevaar dat jongeren nicotineverslaafd kunnen raken en 
dat marketing van de e-sigaret het conventionele roken 
kan ‘re-normaliseren’.
Voor dit artikel onderzochten we enkele van deze aspec-
ten, namelijk de trends in het gebruik van e-sigaretten in 
Nederland, de potentiële gevaren voor de gezondheid en 
de effectiviteit als middel om te stoppen met roken. We 
gebruikten hiervoor de volgende vragen: (a) hoeveel 
Nederlanders gebruiken e-sigaretten?; (b) wat zijn de 
gezondheidsrisico’s van het gebruik van e-sigaretten?; (c) 
leidt het experimenteren met e-sigaretten door jongeren 
tot het gaan roken van conventionele sigaretten?; en (d) 
in welke mate kunnen e-sigaretten een poging om te 
stoppen met roken ondersteunen?

MEtHodE

Voor het bepalen van de omvang en trends maakten we 
gebruik van cijfers uit het ‘Continu onderzoek rookge-
woonten’, dat is uitgevoerd door opinieonderzoeksbureau 
TNS-NIPO in opdracht van het Trimbos-instituut en 
voorheen door de Stichting Volksgezondheid en Roken 
(STIVORO). In deze langlopende studie worden jaarlijks 
de rookgewoonten uitgevraagd bij een representatieve 
steekproef van ongeveer 18.000 respondenten van 15 jaar 
en ouder.1 Daarnaast gebruikten we de Nederlandse 
gegevens uit het evaluatieonderzoek ‘International 
tobacco control’ (ITC).2 Hiervoor werden gegevens uit 
2008 (n = 1820 respondenten), 2010 (n = 1702), 2013 (n = 
1530) en 2014 (n = 1550) gebruikt. Gegevens over het 
gebruik van de e-sigaret onder jongeren onder de 15 jaar 
waren niet beschikbaar.
Voor de overige onderzoeksvragen voerden we litera-
tuuronderzoeken uit in PubMed (zie supplement).

REsultatEN

GEbRuIk IN NEdERlaNd
E-sigaretten worden in Nederland steeds meer gebruikt, 
zeker door rokers. In de ITC-studie ondervroeg men 
Nederlandse rokers vanaf 2008.2 We zagen sinds dat jaar 
een sterke toename van het gebruik van de e-sigaret 
(figuur). In 2014 had 16% van de rokers in de afgelopen 
maand het product gebruikt en 40% had het ooit gepro-
beerd.
Ook de cijfers van de algemene bevolking tonen een toe-
name in het gebruik. In 2014 gebruikte 4,1% (95%-BI: 
3,8-4,4) van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en 
ouder wel eens een e-sigaret, van wie 40% dagelijks. Het 
gebruik lag wat hoger onder vrouwen (4,7%; 95%-BI: 4,3-
5,2) dan onder mannen (3,4%; 95%-BI: 3,1-3,9).1 In de 

periode 2009-2012 schommelde het aantal e-sigaret-
gebruikers in de algemene bevolking rond de 1%, maar 
dat was in 2013 gestegen naar 2,5%.

GEzoNdHEIdsRIsIco’s
Een systematische review, die was gebaseerd op 114 stu-
dies, concludeerde dat de toxicologische risico’s van het 
gebruik van e-sigaretten lager waren dan die van conven-
tionele sigaretten.4 Deze review stelde dat er meer in-
vivostudies nodig zijn om harde conclusies te kunnen 
trekken over de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten op 
de lange termijn.
Een tweede systematische review, die was gesponsord 
door de Consumer Advocates for Smoke-free Alterna-
tives Association, een lobbyorganisatie van e-sigaretten-
gebruikers, en die was gebaseerd op 46 studies, conclu-
deerde dat de blootstelling aan mogelijk schadelijke 
stoffen in e-sigaretten altijd lager was dan de drempel-
waarde voor dezelfde stoffen in de werksituatie, met uit-
zondering van propyleenglycol en glycerine.5 Deze stof-
fen kwamen niet voor in gewone sigaretten en 
veroorzaakten bij 15% van de gebruikers meer klachten 
zoals hoesten of andere respiratoire symptomen.6

De derde review was gebaseerd op 38 studies en toonde 
dat het gebruik van e-sigaretten met name kon leiden tot 
misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid en hoes-
ten.7 Daarnaast komen bij het roken van de e-sigaret 
ontstekingsmediatoren vrij in de longen, zoals IL-4, IL-5, 
IL-13 en IgE.
De laatste review, die was gebaseerd op 76 studies, con-
stateerde dat de e-sigaret kan leiden tot blootstelling aan 
fijn stof, schadelijke metalen (lood, chroom, tin, zilver en 
nikkel), vluchtige organische stoffen en carcinogene stof-
fen (formaldehyde, acetaldehyde en acroleïne).8

 

FIGuuR  Gebruik van de e-sigaret in de periode 2008-2014. percentage van de 

mensen die de e-sigaret ooit hadden geprobeerd ( ) en van hen die de 

e-sigaret in de afgelopen maand hadden gebruikt ( ).
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Een recent RIVM-rapport concludeerde dat de damp van 
e-sigaretten ingrediënten en chemische onzuiverheden 
bevatte in schadelijke hoeveelheden, zoals propyleen-
glycol, glycerol, aldehydes, nitrosaminen en metalen. 
Inhalatie kon leiden tot irritatie en schade aan de lucht-
wegen, hartkloppingen en een verhoogd risico op kanker. 
Daarnaast kon de concentratie formaldehyde tot een 
factor 3 hoger zijn in de damp van de e-sigaret vergeleken 
met tabakssigarettenrook.3 Ook het RIVM-rapport bena-
drukte echter dat de gezondheidsrisico’s bij het roken 
van conventionele sigaretten beduidend hoger waren dan 
bij gebruik van e-sigaretten.3

ovERGaNG vaN E-sIGaREttEN NaaR coNvENtIoNElE sIGaREttEN
Er is veel onderzoek gedaan naar het experimenteren met 
e-sigaretten door jongeren (we vonden 12 studies), maar 
er is geen longitudinaal onderzoek gepubliceerd waaruit 
kan worden afgeleid of dit het risico vergrootte op het 
verslaafd raken aan conventionele sigaretten. We vonden 
geen Nederlandse gegevens over jongeren die experi-
menteerden met e-sigaretten.
De meeste studies hadden betrekking op nationale repre-
sentatieve steekproeven,9-20 met uitzondering van een 
studie die was uitgevoerd bij een beperkt aantal niet-
representatieve scholen in een Amerikaanse staat,17,18 een 
niet-representatieve steekproef van scholen in Noord-
west-Engeland,15 en een studie bij enkel jongens.19 De 
steekproefgrootte van de studies varieerde van 228,19 tot 
75.643.20 Alle studies hadden betrekking op jongeren in 
de middelbare schoolleeftijd, met kleine afwijkingen van 
de leeftijdsspreiding van 12-18 jaar. Experimenteren met 
e-sigaretten was in alle studies geoperationaliseerd als 
‘ooit gebruikt’.
De onderzoeksgegevens laten zien dat het experimen-
teergedrag is toegenomen. Cijfers uit Polen toonden bij-
voorbeeld een sterke toename van het experimenteren 
onder 15-19-jarigen, van 16,8% in 2010-2011 naar 62,1% in 
2013-2104.13 Ook het regelmatige gebruik was sterk toe-
genomen, van 5,5 naar 29,9%. Een grote representatieve 
steekproef van Amerikaanse 10-18-jarige kinderen uit 
2011 liet zien dat 3,5% van de jongeren ooit een e-sigaret 
had gebruikt.10 In 2012 was dit bijna verdubbeld naar 
6,8%. Het dagelijkse gebruik was ook toegenomen in die 
korte tijd, van 1,1 naar 2,1%.
Verschillende studies maken duidelijk dat experimente-
ren met e-sigaretten veel vaker voorkomt onder jongeren 
die al met conventionele sigaretten experimenteren,9,11,18 
of onder gevestigde rokers.11-13,15,16,20 Zo kwam in een 
Koreaanse studie experimenteren met e-sigaretten 11 
keer vaker voor onder ooit-rokers dan nooit-rokers.9 In 
een ander Koreaans onderzoek had slechts 5% van de 
nooit-rokers wel eens met e-sigaretten geëxperimen-
teerd, terwijl dit 51% was onder dagelijkse rokers.20 Finse 

onderzoekers vonden dat dagelijkse rokers 40 keer meer 
kans hadden om te experimenteren dan nooit-rokers 
(oddsratio (OR): 41,4; 95%-BI: 25,2-67,8).16

In de studie onder schoolkinderen in een Amerikaanse 
staat in 2013 bleek dat 3,5% van de 11-13-jarige kinderen 
en 25,2% van de 14-17-jarigen een e-sigaret had gepro-
beerd.18 Kinderen die al een sigaret hadden gerookt, had-
den óók vaker een e-sigaret geprobeerd, vergeleken met 
kinderen die nog nooit hadden gerookt (OR: 13,04; p < 
0,001). Dit verband was nog sterker voor huidige sigaret-
tenrokers (OR: 65,11; p < 0,001). Verder leek er een ver-
band te bestaan met experimenteren met ander midde-
lengebruik, met name alcoholgebruik.15

MIddEl oM tE stoppEN MEt RokEN
De enige gerandomiseerde experimentele studie naar de 
effectiviteit van de e-sigaret voor het stoppen met roken 
werd uitgevoerd in Nieuw-Zeeland.21 In totaal werden 
657 rokers blootgesteld aan een e-sigaret van de eerste 
generatie (nicotine 16 mg), een nicotinepleister (nicotine 
21 mg) of een placebo-e-sigaret (geen nicotine), over een 
periode van 12 weken en in combinatie met laag-inten-
sieve gedragsmatige ondersteuning via de telefoon. De 
primaire uitkomstmaat was koolmonoxidegevalideerde 
continue abstinentie gedurende 6 maanden. Het percen-
tage abstinentie was laag in alle 3 de groepen: 7,3 voor de 
nicotinehoudende e-sigaret, 5,8 voor de nicotinepleister 
en 4,1 voor de placebo-e-sigaret. Het relatieve risico op 
abstinentie van de actieve e-sigaret was 1,26 (95%-BI: 
0,68-2,34) vergeleken met de actieve nicotinepleister, en 
1,77 (95%-BI: 0,54-5,77) vergeleken met de placebo-e-
sigaret. Er was geen significant verschil in bijwerkingen.
De observationele studie betrof een transversaal vragen-
lijstonderzoek bij een grote, representatieve steekproef 
van 5863 rokers uit de Engelse bevolking.22 Er werd 
gevraagd naar de volgende 3 stopmethoden tijdens de 
recentste stoppoging van het afgelopen jaar: enkel een 
e-sigaret, enkel een nicotinevervangend middel zonder 
recept (‘over the counter’) of geen gebruik van een hulp-
middel. Het zelfgerapporteerde niet-roken werd in de 
analyse gecorrigeerd voor een aantal belangrijke versto-
rende variabelen, waaronder de mate van nicotineversla-
ving. De kans op niet-roken (uitgedrukt in OR) bij 
gebruikers van de e-sigaret was 1,63 (95%-BI: 1,17-2,27) 
vergeleken met nicotinevervangende middelen, en 1,61 
(95%-BI: 1,19-2,18) vergeleken met geen hulpmiddel. Er 
waren geen gegevens over bijwerkingen.

bEscHouwING

Het gebruik van de elektronische sigaret onder volwas-
senen in Nederland steeg de afgelopen jaren weliswaar, 
maar is nog steeds betrekkelijk laag. De populariteit lijkt 
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zich vooralsnog te beperken tot tabaksrokers. Het per-
centage jongeren dat ooit een e-sigaret had gebruikt, nam 
toe, althans in het buitenland. Een consistente bevinding 
is dat jongeren die experimenteren met e-sigaretten 
vooral gezocht moeten worden onder jongeren die al 
conventionele sigaretten roken. Dit was ook de belang-
rijkste bevinding van een recente buitenlandse review 
van de wetenschappelijke literatuur over e-sigaretgebruik 
onder jongeren.23 Nederlandse gegevens over jongeren 
zijn niet beschikbaar. Er zijn geen aanwijzingen dat jon-
geren overgaan van e-sigaretgebruik naar het roken van 
conventionele tabaksproducten, voornamelijk vanwege 
het ontbreken van studies met cohortgegevens, wat een 
ernstige omissie is.
Naar onze verwachting zal het e-sigaretgebruik in 
Nederland verder toenemen, vooral onder tabaksrokers. 
De e-sigaret lijkt geen nieuwe groep nicotinegebruikers 
te creëren. Wel zorgwekkend is dat een grote groep naast 
de e-sigaret ook conventionele sigaretten blijft roken, al 
is dit vaak minder. De winst van het minder roken is ech-
ter beperkt en het risico op terugval naar het oude rook-
patroon is groot.
Verder concluderen we dat de damp van e-sigaretten 
stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid, 
zeker bij langdurig gebruik. Desondanks zijn e-sigaretten 
substantieel minder schadelijk dan conventionele siga-
retten. Omdat de e-sigaret nog niet zo lang gebruikt 
wordt, ontbreken epidemiologische gegevens over de 
langetermijngevolgen.
Er zijn nauwelijks studies naar de effectiviteit van de 
e-sigaret bij mensen die willen stoppen met roken. In de 

enige gerandomiseerde experimentele studie was het 
percentage gestopte rokers groter onder gebruikers van 
een nicotinehoudende e-sigaret dan onder de gebruikers 
van een placebo-e-sigaret of van een nicotinepleister, 
maar de studie had een lage power en de verschillen 
waren statistisch niet significant.24 Daarnaast werd in 
deze studie een e-sigaret van de eerste generatie getest, 
die slechts kleine hoeveelheden nicotine leverde. De 
nieuwe generaties geven grotere hoeveelheden nicotine 
in kortere tijd vrij en zijn daardoor potentieel een beter 
hulpmiddel bij het stoppen met roken.
In een net verschenen Cochrane-review werden de resul-
taten van bovengenoemde studie gepoold met een andere 
gerandomiseerde experimentele studie waarin rokers 
meededen die niet gemotiveerd waren om te stoppen;25 
dit was voor ons reden om deze laatste studie te exclude-
ren. Het gepoolde relatieve risico op abstinentie van de 
actieve e-sigaret vergeleken met de placebo-e-sigaret was 
2,29 (95% BI: 1,05-4,96). In de Cochrane-review werd 
geen verband gevonden tussen het gebruik van de e-siga-
ret en het optreden van al dan niet ernstige bijwerkingen.
Er dient langlopend onderzoek naar e-sigaretgebruik 
onder Nederlandse jongeren te worden uitgevoerd en ook 
is er grote behoefte aan meer onderzoek naar de effecti-
viteit van de e-sigaret als hulpmiddel bij het stoppen met 
roken.

coNclusIE

De elektronische sigaret kan een potentieel hulpmiddel 
zijn bij het stoppen met roken. Er zijn echter te weinig 
studies om een definitieve conclusie te kunnen trekken. 
Ons advies is daarom om bij mensen die willen stoppen 
met roken allereerst de bewezen effectieve stopmethoden 
in te zetten, zoals nicotinevervangende middelen, var-
enicline of bupropion, gecombineerd met gedragsmatige 
ondersteuning. Wanneer het gebruik van deze middelen 
bij verstokte rokers echter niet tot abstinentie leidt, kan 
eventueel worden overgegaan op de e-sigaret. In een 
latere fase verdient het dan aanbeveling om ook het 
gebruik van de e-sigaret af te bouwen.
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▼   lEERpuNtEN  ▼

•	 Er	is	veel	discussie	over	de	vraag	of	de	elektronische	  
sigaret (e-sigaret) een bedreiging vormt voor de  
volksgezondheid of juist een zegen is.

•	 Tegenstanders	zien	vooral	gevaren	voor	de	volksgezond-
heid, terwijl voorstanders overwegend hopen dat het 
gebruik van de e-sigaret kan bijdragen aan het verminde-
ren van de gezondheidsrisico’s van rokende patiënten.

•	 Aan	het	gebruik	van	de	e-sigaret	kleven	reële	  
gezondheidsrisico’s, maar deze zijn wel substantieel  
lager dan bij het roken van tabaksproducten.

•	 Er	lijkt	vooralsnog	geen	grond	voor	de	vrees	dat	meer	  
jongeren tabak zullen gaan roken door het gebruik  
van de e-sigaret. door het ontbreken van longitudinale 
onderzoeksgegevens, ook in Nederland, kan dit echter 
niet worden uitgesloten.
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