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verslaafd was. Iedere roker vindt 
zichzelf niet verslaafd. Die denkt: ik 
ben geen junk, ik kies er zelf voor en 
ik stop wanneer ik dat wil. Je denkt er 
controle over te hebben. En dat beeld 
is ook heel erg zo neergezet door de 
industrie. De Marlboro Man, de vrije 
man, de baas op zijn paard. Als je 
dronken van roken zou worden, zou 
je plots heel anders gaan kijken naar 
iedere sigaret die je opsteekt. De 
roker merkt weinig van de kick, hij 
gaat gewoon even naar buiten en valt 
daar toch verder niemand mee las-
tig? Het begrip “verslaving” is stevig 
geassocieerd met junks en met soci-
aal onaanvaardbare gedragingen. Als 
je rokers duidelijk maakt dat de 
manifestatie van de verslaving niet 
bepalend is voor de verslaving an 
sich, dan kun je ze duidelijk maken 
wat verslaving is.’

Strafzaak
Bij Ficq viel het verslavingskwartje 
geleidelijk, tijdens het uitzoekwerk 
voor de strafzaak. ‘Die zaak hebben 
we heel clean en juridisch bekeken. 
En dan zijn er een aantal hobbels: 
causaliteit, opzet, en wederrechte-
lijkheid in ruime en in enge zin. Cau-
saliteit konden we rustig parkeren. 
Dat tabak met alle toegevoegde addi-
tieven na gebruik verslaving, kanker, 
ziekte en dood oplevert is niet inge-
wikkeld om aan te tonen. Daar hoef 
je geen onderzoek meer naar te laten 
doen, dat is inmiddels een feit van 
algemene bekendheid. En als je een 
misdrijf pleegt, moet je iets opzette-
lijk doen, wetens en willens. Dit punt, 
opzet, was ook geen probleem. De 
tabaksindustrie weet exact wat er in 
sigaretten zit, hoe verslavend en hoe 
dodelijk ze zijn. De verslaving wordt 

Ficq was tot haar 45e verslaafd aan 
sigaretten ‘Ik ben een stereotiepe ex-
roker. Tijdens mijn studie feestte, 
dronk en rookte ik veel. En als je dan 
toevallig op een kantoor terechtkomt 
waar iedereen rookt, dan blijf je 
roker.’ Ficq dacht als roker nooit na 
over haar verslaving. ‘Mijn dochter 
vroeg een keer of ik nu ook doodging, 
naar aanleiding van die teksten op de 
sigarettenpakjes. Toen dacht ik: hier 
moet ik vanaf, want ik trek het niet 
als ik straks met longkanker dood lig 
te gaan terwijl ik nog rook. En ik her-
inner me dat ik op een dag op de fiets 
dacht: als jij zo doorgaat, ga jij dood. 
Ik voelde het aan mijn lijf, ik besefte 
opeens dat ik mezelf aan het doodro-
ken was. Toen ben ik cold turkey 
afgekickt.’

NicotiNeverSlaviNg
Ficq heeft lang nagedacht over de 
vraag waarom nicotineverslaving zo 
heftig is. ‘Het geheim van nicotine-
verslaving is, onder meer, dat je er 
niet dronken van wordt. Er zit geen 
natuurlijke rem op het roken van 
sigaretten. Je bent verslaafd, neemt 
een sigaret, de ontwenningsver-
schijnselen worden minder, je wordt 
iets geconcentreerder, maar je hebt 
niet de veiligheidsrem van je sociale 
omgeving. Je komt na je eerste och-
tendsigaret niet met een kegel of met 
sociaal onaanvaardbaar gedrag op je 
werk. En dat is voor de tabaksindu-

strie goud. Als sigaretten dezelfde 
gevolgen zouden hebben als cocaïne, 
heroïne of alcohol, dan zouden er 
nooit zo veel mensen roken. Nooit, 
nooit!’
‘Rokers hebben ook niet in de gaten 
dat ze verslaafd zijn. Ontwennings-
verschijnselen worden gewoon ver-
taald in “even lekker een sigaretje 
doen”. En omdat de kick die de 
onlustgevoelens wegneemt zo snel 
komt, ga je roken koppelen aan wat je 

op dat moment doet. Daaruit ont-
staat een diep ingesleten gebruteerde 
gedragskoppeling: koffietje plus siga-
retje, borrel plus sigaret, presteren 
plus sigaret, en ga zo maar door. En 
dat vind ik ontzettend fascinerend. 
Ik vind het concept “sigaret” geniaal: 
hoe het in elkaar steekt, wat er alle-
maal in verstopt zit en waarom men-
sen eraan verslaafd kunnen raken 
zonder dat ze beseffen dat ze ver-
slaafd zijn.’
Volgens Ficq weten rokers diep van-
binnen wel dat ze verslaafd zijn, maar 
voelen zij dat niet zo. ‘Ik was in mijn 
hoofd ook geen verslaafde toen ik 

Strafrechtadvocaat Bénédicte ficq deed in de herfst van 2016 aangifte tegen de 4 groot-
ste tabaksfabrikanten die in Nederland actief zijn. aangifte van onder andere zware mis-
handeling, opzettelijke benadeling van de gezondheid en valsheid in geschrifte, namens 
een aantal maatschappelijke organisaties en patiënten. ficq hoopt op rechterlijke beves-
tiging van het criminele gedrag van de tabaksindustrie. Heeft haar werk voor deze straf-
zaak haar kijk op roken en verslaving veranderd?
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expliciet beoogd. De daaruit voort-
vloeiende ziekte en sterfte niet, maar 
die worden wel achteloos als onver-
mijdelijk gevolg op de koop toe geno-
men.’
De wederrechtelijkheid – aantonen 
dat een gedraging in strijd is met het 
recht – was ingewikkelder, vertelt 
Ficq. ‘In ruime zin was het punt dat 
we moesten beslechten dat de over-

heid het de tabaksindustrie geregu-
leerd toestaat om haar product op de 
markt te brengen. Je kunt niet met de 
ene hand iemand toestemming geven 
en zeggen: “Kom maar binnen, mag 
hoor”, en hem met de andere hand 
voor de strafrechter slepen. En 
wederrechtelijkheid in enge zin: nie-
mand verplicht jou om te roken, je 
kiest er zelf voor, je steekt zelf die 
sigaret op.’
Ficq is ervan overtuigd dat het met 
de wederrechtelijkheid in de straf-
zaak goedkomt. ‘Het frame “de 
gebruiker die er zelf voor kiest” kun-
nen wij weerleggen via de door de 
tabaksindustrie beoogde verslaving. 
Verslaving is haar bedrijfsmodel. De 
producenten weten dat als hun siga-
retje niet verslavend zou zijn, er niet 
zou worden gerookt. En ze weten ook 
dat als hun sigaretje niet allerlei 
additieven zou bevatten, dit niet 
gerookt zou kúnnen worden. Dan ga 
je hoesten en braken; de natuurlijke 
reactie van het lichaam is immers om 
vergif te weren. Maar er zitten hoest-
prikkelremmers in, smaakjes, anes-
thesiestofjes en luchtwegverwijdende 
stoffen. Als de producent dan een 
product ontwikkelt met het oogmerk 
om de verslaving zo snel en zo slim 
mogelijk te laten plaatsvinden, ja, 
dan kun je je niet verweren met het 
standaardzinnetje “Je hebt er zelf 

voor gekozen”. Want je hebt er 
immers alles aan gedaan om die indi-
viduele wil te breken door een versla-
ving waar vreselijk moeilijk tegenop 
te boksen is.’

SjoeMelSigaret
Ficq kan nu nog steeds bijna niet 
geloven hoe gewetenloos de tabaks-
industrie is. ‘Het product moet 
gemeten worden op de uitstoot van 
schadelijke stoffen bij beoogd 
gebruik: teer, nicotine, koolmo-
noxide. De Tabaks- en Rookwaren-
wet is gemaakt met het oog op het 
beschermen van de volksgezondheid, 
daar staan maximumwaarden in. 
Maar in een filtersigaret zitten gaat-
jes, waardoor officiële meetwaarden 

niet kloppen met werkelijke waarden. 
De rookmachine bedekt de gaatjes 
niet, waardoor de waarden kunstma-
tig laag zijn. De roker bedekt die 

gaatjes met zijn vingers en mond, 
waardoor de waarden ver boven de 
toegestane maxima liggen.’
‘Dat vind ik tekenend voor de gewe-
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tenloosheid van de tabaksindustrie. 
Ze bieden bewust een gemanipu-
leerde filtersigaret aan, wetend dat 
de hoeveelheid schadelijke stoffen  
10-20 keer hoger is dan de wet toe-
staat. Toen ik dat begreep dacht ik: 
bingo! Hier gaan jullie niet mee weg-
komen. Het argument “We laten het 
testen door laboratoria van de over-
heid en voldoen aan de regels” gaat in 
strafrechtelijke zin dus niet op, zo 
kan het varkentje niet gewassen wor-
den tegenover de strafrechter.’
Ficq kan het niet verteren dat men-
sen die in een opwelling iemand 
doodslaan 12 jaar achter de tralies 
verdwijnen, ‘en dat mensen die de 
knapste koppen ter wereld bij elkaar 
organiseren om het verslavendste en 
dodelijkste product ooit te ontwik-
kelen, daar gewoon mee wegkomen. 
Als je iemand doodslaat, dan rea-
geert de overheid direct. Maar voor 
de tabaksindustrie ligt dit anders. 
Dat heeft natuurlijk te maken met de 
termijn waarna de rookgevolgen zich 
manifesteren, 15 à 20 jaar. Stel dat 
die gevolgen zich zouden manifeste-
ren binnen 3 weken na eerste gebruik, 
dan zouden alle tabaksbonzen zeker 
opgepakt worden. Dit klopt toch 
gewoon niet?’

artSeN
Volgens Ficq moeten artsen zich veel 
meer verdiepen in nicotineverslaving 
om zo hun patiënten beter te kunnen 
voorlichten. ‘Vertellen hoe ze altijd 
zijn voorgelogen en uitleggen wat 
nicotineverslaving is. Hoe moedwil-
lig dat is en hoe kwaadaardig de 

fabrikant en het product zijn. Want 
zij weten niet dat 2 op de 3 mensen 
doodgaan aan sigaretten. Dat wist ik 
ook niet. Ik kon dat bijna niet gelo-
ven. Ik wist wel dat het slecht was, 
dat je er ziek van kon worden en eer-
der dood van kon gaan, maar echt 
niet dat 2 op de 3 mensen doodgaan 
aan tabak. En de eigen keuze waar de 
roker altijd mee komt, daar is ook 
heel veel te halen.’
Volgens Ficq moet iedere arts álles 
weten over het product sigaret en 
over nicotineverslaving. ‘Dat past 
ook binnen de eed van Hippocrates 

die je aflegt als arts. Je bent niet 
alleen een goede arts als je patiënten 
goed behandelt, maar ook als je een 
preventieve, voorlichtende taak ziet.’
Ficq zou het vrij normaal vinden als 
iedere arts die werkzaam is in een 
vakgebied waar tabak een grote ver-
oorzaker is van ziekte, verplicht 
wordt om patiënten te vertellen wat 
nicotineverslaving is en wat de 
gevolgen zijn. ‘Specialisten lijken 
alleen maar bezig op hun eigen 
eilandje. De cardioloog denkt er bij-
voorbeeld niet aan dat hij enorm zou 
moeten investeren in het weghalen 
van de vermijdbaarste oorzaak van 
hartproblemen, en dat is roken. 
Anders dweil je gewoon met de kraan 
open. Daarin een absoluut verplich-
tende taak op te leggen zou ik heel 

normaal vinden. Maar als je dat 
tegen de gemiddelde dokter zegt, 
stuit je op weerstand. Dokters moe-
ten hun gezag en kennis aanwenden 
om hun patiënten te helpen. Natuur-
lijk moet de situatie ernaar zijn, maar 
daarom moeten die rotsigaretten 
gewoon verboden worden, punt. Dat 
heb je deze hele discussie niet meer 
nodig.’

geNiaal
Ficq heeft geen goed woord over voor 
de tabaksindustrie. ‘Als je je eenmaal 
verdiept in het product en de marke-
tingstrategieën, daalt er toch wel een 
zekere woede over je heen. Zeker als 
je ook nog moet vaststellen dat de 
tabaksindustrie kwetsbare mensen 
in de derde wereld, nu, “as we speak”, 
massaal aan het roken probeert te 
krijgen. Ik vind dat onwaarschijnlijk 
misdadig.’
Toch heeft Ficq ook een zekere 
‘bewondering’ voor de tabaksindu-
strie. ‘Ze is geniaal. De argumenten 
die geframed zijn vanuit de tabaksin-
dustrie zijn geniaal. Haar product is 
geniaal. Haar marketing is geniaal. 
Geniaal. Geniaal gewetenloos, dat 
ook. Onvoorstelbaar gewetenloos.  
2 op de 3 mensen die roken, gaan 
eraan dood. De verbijstering dat 
sigaretten gewoon te koop zijn wordt 
steeds groter. De perfecte misdaad. 
Een enorm uitdagende zaak, die ik 
hoe dan ook wil winnen.’
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