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Samenvatting 

 

Huidige situatie 

Roken is nog steeds de belangrijkste te voorkomen doodsoorzaak in Nederland. Jaarlijks sterven er 

20.000 mensen aan de gevolgen van roken en enkele duizenden aan de gevolgen van meeroken. 

Over de jaren zijn de sociale normen ten aanzien van roken, de omgeving en het product zelf 

veranderd. Nieuwe inzichten in de aanpak van tabaksontmoediging zijn essentieel om de uitdagingen 

rondom een stagnerende daling van volwassen rokers, de grote rookprevalentieverschillen tussen 

hoog- en laagopgeleiden en de huidige honderden kinderen die per week verslaafd raken aan roken 

verder aan te pakken. 

 

Doelstellingen 

De doelstelling van deze kennissynthese en onderzoeksagenda is tweeledig: 1) onderzoeken van 

inhoudelijke en maatschappelijk relevante kennislacunes op het gebied van tabaksontmoediging in 

het algemeen en de Rookvrije Generatie in het bijzonder; en 2) onderzoeken hoe de structuur van 

het tabaksonderzoek in Nederland ingericht kan worden waardoor een zo optimaal mogelijke 

samenwerking en kennisvermeerdering tot stand kan komen die beter aansluit bij beleid en praktijk. 

Een financieringsstructuur met specifieke voorwaarden gedragen door verschillende ANR-partners 

en mogelijk ook andere financiers zoals VWS en ZonMw zou volgens ANR  als belangrijk instrument 

dienen om deze doelstellingen te behalen.  

 

Maatschappelijke relevantie 

De Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) ontwikkelde een routekaart op weg naar een Rookvrije 

Generatie. De Alliantiepartners willen samen met de overheid een Rookvrije Generatie creëren, door 

ervoor te zorgen dat kinderen worden beschermd tegen blootstelling aan tabaksrook en tegen 

verleidingen die aanzetten tot roken. Inmiddels zijn meer dan 80 maatschappelijke partijen partner 

geworden van de ANR. Ook de landelijke overheid heeft zich geschaard achter de ambitie van de 

Rookvrije Generatie. De Staatssecretaris van VWS heeft herhaaldelijk het gedachtengoed van de 

Rookvrije Generatie genoemd in kamerbrieven en acties richting gemeenten en de Rookvrije 

Generatie is veelvuldig aangehaald in politieke debatten. Wetenschappelijke kennis is een belangrijk 

en noodzakelijk fundament voor een goed tabaksontmoedigingsbeleid en ter realisatie van de 

routekaart naar de Rookvrije Generatie. De onderhavige kennissynthese en onderzoeksagenda 

tabaksontmoediging is door ANR in samenwerking met andere partijen ontwikkeld om te voorzien in 

dat fundament.  
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Werkwijze totstandkoming onderzoeksagenda 

De kennissynthese en de onderzoeksagenda tabaksontmoediging kwamen in 5 stappen tot stand. 

Stap I  Probleemverkenning – brainstormbijeenkomst 

De aanleiding voor de brainstormbijeenkomst was het onderzoeken van mogelijkheden om het 

wetenschappelijk onderzoek meer te laten aansluiten op beleid en praktijk en in het bijzonder hoe 

deze de beweging van de Rookvrije Generatie zou kunnen versterken. Op grond van deze 

brainstormbijeenkomst is besloten om een kennissynthese uit te voeren om lacunes in kennis te 

identificeren en uiteindelijk te komen tot prioritering van onderzoek in de vorm van een 

onderzoeksagenda.  

Stap II Kennissynthese – Quick Scan literatuur 

Middels een Quick Scan is het beschikbare onderzoek binnen zeven thema’s op het gebied van 

tabaksontmoediging geïnventariseerd. Er werd waar mogelijk gebruik gemaakt van nationale en 

internationale (systematische) reviews en meta-analyses, waarbij aanvullend is bekeken of er 

specifiek Nederland onderzoek beschikbaar is. Op een 7-tal thema’s werden de kennislacunes 

systematisch in kaart gebracht. 

 

Stap III Kennissynthese – Delphi-studie 

Vervolgens werd onderzocht of er consensus bestaat over onderzoeksprioriteiten binnen de groepen 

van onderzoekers, maatschappelijke partijen en financiers. Hiertoe werd de Delphi-methode 

gebruikt. Na 3 rondes werd consensus bereikt binnen de groepen over het belang en de mate van 

belangrijkheid van een aantal onderzoeksonderwerpen. 

 

Stap IV Kennissynthese – Vaststelling onderzoeksprioriteiten 

Op basis van de resultaten uit het Delphi onderzoek en van de Quick Scan werden door ANR de 

volgende voorlopige onderzoeksprioriteiten geïdentificeerd. Ze voldeden aan zowel het criterium dat 

er relatief weinig onderzoek naar gedaan is en dat het thema belangrijk wordt gevonden door 

onderzoekers, beleidsmaker en/of financiers. In een intensieve expertmeeting op 29 maart 2016 

werden uiteindelijk 4 onderzoeksprioriteiten benoemd voor de onderzoeksagenda 

tabaksontmoediging, namelijk: 

 

• Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, met speciale aandacht voor 

omgevingsinterventies die de verleiding van tabak wegnemen (prijs, verkoopbeperkingen, 

rookvrije buitenruimten en scholen, tabakspromotie, verpakkingen) 

• Verbeteren van bereik en gebruik van effectieve SMR interventies binnen het Nederlandse 

zorgstelsel (incl. eHealth)  

• Strategieën om meer te bereiken bij de groepen die nu nog ‘underserved’ zijn, zoals laagst 

opgeleiden, mensen met psychische problemen, mensen met een co-morbiditeit, mensen met 

een dubbele verslaving, oudere rokers, etc. 

• Sociale en politieke determinanten van tabaksbeleid 
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Stap V Implementatie onderzoeksagenda 

Tijdens de expertbijeenkomst waar de onderzoeksprioriteiten werden vastgesteld, werd ook 

herhaaldelijk benadrukt dat er gekeken moet worden naar de implementatie van de vastgestelde 

onderzoeksagenda. ANR voerde enkele verkennende gesprekken met fondsen die partner zijn van 

ANR, VWS, ZonMw en onderzoekers, organiseerde een paneldiscussie tijdens het NNvT congres op 

10 februari 2017 en sprak met mogelijke financiers over de manier waarop de onderzoeksagenda zou 

kunnen worden gerealiseerd. Uit deze gesprekken volgde een eerste idee dat een subsidieoproep 

met specifieke financieringsvoorwaarden gezamenlijk gedragen door verschillende financiers 

substantieel kan bijdragen aan de gestelde doelstellingen van deze kennissynthese en 

onderzoeksagenda tabaksontmoediging. Afstemming over de inhoud van de subsidieoproep en de 

praktische uitwerking van deze samenwerking moet plaatsvinden in een vervolgproces met de 

betrokken partijen. 
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Inleiding 

 

Huidige situatie 

Roken is al jaren één van de speerpunten van het nationale preventiebeleid (VWS, 2011, 2013). 

Roken heeft invloed op het ontstaan van kanker, longziekten en hart- en vaatziekten waardoor in 

Nederland jaarlijks ongeveer 20.000 mensen sterven aan de gevolgen van roken. Verder wordt 

geschat dat in Nederland jaarlijks enkele duizenden mensen sterven aan hart- en vaatziekten die zijn 

veroorzaakt door meeroken, enkele honderden door longkanker en hangt een tiental gevallen van 

wiegendood samen met meeroken (Gezondheidsraad, 2003). Volgens de laatste Volksgezondheid 

Toekomst Verkenning is roken nog steeds de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte in 

Nederland, verantwoordelijk voor 13,1% van de totale ziektelast (RIVM, 2014). Het percentage rokers 

onder volwassenen is 26% en de daling lijkt de laatste jaren te stagneren (Van Laar & Van Ooyen-

Houben, 2016). Steeds minder mensen roken, maar de verschillen in rookgedrag tussen mensen met 

verschillend opleidingsniveau worden steeds groter. Waar het aandeel rokers onder hoogopgeleiden 

sinds 1989 bijna is gehalveerd, daalde dit minder hard onder laagopgeleiden. Ook roken 

laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn zij vaker zware rokers dan hoogopgeleiden. Het percentage 

rokers is in 2016 veel hoger bij mensen met een laag opleidingsniveau (29% versus 18%) (Springvloet, 

Kuipers, & Van Laar, 2017) Honderden kinderen per week raken verslaafd aan roken in Nederland 

(Hopman & Croes, 2017). Het roken onder de jeugd neemt wel af, maar is nog steeds hoog: 25% van 

de 12-18-jarigen heeft ooit gerookt in 2015 (Hopman & Croes, 2017). Het roken onder twintigers is 

met 38% nog bijzonder hoog (CBS, 2016).  

 

Recente ontwikkelingen 

In 2006 liet ZonMw een programmeerstudie uitvoeren om de kennis over effectieve interventies op 

het gebied van tabaksontmoediging te inventariseren. Op basis van een literatuurstudie, consultatie 

van een adviesgroep en een expertmeeting werden aanbevelingen opgesteld voor verder onderzoek 

(Bouwens, Kleinjan, Peters, & van den Eijnden, 2007), waarbij aanvullend extra aandacht uitging naar 

interventies rondom het stoppen met roken (Kleinjan, Eijnden, Bouwens, & Peters, 2009). De 

aanbevelingen zijn inmiddels verouderd en sluiten niet meer aan bij recente ontwikkelingen op het 

gebied van beleid en praktijk van tabaksontmoediging in Nederland.  

 

Sinds enige tijd nemen we de volgende ontwikkelingen waar. De sociale normen rondom roken zijn 

veranderd: het traditionele roken marginaliseert steeds meer en roken wordt langzaam een 

probleem van de onderkant van de samenleving. De omgeving is ook veranderd: er zijn meer 

rookvrije omgevingen en beleidsmakers bereiden maatregelen voor om tabaksproducten uit het zicht 

van consumenten te brengen. Alternatieve nicotineproducten zoals elektronische sigaretten 

verschenen op de markt. Ook het stoppen-met-roken ondersteuningsaanbod is sterk veranderd, 

sinds met het wegvallen van STIVORO (het voormalige kennis- en expertisecentrum op het gebied 

van tabaksontmoediging) stoppen met roken counseling niet meer centraal wordt gecoördineerd, 

maar wordt overgelaten aan commerciële markpartijen, gefinancierd door zorgverzekeraars. 

  

Ook het product zelf verandert: de pakjes bevatten sinds kort opvallende 

gezondheidswaarschuwingen en het gebruik van smaakstoffen en andere toevoegingen wordt 
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beperkt. In steeds meer landen wordt over ‘endgames’ (rookvrije samenleving) gesproken, met 

bijbehorende innovatieve strategieën. Deze zijn nodig om verdere terugdringing van het aantal 

rokers te bewerkstelligen. Het gaat niet vanzelf. Nieuwe inzichten zijn nodig om de uitdagingen 

rondom een stagnerende daling van volwassen rokers, de grote rookprevalentieverschillen tussen 

hoog- en laagopgeleiden en de honderden kinderen die per week verslaafd raken aan roken verder 

aan te pakken.  

 

In Nederland is een belangrijke recente ontwikkeling de breed gedragen routekaart ‘Naar een 

Rookvrije Generatie’ van de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR). Het initiatief tot het opstellen van 

een onderzoeksagenda kwam van ANR, om een impuls te geven aan tabaksontmoedigingsbeleid in 

Nederland in het algemeen, en ter ondersteuning van de realisatie van de Rookvrije Generatie in het 

bijzonder.  

 

Doelstellingen onderzoeksagenda 
 

De doelstelling van de kennissynthese en de ontwikkeling van de onderzoeksagenda is tweeledig. 

Primair is het doel om de inhoudelijke en maatschappelijk relevante kennislacunes op het gebied van 

tabaksontmoediging te onderzoeken en deze lacunes op zo kort mogelijke termijn te gaan dichten. 

Op deze manier kan tegelijkertijd een maatschappelijke relevante bijdrage geleverd worden aan de 

realisatie van de Rookvrije Generatie. Er zijn steeds meer maatschappelijke partijen die zich hiervoor 

inzetten, en ook de wetenschapssector ziet een rol voor zichzelf weggelegd om hierbij te helpen door 

maatschappelijk relevant onderzoek.  

Secundair is het nodig, ter realisatie van de onderzoeksagenda, te onderzoeken hoe de structuur van 

het tabaksonderzoek in Nederland ingericht kan worden waardoor een samenwerking en 

kennisvermeerdering tot stand kan komen die het maatschappelijke rendement (ten aanzien van 

beleid en praktijk) van het wetenschappelijk onderzoek zo hoog mogelijk maakt. Gecoördineerde 

afspraken tussen potentiële financiers over de (voorwaarden van) financiering van onderzoek 

rondom de onderzoeksagenda kan als instrument dienen om de inhoudelijke doelstellingen sneller te 

bereiken.  
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Maatschappelijke relevantie 

 

De Rookvrije Generatie 

In 2013 werd de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR) opgericht door KWF Kankerbestrijding, de 

Nederlandse Hartstichting en het Longfonds. ANR ontwikkelde een gezamenlijke routekaart op weg 

naar een Rookvrije Generatie. Deze heeft als uitgangspunt dat om ziekte en sterfte door tabak te 

voorkomen, een belangrijke mijlpaal is dat kinderen niet meer met roken beginnen. De 

Alliantiepartners willen samen met de overheid een Rookvrije Generatie creëren, door ervoor te 

zorgen dat kinderen worden beschermd tegen blootstelling aan tabaksrook en tegen verleidingen die 

aanzetten tot roken. Dit gebeurt door een maatschappij na te streven waarin iedere ouder van een 

kind dat vanaf 2017 wordt geboren zijn of haar kind volledig rookvrij én meerookvrij kan laten 

opgroeien. Daarnaast wil de Alliantie dat deze kinderen nooit meer kiezen om te beginnen met 

roken. Dit kunnen we o.a. gezamenlijk realiseren door de omgeving van kinderen rookvrij te maken 

zodat ze beschermd worden tegen tabaksrook en de verleidingen om te gaan roken. Voorbeelden 

daarvan zijn rookvrije zwangerschap, rookvrije speeltuinen, tabak uit het zicht van kinderen, 

rookvrije kinderopvang, onaantrekkelijke verpakkingen, rookvrij onderwijs en rookvrije sportclubs.  

 

Belangrijke ondersteunende instrumenten / maatregelen zijn voorlichting, effectieve 

stopondersteuning (voor volwassenen) en accijnsverhoging. Inmiddels zijn meer dan 80 

maatschappelijke partijen partner van de Alliantie, variërend van beroepsverenigingen voor 

zorgprofessionals, gezondheidsfondsen, onderwijsraden, bedrijven, stoppen met roken 

ondersteuners en gemeenten. Gezamenlijk wordt de Rookvrije Generatie nagestreefd.  

 

Ook de Rijksoverheid heeft zich geschaard achter de ambitie van de Rookvrije Generatie. De 

Staatssecretaris van VWS heeft herhaaldelijk het gedachtengoed van de Rookvrije Generatie 

genoemd in kamerbrieven en acties richting gemeenten en de Rookvrije Generatie is veelvuldig 

aangehaald in politieke debatten. De Rijksoverheid zet momenteel extra in op rookvrije 

zwangerschappen door middel van voorlichtingscampagnes. Het Trimbos-instituut zoekt ook 

aansluiting bij de Rookvrije Generatie in haar interventieprogramma’s.  
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Internationale ontwikkelingen 

De onderzoeksagenda sluit niet alleen aan op nationale maar ook belangrijke internationale 

ontwikkelingen. Deze worden hieronder kort geschetst. 

 

Een belangrijk internationale gebeurtenis was de totstandkoming van het wereldwijde ‘Kaderverdrag 

inzake tabaksontmoediging’ (‘Framework Convention on Tobacco Control’, FCTC). In 2005 

ratificeerde Nederland dit juridisch bindende verdrag van de WHO. Nederland heeft zich hierdoor 

verplicht tot het implementeren van specifieke maatregelen om roken terug te dringen. De 

belangrijkste maatregelen zijn massamediale campagnes, het bieden van effectieve stoppen met 

roken ondersteuning, verhogen van tabaksaccijns, bescherming van niet-rokers tegen tabaksrook en 

het tegengaan van tabaksmarketing en reclame. Nederland loopt met de uitvoering van het verdrag 

achter op bijvoorbeeld Engeland, Ierland, Noorwegen en Frankrijk (Joossens & Raw, 2017).  

Artikel 20 van het FCTC verdrag gaat expliciet in op de rol en het belang van wetenschappelijk 

onderzoek (WHO, 2004). Het verdrag verplicht elk land om “nationaal onderzoek te ontwikkelen en 

te bevorderen, en onderzoeksprogramma’s op regionaal en internationaal niveau op het terrein van 

tabaksontmoediging te coördineren.” Met het oog hierop is elke verdragspartij gehouden 

“rechtstreeks of door middel van bevoegde internationale en regionale intergouvernementele 

organisaties en andere instanties onderzoek en wetenschappelijke beoordelingen te initiëren en 

hierbij samen te werken, onderzoek te bevorderen en aan te moedigen dat zich richt op de 

determinanten en gevolgen van tabaksconsumptie en blootstelling aan tabaksrook.” Momenteel 

bestaat er geen aparte nationale financiering voor tabaksonderzoek, waardoor Nederland minder 

goed voldoet aan Artikel 20 van het FCTC verdrag. Een essentiële voorwaarde voor een goede 

implementatie van effectief landelijk tabaksontmoedigingsbeleid is dat er voldoende nationale 

onderzoekscapaciteit is om interventies te ontwikkelen en te implementeren. Directe toegang tot 

relevante empirische wetenschappelijk kennis is één van de drie pijlers van adequate nationale 

capaciteit, naast infrastructurele factoren zoals een goed stoppen-met-roken netwerk, algehele 

coördinatie en leiderschap (H Wipfli et al., 2004). Door het opstellen en implementeren van een 

onderzoekagenda tabaksontmoediging zou Nederland beter gaan voldoen aan de richtlijnen van het 

FCTC verdrag. Steun van de Rijksoverheid aan de stimulering van de onderzoeksagenda is op grond 

van dat verdrag wenselijk.  
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Werkwijze totstandkoming onderzoeksagenda 

 
De werkwijze die gevolgd is om tot een onderzoeksagenda tabaksontmoediging te komen, bestond 

uit 5 stappen, namelijk:  

 

Stap I   Probleemverkenning – Brainstormbijeenkomst 

Stap II   Kennissynthese – Quick Scan literatuur 

Stap III   Kennissynthese – Delphi-studie 

Stap IV   Kennissynthese – Vaststelling onderzoeksprioriteiten 

Stap V   Implementatie onderzoeksagenda 

 

Deze stappen worden hieronder uitgewerkt. 

 

Stap I Probleemverkenning – Brainstormbijeenkomst 

De aanleiding voor de expertbijeenkomst was het onderzoeken van mogelijkheden om het 

wetenschappelijk onderzoek meer te laten aansluiten op beleid en praktijk en in het bijzonder hoe 

deze de beweging van de Rookvrije Generatie zou kunnen versterken. Op 31 maart 2015 werd een 

brainstormbijeenkomst gehouden bij ZonMw met een kerngroep van in totaal 15 experts, waaronder 

onderzoekers, financiers van onderzoek en vertegenwoordigers van maatschappelijke partijen.  

Er werd tijdens de brainstormbijeenkomst geconstateerd dat Nederlandse kennisinstituten en 

universiteiten relatief veel over tabak publiceren, althans vergeleken met veel andere Europese 

landen (zie ook Willemsen en Nagelhout (2016)), maar dat er forse kennislacunes zijn, met name 

waar het gaat om kennis over effectiviteit van omgevingsinterventies die de blootstelling van tabak 

aan jongeren kunnen verminderen. Dergelijke interventies behoren tot de kern van de routekaart 

naar een Rookvrije Generatie. Er werd verder geconstateerd dat onderzoek veel meer dan nu kan 

worden ingezet om beleid te versterken, dat er een meerjarige onderzoeksagenda zou moeten 

worden opgesteld die losstaat van de (wisselende) politieke kleur van het kabinet en dat er 

weliswaar veel onderzoek gedaan is naar effectiviteit van interventies, maar dat er nog te weinig 

effectieve interventies door de praktijk worden geïmplementeerd. Bij ZonMw is het gebruikelijk om 

als eerste stap een onderzoeksagenda te hebben alvorens bekeken kan worden in hoeverre verdere 

programmering mogelijk / nodig is. Ook VWS gaf aan dat zij belang hebben bij goede informatie op 

deze gebieden met het oog op de verwachte maatschappelijke discussie de komende jaren. Alle 

partijen gaven aan graag mee te werken aan de totstandkoming van een gezamenlijke 

onderzoekagenda, waarbij de routekaart van ANR als belangrijke focus genomen zou kunnen 

worden. Tegelijkertijd werd aangegeven dat er bij de bepaling van een gezamenlijke agenda ruimte 

zou moeten blijven voor belangrijke onderwerpen die niet per se samenhangen met de routekaart. 

Verder werd een kennissynthese als volgende belangrijke eerste stap benoemd. 

Op grond van deze brainstormbijeenkomst is besloten om een kennissynthese uit te voeren om 

lacunes in kennis te identificeren en uiteindelijk te komen tot prioritering van onderzoek in de vorm 

van een onderzoeksagenda.  
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Stap II Kennissynthese – Quick Scan literatuur 

Middels een Quick Scan die met financiële ondersteuning vanuit ANR en ZonMw tot stand is 

gekomen, is het beschikbare onderzoek binnen zeven thema’s op het gebied van 

tabaksontmoediging geïnventariseerd (Bommelé, Springvloet, Kleinjan, & Van Laar, 2015). Er werd 

waar mogelijk gebruik gemaakt van nationale en internationale (systematische) reviews en meta-

analyses, waarbij aanvullend is bekeken of er specifiek Nederland onderzoek beschikbaar is. De 

nadruk lag op de aard en omvang van het onderzoek over de effectiviteit van 

tabaksontmoedigingsmaatregelen rondom 7 thema’s. De thema’s waren geselecteerd aan de hand 

van de belangrijkste maatregelen uit het FCTC verdrag (WHO, 2008) en afgestemd op de routekaart 

naar een Rookvrije Generatie van ANR. De 7 thema’s zijn: 

• Meeroken bij kinderen 

• Rookvrije omgevingen in de buitenlucht 

• Verkooppunten van tabak 

• Verpakkingen van tabak 

• Prijsverhogingen 

• Massamediale campagnes 

• Hulpmiddelen en methoden bij het stoppen met roken 

 

Resultaten Quick Scan 

Hieronder worden de hoofdlijnen, resultaten en conclusies van de Quick Scan integraal 

weergegeven, voor meer informatie zie (Bommelé et al., 2015)i. 

 

Hoofdlijnen meeroken bij kinderen 

We hebben relatief veel internationale en Nederlandse literatuur gevonden over meeroken bij 

kinderen. Een groot deel van deze literatuur ging over de prevalentie en de schadelijkheid van 

meeroken bij kinderen. Daarnaast hebben we een aantal studies gevonden over interventies die 

meeroken moeten inperken. Binnen dit thema worden veel verschillende onderzoeksmethoden 

gebruikt, variërend van observationeel tot experimenteel onderzoek. Het onderzoek naar de 

prevalentie en schadelijkheid van meeroken bij kinderen is soms al wel enkele jaren oud. 

 

Resultaten Meeroken bij kinderen 

Een systematische review uit 2010 van 67 studies (waarvan 2 uit Nederland) laat zien dat 

blootstelling aan tabaksrook tijdens de zwangerschap schadelijk is voor het ongeboren kind. Een 

andere review uit 2011 en een recente meta-analyse uit 2015 van 43 studies tonen verder aan dat 

kinderen die in hun jeugd blootgesteld worden aan tabaksrook op latere leeftijd een grotere kans 

hebben op gezondheidsproblemen, zoals astma en een piepende ademhaling.ii  Twee Cochrane 

reviews uit 2012 en 2013 beschrijven het gebruik van farmacologische interventies (6 studies, 

waarvan 0 uit Nederland) en psychosociale interventies (86 studies, waarvan 1 uit Nederland) tijdens 

de zwangerschap.iii Psychosociale interventies kunnen zwangere vrouwen helpen bij stoppen met 

roken, met name als gebruik gemaakt wordt van beloningen. Nicotinevervangers bleken geen 

effectief stopmiddel voor zwangere vrouwen. Er is mede vanwege mogelijke gevaren voor de 

zwangerschap geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van medicatie (zoals bupropion en 

varenicline). Een systematische review uit 2014 van 5 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond dat 

psychologische interventies meeroken door zwangere vrouwen mogelijk kunnen verminderen, maar 
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dat het bewijs hiervoor beperkt is door een gebrek aan biochemische validatie.iv Er is een aantal 

interventies ontwikkeld om meeroken onder kinderen tegen te gaan. Een Cochrane review uit 2014 

van 57 studies (waarvan 1 uit Nederland) laat echter zien dat dit soort interventies nauwelijks de 

blootstelling van kinderen aan tabaksrook tegengaat.v Volgens een meta-analyse van 30 studies laten 

studies die gebruik maken van zelfrapportage veelbelovende effecten zien.vi Veel studies maken 

echter gebruik van zelfrapportage en niet van biochemische validatie. Daardoor worden de effecten 

mogelijk te groot ingeschat. 

 

De Nederlandse interventies op het gebied van meeroken richtten zich met name op het stoppen 

met roken onder zwangere vrouwen. Een veel gebruikte interventie is de V-MIS. Een 

gerandomiseerd, gecontroleerd experiment uit 2006 (dataverzameling uit 1996) liet zien dat deze 

interventie effectief is in het stimuleren van stoppen met roken onder zwangere vrouwen.vii De 

auteurs van een recente studie uit 2015 stelden echter dat de V-MIS mogelijk alleen na meerdere 

sessies effect heeft. Daarnaast concludeerden ze dat de implementatie van deze interventie nog 

verbeterd kan worden.viii Naast de V-MIS is er een effectieve interventie ontwikkeld om ouders niet 

in het bijzijn van hun jonge en oudere kinderen te laten roken: ‘Roken? Niet waar de kleine bij is’ 

(huidige naam: ‘Rookvrij Opgroeien’).ix Ook is er een effectieve interventie ontwikkeld om ouders 

door middel van telefonische counseling te laten stoppen en hen hierdoor minder te laten roken in 

het bijzijn van hun kinderen.x Van twee andere interventies die meeroken door kinderen met een 

hoog risico op astma moest verminderen, bleek er één niet effectiefxi en één wel.xii 

 

Hoofdlijnen Rookvrije omgevingen in de buitenlucht 

We hebben geen internationale of Nederlandse literatuur gevonden over de effectiviteit van 

rookvrije omgevingen in de buitenlucht. De literatuur die we wel vonden keek vooral naar de 

publieke steun voor dergelijke omgevingen. Het is op basis van de gevonden literatuur daarom niet 

mogelijk om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van rookvrije omgevingen in de 

buitenlucht in het verminderen van rookprevalentie, het denormaliseren van roken en het 

terugdringen van blootstelling aan tabaksrook. 

 

Resultaten Rookvrije omgevingen in de buitenlucht 

In Nieuw-Zeeland heeft men relatief veel ervaring met het invoeren van rookvrije omgevingen in de 

buitenlucht. Daar zijn veel parken, speeltuinen en sportvelden al rookvrij gemaakt. Meestal hebben 

deze ‘verboden’ een symbolische functie en worden ze niet actief gehandhaafd. Er is echter vanuit de 

bevolking veel steun voor deze rookvrije omgevingen. Daarom wordt er in dergelijke rookvrije 

omgevingen in Nieuw-Zeeland nu minder gerookt dan in het verleden.xiii  

 

In de Verenigde Staten zijn veel parken rookvrij gemaakt.xiv Volgens een verhalende review uit 2014 

waren de belangrijkste redenen hiervoor het denormaliseren van roken, het verminderen van 

tabaksrook en het verminderen van vervuiling.xv De review laat niet zien of het rookvrij maken van 

parken daar ook in is geslaagd. Een studie uit 2007 laat wel zien dat ruim 70% van de bevolking 

rookvrije parken steunt en dat verwachte problemen met de handhaving uitbleven.xvi  

Een verhalende review uit 2009 beschrijft het invoeren van rookvrije speeltuinen in Glasgow, 

Schotland.xvii De auteurs beschreven niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar ook 

beleidsdocumenten en factsheets van belangengroepen. De belangrijkste redenen voor het invoeren 
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van schoolpleinen waren het denormaliseren van roken, het verminderen van meeroken onder 

kinderen en het stellen van een positief voorbeeld. Er is niet gekeken of de maatregel hier ook in is 

geslaagd. Wel steunt het overgrote deel van de inwoners (84%) de maatregel. We hebben geen 

onderzoek gevonden dat kijkt naar de effectiviteit van het enkel rookvrij maken van het schoolplein.  

 

Het rookvrij maken van een schoolplein valt namelijk vaak onder een breder beleid om de gehele 

school rookvrij te maken. Een systematische review uit 2013 van 1045 studies (waarvan 17 uit 

Nederland) bekeek echter wel de invloed van het rookvrij maken van (de omgeving van) scholen op 

de gezondheid van leerlingen.xviii De review beschrijft hierbinnen twee studies naar rookverboden op 

scholen. Een compleet rookverbod op scholen zorgde er in Duitsland voor dat leerlingen minder 

gingen roken,xix maar dit was niet het geval in de VS en Engeland.xx Mogelijk komt dit doordat scholen 

in de VS en in Engeland al langer rookvrij zijn, terwijl in Duitsland leerkrachten nog mochten roken op 

het schoolplein. Een review uit 2013 van 31 studies in verschillende landen (maar niet in Nederland) 

concludeert dat het onderzoek naar de effectiviteit van het invoeren van een rookbeleid op scholen 

(dus niet alleen op schoolpleinen) zwak is en dat er longitudinale en experimentele studies nodig 

zijn.xxi Een meta-analyse uit 2015 van 19 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond tot slot dat rookvrije 

universiteitscampussen de rookprevalentie onder studenten doen dalen en dat veel studenten de 

maatregel steunden.xxii   

 

Volgens een studie uit 2012 onder horecagelegenheden in acht Europese landen (niet in Nederland) 

is er meer tabaksrook aanwezig op terrassen van gelegenheden waar roken binnen verboden is dan 

van gelegenheden waar dat niet verboden is.xxiii Daarmee lijkt het probleem van meeroken zich naar 

de terrassen te hebben verplaatst. Een review uit 2013 van 16 studies (waarvan 0 uit Nederland) laat 

ook zien dat er op terrassen regelmatig een hoge concentratie tabaksrook aanwezig is en dat zowel 

gasten als medewerkers hierdoor mogelijk gevaar lopen.xxiv Daarnaast lijkt tabaksrook meer van 

buiten naar binnen te waaien bij gedeeltelijk afgesloten terrassen (met een muur of een dak) dan bij 

open terrassen. We hebben geen studies gevonden die de effectiviteit van het rookvrij maken van 

terrassen hebben onderzocht. 

 

In de Verenigde Staten is door veel vervoersbedrijven ervaring opgedaan met het rookvrij maken van 

omgevingen in de buitenlucht. Volgens een studie uit 2014 heeft 80% van de vervoersbedrijven hun 

bushaltes of treinstations rookvrij gemaakt.xxv Overtreders krijgen een waarschuwing, een boete of 

worden –in sommige gevallen– gearresteerd. Dit is in sterk contrast met de Nederlandse stations, 

waar roken toegestaan is bij rookpalen. We hebben geen studies gevonden die de effectiviteit van 

rookvrije omgevingen in het openbaar vervoer onderzoeken.  

 

We hebben geen Nederlands onderzoek naar de effectiviteit van rookvrije omgevingen in de 

buitenlucht gevonden. Uit een factsheet van het NIVEL uit 2008 blijkt dat er wel draagvlak zou 

kunnen zijn voor dergelijke rookvrije omgevingen.xxvi Zo blijken veel Nederlanders het onacceptabel 

te vinden om te roken op straat (25%), bij de bushalte (48%), in het bijzijn van niet-rokers (72%), op 

school (90%) of in het bijzijn van kinderen (90%-93%). Volgens data van het International Tobacco 

Control (ITC) Project uit 2014 vond een deel van de Nederlandse rokers dat roken niet zou moeten 

zijn toegestaan op terrassen van cafés (7%), terrassen van restaurants (13%), schoolpleinen (96%) of 

binnen 5 meter van de ingang van een gebouw (42%).xxvii   
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Hoewel er geen onderzoek naar de effectiviteit van rookvrije schoolpleinen is gedaan, is wel 

bijgehouden hoeveel schoolpleinen rookvrij zijn. Dit werd tot 2011 gedaan door STIVORO.xxviii Ook de 

GGD Zuid-Limburg deed hun eigen onderzoek.xxix Vanaf 2011 wordt het percentage rookvrije scholen 

gemonitord door middel van de Monitor Rookvrije Scholen van het Longfonds.xxx  Het percentage 

rookvrije scholen is met name de laatste jaren sterk toegenomen (zie Tabel 2.1). De meest recente 

cijfers laten ook zien dat in 2014 op 19% van de scholen het personeel nergens mag roken en dat 

88% van de scholen voorlichting geeft over roken. 

 

Hoofdlijnen Verkooppunten van tabak 

We hebben enkele internationale reviews gevonden over de verkooppunten van tabak. Deze 

reviews keken vooral naar correlaties tussen het aantal verkooppunten, tabaksreclame, het uitstallen 

van tabaksproducten en bijvoorbeeld rookgedrag of andere rookgerelateerde indicatoren. Hierdoor 

is het moeilijk om uitspraken te doen over de effectiviteit van maatregelen omtrent de 

verkooppunten van tabak. In Nederland is nog geen uitstalverbod van tabaksproducten ingevoerd en 

is er nog geen beleid ontwikkeld om het aantal verkooppunten van tabak terug te dringen. Mede 

hierdoor hebben we ook geen Nederlandse studies gevonden die de effectiviteit van dergelijke 

maatregelen hebben onderzocht. 

 

Resultaten Verkooppunten van tabak 

Het verminderen van het aantal verkooppunten van tabak is in nog geen enkel land expliciet als 

zelfstandige maatregel ingevoerd. We hebben dan ook geen literatuur gevonden dat de effectiviteit 

van het minderen van verkooppunten expliciet heeft onderzocht. Wel vonden we 2 reviews over de 

invloed van verkooppunten op rook-gerelateerde indicatoren. Een review uit 2012 vond dat er met 

name in de VS in minder welvarende buurten / gebieden meer verkooppunten van tabak te vinden 

zijn.xxxi Een systematische review van het Trimbos-instituut uit 2014 van 21 studies (waarvan 0 uit 

Nederland) bekeek de invloed van winkeldichtheid van tabaksverkooppunten en afstand van 

huis/school tot dergelijke winkels op rookgedrag.xxxii Onder jongeren was er een positief verband 

tussen winkeldichtheid en rookgedrag op school (6 uit 7 studies) en een positief verband tussen 

winkeldichtheid en initiatie van roken (3 uit 3 studies). Onder volwassenen was er een verband 

tussen winkeldichtheid en rookgedrag (consumptie en rookprevalentie; 3 uit 4 studies) en een 

verband tussen winkelafstand en indicatoren van stoppen met roken (3 uit 4 studies). De auteurs 

concludeerden dat er nog vrij weinig onderzoek op dit gebied gedaan is en er hierdoor op dit 

moment relatief beperkt bewijs is dat een vermindering van het aantal tabaksverkooppunten leidt 

tot een lagere prevalentie of incidentie van roken.   

 

Tabaksfabrikanten hopen met reclame op verkooppunten (point-of-sale advertising: PoS-A) niet 

alleen klanten te laten veranderen van merk, maar ook de gehele tabaksverkoop te vergroten.xxxiii 

Een review uit 2015 van 43 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond dat er verschillende vormen van 

PoS-A zijn in verschillende buurten.xxxiv Zo is er meer PoS-A te vinden in economisch minder 

welvarende buurten. Daarnaast vond een systematische review uit 2015 van 43 studies (waarvan 0 

uit Nederland, voornamelijk VS) dat er in de stad meer PoS-A is voor mentholsigaretten en op het 

platteland meer PoS-A voor pruimtabak. Volgens een systematische review uit 2009 van 10 studies 

(waarvan 0 uit Nederland) lijkt er onder jongeren een verband te zijn tussen PoS-A en de initiatie van 

roken, maar de causaliteit is nog niet aangetoond.xxxv De auteurs gaven daarnaast aan dat er meer 

longitudinaal onderzoek nodig is op dit gebied. Een recente review uit 2015 van 20 artikelen vond 
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bewijs voor een causaal verband tussen PoS-A en initiatie van roken.xxxvi De auteurs van de review 

vonden ook 5 studies die suggereren dat PoS-A onder volwassenen geassocieerd is met een hoger 

risico om te roken, meer impulsaankopen en een sterkere drang om te roken.  

 

Een verbod op het uitstallen van tabak (point-of-sale display:  PoS-D) zou mogelijk tabaksaankopen 

kunnen ontmoedigen.xxxvii De systematische review van het Trimbos-instituut uit 2014 van 19 studies 

(waarvan 0 uit Nederland) stelt een positief verband vast tussen blootstelling aan PoS-D en 

rookgedrag. De auteurs vonden ook positieve verbanden tussen blootstelling aan PoS-D en het kopen 

van tabak en de kans dat jongeren gaan roken. Zij vonden daarnaast dat blootstelling aan PoS-D het 

moeilijker maakt te stoppen met roken. De review over PoS-A uit 2015 vond 4 studies die keken naar 

één of meerdere effecten van een compleet uitstalverbod. Ze vonden dat een verbod op PoS-D de 

impulsaankopen verlaagde (1 studie) en dat kinderen door een uitstalverbod het aantal rokende 

leeftijdsgenootjes minder hoog inschatten (1 studie). Men vond echter ook dat vóór het invoeren van 

het uitstalverbod meer mensen dachten dat het uitstalverbod zou helpen bij stoppen met roken dan 

ná het invoeren van het verbod (2 studies). Tot slot werd er geen effect gevonden op de 

rookprevalentie (1 studie) of de sigarettenverkoop (1 studie). 

 

We hebben 1 Nederlandse studie uit 2014 gevonden waarin werd gekeken naar de blootstelling van 

jongeren aan PoS-A. Hieruit bleek dat een deel van de adolescenten en jongvolwassenen 

tabaksreclame heeft gezien bij onder andere tankstations (66,2% en 72,5%), supermarkten (73,7% en 

78,1) en tabakswinkels (71,8% en 62,3%).xxxviii 

 

Hoofdlijnen Verpakkingen van tabak 

We hebben een aantal internationale reviews gevonden over generieke verpakkingen en 

gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen. Veel van deze reviews zijn gebaseerd op 

observationeel en cross-sectioneel onderzoek, omdat maatregelen omtrent verpakkingen meestal in 

combinatie met andere maatregelen worden ingezet. Hierdoor is het vaak lastig een goede 

vergelijkingsgroep te vinden en betrouwbare uitspraken te doen over de individuele effecten van 

maatregelen omtrent de verpakkingen van tabak. Bovendien kijkt een deel van de studies niet naar 

gedrag als uitkomstmaat. Binnen de Nederlandse literatuur vonden we enkele studies over 

gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen, maar geen studies over generieke verpakkingen. 

 

Resultaten Verpakkingen van tabak 

Gezondheidswaarschuwingen (textual health warnings: THW’s) op pakjes zijn in de eerste plaats 

bedoeld om rokers te informeren over de gezondheidseffecten van roken.xxxix Daarnaast beperken ze 

de mogelijkheden tot reclame-uitingen van fabrikanten. Volgens een verhalende review uit 2011 van 

94 studies (waarvan 3 uit Nederland) zouden waarschuwingen op pakjes mogelijk stopgedrag 

stimuleren en initiatie van roken tegengaan.xl Een systematische review uit 2012 van 14 studies 

(waarvan 1 uit Nederland) geeft echter aan dat hoewel THW’s rokers bewust maken van gevaren, er 

nog weinig onderzoek gedaan is naar de effecten van THW’s op de lange termijn.xli Het invoeren van 

THW’s gebeurt namelijk vaak in combinatie met andere maatregelen. Een andere review uit 2013 

concludeert ook dat er te weinig kwalitatief goed onderzoek is gedaan om conclusies te trekken over 

de invloed van THW’s op initiatie (geen studies die aan de eisen van de review voldeden).xlii 

Daarnaast kon de invloed van THW’s op stopgedrag (2 studies) of prevalentie (2 studies) niet 

bewezen worden, omdat THW’s vaak in combinatie met andere maatregelen worden ingevoerd en 
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een goede controlegroep niet mogelijk is. Waarschuwingen op pakjes lijken verder volgens een 

systematische review uit 2008 van 5 studies (waarvan 1 uit Nederland) geen effect te hebben op 

sociale ongelijkheden in roken.xliii 

 

In 2014 stonden er op sigarettenpakjes in 15 van de 34 Europese landen naast teksten ook 

afbeeldingen (pictorial health warnings: PHW’s).xliv Waarschuwingen met afbeeldingen zijn 

effectiever in het bewust maken van de schade van roken dan enkel teksten. Een meta-analyse uit 

2015 van 37 studies (waarvan 1 uit Nederland) vergeleek PHW’s met THW’s.xlv Hieruit bleek dat 

PHW’s, in vergelijking met THW’s, meer de aandacht trekken, meer emotionele en cognitieve 

responsen ontlokken, de attitude ten aanzien van roken en het pakje meer verlagen, en tot slot de 

intentie om te stoppen of niet te beginnen met roken meer vergroten. De auteurs gaven aan dat er 

meer onderzoek nodig is dat gebaseerd is op theorieën en dat de invloed van PHW’s op rookgedrag 

bekijkt. Een systematische review uit 2014 van 21 studies (waarvan 0 uit Nederland) laat zien dat veel 

onderzoek naar de invloed van PHW’s op gedrag van lage kwaliteit is.xlvi De auteurs vonden een grote 

verscheidenheid aan onderzoeksopzetten (voornamelijk cross-sectioneel observationeel onderzoek). 

Hoewel veel studies geen effecten vonden op stopgedrag (4 uit 9), minderen (4 uit 15) of  

stoppogingen (3 uit 11), vond een aantal studies wel een positief effect van PHW’s op deze 

variabelen (resp. 1 uit 9, 8 uit 15 en 3 uit 11). Een groot deel van de studies had een onduidelijk 

resultaat, omdat ze bijvoorbeeld uitkomstmaten hadden samengevoegd of naar het gecombineerde 

effect van PHW’s en andere interventies keken.  

 

In 2012 voerde Australië plain packaging in en in 2016 zal het Verenigd Koninkrijk dit ook gaan 

doen.xlvii Plain packaging is daarom voornamelijk in Australië in de praktijk onderzocht. Een 

systematische review uit 2013 onder 25 studies (waarvan 0 uit Nederland) concludeert dat een 

generieke verpakking zowel het pakje als het roken minder aantrekkelijk maakt.xlviii Daarnaast 

vermindert plain packaging ook misvattingen over de schadelijkheid van roken, die veroorzaakt 

worden door aantrekkelijke pakjes. Een review uit 2012 van 37 studies (waarvan 0 uit Nederland) 

komt ook tot de conclusie dat generieke verpakkingen minder aantrekkelijk zijn en de perceptie dat 

sommige merken minder schadelijk zouden zijn verlagen.xlix Daarnaast maken generieke 

verpakkingen de waarschuwingen zichtbaarder en hebben ze enige invloed op rook-gerelateerde 

attitudes en gedrag. Dit laatste zou met name het geval zijn bij jonge mensen, niet-rokers en lichte 

rokers. Ook op neurologisch gebied hebben generieke verpakkingen invloed. Een review uit 2014 

stelt namelijk dat normale verpakkingen van tabaksproducten beloningsmechanismen in de 

hersenen van rokers activeren en dat generieke verpakkingen deze activatie verminderen.l Volgens 

een verhalende review uit 2015 is er - gezien alle verschillende onderzoeken - genoeg 

wetenschappelijk bewijs dat de invoering van generieke verpakkingen ondersteunt.li  

Een internationale meta-analyse uit 2013 van 6 trials concludeerde dat angstaanjagende 

boodschappen binnen sommige groepen niet werken of juist schadelijk kunnen zijn.lii Zij vonden dat 

fear appeals bij mensen met een lage eigeneffectiviteit mogelijk contraproductief zijn.  

We hebben enkele Nederlandse studies gevonden die verpakkingen van tabak onderzochten. Een 

studie uit 2005 laat zien dat THW’s pakjes minder aantrekkelijk maken, vooral onder rokers die al 

wilden stoppen.liii In 2011 vergeleek een studie de Labels Impact Index in 4 Europese landen.liv De 

Labels Impact Index was relatief laag in Nederland in vergelijking met de andere onderzochte landen 

en over het algemeen was de impact van THW’s hoger voor rokers met een lage sociaaleconomische 

status (SES) dan voor rokers met een hoge SES. Een studie uit 2015 vergeleek twee Europese landen 
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waar de PHW’s wel zijn ingevoerd (UK en Frankrijk) met twee landen waar dit nog niet het geval was 

(Nederland en Duitsland).lv In Nederland werden rokers zich tussen 2008 en 2011 minder bewust van 

de waarschuwingen. Verder leken rokers met een hoge SES de waarschuwingen meer te vermijden 

dan rokers met een lage en midden SES. Volgens een andere studie uit 2015 stimuleren 

waarschuwingen ongeveer 15% van de Nederlandse rokers om na te denken over stoppen met 

roken, maar was er geen trend hierin waar te nemen tussen 2008 en 2013.lvi  

 

Hoewel er in Nederland nog geen afbeeldingen op de verpakkingen van tabaksproducten staan, zijn 

er al wel enkele Nederlandse onderzoeken naar het effect van PHW’s uitgevoerd. PHW’s leidden in 

een studie uit 2006 niet tot een hogere stopintentie.lvii Rokers gaven wel aan dit soort boodschappen 

actiever te gaan vermijden. Daarnaast onderzocht een studie uit 2012 de oogbewegingen van rokers 

die naar PHW’s op pakjes keken.lviii De onderzoekers concludeerden dat rokers meer keken naar 

coping informatie (zoals een advies om naar de dokter te gaan) dan naar dreigingsinformatie (die het 

risico van roken benadrukt).    

 

In Nederland hebben tabaksproducten geen generieke verpakkingen en we hebben ook geen 

Nederlandse studies naar de effecten van dergelijke verpakkingen gevonden. Tussen 2012 en 2014 

deed KWF Kankerbestrijding wel onderzoek naar de publieke steun voor het invoeren van generieke 

verpakkingen.lix In 2014 vond 49% van de Nederlanders dit een goed tot zeer goed idee.   

In Nederland is de afgelopen jaren veel discussie geweest over het gebruik van angstaanjagende 

boodschappen binnen tabaksontmoediging in het algemeen en op sigarettenpakjes in het bijzonder.lx 

Eén onderzoek uit 2010 vond op basis van oogbewegingen dat rokers gemakkelijker hun aandacht 

verleggen bij angstaanjagende boodschappen dan bij nietangstaanjagende boodschappen.lxi Een 

andere studie uit 2015 vond dat rokers die weinig ‘smoezen‘ hebben voor hun rookgedrag bij het 

zien van angstaanjagende PHW’s een hogere stopintentie krijgen en hun consumptie meer reduceren 

dan bij het zien van THW’s.lxii Onder rokers die veel ‘smoezen’ hebben voor hun rookgedrag was dit 

verschil er niet.  

 

Hoofdlijnen Prijsverhogingen 

We hebben een aantal internationale reviews gevonden die de invloed van prijsverhogingen van 

tabak op rookgedrag en initiatie van roken hebben onderzocht bij zowel volwassenen als jongeren. 

Naast de internationale reviews hebben we ook enkele Nederlandse studies gevonden naar het 

verhogen van de prijs van tabaksproducten. Het verhogen van de prijs van tabak lijkt de meest 

effectieve maatregel te zijn om de prevalentie van roken tegen te gaan en om sociaaleconomische 

verschillen in het roken te verkleinen. 
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Resultaten Prijsverhogingen 

Een WHO-review uit 2011 van 40 studies (waarvan 0 uit Nederland) concludeerde dat in landen met 

een hoog gemiddeld inkomen prijsverhogingen niet alleen de consumptie van tabak verminderen, 

maar ook de vraag naar tabak en de rookprevalentie verlagen. lxiii Verder vergroten prijsverhogingen 

de interesse in stoppen met roken en verhogen ze het aantal daadwerkelijke stoppogingen. Een 

systematische review uit 2012 bekeek meer dan 100 studies (niet aangegeven hoeveel studies uit 

Nederland) uit verschillende delen van de wereld en de auteurs concludeerden dat een 

prijsverhoging een effectieve maatregel is om tabaksgebruik te verminderen.lxiv Deze daling in de 

vraag naar tabak is echter niet evenredig aan de verhoging van de prijs. 

 

De hierboven beschreven WHO-review uit 2011 bekeek ook 17 studies onder jongeren (niet 

aangegeven hoeveel studies uit Nederland). De auteurs vonden dat de prijsverhogingen bij jongeren 

de tabaksconsumptie sterker verlagen dan bij volwassenen. Prijsverhogingen zorgen onder jongeren 

voor een daling in consumptie, rookprevalentie en initiatie. Ze verhogen daarnaast onder jongeren 

het aantal stoppogingen en ze vergroten de wens om te stoppen. Andere reviews vonden 

vergelijkbare resultaten. Zo vond een systematische review uit 2001 van 8 studies (waarvan 5 onder 

jongeren en 3 onder jongvolwassenen, 0 studies uit Nederland) dat prijsverhogingen de 

rookprevalentie en consumptie verlagen.lxv Een andere systematische review uit 2010 van 45 studies 

(waarvan 0 uit Nederland) bekeek de invloed van prijsverhogingen op mensen onder de 26 jaar.lxvi Zij 

vonden dat prijsverhogingen de consumptie, de initiatie van roken, de kans dat iemand gaat roken en 

mogelijk ook de prevalentie verlagen. Voor de verlaging van consumptie en initiatie was het sterkste 

bewijs aanwezig. Een derde systematische review uit 2011 bekeek 108 studies naar de invloed van 

prijsverhogingen op jongeren (t/m 18 jaar, 67 studies) en jongvolwassenen (18-24 jaar, 19 studies).lxvii 

De auteurs vonden dat prijsverhogingen onder jongeren (t/m 18 jaar) de rookprevalentie en de 

consumptie verlagen. Prijsverhogingen lijken stopgedrag te verhogen, maar het is niet duidelijk of ze 

ook de initiatie verlagen. Onder jongvolwassenen (18-24 jaar) lijken prijsverhogingen stopgedrag te 

stimuleren, de prevalentie te verlagen en de consumptie te verminderen. Het blijft onduidelijk of 

prijsverhogingen ook onder jongvolwassenen de initiatie verlagen. Tot slot bekeek een review uit 

2013 van 27 studies (waarvan 0 uit Nederland) het verband tussen prijsverhogingen en de leeftijd 

waarop jongeren beginnen met roken.lxviii De auteurs concludeerden dat er voor een dergelijk 

verband te weinig bewijs is. Dit komt mede doordat veel van de geïncludeerde studies 

methodologisch zwak waren. De studies waren bijvoorbeeld gevoelig voor recall bias of gebruikten 

geen goede diagnostische testen. 

 

Twee systematische reviews uit 2014 vonden dat prijsverhogingen de meest effectieve maatregelen 

zijn om SES-verschillen in roken te verkleinen onder zowel jongeren (7 studies geïncludeerd waarvan 

0 uit Nederland)lxix als volwassenen (27 studies geïncludeerd waarvan 1 uit Nederland).lxx Een 

systematische review uit 2008 van 42 studies (waarvan 1 uit Nederland) kwam tot dezelfde conclusie 

en toonde daarnaast aan dat prijsverhogingen vooral mensen met lage inkomens en 

‘arbeidersbanen’ (manual occupations) stimuleren om hun gedrag te veranderen.lxxi Ze vonden 

echter ook dat mensen met een hogere opleiding mogelijk gevoeliger zijn voor prijsverhogingen. Een 

systematische review uit 2013 (2 reviews, 7 studies, 0 uit Nederland) vond tot slot dat 

prijsverhogingen SES-verschillen in roken kunnen verkleinen, met name als SES gemeten is door 

middel van het inkomen, maar minder als het gemeten is door middel van het opleidingsniveau.lxxii   
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We hebben 14 studies gevonden die keken naar de effecten van prijsverhogingen in Nederland. 

Twee studies (1989 en 2002) concludeerden dat prijsverhogingen de vraag naar tabak doen dalen.lxxiii 

Dit effect zou sterker zijn voor sigaretten dan voor shag. In Nederland roken relatief veel rokers shag, 

vooral vanwege de lagere prijzen.lxxiv Rokers met een hoger inkomen hebben minder kans om enkel 

shag te roken (in plaats van enkel gewone sigaretten of gewone sigaretten in combinatie met shag) 

dan rokers met een lager inkomen. Het verhogen van de accijnzen op shag zou daarom vooral relatief 

laagopgeleide, zware rokers bereiken. Een studie uit 2000 vond dat wanneer de prijs van shag meer 

zou stijgen dan die van sigaretten, rokers van sigaretten meer geneigd zouden zijn om te stoppen 

met roken dan over te stappen naar shag.lxxv Een recente studie uit 2015 vond dat prijsverhogingen 

ruim 67% van de Nederlandse rokers aan stoppen met roken doen denken.lxxvi  

Eén studie uit 2013 vond dat rokers van 15 tot 28 jaar vaker succesvol stopten met roken door 

prijsverhogingen dan oudere rokers.lxxvii  

 

Twee Nederlandse reviews bekeken de invloed van verschillende tabaksontmoedigende maatregen 

op SES-verschillen in roken in Nederland en het buitenland. Een overzicht van het RIVM uit 2009 

bekeek naast de internationale literatuur ook de aanwezige Nederlandse literatuur.lxxviii De auteurs 

concludeerden dat er te weinig onderzoek beschikbaar is om uitspraken te doen over de effectiviteit 

van prijsverhogingen onder groepen met een lage SES. Een recente review van het Erasmus MC uit 

2015 heeft ook het Nederlandse en internationale onderzoek van de laatste 5 jaar kunnen 

meenemen en de auteurs concludeerden dat het verhogen van de prijs van tabak de meest effectieve 

interventie voor het verkleinen van sociaaleconomische verschillen in roken is.lxxix  

Twee studies onderzochten de winst in QALY’s na het verhogen van prijzen van tabak. De ene studie 

(2013) vond dat het verhogen van tabaksprijzen een kosteneffectieve maatregel is.lxxx De andere 

studie (2014) vond daarnaast dat door dergelijke maatregelen verschillende SES-groepen evenveel 

winst in QALY’s behalen.lxxxi   

 

Het overgrote deel van de Nederlandse rokers koopt zijn tabak volgens een studie uit 2013 in een 

supermarkt, tabakswinkel of tankstation in Nederland. Minder dan 5 procent van de rokers koopt zijn 

rookwaar in het buitenland25lxxxii en minder dan 3 procent van de rokers doet dat regelmatig.lxxxiii Een 

studie uit 2014 onder 6 EU-landen vond dat dit in Nederland niet meer gedaan wordt door mensen 

uit de grensprovincies.   

 

We hebben 2 studies gevonden die de invloed van prijsverhogingen binnen een bredere 

beleidscontext bekeken. De ene studie (2012) liet door middel van een simulatiemodel zien dat 

prijsverhogingen de mortaliteit binnen Nederland kunnen verlagen.lxxxiv De andere studie (2011) vond 

dat het invoeren van prijsverhogingen in combinatie met een rookvrije werkplek vooral van invloed 

was op werkende Nederlanders.lxxxv  
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Hoofdlijnen Massamediale campagnes 

We hebben een aantal internationale reviews gevonden over de effectiviteit van massamediale 

Campagnes (MMC’s). Omdat MMC’s vaak tegelijk met andere tabaksontmoedigende maatregelen 

worden uitgevoerd, is het lastig om het individuele effect van een MMC te bepalen. Binnen veel 

studies ontbreekt daarom een vergelijking met een goede controlegroep. Desalniettemin lijken 

massamediale campagnes psychologische factoren omtrent roken effectief te kunnen beïnvloeden. 

We hebben verder ook relatief veel Nederlandse studies gevonden over in Nederland uitgevoerde 

massamediale campagnes. 

 

Resultaten Massamediale campagnes 

Een systematische review uit 2012 van 21 studies (waarvan 0 uit Nederland) laat zien dat MMC’s 

geassocieerd zijn met een lagere rookprevalentie.lxxxvi De auteurs vonden vooral een verband met 

een lagere initiatie van roken. Er was minder sterke evidentie voor een verband met stoppen met 

roken. MMC’s kunnen binnen een breder tabaksontmoedigingsbeleid bijdragen aan een verlaging 

van de rookprevalentie.lxxxvii Een Cochrane review uit 2013 van 11 studies (waarvan 0 uit Nederland) 

liet zien dat MMC’s onder volwassenen de rookprevalentie kunnen verlagen (5 uit 9 studies), de 

rookconsumptie kunnen verlagen (3 uit 7 studies) en rokers vaker kunnen laten stoppen (4 uit 7 

studies).lxxxviii Een Cochrane review uit 2012 van 7 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond dat MMC’s 

roken onder jongeren gedeeltelijk kunnen voorkomen, maar dat de studies op dit gebied vaak enkele 

methodologische beperkingen hebben (zoals een hoog risico op attrition bias).lxxxix Een andere 

methodologische beperking van veel onderzoek op dit gebied is dat MMC’s vaak in combinatie met 

andere interventies worden uitgevoerd, waardoor het onmogelijk is een goede controlegroep te 

vinden.   

 

Een review uit 2012 van 34 studies (waarvan 1 uit Nederland) concludeert dat MMC’s ook van 

invloed zijn op de houding ten aanzien van stoppen. Met name campagnes die de negatieve gevolgen 

van het roken voor de gezondheid benadrukken zijn effectief in het veranderen van psychologische 

voorspellers van stoppen, zoals stopintentie en attitude ten aanzien van stoppen.xc   

Een review uit 2014 van 34 studies (waarvan 0 uit Nederland) laat zien dat er onder jongeren geen 

verschillen zijn gevonden in de effectiviteit van generieke MMC’s tussen etnische groepen.xci 

Een systematische review uit 2012 van 21 studies (waarvan 0 uit Nederland) merkt wel op dat met 

name onder volwassenen wel de voorkeur uitgaat naar boodschappen die aangepast zijn aan de 

eigen cultuur.xcii   Er is een verschil in effectiviteit van MMC’s tussen groepen met een verschillende 

SES.xciii Een systematische review uit 2008 van 29 studies (waarvan 0 uit Nederland) concludeert dat 

MMC's bij lage SES vaak slechter, soms even goed, en maar zelden beter werken dan bij hoge SES”.xciv 

Ook een systematische review uit 2013 van 3 reviews en 12 studies (waarvan 1 uit Nederland) stelt 

dat de meeste literatuur suggereert dat het bewijs voor verschillen in effectiviteit van MMC’s tussen 

SESgroepen gemixt is.xcv Twee systematische reviews uit 2014 vonden dat de invloed van MMC’s op 

de ongelijkheid in roken tussen SES-groepen onder volwassenen onduidelijk is (o.b.v. 30 studies, 

waarvan 5 uit Nederland)xcvi en onder jongeren gemengd is (o.b.v. 1 studie).xcvii Wel hebben sommige 

MMC’s (bijvoorbeeld MMC’s die sterk op de emotie inspelen) de potentie om voornamelijk lage SES 

te bereiken. Een Cochrane review uit 2008 van 5 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond dat 

zogenaamde Stop en Win-wedstrijden effectief rokers kunnen laten stoppen, maar dat dit soort 

campagnes slechts een kleine invloed hebben op populatieniveau.xcviii Een systematische review uit 

2012 maakt de kanttekening dat het onderzoek naar MMC’s en SES verschillen vaak van lagere 



 

22  
 

kwaliteit is (d.w.z. ze hebben een minder sterke studieopzet en een hoge kans op bias).xcix MMC’s 

hebben namelijk vaak een breed en ongecontroleerd bereik, waardoor het lastig is om goede 

controlegroepen te vinden en harde uitspraken over de effectiviteit te doen. 

Ondanks dat MMC’s een wat minder grote impact hebben op de populatie dan andere interventies 

(zoals accijnsverhoging),c zijn ze volgens een systematische review uit 2014 van 10 studies (waarvan 0 

uit Nederland) kosteneffectief.ci 

 

We hebben 18 studies gevonden die MMC’s in Nederland onderzochten. Zo vonden we 

evaluatiestudies voor Roken, zo kom je er van af! (1976),cii Ik rook niet, ik sport (1983), Speel niet met 

vuur (1987), Roken, waarom zou je? (1989),ciii Samen stoppen met roken (1991),civ Dat kan ik ook! 

(1999/2000),cv23 Stoppen met roken 2000 (2000),cvi Nederland start met stoppen (2003/2004),cvii 

Stop en Win (2005),cviii 28;29 Rokers verdienen een beloning (2006),cix Ik wed dat ik het kan! (2008),cx 

Horeca Rookvrij (2008),cxi In iedere roker zit een stopper (2008/2009) cxii en Echt stoppen met roken 

kan met de juiste hulp (2010/2011).cxiii Nagenoeg alle studies van de meest recente campagnes 

(vanaf 2006) richtten zich op zowel het campagnebereik, het rookgedrag, verandering van de 

psychologische voorspellers van gedrag en subgroep verschillen. Er is dus ook in Nederland veel 

bekend over de effectiviteit van MMC’s die zich richten op stoppen met roken. Een voorbeeld van 

een dergelijke campagne is Echt stoppen met roken kan met de juiste hulp (2010/2011). Deze 

campagne richtte zich vooral op lager opgeleiden en had als voornaamste doel het informeren van 

rokers over de vergoeding van hulp bij stoppen met roken. De campagne wist het aantal 

stoppogingen te verhogen en de psychologische voorspellers van stoppen positief te veranderen. De 

doelstellingen rondom het bereik werden gedeeltelijk bereikt. We hebben geen studies gevonden 

van Nederlandse MMC’s die zich richten op de gezondheidsschade van roken of het blootleggen van 

de tactieken van de tabaksindustrie. 

 

Hoofdlijnen Hulpmiddelen en methoden bij stoppen met roken 

De meeste internationale en Nederlandse literatuur hebben we gevonden over hulpmiddelen en 

methoden bij het stoppen met roken. Binnen dit thema richtte relatief veel literatuur zich op 

gedragsmatige ondersteuning, farmacologische ondersteuning en zelfhulpmaterialen. We hebben 

relatief weinig literatuur gevonden over e-sigaretten en minderen als stopmethode. De verschillende 

hulpmiddelen zijn voornamelijk onderzocht door middel van gerandomiseerde, gecontroleerde 

experimenten. Hieruit blijkt dat gedragsmatige ondersteuning, farmacologische ondersteuning en 

zelfhulpmaterialen kunnen helpen bij stoppen met roken. 

 

Resultaten Hulpmiddelen en methoden bij stoppen met roken 

Met behulp van een overzicht van Cochrane reviews uit 2014,cxiv hebben we 6 Cochrane reviews 

gevonden die de effectiviteit van gedragsmatige ondersteuning bekeken. Een Cochrane review uit 

2005 van 30 studies (waarvan 1 uit Nederland) vond dat individuele counseling een effectief 

hulpmiddel was bij stoppen met roken.cxv Hierbij werd geen verschil gevonden in effectiviteit tussen 

korte interventies en intensievere vormen van counseling. Een tweede Cochrane review uit 2005 van 

53 studies (waarvan 0 uit Nederland) laat zien dat ook groepscounseling een effectieve methode is 

om te stoppen met roken.cxvi Groepscounseling lijkt echter niet effectiever te zijn dan individuele 

counseling. Een derde Cochrane review uit 2013 van 77 studies (waarvan 0 uit Nederland) liet zien 

dat telefonische counseling ook effectief kan helpen bij stoppen met roken.cxvii Hoewel er geen bewijs 

is voor een optimaal aantal gesprekken, lijken 1 á 2 gesprekken weinig invloed te hebben. Vanaf 3 of 
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meer gesprekken lijkt telefonische counseling effectiever te helpen bij stoppen met roken dan 

minimale interventies of gebruikelijke zelfhulpmaterialen. Een vierde Cochrane review uit 2010 van 

14 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond dat motiverende gespreksvoering effectief is bij stoppen 

met roken.cxviii Dit is met name het geval als het gesprek wordt gevoerd door de huisarts of een 

counselor. Motiverende gesprekken worden daarnaast iets effectiever als ze langer duren of uit meer 

sessies bestaan. De auteurs geven aan dat het lastig is betrouwbare uitspraken te doen, vanwege de 

grote variatie tussen de studies in hoe motiverende gespreksvoering werd gebruikt. Een vijfde 

Cochrane review uit 2013 onder 42 studies (waarvan 1 uit Nederland) keek naar het specifieke effect 

van stoppen-met-rokenadviezen door dokters en vond dat dergelijke adviezen effectief zijn in het 

verhogen van het aantal stoppers.cxix Dit aantal wordt verder verhoogd als het advies uitgebreider is 

of als de dokter er in latere gesprekken op terugkomt. Een zesde Cochrane review uit 2012 van 17 

studies (waarvan 0 uit Nederland) bekeek de effectiviteit van het trainen van professionals in het 

geven van stoppen met roken counseling.cxx De auteurs vonden dat professionals door dergelijke 

trainingen meer patiënten naar hun rookstatus vroegen en hierdoor meer rokers konden 

identificeren dan ongetrainde professionals. Ook vonden ze dat rokers bij getrainde professionals 

vaker een stopdatum prikten, vervolgafspraken maakten, vervolgcounseling ontvingen en 

zelfhulpmateriaal mee naar huis kregen.   

 

We hebben 5 Cochrane reviews gevonden die de effectiviteit van verschillende vormen van 

farmacologische ondersteuning bekeken. Een Cochrane review uit 2008 van 132 studies (waarvan 0 

uit Nederland) vond dat nicotinevervangers (kauwgom, pleisters, neusspray, inhalatoren en 

zuigtabletten) de kans om succesvol te stoppen met roken verhogen.cxxi Een andere Cochrane review 

uit 2012 van 4 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond geen bewijs dat nicotinevaccinaties helpen bij 

stoppen met roken.cxxii De auteurs concludeerden dat er meer onderzoek nodig is op dit gebied. Een 

derde Cochrane review uit 2012 bekeek de effectiviteit van cytisine (2 studies, waarvan 0 uit 

Nederland), varenicline (15 studies, waarvan 1 uit Nederland) en dianicline (1 studie, waarvan 0 uit 

Nederland).cxxiii Zowel cytisine als varenicline zijn effectief gebleken bij stoppen met roken, maar 

dianicline is dat niet. Uit een vierde Cochrane review uit 2014 van 90 studies (waarvan 1 uit 

Nederland) bleek dat ook bupropion en nortriptyline effectief zijn bij stoppen met roken.cxxiv  Voor 

andere medicijnen, zoals fluoxetine, selegiline en St. Janskruid is de effectiviteit niet aangetoond.  

 

Verder lijkt varenicline beter te werken dan bupropion. Een vijfde Cochrane review uit 2012 van 41 

studies (waarvan 1 uit Nederland) vond dat therapieën die bestaan uit een combinatie van 

gedragsmatige en farmacologische ondersteuning effectiever zijn in het bevorderen van stoppen met 

roken dan minimale interventies of de gebruikelijke zorg.cxxv   

 

We hebben 3 Cochrane reviews gevonden die de effectiviteit van verschillende vormen van zelfhulp 

bekeken. Een Cochrane review uit 2014 van 74 studies (waarvan 6 uit Nederland) vond dat papieren 

zelfhulpmaterialen de kans om succesvol te stoppen met roken verhogen ten opzichte van geen 

interventie.cxxvi Het gevonden effect was klein. Wanneer materiaal echter getailorde informatie 

bevatte, werd het materiaal effectiever. Een tweede Cochrane review uit 2013 van 28 studies 

(waarvan 4 uit Nederland) vond dat interventies die aangeboden worden via het internet kunnen 

bijdragen aan het succesvol stoppen met roken.cxxvii Dit is met name het geval bij interactieve 

interventies en interventies die getailorde informatie bevatten. De auteurs concludeerden echter dat 

er meer onderzoek nodig is op dit gebied, omdat er nog te weinig studies uitgevoerd zijn om harde 
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conclusies te trekken over de effectiviteit van interventies op het internet. Een derde Cochrane 

review uit 2012 van 5 studies (waarvan 0 uit Nederland) vond dat interventies die via de mobiele 

telefoon worden aangeboden (bijvoorbeeld via sms) ook de kans om succesvol te stoppen 

verhogen.cxxviii   

 

We hebben 1 Cochrane review uit 2012 van 10 studies (waarvan 0 uit Nederland) gevonden die eerst 

minderen als methode om te stoppen met roken bekeek.cxxix De auteurs vonden geen verschil in 

stoppercentages tussen de groep rokers die voorafgaand aan de stopdag minder ging roken en de 

groep rokers die dat niet deed. Een Nederlandse review uit 2008 vond daarnaast onvoldoende 

aanwijzingen dat eerst minder roken een goede strategie zou zijn om volledig te stoppen met 

roken.cxxx 

 

We hebben 1 Cochrane review uit 2014 van 13 studies (waarvan 0 uit Nederland) gevonden die de 

effectiviteit van e-sigaretten als methode om te stoppen bekeek.cxxxi De auteurs vonden te weinig 

bewijs om sterke uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van e-sigaretten. E-sigaretten mét 

nicotine lijken wel effectiever te zijn dan e-sigaretten zónder nicotine (2 studies). Verder lijken e-

sigaretten niet effectiever te zijn dan nicotinepleisters (1 studie). Een Nederlandse review uit 2015 

vond te weinig onderzoeksgegevens om te concluderen dat de e-sigaret een effectief hulpmiddel is 

bij stoppen met roken.cxxxii              

                        

In Nederlands onderzoek naar hulpmiddelen om te stoppen met roken is vooral de effectiviteit van 

gedragsmatige ondersteuning onderzocht.cxxxiii Daarnaast keken enkele Nederlandse studies naar de 

effectiviteit van farmacologische ondersteuningcxxxiven zelfhulp (voornamelijk via computer 

tailoring).cxxxv Wij hebben geen studies gevonden die het effect van minderen en het gebruik van e-

sigaretten als stopmethode is in Nederland hebben onderzocht. Wel liet een Nederlandse studie zien 

dat 58% van de volwassen rokers die e-sigaretten gebruiken dit doet om te stoppen met roken.cxxxvi 
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Conclusies Quick Scan 

Er is nog weinig bekend over prevalentie van meeroken bij kinderen, wel veel over de schadelijkheid. 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar rookvrije (buiten)omgevingen. Internationaal is er al wel 

onderzoek naar rookvrije parken, stranden, speeltuinen en terrassen, maar nog niet in Nederland. 

Wel is er beperkt Nederlands onderzoek naar rookvrije scholen. Er is weinig bekend over de 

effectiviteit van het verminderen van verkooppunten. Dit bleek meer recentelijk ook nog eens uit een 

recent overzicht van de literatuur door het Trimbos-instituut (Monshouwer, Verdurmen, Ketelaars, & 

Van Laar, 2014). Hier liggen nog veel onderzoeksvragen.  

 

De effecten van waarschuwingen op sigarettenpakjes is lastig te onderzoeken. Meer onderzoek is 

hier dan ook gewenst, met name ook omdat nieuwe maatregelen op dit gebied worden overwogen 

door de politiek (plain packaging, gebruik van inserts met meer specifieke informatie over 

gezondheid en stoppen met roken, etc). Over de effecten van prijsverhogingen is veel onderzoek 

beschikbaar uit het buitenland. Massamediale campagnes zijn in Nederland vrij uitgebreid 

onderzocht. Conclusies hierover zijn echter moeilijk te trekken, vanwege het feit dat campagnes 

meestal worden uitgevoerd in combinatie met andere maatregelen. Er bestaat inmiddels zeer veel 

onderzoek in Nederland naar de effectiviteit van stoppen met roken ondersteuning, maar minder 

rondom verbeteren van bereik en gebruik door specifieke doelgroepen. Er is geen bewijs voor de 

effectiviteit van minderen met tabaksconsumptie en van de e-sigaret als middel om te stoppen met 

roken.  

 

Stap III Kennissynthese – Delphi-studie 

Vervolgens werd door ANR onderzocht of er consensus is over onderzoeksprioriteiten binnen de 

groepen van onderzoekers, maatschappelijke partijen en financiers. Hiertoe werd de Delphi-methode 

gebruikt. Bijlage 1 geeft een gedetailleerde beschrijving van de gevolgde methode en de 

tussenresultaten van dit Delphi onderzoek. Samenvattend is de Delphi-methode een techniek om 

experts tot consensus te laten komen over een onderwerp (Hasson & Keeney, 2000).  

 

Voor de eerste ronde, waarbij de genodigden gevraagd werden ideeën aan te leveren, zijn in totaal 

166 experts benaderd: 96 onderzoekers, 60 maatschappelijke partijen en 10 financiers. De 

onderzoekers werden geïdentificeerd op basis van de contactlijst van het Nederlands Netwerk voor 

Tabaksonderzoek (NNvT), waarbij geselecteerd werd op gepromoveerde onderzoekers. De 

maatschappelijke partijen en financiers werden geïdentificeerd op basis van de contactlijst van de 

Alliantie Nederland Rookvrij. De lijst met financiers werd aangevuld met financiers die genoemd 

werden in de ingediende abstracts voor het congres van het NNvT in 2015.  

 

Resultaten Delphi-studie 

In de uitnodigings-email werd met een link verwezen naar de Quick Scan van de literatuur over 

tabaksontmoediging die door het Trimbos-instituut was uitgevoerd om de experts uit de Delphi-

studie te informeren over de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek. In de vragenlijst 

zelf werd nogmaals met een link verwezen naar de Quick Scan. In totaal namen 92 experts deel aan 

de eerste ronde. Een groot deel van de experts nam deel aan de 2e ronde waarin getracht werd 

consensus te bereiken: 45 van de 53 onderzoekers (85%), 28 van de 33 maatschappelijke partijen 

(85%) en 5 van de 6 financiers (83%). De vragenlijst van de 3e en laatste consensus ronde van de 
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Delphi-studie werd verstuurd aan de 78 experts die deelnamen aan de tweede ronde. Aan de 3e 

ronde namen 37 van de 45 onderzoekers deel (82%), 22 van de 28 maatschappelijke partijen (79%) 

en 4 van de 5 financiers (80%).  

Conclusies Delphi-studie 

Door de onderzoekers werd in de 3e ronde consensus bereikt over het belang van 18 onderwerpen 

(zie Tabel 2 in de bijlage). Tien van deze onderwerpen werden als belangrijk gezien. Dit waren: 

 

• ‘e-health en m-health interventies voor stoppen met roken’  

• ‘e-sigaretten als hulpmiddel bij het stoppen met roken’ 

• ‘effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij jongeren’ 

• ‘rol van sociale omgeving bij roken’ 

• ‘determinanten van stoppen met roken’ 

• ‘terugval en interventies om terugval te voorkomen’ 

• ‘verbeteren van bereik en gebruik van effectieve interventies’ 

• ‘werkzame elementen van interventies voor stoppen met roken’ 

• ‘effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij lage sociaaleconomische groepen’  

• ‘effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij zwangere vrouwen’ 

 

Door de maatschappelijke partijen werd consensus bereikt over het belang van vijf onderwerpen, 

waarbij 4 van deze onderwerpen als belangrijk werden gezien. Dit waren: 

• ‘e-health en m-health interventies voor stoppen met roken’  

• ‘effect van (stoppen met) roken op (prognose van) ziektes’ 

• ‘verbeteren van bereik en gebruik van effectieve interventies’ 

• ‘politieke determinanten van effectief tabaksbeleid’ 

 

De financiers bereikten tijdens in 3e ronde consensus over het belang van elf onderwerpen, waarvan 

4 als belangrijk werden gezien. Dit waren:  

• ‘interventies om meeroken te voorkomen’  

• ‘effectiviteit plain packaging van tabak’  

• ‘effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij jongeren’  

• ‘e-sigaret als gateway (opstapje) naar het roken van tabak door jongeren’ 
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Stap IV Kennissynthese –  

Vaststelling onderzoeksprioriteiten 

 

Voorlopige onderzoeksprioriteiten 

Op basis van de resultaten uit het Delphi onderzoek en van de Quick Scan werden door ANR de 

volgende voorlopige onderzoeksprioriteiten geïdentificeerd. Ze voldeden aan zowel het criterium dat 

er relatief weinig onderzoek naar gedaan is en dat het thema belangrijk wordt gevonden door 

onderzoekers, beleidsmaker en/of financiers:  

 

• Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, met speciale aandacht voor 

omgevingsinterventies die de verleiding van tabak wegnemen (prijs, verkoopbeperkingen, 

rookvrije buitenruimten en scholen, tabakspromotie, verpakkingen) 

• Verbeteren van bereik en gebruik van effectieve SMR interventies binnen het Nederlandse 

zorgstelsel (incl. e-health)  

• Strategieën om meer te bereiken bij de groepen die nu nog ‘underserved’ zijn, zoals laagst 

opgeleiden, mensen met psychische problemen, mensen met een co-morbiditeit, mensen met 

een dubbele verslaving, oudere rokers, etc. 

• Alternatieven van het traditionele roken (e-sigaret, productmodificaties)  

• Sociale en politieke determinanten van tabaksbeleid 

 

Deze vijf voorlopige geprioriteerde onderzoeksthema’s werden gepresenteerd tijdens een 

expertmeeting op 29 maart 2016 waarbij ongeveer 40 vertegenwoordigers uit wetenschap, praktijk, 

beleid en financiering aanwezig waren. Zie bijlage 2 voor een overzicht van de aanwezige experts. 

Tijdens de meeting werden in vier subgroepen antwoorden geformuleerd op de vraag in welke mate 

men zich kon vinden in de vijf belangrijke onderzoeksprioriteiten en waarom (of waarom niet?), 

alsmede op de vragen of men nog blinde vlekken in relevant onderzoek kan noemen en of men nog 

specifieke aanbevelingen heeft over het proces om te komen tot een onderzoeksagenda voor 

tabaksontmoediging. 

 

Resultaten expertmeeting 

Hieronder worden de resultaten gepresenteerd van de beoordeling van de 5 onderzoeksprioriteiten 

tijdens deze expertmeeting. 

 

Onderzoeksprioriteit 1: Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken 

Het onderwerp dat verreweg op de meeste steun kon rekenen was het voorkomen dat jongeren 

beginnen met roken, alsmede onderzoek naar effectiviteit van goede interventies die hieraan 

bijdragen. Ten aanzien van preventie (het voorkomen van blootstelling van en beginnen met roken 

door de jeugd) werd gewezen op zowel omgevings- als schoolinterventies (breed scala). Ook 

denormalisatie werd genoemd. Door beleidsmakers werd aangegeven dat er vooral ook behoefte is 

aan onderzoek naar de beleidsmaatregelen die nog moeten komen. Als er bewijs is voor de 

effectiviteit van deze maatregelen, draagt dit direct bij tot politiek draagvlak. Dit stelt onderzoekers 
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voor creatieve uitdagingen: hoe kun je bewijs genereren voor iets dat er nog niet is? Dit kan wellicht 

door kleinschalige experimenten, simulatiestudies, studies waarin landen vergeleken worden, etc. 

In het kader van preventie kan ook gedacht worden aan interventies in relatie tot de sociale 

omgeving. Het onderwerp van sociale netwerken (peer influences) kwam aan de orde als een 

belangrijke determinant van de sociale omgeving. Hoe kan dergelijke informatie worden gebruikt in 

interventies? Hoe kunnen peer influences nog meer worden ingezet om roken onder jongeren te 

voorkomen? Ook de inzet van social media werd in deze context genoemd: het ontwikkelen van 

interventies vanuit de internetomgeving om jongeren te bereiken. Het is van belang dat bij zulke 

voorlichtings- en beïnvloedingscampagnes wordt gestreefd naar duurzame, bestendige initiatieven 

(niet eenmalig), zodat sprake is van een constante beïnvloeding van nieuwe generaties jongeren.  

Verder is profileringsonderzoek nodig: welke jongeren lopen een groter risico om roker te worden? 

Hierbij kan in Nederland onder meer mooi gebruik worden gemaakt van verschillende 

geboortecohortstudies. In het kader van monitoring, vond een deel van de experts het wel 

noodzakelijk dat prevalentie van gebruik van e-sigaretten goed wordt gemonitord op 

populatieniveau, zowel onder volwassenen als bij de jeugd. 

 

Onderzoeksprioriteit 2: Verbeteren van bereik en gebruik van effectieve SMR interventies 

Het tweede onderwerp dat heel duidelijk naar voren kwam als prioriteit was het vergroten van het 

bereik van bestaande en mogelijk ook nieuwe interventies. Hoe kunnen interventies die effectief zijn 

maximaal worden ingezet, zodat ze echt worden gebruikt? Heel veel effectieve interventies blijven 

nog op de plank liggen. Dit betekent dat bij ontwikkeling heel goed moet worden bekeken hoe 

geïmplementeerd moet worden, want niet alle interventies zijn op maat voor de doelgroep 

(reïnvention). Een logische vraag, waar toch vaak nog erg weinig aandacht voor is, is hoe effectieve 

interventies kunnen worden geïmplementeerd door zorgverleners. Dit werd gezien als ‘low hanging 

fruit’. Er zijn zoveel interventies die bewezen effectief zijn, maar de grote vraag is waarom ze nog niet 

voldoende worden gebruikt. Welke factoren beperken het bereik en gebruik van deze interventies in 

de Nederlandse bevolking (vooral zwangere vrouwen, maar ook andere bevolkingsgroepen)? Welke 

interventies (bijvoorbeeld in de zin van training van artsen, organisatiemodellen) kunnen op basis 

van die kennis worden ontwikkeld om het bereik van de stoppen-met-roken interventies te 

verbeteren?  

Dat er nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt van effectief bewezen stoppen-met-roken 

ondersteuning, is recentelijk nog een keer benadrukt in een knelpuntenanalyse van de bestaande 

stoppen-met-roken infrastructuur door de Alliantie Nederland Rookvrij en het Trimbos-instituut. De 

conclusie was dat Nederland weliswaar een lange traditie kent van wetenschappelijk onderzoek naar 

stopmethoden en over een breed aanbod aan interventies beschikt, maar dat deze slecht worden 

gebruikt (Croes & Hopman, 2017). Het gebruik van bewezen effectieve stoppen-met-roken-

methoden en het geven van een proactief stopadvies door zorgprofessionals aan rokers is in 

Nederland laag vergeleken met andere landen (Borland et al., 2012), terwijl het gebruik van 

ineffectieve methoden zoals lasertherapie relatief populair is (Willems, Willemsen, Nagelhout, & de 

Vries, 2013; Willems et al., 2014). Nederland onderscheidt zich in gunstige zin van het buitenland 

door een sterke traditie van wetenschappelijk onderzoek naar effectiviteit van stoppen met roken 
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methoden. Het basisaanbod van effectief-bewezen begeleiding (advies op maat, telefonische 

ondersteuning) en behandeling (psychologische counseling, farmacotherapie) is in Nederland 

ruimschoots aanwezig. Bijzonder aan de Nederlandse stopondersteuning-infrastructuur is ook dat er 

effectieve protocollen zijn ontwikkeld om hulpverleners te ondersteunen bij het geven van stoppen-

met-roken advisering en ondersteuning, zowel in de eerste lijn als in de tweede lijn. Er zijn naar 

schatting 1700 gekwalificeerde professionals die tabaksverslaving kunnen behandeling. De 

behandeling wordt vergoed via de Zorgverzekeringswet. In de toeleiding naar dit aanbod (advisering) 

is echter nog veel te winnen.  

 

Onderzoeksprioriteit 3: Strategieën om groepen te bereiken die nu nog ‘underserved’ zijn 

Als (breed gedragen) derde prioriteit en onmiskenbaar onderdeel van een onderzoeksprogramma 

werd genoemd de noodzaak van onderzoek dat ertoe kan bijdragen dat groepen die momenteel met 

de bestaande methoden niet of onvoldoende worden bereikt, wél kunnen worden bereikt. Dit wint 

alleen maar sterker aan belang, naarmate roken meer een gedrag wordt dat vooral nog 

gemarginaliseerde personen treft. Omdat deze personen niet buiten de boot mogen vallen, moeten 

bestaande interventies worden aangepast of aparte strategieën worden ontwikkeld. Het gaat bij 

deze groepen niet alleen om een lage SES, maar ook om verslavingszorg en rokers in de geestelijke 

gezondheidszorg. Het bereik en gebruik van bestaande stoppen-met-roken interventies moet 

worden vergroot door interventies en/of de structuur van het aanbod aan te passen aan de 

kenmerken en het sociale leven van die groepen waarin veel wordt gerookt. Hierbij dient onderzoek 

naar roken veel meer te worden gecontextualiseerd. Maatregelen moeten worden gezien in relatie 

tot de context waarin mensen werken, wonen en leven: roken als element van het alledaagse leven 

meer onderzoeken en vanuit daar leren hoe je mensen kunt verleiden tot stoppen met roken of kunt 

weerhouden te beginnen met roken. Het contextualiseren slaat ook op het gedrag: roken staat niet 

los van andere gedragingen die samenhangen met de context waarin mensen leven, zoals armoede 

en hun sociaal netwerk. Dergelijke verbindingen zouden ook veel meer in het onderzoek moeten 

worden gelegd.  

Onderzoeksprioriteit 4: Alternatieven van het traditionele roken (e-sigaret, productmodificaties)  

Ten aanzien van de e-sigaret werd geconcludeerd dat er op dit gebied niet persé Nederlands 

onderzoek noodzakelijk is. Dit gebeurt in voldoende mate (en goed) in andere landen, terwijl er 

nationale behoeftes zijn die zouden pleiten voor een andere invulling van de schaarse middelen. De 

verschillende groepen lijken het eens te zijn dat gebruik van de e-sigaret zou moeten worden 

gemonitord (observationeel onderzoek), maar dat informatie over de effectiviteit bij stoppen met 

roken in principe ook uit het buitenland zou kunnen worden gehaald. Er worden in het buitenland op 

dit moment verschillende RCT’s uitgevoerd en het heeft weinig toegevoegde waarde om een 

vergelijkbaar onderzoek in Nederland uit te voeren. Er werd wel aangetekend dat de e-sigaret erg 

leeft bij hulpverleners in de praktijk. Vanuit de markt wordt het product aangeboden en rokers willen 

informatie over gebruik, risico en nut bij stoppen met roken. Een belangrijke vraag voor Nederland is 

daarom of de e-sigaret een alternatief is dat zou kunnen werken voor bepaalde groepen. In Engeland 

wordt het product inmiddels vergoed door de zorgverzekeraars. Wij kunnen niet achterblijven en het 

is noodzakelijk om een vinger aan de pols te houden. Een andere vraag is hoe we over de e-sigaret 

(als een second-best strategy) moeten communiceren (voorlichting). 
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Onderzoeksprioriteit 5: Sociale en politieke determinanten van tabaksbeleid 

Een belangrijke onderzoeksvraag bij de sociale en politieke determinanten van tabaksbeleid is 

waarom accijnsverhogingen wel of niet worden ingevoerd. Accijnsverhoging is immers de meest 

effectieve tabaksontmoedigingsmaatregel. We weten al dat het de meest belangrijke 

omgevingsinterventie is, dus het lijkt zonde om de beperkte financiële middelen aan 

effectiviteitsonderzoek te besteden. Beleidsmatig onderzoek lijkt wel zeer relevant en kan op steun 

van de aanwezige experts rekenen: waarom worden accijnsverhogingen niet geïmplementeerd en 

hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze wel worden geïmplementeerd?  

Belangrijk om te onderzoeken is verder hoe gemeentes hun rol invullen op het gebied van 

tabaksontmoedigingsbeleid en of dit effectief is. Een andere belangrijke vraag is nog hoe het komt 

dat Nederland niet zo effectief lijkt te zijn in het realiseren van tabaksontmoedigingsmaatregelen: 

welke rol spelen ideologie en het framen van probleem en oplossing hierbij? In dit kader werd in 

verschillende subgroepen ook de rol van de tabaksindustrie genoemd. Het proces van beïnvloeding 

van beleidsmaatregelen is op dit moment onvoldoende transparant. Dit zou een aantal experts graag 

inzichtelijker willen hebben. Hierbij werd als voorbeeld verwezen naar de invoering van de rookvrije 

horeca: hoe kan het zijn dat de tabaksindustrie zo effectief is geweest in het opzetten van allerlei 

acties, terwijl het gezondheidsnetwerk veel minder effectief was (politieke determinanten)? 

Meerdere groepen noemden de tabaksindustrie. Hierbij wordt opgemerkt dat het niet alleen om het 

onderzoek zelf gaat, maar ook op het overbrengen van de resultaten (bijvoorbeeld de werkwijze van 

de tabaksindustrie) naar de maatschappij. We zouden wellicht ook meer moeten leren over deze 

vertaalslag van wetenschappelijke kennis naar beleidsbeïnvloeding op het gebied van 

tabaksontmoediging (daar weten we nog niet zoveel van af). Opgemerkt wordt dat in het buitenland 

(VS) ook van kennis over het handelen van de tabaksindustrie gebruik gemaakt in 

campagnes/voorlichting gericht op jongeren. Het zou interessant kunnen zijn om te onderzoeken of 

dit ook in Nederland zou kunnen aanslaan. Vooralsnog blijft het bewustzijn over de strategieën van 

de tabaksindustrie achter in Nederland.  

Eén van de vragen (of onderzoeksbehoefte) die verder nog naar voren kwam is waarom bepaalde 

(beleids)beïnvloedingsmechanismen (nudging werd genoemd als strategie die mogelijk wel werkt) 

hier niet werken en elders wel? In hoeverre komt dit bijvoorbeeld door de Nederlandse cultuur of 

het politieke systeem? Hoe kunnen we dat hier ook effectief maken?  
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Conclusie en vaststelling onderzoeksprioriteiten 

Samenvattend is er brede consensus onder experts van wetenschap, beleid en praktijk dat de 

volgende 4 onderzoeksthema’s in de aankomende jaren prioriteit verdienen. Het thema 

alternatieven van het traditionele roken zoals de e-sigaret viel af vooral vanwege het beschikbare 

hoogwaardige internationale onderzoek, hoewel wel werd aangegeven dat dit goed in de populatie 

gemonitord moet blijven worden. De vastgestelde onderzoeksprioriteiten voor de onderzoeksagenda 

tabaksontmoediging zien er als volgt uit:  

1. Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken, met onder meer 

aandacht voor omgevingsinterventies die de verleiding van tabak verminderen, zoals 

prijs, verkoopbeperkingen, rookvrije buitenruimten en scholen, tabakspromotie, en 

verpakkingen. 

2. Verbeteren van bereik en gebruik van effectief bewezen interventies 

3. Sociale en politieke determinanten van (totstandkoming van en effectieve implementatie 

van) nationaal en lokaal tabaksbeleid, waaronder de rol van de tabaksindustrie.  

4. Bijzondere aandacht voor strategieën om méér te bereiken bij groepen die met de 

bestaande interventies onvoldoende worden bereikt, zoals laagst opgeleiden, mensen 

met psychische problemen, mensen met een comorbiditeit, mensen met een dubbele 

verslaving, oudere rokers, zwangere rokers en jongvolwassenen. 

 

Stap V Implementatie onderzoeksagenda 

 

Aanbevelingen experts vervolgproces 

Tijdens de expertbijeenkomst waar de onderzoeksprioriteiten werden vastgesteld, werd ook 

herhaaldelijk benadrukt dat er gekeken moet worden naar de implementatie van de 

onderzoeksagenda. Een algemene opmerking tijdens de expertbijeenkomst was dat er voor 

onderzoekers vaak geen incentive bestaat om met elkaar samen te werken. Samenwerking staat 

onder spanning door de huidige manier van financiering bij universiteiten. Dit kan gericht worden 

aangepakt door een financieringsincentive voor samenwerking in consortia. Een belangrijke 

randvoorwaarde voor een goede uitvoering van de onderzoeksagenda is dat onderzoekers elkaar 

kunnen vinden en krachten bundelen. Ook  kan dit proces er aan bij dragen dat de beleidsvragen het 

onderzoeksveld beter bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door in de tekst van een onderzoekscall te 

beschrijven dat het noodzakelijk is dat meerdere kennisinstellingen onderling samenwerken én dat 

deze samenwerken met maatschappelijke partners. Op deze manier kan gebruik worden gemaakt 

van elkaars expertise, kunnen krachten worden gebundeld en wordt de directe maatschappelijke 

relevantie en toepasbaarheid van het onderzoek voor beleid en praktijk vergroot.  

Tijdens de expertbijeenkomst werd ten aanzien van het vervolgproces geconstateerd dat het 

wenselijk zou zijn als ZonMw meer geld zou ontvangen en beschikbaar zou stellen voor onderzoek op 

het gebied tabaksontmoediging. Er zou bovendien meer afstemming en coördinatie moeten 

plaatsvinden over de prioriteiten van de financiers, die nu niet altijd duidelijk zijn. Op dit moment 

moet je nog ‘shoppen’ bij de verschillende financiers, waardoor het onderzoek te gefragmenteerd 

blijft. Ook werd gewezen op de voordelen van een ‘dedicated’ budget voor onderzoek op het gebied 

van tabaksontmoedigings(beleid), zoals bijvoorbeeld in Florida en California bestaat.  
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In Engeland (UK Centre for Tobacco and Alcohol Studies (UKCTAS)) en Canada (McDonald et al., 

2009) zijn positieve ervaringen opgedaan met het versterken van de nationale onderzoekscapaciteit 

rondom tabak in gespecialiseerde onderzoeksconsortia.  

 

Proces tot dusverre 

ANR voerde enkele verkennende gesprekken met fondsen die partner zijn van ANR, VWS, ZonMw en 

onderzoekers over de manier waarop de onderzoeksagenda zou kunnen worden gerealiseerd. Er was 

overeenstemming dat het tabaksonderzoek in Nederland een nieuwe impuls mag krijgen, zodat de 

resultaten uit wetenschappelijk onderzoek sneller en beter bijdragen aan het 

tabaksontmoedigingsbeleid in het algemeen en de  Rookvrije Generatie in het bijzonder. Duidelijk 

werd ook dat wetenschappelijk onderzoek beter afgestemd moet worden op behoeften uit praktijk 

en beleid en dat er meer samenwerking en afstemming nodig is tussen de onderzoeksinstituten die 

zich in Nederland bezig houden met tabaksonderzoek.  

Op 10 februari 2017 werd tijdens het congres van het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek 

(NNvT) een paneldiscussie georganiseerd met deskundigen uit wetenschap, beleid, financiering en 

praktijk over de concrete implementatie van de onderzoeksagenda (zie bijlage 3 voor de lijst van 

deelnemers paneldiscussie NNvT 2017). Er was steun voor het idee van het ontwikkelen van 

onderzoeksnetwerken rondom onderzoeksprioriteiten op het gebied van tabaksonderzoek. 

In de maanden maart – juni 2017 voerde ANR nadere verkennende gesprekken met een aantal 

fondsen die partner zijn van ANR. Waaronder KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, het 

Longfonds, Alzheimer Nederland, de Hersenstichting, de Trombosestichting, het Diabetesfonds en 

het Tuberculosefonds. Allen steunen het initiatief (een aantal ook in financiële zin) tot een 

gezamenlijke financiering van een subsidiecall gericht op de 4 maatschappelijk relevante 

onderzoeksprioriteiten van de onderzoeksagenda tabaksontmoediging met een bijbehorende 

structuur die zich richt op samenwerking, kennisvermeerdering die aansluit op beleid en praktijk, 

zoals beschreven in de doelstellingen van de onderzoeksagenda. 

  

Inspirerend voorbeeld 

 

Een inspirerend voorbeeld kan het Engelse model zijn van het ‘UK Centre for Tobacco and Alcohol 

Studies’. Kern van het Engelse model is samenwerking van onderzoeksgroepen rondom 

onderzoeksprioriteiten binnen tabaksontmoediging en nauwere samenwerking van onderzoek met 

beleidsmakers en praktijk. Het heeft geresulteerd in een wetenschappelijke onderbouwing voor 

beleidsmaatregelen zoals de ‘point of sale display ban’ en ‘plain packs’ en een wetenschappelijk 

fundament voor het succesvolle stoppen met roken netwerk in de UK. Het realiseren van een 

soortgelijk netwerk in Nederland is mogelijk nog een brug te ver, maar met deze kennissynthese en 

onderzoeksagenda tabaksontmoediging kunnen belangrijke stappen worden gezet.  
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Vervolgproces implementatie 

ZonMW, het Ministerie van VWS en de gezondheidsfondsen zijn het eens dat een subsidieoproep 

gedragen door verschillende financiers kan bijdragen aan de gestelde doelstellingen van deze 

kennissynthese en onderzoeksagenda tabaksontmoediging. Duurzaam, maatschappelijk relevant 

tabaksonderzoek dat aansluit op beleid en praktijk kan mogelijk gemaakt worden door een goed 

gestructureerd tabaksonderzoeksnetwerk. Aansluitende financieringsvoorwaarden staan hierbij ten 

dienste van de haalbaarheid van deze doelstellingen. Sinds het opstellen van deze onderzoeksagenda 

(juni 2017) zijn de samenwerkende partijen in de onderzoeksagenda in gesprek over het opstellen 

van een gezamenlijke subsidieoproep.  
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Bijlages 
 

Bijlage 1: De Delphi-studie 

 

Eerste ronde 

De vragenlijst voor de eerste ronde van de Delphi-studie werd uitgestuurd in augustus 2015. In de 

vragenlijst werd de volgende open vraag gesteld: “In Nederland wordt onderzoek gedaan naar veel 

verschillende onderwerpen op het gebied van roken, tabak en nicotine. Welke onderwerpen zijn naar 

uw mening belangrijk om de komende jaren onderzoek naar te doen?” Hierbij werd de volgende 

toelichting gegeven: “U kunt denken aan de hele range van (pre-) klinisch onderzoek, beleids- en 

epidemiologisch onderzoek. U hoeft nu nog geen prioritering te maken. Noem gewoon zoveel 

mogelijk belangrijke onderzoeksonderwerpen. Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.” Het was ook 

mogelijk om de vragenlijst in te leveren zonder onderwerpen in te vullen. Dit was bedoeld voor 

experts die het lastig vonden om zelf onderwerpen te bedenken, maar wel graag hun mening wilden 

geven op basis van een gestructureerde lijst van onderwerpen tijdens de volgende rondes van de 

Delphi-studie. 

 

Voor de analyse van de eerste ronde werden de antwoorden van onderzoekers, maatschappelijke 

partijen en financiers samengenomen. Vervolgens werden op basis van deze 413 antwoorden 58 

categorieën ontwikkeld van onderzoeksonderwerpen die minimaal twee keer genoemd waren. 

Vervolgens werden de antwoorden nogmaals gecodeerd op basis van de definitieve lijst met 

categorieën. Tevens werd gecontroleerd of er nog antwoorden overbleven die minimaal twee keer 

genoemd waren en in een nieuwe categorie konden worden ondergebracht. De overeenkomst 

tussen de twee sets coderingen was voldoende (Cronbach’s Alpha = 0.68). Niet overeenkomende 

coderingen werden besproken en opnieuw gecategoriseerd. Categorieën die slechts twee keer 

genoemd waren, werden niet meegenomen in de definitieve lijst. Uiteindelijk bleven er 51 

categorieën over, die tussen de drie en 19 keer genoemd werden door experts tijdens de eerste 

ronde. 

 

De eerste ronde leverden twee van de 53 onderzoekers, vijf van de 33 maatschappelijke partijen en 

drie van de zes financiers de vragenlijst in zonder onderwerpen in te vullen. De respondenten die wel 

onderwerpen invulden, vulden gemiddeld 5,0 onderwerpen per persoon in (standaarddeviatie 2,8). 

Na categorisering van deze onderwerpen, bleef een lijst van 51 categorieën over. Tabel 1 laat in de 

eerste kolom zien hoe vaak deze onderwerpen genoemd werden door experts tijdens de eerste 

ronde. 

 

Tweede ronde 

De uitnodiging voor de tweede vragenlijst werd in november 2015 verstuurd. In de vragenlijst werd 

experts gevraagd in hoeverre zij de 51 onderwerpen van de eerste ronde belangrijk vinden om te 

onderzoeken in de komende jaren. Experts konden deze vraag per onderwerp beantwoorden op een 

schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot 7 (zeer belangrijk). Voor elk onderwerp waarbij experts aangaven 

deze (zeer) belangrijk te vinden (score 6 of 7), werd vervolgens gevraagd waarom zij het onderwerp 

belangrijk vinden. Antwoordcategorieën waren: (1) omdat het onderwerp maatschappelijk relevant 

is, (2) omdat het onderwerp theoretisch interessant is, (3) omdat er nog onvoldoende bekend is over 
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dit onderwerp, (4) omdat er nog onvoldoende onderzoek uit Nederland is over dit onderwerp, (5) 

omdat de kennis die we hebben over dit onderwerp gedateerd is, (6) omdat het onderzoek dat tot nu 

toe gedaan is onvoldoende kwaliteit heeft, (7) omdat er veel tegenstrijdige resultaten over dit 

onderwerp zijn gevonden, of (8) om een andere reden, namelijk … (met een open antwoordveld). 

Experts konden bij deze waarom-vraag meerdere antwoorden aanvinken. 

 

De analyse van de tweede ronde werd apart gedaan voor de antwoorden van de onderzoekers, de 

maatschappelijke partijen en de financiers. Voor alle 51 onderwerpen werd de mediaan berekend 

van de vraag in hoeverre experts de onderwerpen belangrijk vinden om te onderzoeken in de 

komende jaren. De mediaan is het middelste antwoord van een reeks antwoorden (het 50e 

percentiel), waarbij de ene helft van de antwoorden onder de mediaan ligt en de andere helft van de 

antwoorden boven de mediaan. Daarnaast werd voor alle onderwerpen de interkwartieldeviatie 

(IQD) berekend. Dit is het absolute verschil tussen het 25e en 75e kwartiel van de antwoorden, 

waarbij lagere waarden aangeven dat er meer consensus is tussen de experts. Bij een 

zevenpuntsschaal kan een IQD van één of lager gezien worden als goede consensus en dit betekent 

dat meer dan de helft van de antwoorden binnen één punt op de schaal vallen (Linstone & Turoff, 

1975).  

 

Tijdens de tweede ronde werd door de onderzoekers consensus bereikt over het belang van vijf 

onderwerpen, waarbij twee van die onderwerpen als belangrijk werden gezien (Tabel 1). Dit waren 

de onderwerpen ‘interventies om meeroken te voorkomen’ (mediaan 6,0) en ‘interventies om te 

voorkomen dat jongeren beginnen met roken’ (mediaan 6,0). 

 

Door de maatschappelijke partijen werd consensus bereikt over het belang van vijf onderwerpen, 

waarbij twee van die onderwerpen als belangrijk werden gezien. Dit waren de onderwerpen 

‘interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken’ (mediaan 7,0) en ‘e-sigaret als 

gateway (opstapje) naar het roken van tabak door jongeren’ (mediaan 6,0). 

 

Door de financiers werd consensus bereikt over het belang van negen onderwerpen, waarbij zes van 

die onderwerpen als belangrijk werden gezien. Dit waren de onderwerpen 'determinanten van 

beginnen met roken' (mediaan 6,00), 'interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met 

roken' (mediaan 7,00), ‘intergenerationele overdracht van roken (kinderen gaan roken omdat ouders 

roken)' (mediaan 6,00), 'monitoring van rookgedrag in de populatie' (mediaan 7,00), 'monitoring van 

rookgedrag onder jongeren' (mediaan 7,00) en 'monitoring van roken onder zwangere vrouwen' 

(mediaan 7,00). 

 

Derde ronde 

De uitnodiging voor de derde vragenlijst werd in december 2015 verstuurd. In deze vragenlijst kregen 

experts de onderzoeksonderwerpen voorgelegd waarover in hun groep nog geen consensus was 

bereikt tijdens de tweede ronde. De onderzoekers kregen om deze reden 46 onderwerpen 

voorgelegd, de maatschappelijke partijen ook 46 onderwerpen en de financiers 42 onderwerpen. 

Experts konden weer aangeven in hoeverre zij de onderwerpen belangrijk vinden om te onderzoeken 

in de komende jaren op een schaal van 1 (zeer onbelangrijk) tot 7 (zeer belangrijk). Dit keer kregen ze 

ook te zien wat hun groep tijdens de vorige ronde geantwoord heeft door middel van het weergeven 

van de mediaan en een staafdiagram met de antwoorden. Ook werd met percentages in de tekst 
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weergegeven waarom het onderwerp belangrijk werd gevonden. Hierbij werden de aantallen van 

alle drie de groepen meegenomen. Een illustratie hiervan is weergegeven in Figuur 1. De waarom-

vraag werd tijdens deze ronde niet nogmaals gesteld. 

 

De analyse van de derde ronde werd weer apart gedaan voor de drie groepen. De mediaan en IQD 

werd voor elk onderwerp berekend. Onderwerpen met een IQD van één of lager en een mediaan van 

zes of hoger werden beschouwd als onderwerpen waarover consensus is dat deze belangrijk zijn om 

te onderzoeken in de komende jaren. 

 

Door de onderzoekers werd tijdens de derde ronde consensus bereikt over het belang van 18 

onderwerpen (Tabel 2). Tien van deze onderwerpen werden als belangrijk gezien. Dit waren de 

onderwerpen ‘e-health en m-health interventies voor stoppen met roken’ (mediaan 6,00), ‘e-

sigaretten als hulpmiddel bij het stoppen met roken’ (mediaan 6,00), ‘effectiviteit van interventies 

voor stoppen met roken bij jongeren’ (mediaan 6,00), ‘rol van sociale omgeving bij roken’ (mediaan 

6,00), ‘determinanten van stoppen met roken’ (mediaan 6,00), ‘terugval en interventies om terugval 

te voorkomen’ (mediaan 6,00), ‘verbeteren van bereik en gebruik van effectieve interventies’ 

(mediaan 7,00), ‘werkzame elementen van interventies voor stoppen met roken’ (mediaan 6,00), 

‘effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij lage sociaaleconomische groepen’ (mediaan 

6,00) en ‘effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij zwangere vrouwen’ (mediaan 

6,00). 

 

Door de maatschappelijke partijen werd consensus bereikt over het belang van vijf onderwerpen, 

waarbij vier van deze onderwerpen als belangrijk werden gezien. Dit waren de onderwerpen ‘e-

health en m-health interventies voor stoppen met roken’ (mediaan 6,00), ‘effect van (stoppen met) 

roken op (prognose van) ziektes’ (mediaan 6,00), ‘verbeteren van bereik en gebruik van effectieve 

interventies’ (mediaan 6,00) en ‘politieke determinanten van effectief tabaksbeleid’ (mediaan 6,00). 

 

De financiers bereikten tijdens de derde ronde consensus over het belang van elf onderwerpen, 

waarvan vier als belangrijk werden gezien. Dit waren de onderwerpen ‘interventies om meeroken te 

voorkomen’ (mediaan 6,00), ‘effectiviteit plain packaging van tabak’ (mediaan 6,50), ‘effectiviteit van 

interventies voor stoppen met roken bij jongeren’ (mediaan 6,50), ‘e-sigaret als gateway (opstapje) 

naar het roken van tabak door jongeren’ (mediaan 6,00). 

 

In totaal werd er tijdens de tweede en derde ronde van de Delphi-studie voor 21 onderwerpen 

consensus bereikt dat deze belangrijk zijn om te onderzoeken onder één of meerdere doelgroepen 

(Tabel 3). Het onderwerp ‘interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken’ werd als 

enige van deze onderwerpen belangrijk gevonden door de onderzoekers (mediaan 6,00), 

maatschappelijke partijen (mediaan 7,00) en de financiers (mediaan 7,00). Maatschappelijke partijen 

en financiers gaven dit onderwerp de hoogste score qua belang om te onderzoeken. Financiers 

vonden daarnaast monitoring van rookgedrag in de populatie, onder jongeren en onder zwangere 

vrouwen zeer belangrijk (mediaan 7,00). De onderzoekers vonden het onderwerp ‘verbeteren van 

bereik en gebruik van effectieve interventies’ het belangrijkst (mediaan 7,00). 



 

39  
 

 

 

 

  

Figuur 1: Screenshot van een deel van de vragenlijst voor onderzoekers van de derde ronde 
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Tabel 1: Resultaten Delphi-studie eerste en tweede vragenlijst. 
 Eerste vragenlijst                     Tweede vragenlijst                    . 

 TOTALE GROEP 

(n=92) 

ONDERZOEKERS (n=45) MAATSCHAPPELIJKE PARTIJEN (n=28) FINANCIERS (n=5) 

 Aantal keren 

genoemd 

Mediaan IQD Mediaan IQD Mediaan IQD 

Gezondheidseffecten van meeroken (binnen en buiten) en van 

derdehandsrook (stoffen die op oppervlakten achterblijven) 

4 5,00 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 

Interventies om meeroken te voorkomen 8 6,00 1,00 5,50 1,00 6,00 2,50 

Effectiviteit van rookvrije buitenomgevingen voor tabaksontmoediging 4 5,00 2,00 6,00 2,00 6,00 2,00 

Effectiviteit waarschuwingen op sigarettenpakjes 4 5,00 2,00 5,00 2,00 6,00 3,00 

Effectiviteit plain packaging van tabak 4 5,00 2,00 5,50 2,00 6,00 2,00 

Effectiviteit accijnsverhogingen op tabak 5 5,00 2,50 6,00 3,00 5,00 2,00 

Effectiviteit van (massamediale) campagnes 4 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 2,00 

E-health en m-health interventies voor stoppen met roken 8 6,00 2,00 6,00 1,75 5,00 1,50 

Effectiviteit van gedragsmatige interventies bij stoppen met roken 7 6,00 1,50 5,50 2,50 5,00 2,00 

Veiligheid en effectiviteit van nicotinevervangers (ook tijdens de 

zwangerschap en na ziekenhuisontslag) 

7 5,00 2,00 5,00 3,00 4,00 1,50 

E-sigaretten als hulpmiddel bij het stoppen met roken 4 6,00 1,50 5,00 3,00 5,00 1,50 

Genetische aspecten van tabaksverslaving 5 4,00 1,50 4,00 3,00 4,00 1,50 

Neurocognitieve processen en roken 11 5,00 2,50 4,00 2,00 4,00 1,50 

Effect van (stoppen met) roken op (prognose van) ziektes 13 5,00 2,00 5,50 2,00 5,00 2,00 

Effect van roken op stemmingsproblemen en psychische aandoeningen 5 5,00 1,50 5,00 3,00 4,00 2,00 

Determinanten van beginnen met roken 6 5,00 3,00 6,00 2,00 6,00 0,50 

Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken 17 6,00 1,00 7,00 1,00 7,00 1,00 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij jongeren 6 6,00 2,00 6,00 1,75 6,00 2,00 

Rol van sociale omgeving bij roken 9 5,00 1,50 5,00 1,00 7,00 2,50 

Intergenerationele overdracht van roken (kinderen gaan roken omdat 

ouders roken) 

3 5,00 1,00 5,00 1,75 6,00 1,00 

Effectiviteit van een geïntegreerde aanpak (tabakspreventie combineren 

met andere gedragingen of verslavingen) 

4 5,00 1,00 5,00 2,00 4,00 4,00 

Determinanten van stoppen met roken 3 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 4,00 

Terugval en interventies om terugval te voorkomen 8 6,00 2,00 6,00 1,75 5,00 2,00 

Rol van artsen en andere hulpverleners bij stoppen met roken 8 5,00 2,50 6,00 1,75 5,00 2,50 

Verbeteren van bereik en gebruik van effectieve interventies 19 6,00 2,00 6,00 1,75 5,00 1,50 

Ontwikkeling en effectiviteit van nieuwe stoppen-met-rokeninterventies 

of -behandelingen 

14 6,00 2,00 4,50 2,75 4,00 2,50 

Werkzame elementen van interventies voor stoppen met roken 3 6,00 2,00 5,00 2,00 4,00 1,50 

Effectiviteit van vergoeding van stopondersteuning 3 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 1,50 

Implementatie van rookverboden in de zorg 3 5,00 2,00 5,00 3,00 4,00 2,00 

(Determinanten van) draagvlak voor tabaksbeleid 3 5,00 2,00 5,00 2,00 4,00 4,00 

Politieke determinanten van effectief tabaksbeleid 6 5,00 2,00 6,00 2,00 5,00 3,50 

Kosteneffectiviteit van tabaksbeleid en interventies 6 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 1,00 

Kosten-baten van roken en tabaksbeleid in de samenleving 5 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 1,50 

Onderzoeken van endgame scenario's (strategieën om het tabaksgebruik 

volledig te stoppen) 

5 4,00 2,00 5,50 2,00 4,00 1,00 
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Gezondheidseffecten van gebruik van e-sigaretten 5 6,00 2,00 5,50 1,75 5,00 1,50 

E-sigaret als gateway (opstapje) naar het roken van tabak door jongeren 4 5,00 2,00 6,00 1,00 6,00 1,50 

Populatie-effecten van e-sigaretten 3 5,00 2,00 5,00 1,75 5,00 1,00 

Strategieën voor harm reduction (schadebeperking), bijvoorbeeld gebruik 

van e-sigaretten i.p.v. roken 

4 5,00 2,00 5,00 1,00 5,00 2,50 

Sociaaleconomische verschillen in roken 8 4,00 2,50 4,00 2,00 5,00 3,50 

Culturele/etnische verschillen in roken 3 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 3,50 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij lage 

sociaaleconomische groepen 

4 6,00 2,00 5,50 2,00 6,00 2,00 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij zwangere 

vrouwen 

3 6,00 3,00 6,00 2,00 6,00 2,00 

Onderzoek naar hardcore roken (rokers die niet gemotiveerd zijn om te 

stoppen) 

3 5,00 2,00 4,00 3,50 4,00 2,50 

Clustering van roken met andere gedragingen of verslavingen 4 5,00 2,00 4,00 3,50 4,00 3,50 

Monitoring van rookgedrag in de populatie 9 5,00 2,00 5,00 3,00 7,00 1,00 

Monitoring van rookgedrag onder jongeren 5 5,00 2,00 6,00 2,75 7,00 1,00 

Monitoring van roken onder zwangere vrouwen 5 5,00 2,00 5,50 2,00 7,00 1,00 

Denormalisering van roken in de samenleving 5 5,00 2,00 6,00 3,00 7,00 4,50 

Onderzoek naar het kennisniveau over effecten van roken 4 4,00 1,00 5,00 2,00 6,00 3,00 

Onderzoek naar lobby en tactieken van tabaksindustrie 7 5,00 2,00 6,00 1,75 5,00 2,50 

Onderzoek naar (samenstelling van) bestaande en nieuwe tabaksproducten 4 5,00 1,50 5,00 1,75 6,00 1,50 

vetgedrukt geeft aan dat er binnen de betreffende groep consensus is over het belang van het onderwerp (IQD≤1) 

vetgedrukt en onderstreept geeft aan dat er binnen de betreffende groep consensus is dat het onderwerp belangrijk is om te onderzoeken (IQD≤1 en mediaan≥6) 
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Tabel 2: Resultaten Delphi-studie derde vragenlijst. 
                     Derde vragenlijst                    . 

 ONDERZOEKERS (n=37) MAATSCHAPPELIJKE 

PARTIJEN (n=22) 

FINANCIERS (n=4) 

 Mediaan IQD Mediaan IQD Mediaan IQD 

Gezondheidseffecten van meeroken (binnen en buiten) en van derdehandsrook (stoffen die op oppervlakten achterblijven) 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 1,50 

Interventies om meeroken te voorkomen - - - - 6,00 0,75 

Effectiviteit van rookvrije buitenomgevingen voor tabaksontmoediging 5,00 1,00 6,00 1,25 5,50 1,75 

Effectiviteit waarschuwingen op sigarettenpakjes 5,00 1,50 5,00 1,00 5,50 1,75 

Effectiviteit plain packaging van tabak 5,00 1,50 5,00 2,00 6,50 1,00 

Effectiviteit accijnsverhogingen op tabak 5,00 1,00 6,00 3,00 6,00 2,00 

Effectiviteit van (massamediale) campagnes 5,00 2,00 5,00 2,00 4,50 1,00 

E-health en m-health interventies voor stoppen met roken 6,00 1,00 6,00 1,00 5,50 2,50 

Effectiviteit van gedragsmatige interventies bij stoppen met roken 6,00 2,00 5,50 2,25 5,50 2,50 

Veiligheid en effectiviteit van nicotinevervangers (ook tijdens de zwangerschap en na ziekenhuisontslag) 5,00 1,00 5,00 3,00 4,00 2,25 

E-sigaretten als hulpmiddel bij het stoppen met roken 6,00 1,00 5,00 2,25 5,00 0,75 

Genetische aspecten van tabaksverslaving 4,00 2,00 4,00 1,25 5,00 2,00 

Neurocognitieve processen en roken 5,00 2,00 4,00 3,00 4,50 1,00 

Effect van (stoppen met) roken op (prognose van) ziektes 5,00 1,75 6,00 1,00 5,00 0,75 

Effect van roken op stemmingsproblemen en psychische aandoeningen 5,00 1,00 5,00 2,25 4,00 2,25 

Determinanten van beginnen met roken 6,00 2,00 6,00 2,00 - - 

Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken - - - - - - 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij jongeren 6,00 1,00 6,00 1,25 6,50 1,00 

Rol van sociale omgeving bij roken 6,00 1,00 - - 6,50 1,75 

Intergenerationele overdracht van roken (kinderen gaan roken omdat ouders roken) - - 5,00 2,00 - - 

Effectiviteit van een geïntegreerde aanpak (tabakspreventie combineren met andere gedragingen of verslavingen) - - 5,00 2,00 5,00 2,25 

Determinanten van stoppen met roken 6,00 1,00 5,00 2,00 4,50 2,50 

Terugval en interventies om terugval te voorkomen 6,00 1,00 6,00 1,25 4,50 2,50 

Rol van artsen en andere hulpverleners bij stoppen met roken 5,00 2,00 6,00 1,25 5,50 2,50 

Verbeteren van bereik en gebruik van effectieve interventies 7,00 1,00 6,00 1,00 5,00 1,50 

Ontwikkeling en effectiviteit van nieuwe stoppen-met-rokeninterventies of -behandelingen 5,00 1,00 4,00 2,00 4,50 2,50 

Werkzame elementen van interventies voor stoppen met roken 6,00 1,00 5,00 2,00 4,50 1,75 

Effectiviteit van vergoeding van stopondersteuning 5,00 2,00 5,00 2,00 5,50 2,50 

Implementatie van rookverboden in de zorg 4,00 1,75 5,00 2,25 4,00 0,75 

(Determinanten van) draagvlak voor tabaksbeleid 5,00 1,00 5,00 2,00 6,00 2,25 

Politieke determinanten van effectief tabaksbeleid 6,00 1,75 6,00 1,00 5,00 2,25 

Kosteneffectiviteit van tabaksbeleid en interventies 5,00 2,00 5,00 2,00 - - 

Kosten-baten van roken en tabaksbeleid in de samenleving 5,00 2,00 5,00 2,00 5,00 0,75 

Onderzoeken van endgame scenario's (strategieën om het tabaksgebruik volledig te stoppen) 4,00 1,50 6,00 2,00 - - 

Gezondheidseffecten van gebruik van e-sigaretten 5,00 1,50 5,00 2,00 5,00 1,50 

E-sigaret als gateway (opstapje) naar het roken van tabak door jongeren 6,00 2,00 - - 6,00 0,00 

Populatie-effecten van e-sigaretten 5,00 1,00 4,00 1,25 - - 

Strategieën voor harm reduction (schadebeperking), bijvoorbeeld gebruik van e-sigaretten i.p.v. roken 5,00 2,00 - - 5,00 1,50 

Sociaaleconomische verschillen in roken 5,00 2,00 4,00 2,00 5,00 2,00 

Culturele/etnische verschillen in roken 4,00 1,00 4,00 2,00 5,00 2,00 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij lage sociaaleconomische groepen 6,00 1,00 6,00 2,25 6,00 3,00 
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Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij zwangere vrouwen 6,00 1,00 5,50 3,00 5,50 2,50 

Onderzoek naar hardcore roken (rokers die niet gemotiveerd zijn om te stoppen) 5,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,25 

Clustering van roken met andere gedragingen of verslavingen 5,00 2,00 4,00 2,00 4,00 1,50 

Monitoring van rookgedrag in de populatie 5,00 1,75 5,00 2,25 - - 

Monitoring van rookgedrag onder jongeren 6,00 1,75 6,00 2,00 - - 

Monitoring van roken onder zwangere vrouwen 5,00 2,00 5,50 2,00 - - 

Denormalisering van roken in de samenleving 5,00 2,00 7,00 2,00 6,00 2,75 

Onderzoek naar het kennisniveau over effecten van roken - - 5,00 2,25 5,50 3,00 

Onderzoek naar lobby en tactieken van tabaksindustrie 5,00 2,00 5,00 2,00 5,50 1,75 

Onderzoek naar (samenstelling van) bestaande en nieuwe tabaksproducten 4,00 1,75 4,00 1,25 5,50 1,00 

vetgedrukt geeft aan dat er binnen de betreffende groep consensus is over het belang van het onderwerp (IQD≤1) 

vetgedrukt en onderstreept geeft aan dat er binnen de betreffende groep consensus is dat het onderwerp belangrijk is om te onderzoeken (IQD≤1 en mediaan≥6) 
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Tabel 3: Overzicht van onderwerpen met consensus dat het onderwerp belangrijk is om te onderzoeken (tweede en derde vragenlijst). 
 ONDERZOEKERS MAATSCHAPPELIJKE 

PARTIJEN 

FINANCIERS 

 Mediaan IQD Mediaan IQD Mediaan IQD 

 O O MP MP F F 

 M IQD M IQD M IQD 

Interventies om meeroken te voorkomen 6,00 1,00 5,50 1,00 6,00 0,75 

Effectiviteit plain packaging van tabak 5,00 1,50 5,00 2,00 6,50 1,00 

E-health en m-health interventies voor stoppen met roken 6,00 1,00 6,00 1,00 5,50 2,50 

E-sigaretten als hulpmiddel bij het stoppen met roken 6,00 1,00 5,00 2,25 5,00 0,75 

Effect van (stoppen met) roken op (prognose van) ziektes 5,00 1,75 6,00 1,00 5,00 0,75 

Determinanten van beginnen met roken 6,00 2,00 6,00 2,00 6,00 0,50 

Interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken 6,00 1,00 7,00 1,00 7,00 1,00 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij jongeren 6,00 1,00 6,00 1,25 6,50 1,00 

Rol van sociale omgeving bij roken 6,00 1,00 5,00 1,00 6,50 1,75 

Intergenerationele overdracht van roken (kinderen gaan roken omdat ouders roken) 5,00 1,00 5,00 2,00 6,00 1,00 

Determinanten van stoppen met roken 6,00 1,00 5,00 2,00 4,50 2,50 

Terugval en interventies om terugval te voorkomen 6,00 1,00 6,00 1,25 4,50 2,50 

Verbeteren van bereik en gebruik van effectieve interventies 7,00 1,00 6,00 1,00 5,00 1,50 

Werkzame elementen van interventies voor stoppen met roken 6,00 1,00 5,00 2,00 4,50 1,75 

Politieke determinanten van effectief tabaksbeleid 6,00 1,75 6,00 1,00 5,00 2,25 

E-sigaret als gateway (opstapje) naar het roken van tabak door jongeren 6,00 2,00 6,00 1,00 6,00 0,00 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij lage sociaaleconomische groepen 6,00 1,00 6,00 2,25 6,00 3,00 

Effectiviteit van interventies voor stoppen met roken bij zwangere vrouwen 6,00 1,00 5,50 3,00 5,50 2,50 

Monitoring van rookgedrag in de populatie 5,00 1,75 5,00 2,25 7,00 1,00 

Monitoring van rookgedrag onder jongeren 6,00 1,75 6,00 2,00 7,00 1,00 

Monitoring van roken onder zwangere vrouwen 5,00 2,00 5,50 2,00 7,00 1,00 

gearceerd geeft aan dat er binnen de betreffende groep consensus is dat het onderwerp belangrijk is om te onderzoeken (IQD≤1 en mediaan=6-6,5) 

donker gearceerd geeft aan dat dit onderwerp binnen de betreffende groep het belangrijkst wordt gevonden om te onderzoeken (IQD≤1 en mediaan=7) 
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Bijlage 3: lijst met experts die deelnamen aan de paneldiscussie 10 februari 2017 
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