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Betreft: u kunt de schade door roken beperken!
Geachte mevrouw Bergkamp,
De pijlers van het Nederlandse tabaksbeleid zijn preventie en ontmoediging. Stoppen is
natuurlijk het beste, maar veel volwassen rokers doen dit niet. In Nederland zijn er naar
schatting 60.000 gebruikers van e-sigaretten. Velen van hen zijn door het gebruik van de
e-sigaret volledig gestopt met roken en hebben daarmee een forse gezondheidswinst geboekt.
Er bestaat immers zeer brede wetenschappelijke consensus dat het gebruik van e-sigaretten
aanzienlijk minder risicovol is (harm reduction) dan het gebruik van tabaksproducten waarbij
verbranding optreedt, met alle nadelige gevolgen van dien. Zo heeft Public Health England
onlangs herbevestigd dat e-sigaretten op zijn minst 95% minder schadelijk zijn dan sigaretten
en shag.
De beste optie voor rokers is te stoppen met roken, maar lang niet alle rokers kunnen of willen
dat. In onze dagelijkse praktijk zien we een toenemend aantal rokers die overstappen op
e-sigaretten. In het Verenigd Koninkrijk is 20% van de rokers inmiddels overgestapt. Het gaat
hier om ruim 3 miljoen mensen. Als we dat vertalen naar de Nederlandse situatie waar
momenteel nog 3 miljoen volwassenen roken, dan praten we over 600.000 mensen. Om dat
potentieel ook in Nederland te realiseren is het essentieel dat consumenten e-sigaretten kunnen
blijven zien in het winkelschap en daarover kunnen worden geïnformeerd.
Ik verwijs in dit kader graag naar het volgende citaat van het RIVM: “Tot nog toe verstrekken
overheidsorganisaties meestal alleen informatie over de beste optie om een bepaald risico te
voorkomen of te beperken, in dit geval door preventiemaatregelen en door advies om te stoppen
met roken. Dat is de beste optie vanuit gezondheidsperspectief, maar veel mensen lukt dat niet.
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Voor hen zou correcte en begrijpelijke informatie over harm reduction producten van belang
kunnen zijn”.
In de vigerende wet- en regelgeving worden e-sigaretten praktisch gelijk behandeld als sigaretten en
shag. Dat is onredelijk, onjuist en onverstandig. E-sigaretten moeten op een aantal punten apart
worden behandeld. Wat kunt u concreet doen?
1. De e-sigaretten moeten zichtbaar blijven in winkels. Er ligt een uitstalverbod voor deze producten
op tafel. U kunt bepleiten dat de rokers deze producten moeten kunnen blijven zien om een betere
keuze voor wat betreft hun gezondheid te kunnen maken. In de bijlage treft u de uitgebreide brief
die wij u hierover eind vorig jaar hebben gestuurd.
2. De roker moet daarnaast in onze winkels en webshops accuraat geïnformeerd kunnen worden
over het enorme verschil in risico van het gebruik van e-sigaretten in vergelijking met roken van shag
of sigaretten. Dit is nog niet toegestaan maar dat zou u wel kunnen bepleiten.
3. Ook kunt u bepleiten dat de overheid in haar publiekscommunicatie wijst op de e-sigaret als een
beter alternatief voor rokers die niet willen stoppen. In het VK communiceert de overheid al
proactief over dit thema.
U kunt de gezondheidsschade door roken in Nederland dus drastisch en snel beperken door
genoemde punten voor te stellen in de aanloop naar en tijdens het OA Preventie dat in mei 2018
plaats vindt.
In de bijlage treft u tevens de uitgebreide brief aan die wij u eind vorig jaar over dit onderwerp
hebben gestuurd.
Ik ben uiteraard graag bereid ons pleidooi in een nader gesprek toe te lichten en zal snel met u
contact opnemen voor het maken van een afspraak.
Met vriendelijke groet,
Emil J.N. ’t Hart

Voorzitter Elektronische Sigaretten Bond Nederland
emilthart@esigbond.nl
Tel.: 06 - 55707426
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