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WERELDWIJD 

Bijna éen miljard rokers in de 
wereld 

1op de 7 rookt dagelijks 

Toename van 
wereldbevolking=toename 
rokers

Aantal wereldburgers is bijna 
verdubbeld de laatste 60 jaar 
naar 7miljard.

WHO GLOBAL REPORT ON TRENDS IN PREVALENTIE OF TABACCO USE 2000-2025 455 /



In 2021, 
in de Belgische bevolking

20%

7%
73%

actieve rokers

sporadische rokers

niet rokers

Bron: Stichting tegen kanker 
STICHTING TEGEN KANKER, PREVALENTIE  2021 456 /



report5covid-19 van Sciensano.







Jongeren tussen 15 en 19 jaar 

JONGENS: 16% rookt 

10% dagelijks 

1% zware roker

MEISJES: 7% rookt

6% dagelijks

 Verslaving:

Roken voor 16 Jaar :1 op 5 wordt verslaafd 

Roken tss 16 en 18 jaar : 50 % wordt verslaafd

Roken tss 18 en 22 jaar:1 op 5 wordt verslaafd

Alle rokers zijn voor 22-jarige leeftijd begonnen 

STICHTING TEGEN KANKER  2021 460 /





De sigaret bevat meer dan 4000 
chemische bestanddelen 
Bron: smartstop 2018
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Toxische stoffen 

bereiken alle

organen via 

bloedbanen 

Respiratoir 

systeem 



In utero:verminderde longgroei en 
ontwikkeling 

Verlamming van cilia 

Mucushypersecretie door slijmbekercellen

Inflammatoire reactie in luchtwegen en 
longblaasjes ✑ small airway disease 

Afbraak elastisch steunkader van 
longblaasjes ✑ emfyseem

Onstaan van DNA- en moleculaire 
veranderingen ✑ (long)kanker

Pathofysiologie van 
roken in het 
ademhalingsstelsel 

VAN MEERBEECK 2021 465 /



Stoppen en er nooit meer aan 
beginnen….
(Körperwelten 2005)

Körperwelten 2005
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•50% van de personen die roken sterven 

aan een ziekte die een gevolg is van dit 

roken.
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 1 u waterpijp roken is gelijk 

aan 100 à 200 keer het 

volume van de 

geïnhaleerde rook van één 

sigaret 

 Hoge waarden van CO, 

toxische bestanddelen, 

zware metalen en 

chemicaliën

 WHO 2005

Waterpijp-Shisha -

Nagrile



Co-inhalatie bij waterpijp

COBB.CO ET AL  NRT2011 472 /





E-sigaret

Verdamping in plaats van een verbranding
Minder schadelijk dan “tabak”sigaret
maar niet onschadelijk

aldehydes,benzoldehydes: na verhitting ,geeft het irritatie van de mond, keel
en bovenste luchtwegen (pubmed, BMJ thorax 2016)

problemen met oververhitting, gevaar ontploffing vnl. bij toestellen zonder tempertuurbegrenzer



E-sigaret





 Propyleenglycol: 

irritatie van keel/luchtwegen (laattijdige gevolgen?)

‘throathit’

 Glycerol:

Uitlokken voorstadia van kanker in luchtwegen 

(dierproeven)

 Nicotine:

Zeer verslavende stof

(Niet?) Kankerverwekkend

Toxische huidreacties (op e-vloeistof)

Risico op vergiftiging: 

dodelijke dosis : volwassen 30-60mg

kinderen vanaf 10 mg

E-sigaret 
Effecten op lichaam /omgeving



 Niet toegestaan in e-
liquids en e-sigaretten 

 Additieven die de schijn 
kunnen wekken positief 
effect op de gezondheid te 
hebben bv. vitaminen

 Additieven die stimulerend 
werken bv. cafeïne

 Additieven om de rook te 
kleuren 

 Kankerverwekkende, 
mutagene stoffen (zonder 
verbranding) bv.CBD 

 Wetgeving additieven: 
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R Miech et al. N Engl J Med 2019;381:1490-1491.

Prevalence of Nicotine Vaping among Adolescents, 2017–2019.*









 EffiCiency and Safety of an eLectronic cigAreTte (ECLAT) as tobacco cigarettes 

substitute: a prospective 12-month randomized control design study. 

Caponnetto P  et al, PLoS One 2013 Jun 24;8(6): e66317

 Electronic cigarettes for smoking cessation: a randomised controlled trial. 

Bullen C, et al, Lancet 2013

 A Pragmatic Trial of E-Cigarettes, Incentives, and Drugs for Smoking Cessation.

Halpern et al, N Engl J Med 2018 Jun 14;378(24):2302-2310. 

 Nicotine patches used in combination with e-cigarettes (with and without nicotine) 

 for smoking cessation: a pragmatic, randomised trial.

Walker et al, Respiratory Lancet, 2019

 A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy.

Hajek  et al, N Engl J Med. 2019 Feb 14;380(7):629-637. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30699054


E-CIGARETTES FOR SMOKING CESSATION

E-CIGARETTES FOR SMOKING REDUCTION

BOYLE ET AL, COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS, 2014 486 /



HAYEK ET AL, NEJM 2019;380:629-37 
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REMAKS: 

• Among participants with 1-year abstinence, 80% (63 of 79) 

were using e-cigarettes at 52 weeks in the e-cigarette 

group and 9% (4 of 44) were using nicotine replacement in 

the nicotine-replacement group.

• Not blinded

• Effect NRT much lower than know effect (25% QR vs 10%)

• Longer use of product can influence QR

• 25% of patients randomized in E-cig group use E-cig 

without quitting



KULIK ET AL, AM J PREV MED , 2018; 54,4, 603-9 
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ERS, Madrid 2019

ERS MADRID, 2019 490 /



EVAL
I

Sinds april 2019 is er een 
brede waaier aan pulmonale 
ziektebeelden, toegeschreven 
aan het gebruik van e-sigaret.

Center for Disease
Control and Prevention

EVALI = e-cigarette or 
vaping product use 
associated lung injury

diagnose by exclusion

ethiologie en pathogenese 
ongekend

toevoeging van 
cannabinoiden en eigen 
mengsels van liquids

The Guardian, 13/9/2019

BBC, 12/11/2019
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 IQOS

 Philip Morris elektronische sigaret, heat not burn 

 Tabaksproduct, verkorte filtersigaret in apparaat 
geschoven

 Inhaleren van tabaksrook aan 350 °C

 Opname van nicotine : even snel, even veel 

 Kostprijs : 70€ apparaat 

6€ / 20 sticks 





 JUUL 
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 E-sigaret, product Philips Morris

 Navulpods , éénmalig gebruik, USB-opladen 

 Iin België: Grens is 20 mg/ml 

 Reklame sigaretten verboden dus naambekendheid via media 

 VS: populair bij jongeren via influencers, bekendheden 

 nu switch naar middel om van tabaksigaret af te komen 

 Kostprijs: starterspakket: 50 € (toestel, oplader en 4 pods) 

 4 pods :16€





voddo

wwww

www.erkendetabakologen.be 




