
 

 
Roken vlakbij kind is straks verboden 
 
Roken is voortaan taboe op scholen, zorginstellingen, de kinderopvang, sportclubs, in speeltuinen 
en bij kinderboerderijen en rookruimtes bij bedrijven verdwijnen. Maar wie wil stoppen, krijgt dat 
vergoed, staat in een concept van het zogenoemde preventieakkoord.  
 
Meeroken  
Meeroken of passief roken is het blootgesteld worden aan tabaksrook in de omgeving. De duizenden 
verschillende chemicaliën en meer dan 70 kankerverwekkende stoffen in tabaksrook zijn ongezond voor 
iedereen die het inademt, dus ook voor meerokers. 
 
Kinderen 
Kinderen zijn kwetsbaarder voor meeroken dan volwassenen, omdat ze nog in ontwikkeling zijn. 
Als kinderen opgroeien in een huis waar regelmatig binnen wordt gerookt, hebben ze meer kans op astma, 
oorontsteking, hoesten, benauwdheid en hersenvliesontsteking. De longen van kinderen die meeroken 
ontwikkelen minder goed dan van niet-meerokende kinderen.  Kinderen die vaak meeroken, beginnen later 
vaker zelf met roken. Bij jonge kinderen zorgt een rokerige omgeving voor een dubbel zo grote kans op 
wiegendood (plotseling overlijden).  
 
Maatregelen  
Er worden verschillende maatregelen getroffen tegen roken. Dat wordt veel duurder. Sigaretten gaan in de 
nabije toekomst minstens 10 euro per pakje kosten. Ook e-sigaretten, met én zonder nicotine, vallen straks 
onder het rookverbod. Wie in de zorg werkt, mag tijdens werktijd niet meer roken en evenmin „herkenbaar 
zijn als roker” . 

 
 

 
 
het taboe: iets waarover men niet 
praat of wat niet mag 
 
het concept: voorlopig ontwerp 
 
de preventie: het doelbewust 
proberen iets onaangenaams te 
voorkomen 
 
passief: niet handelend, daadloos, 
lijdend  
 
blootstellen aan: niet beschermen 
tegen iets bedreigends 
 
de chemicalie: scheikundige stof, 
gevaarlijke stof 
 
kwetsbaar: erg gevoelig, snel 
schade oplopend 
 
nabij: dichtbij in tijd of afstand 
 
de nicotine: giftige stof in tabak 
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Zelf roken  
De gemiddelde leeftijd waarop jongeren voor het eerst een sigaret opsteken is de afgelopen jaren significant 
gestegen. In 2015 zijn jongeren gemiddeld 1 jaar ouder als ze met roken gaan experimenteren dan in 2003 
(12,9 jaar versus 11,8 jaar). Onder leerlingen op de basisschool treffen we nauwelijks dagelijkse rokers aan.  
Na de overgang naar de middelbare school verandert dat beeld dramatisch. 1 op de 100 12 jarigen rookt 
dagelijks, bij dertienjarigen is dat al gestegen naar 6%, onder 14 jarigen 16%, onder 15 jarigen 28% en van 
alle 19 jarigen 42% dagelijks.  
 
Oorzaken 
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die kunnen verklaren waarom jongeren beginnen met roken:  
- gezinssamenstelling: er is een grotere kans dat jongeren met gescheiden ouders gaan roken 
- sociaal- economische status van ouders: hoe hoger die is, des te minder is de kans dat de jongere gaat 
roken 
- persoonlijke inkomen: jongeren die eigen geld hebben, roken vaker  
- het opleidingsniveau: hoe hoger de opleiding, hoe kleiner de kans dat hij of zij begint met roken 
- omgevingsfactoren: de kans dat een jongere gaat roken is groter als hij/ zij een rokende broer, zus, ouders 
of vrienden heeft 
- persoonlijke factoren: het vermogen om de sociale druk tot roken te weerstaan. Een jongere die spanning 
zoekt begint eerder met roken en een depressieve stemming speelt een rol bij blijvend rookgedrag.  
 
 

 

 
significant:van groot belang, in het 
oog vallend, betekenisvol 
 
versus: tegenover 
 
dramatisch: heel ernstig 
 
sociaal-economische status: plaats 
op de maatschappelijke ladder 
bepaald aan de hand van onder 
meer opleidingsniveau, beroep 
en/of inkomen 
 
de status: aanzien, stand, rang 
 
depressief:in een sombere 
stemming waardoor je nergens zin 
in hebt 
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