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NOTITIE
DERDEHANDS ROOK

• Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die
tijdens het roken neerdalen in de omgeving en
achterblijven nadat een roker klaar is met roken.
• Kinderen en baby’s lopen een groter risico derde
hands rook binnen te krijgen dan volwassenen.
• De precieze gezondheidsschade door derdehands
rook is nog niet bekend.
• Onderzoekers schatten dat 5 tot 60% van de
gezondheidsschade die wordt toegeschreven aan
meeroken, in werkelijkheid wordt veroorzaakt
door derdehands rook.
• Ook als iemand alleen maar buiten rookt, kan er
toch derdehands rook mee het huis in komen.
• Derdehands rook kan aanwezig zijn in ‘rookvrije’
hotelkamers, ‘rookvrije’ huurauto’s en zelfs op de
intensive care-afdeling voor pasgeboren baby’s.

WAT IS DERDEHANDS ROOK?
Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens
het roken neerdalen in de omgeving en achterblijven nadat
een roker klaar is met roken.1 Deze stoffen kunnen op een
later moment weer in de lucht terecht komen, waarna
men deze weer inademt. Iemand kan de stoffen ook via
de mond of huid binnenkrijgen door met derdehands rook
vervuilde objecten te eten of aan te raken.2
Derdehands rook verschilt van meeroken (tweedehands
rook). Bij meeroken krijg je tabaksrook binnen die
eerder door de roker is ingeademd (hoofdstroom) of
die rechtstreeks van de sigaret af komt (zijstroom).3
Derdehands rook ontstaat doordat deze twee stromen
tabaksrook neerdalen in de omgeving en op een later
moment weer opgenomen worden. Daar waar de
blootstelling aan tabaksrook bij meeroken relatief
kort en groot is, is de blootstelling bij derdehands
rook langdurig en van een lagere intensiteit.2 Omdat

tweedehands rook geleidelijk overgaat in derdehands rook,
is het soms lastig om binnen onderzoek het onderscheid
tussen de twee te bepalen.
Derdehands rook is wat je ruikt als je merkt dat iemand
gerookt heeft.4 In kamers waar veel gerookt wordt, zorgt
de derdehands rook ervoor dat de muren en meubels een
geelbruine kleur krijgen.
HOE KRIJG JE DERDEHANDS ROOK BINNEN?
Derdehands rook krijg je binnen door het in te ademen of
‘op te eten’. Ook kun je het via de huid binnenkrijgen door
dingen aan te raken die vervuild zijn met derdehands rook.
• Kinderen en baby’s lopen een groter risico derdehands
rook binnen te krijgen dan volwassenen. Kinderen kruipen
namelijk rond, zitten meer binnen, raken vaker dingen
aan en stoppen vaker dingen in hun mond.3 Zij krijgen
derdehands rook dan onder andere via het huisstof binnen,
omdat derdehands rook zich gemakkelijk hecht aan
huisstof.5 Onderzoekers schatten dat het gezondheidsrisico
van alle giftige stoffen in huisstof voor baby’s mogelijk wel
100 keer groter is dan voor volwassenen.2;6 Derdehands
rook draagt dus bij aan die giftige stoffen.
• Iemand merkt het niet altijd als hij of zij derdehands rook
binnenkrijgt. Derdehands rook kan namelijk ook aanwezig
zijn in ruimtes waar niet gerookt is. Rokers nemen het dan
mee aan hun kleding of handen.2
WELKE STOFFEN ZITTEN ER IN DERDEHANDS ROOK?
In derdehands rook zitten voor het grootste deel dezelfde
schadelijke stoffen als in de tabaksrook zelf. Naarmate
derdehands rook langer blijft ‘rondhangen’, reageert het met
andere stoffen in de omgeving. Hierdoor kunnen nieuwe,
veel schadelijkere stoffen ontstaan.
• De hoofdbestanddelen van derdehands rook zijn nicotine,
3-ethenylpyridine, fenol, cresol, naftaleen, formaldehyde
en tabak-specifieke nitrosamines. Daarnaast reageert
de nicotine met gassen uit de omgeving (ozon,
waterstofnitriet etc.), waardoor kankerverwekkende
nitrosamines ontstaan, zoals NNA, NNK en NNN.3

• De stoffen in derdehands rook zweven rond in de lucht en
hechten zich aan de aanwezige huisstof en de aanwezige
objecten. Met name in minder goed geventileerde ruimten
en in ruimten met veel meubels, hechten deze stoffen
zich relatief snel aan voorwerpen. Nicotine is een van de
stoffen in derdehands rook die zich het gemakkelijkst
hecht aan voorwerpen in de omgeving. Hierdoor ontstaan
er als het ware grote voorraden van nicotine die nog lang
nadat er niet meer gerookt wordt steeds een deel vrij
kunnen geven (zie kaders).2
HOE SCHADELIJK IS DERDEHANDS ROOK?
Uit onderzoek weten we welke stoffen er in derdehands
rook zitten en weten we ook dat deze stoffen schadelijk
zijn. We weten echter nog niet precies bij welke mate van
blootstelling mensen er precies gezondheidsschade van
ondervinden. Daar is namelijk nog heel weinig onderzoek
naar gedaan.7
• Gezondheidsschade die door derdehands rook wordt
veroorzaakt, wordt nu vaak toegeschreven aan meeroken
(tweedehands rook). Onderzoekers schatten dat 5 tot 60%
van de schade die wordt toegeschreven aan meeroken,
in werkelijkheid wordt veroorzaakt door derdehands
rook.7;8 Dit percentage hangt af van hoe er onderscheid
wordt gemaakt tussen tweedehands rook (meeroken)
en derdehands rook. Op basis van het moment waarop
bepaalde chemische reacties na het roken plaatsvinden,
kun je namelijk verschillende momenten aanwijzen
waarop tweedehands rook verandert in derdehands rook.
Als er van uit wordt gegaan dat derdehands rook ongeveer
2 tot 3 uur na het roken ontstaat, is het geschatte
percentage ongeveer 60%. Als er vanuit wordt gegaan dat
derdehands rook na ongeveer 21 uur ontstaat, ligt dit
percentage op ongeveer 5%.8
• Voor meeroken (tweedehands rook) is geen veilig
blootstellingsniveau. Meeroken is dus altijd schadelijk, hoe
klein de blootstelling ook is. Voor derdehands rook is (ook)
geen veilig blootstellingsniveau vastgesteld. Er is namelijk
nog heel weinig onderzoek naar gedaan.7

Laboratoriumstudies
• Een dierproevenstudie laat zien dat derdehands rook
dezelfde soort gezondheidsschade kan veroorzaken als
het zelf roken. Een studie onder muizen laat zien dat bij
muizen die blootgesteld waren aan derdehands rook de
lever en longen schade hadden opgelopen. Ook heelden
wondjes bij deze muizen minder goed en werden de
muizen hyperactief.9
• Een andere laboratoriumstudie liet zien dat derdehands
rook het DNA kan beschadigen. Onderzoekers stelden
menselijke cellen 24 uur lang bloot aan derdehands rook,
waarna ze keken of het DNA in de menselijke cellen
beschadigd waren.10
Studies bij kinderen
• Een studie liet zien dat kinderen (6-11 jaar) die thuis
blootgesteld werden aan derdehands rook, meer
longproblemen hadden dan kinderen die daar niet
aan blootgesteld werden. Zij hadden vaker een droge
hoest, moesten vaker ’s nachts hoesten, en moesten ook
vaker langdurig hoesten. In deze studie vergeleken de
onderzoekers drie groepen kinderen: kinderen die erbij
zijn als hun ouders in huis roken (meerokers), kinderen die
er niet bij zijn als hun ouders in huis roken (derdehands
rokers) en kinderen van wie de ouders helemaal niet roken
(niet-rokers). De meerokende kinderen hadden de meeste
longproblemen van de drie groepen.11
• In een andere, vergelijkbare studie vonden onderzoekers
een direct verband tussen het aantal dagen dat kinderen
thuis de geur van sigaretten roken en de mate waarin zij
longproblemen hadden. We noemen dit verband een doseresponserelatie. Het ruiken van sigaretten werd gebruikt
om te bepalen aan hoeveel derdehands rook de kinderen
werden blootgesteld. Hierbij ging het om de momenten
dat zij sigarettengeur roken, maar er niemand aan het
roken was.12

BESCHERM JE KINDEREN TEGEN DERDEHANDS ROOK DOOR BUITEN TE ROKEN?
Een Amerikaanse studie onderzocht of buiten roken kan
voorkomen dat jonge baby’s (jonger dan 1 jaar) blootgesteld
worden aan derdehands rook. Ze vergeleken 17 gezinnen
die helemaal niet rookten, 17 gezinnen die alleen buiten
rookten en 15 gezinnen die binnen in huis rookten (waar
hun kinderen dus bij waren). De ouders die alleen buiten
rookten, deden dus hun best om te voorkomen dat hun
baby’s werden blootgesteld aan tabak.19
• In de woonkamers en kinderkamers van ouders die
buiten rookten bleek 2 tot 3 keer zoveel nicotine in
de lucht te zitten dan in het huishouden van de nietrokende ouders. Bij de ouders die in huis rookten zat 7
tot 8 keer zoveel nicotine in de lucht dan bij de ouders
die buiten rookten.
• Bij de ouders die buiten rookten zat bij meer dan de
helft nicotine op de meubels in de woonkamer (51%)
en de kinderkamer (53%). Bij ouders die niet rookten
vonden onderzoekers nergens nicotine op de meubels.
Bij de ouders die binnen rookten zat bij bijna alle
gezinnen (88%) nicotine op de meubels.
• Bij alle moeders die buiten rookten bleek nicotine op de
vingers te zitten, terwijl niemand van de niet-rokende
groep dat op zijn vingers had.

• In de urine van de baby’s met ouders die buiten rookten
zat ongeveer 8 keer meer cotinine dan in de urine van
de baby’s met niet-rokende ouders. Cotinine is een stof
die door tabaksrook in het lichaam komt en laat zien in
welke mate baby’s de laatste 3 dagen waren blootgesteld
aan tabaksrook. Bij baby’s van ouders die binnen
rookten was het cotinine-niveau meer dan 6 keer groter
dan bij ouders die buiten rookten.
• In het haar van de baby’s met ouders die buiten rookten
zat ongeveer 5 keer meer nicotine en cotinine dan
in het haar van kinderen met niet-rokende ouders.
Dit laat zien in welke mate baby’s in de laatste 2
maanden waren blootgesteld aan tabaksrook. Bij baby’s
van ouders die binnen rookten was het nicotine- en
cotinine-niveau 2 keer zo hoog als bij de ouders die
buiten rookten.
Hoewel je door buiten te roken dus de hoeveelheid
derdehands rook in huis kan verminderen, komt er toch
nog derdehands rook in huis. Helemaal stoppen is altijd
nog het beste voor de kinderen.19

DERDEHANDS ROOK BIJ BABY’S OP DE INTENSIVE CARE
Een Amerikaanse studie laat zien dat derdehands rook
zelfs bij baby’s op de intensive care-afdeling van een
ziekenhuis kan komen. Onderzoekers interviewden
5 rokende moeders van in totaal 6 baby’s. De baby’s
waren te vroeg geboren en lagen in een couveuse op een
intensive care afdeling speciaal voor jonge kinderen. De
onderzoekers onderzochten de hoeveelheid nicotine op de
vingers van de moeder, de stoel in de kraamkamer en de
couveuse of het wiegje van het kind.18
• Op bijna alle couveuses, wiegjes en stoelen werd
nicotine gevonden. De hoeveelheid was vergelijkbaar
met de hoeveelheid die te vinden is in huishoudens
waar gezinsleden alleen buiten roken. Op 1 stoel vonden
de onderzoekers echter een hoeveelheid nicotine die
vergelijkbaar is met een huishouden waarin gezinsleden
ook binnen roken.

• Bij alle moeders zat nicotine op de vingers. De 2
moeders die op de dag van de meting hadden gerookt,
hadden veel meer nicotine op hun vingers dan de 2
moeders die nog niet hadden gerookt. Bij de vijfde
moeder hadden de onderzoekers geen meting gedaan.
• Bij bijna alle baby’s vonden de onderzoekers een
verhoogde hoeveelheid cotinine, 3HC en NNAL in de
urine. Cotinine, 3HC en NNAL zijn kankerverwekkende
stoffen die vrijkomen bij het roken van tabak.
Derdehands rook komt dus zelfs voor op de
verpleegafdeling van te vroeg geboren baby’s. De
onderzoekers vinden dat een ziekenhuis een beschermde
plek hoort te zijn waar je niet blootgesteld wordt aan
tabaksrook. Zij pleiten er dan ook voor om te onderzoeken
hoe we ervoor kunnen zorgen dat derdehands rook niet
aanwezig is in ziekenhuizen.18

WAAR KOMT DERDEHANDS ROOK VOOR?
Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat
derdehands rook onder andere voor kan komen in auto’s,13;14
huizen,15;16 hotels17 en zelfs op de intensive care afdeling van
het kinderziekenhuis.18
• Buiten roken voorkomt niet dat derdehands rook in huis
komt. Als iemand buiten rookt, worden na het roken
toch veel rookdeeltjes mee naar binnen genomen. Baby’s
van ouders die alleen buiten roken worden hierdoor
bijvoorbeeld blootgesteld aan grote hoeveelheden
derdehands rook (zie kader).19
• Tabaksrook van buren kan via ramen, ventilatiesystemen
en gemeenschappelijk gangen naar binnen komen. Met
name in appartementencomplexen kan dit het geval
zijn. De enige manier om te voorkomen dat tabaksrook
van rokende buren in dit soort appartementen naar
binnen komt, is door een compleet en goed gehandhaafd
rookverbod in en rondom het gebouw.2;20

• Derdehands rook blijft achter in huizen van rokers nadat
zij verhuizen. Nieuwe bewoners die niet roken kunnen
zelfs nadat een huis twee maanden heeft leeggestaan en
daarna is verbouwd nog steeds blootgesteld worden aan
de nicotine van de oude bewoners.16
• Het is niet gemakkelijk om derdehands rook weg te halen.
Traditionele manieren om schoon te maken werken
onvoldoende om derdehands rook weg te halen. Daar waar je
tweedehands rook voor een groot deel weg kunt ventileren,
blijft derdehands rook vaak plakken aan bijvoorbeeld
meubels.3;4;7 Onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat
derdehands rook wel tot 1,5 jaar na het roken in ongewassen
textiel kan blijven zitten (bijvoorbeeld in de gordijnen).15;21
• Sommige onderzoekers vinden dat rokers die buiten hebben
gerookt ten minste 10 minuten buiten moeten wachten
voordat ze naar binnen mogen. Alleen dan is de derdehands
rook rondom de rokers voor een groot deel verdwenen.7

DERDEHANDS ROOK OP VAKANTIE
Ook in ruimtes waar niet gerookt wordt, kan toch
derdehands rook komen. Een Amerikaanse studie
onderzocht of gasten in ‘rookvrije’ kamers in hotels
worden blootgesteld aan derdehands rook.17
• Onderzoekers vergeleken rookvrije kamers in hotels
met een compleet rookverbod met rookvrije kamers in
hotels waar geen compleet rookverbod is. Ze bleven er
ook een nacht slapen om te onderzoeken in hoeverre ze
zelf blootgesteld werden aan derdehands rook. Hotels
hadden een compleet rookverbod als er nergens in het
hotel gerookt mocht worden.
• In de rookvrije kamers van hotels zonder compleet
rookverbod zat meer dan twee keer zoveel nicotine op
de meubels dan in (rookvrije) kamers van hotels met
een volledig rookverbod.
• Zij vergeleken ook in de twee soorten hotels de gangen
bij de rookvrije kamers. In de gangen van hotels
zonder rookverbod vonden de onderzoekers twee keer
zoveel nicotine als in de gangen van hotels die wel
een compleet rookverbod hadden. Dit laat zien dat
tabaksrook waarschijnlijk van een rookkamer via de
gangen en ventilatierooster naar rookvrije kamers gaat.
• De onderzoekers werden zelf ook blootgesteld aan
derdehands rook. Na een overnachting in een hotel
zonder rookverbod hadden ze meer nicotine op hun

vingers dan na een overnachting in een hotel met
een volledig rookverbod. In kamers waar gerookt
mocht worden was de hoeveelheid nog veel hoger. De
onderzoekers rookten zelf niet.
• Wanneer de onderzoekers in kamers sliepen waar
gerookt mocht worden, hadden zij ’s ochtends 6 keer
meer cotinine in hun urine dan wanneer ze in rookvrije
kamers hadden geslapen. Cotinine is een schadelijke
stof die door tabaksrook in het lichaam komt. De
onderzoekers vonden geen verschil tussen rookvrije
kamers in hotels met een compleet rookverbod en
hotels zonder een compleet rookverbod.
• De onderzoekers hebben alleen gekeken naar hoeveel
schadelijke stoffen er in de hotelkamers aanwezig was.
Zij konden niet onderzoeken hoe schadelijk de stoffen
waren. Daarvoor is meer onderzoek nodig.
Ook in de rookvrije kamers van hotels zonder compleet
verbod sta je bloot aan derdehands rook. Dit onderzoek
laat zien dat wanneer er in een kamer gerookt wordt,
de rook via ventilatieroosters, ramen en de gang naar
andere kamers kan gaan. Alleen een volledig rookverbod
in alle ruimten in de gebouw voorkomt blootstelling aan
derdehands rook.17

HOE KUN JE DERDEHANDS ROOK UIT DE AUTO HOUDEN?
De auto is een plek waar veel derdehands rook te vinden
is. Onderzoek laat zien dat alleen wanneer helemaal niet
in de auto wordt gerookt, derdehands rook uit de auto
kan worden gehouden. Het helpt bijvoorbeeld niet om het
raampje open te zetten tijdens het roken.14
• Onderzoekers onderzochten auto’s die te koop
stonden en vergeleken 40 auto’s van niet-rokers met
87 auto’s van rokers. In de auto’s van rokers was meer
derdehands rook aanwezig dan in auto’s van niet-rokers.
Naarmate rokers meer sigaretten rookten zat er meer
nicotine op het dashboard en in de lucht van de auto.14
• Het hielp niet om tijdens het roken in de auto het raam
omlaag te draaien. De onderzoekers vonden zelfs dat bij
rokers die vaker hun raam tijdens het roken in de auto
omlaag draaiden, er meer nicotine op het dashboard van
de auto bleek te zitten. Dit komt mogelijk doordat de wind
de as uit de asbak waait en verspreidt door de auto.14

ZIJN MENSEN OP DE HOOGTE VAN DE GEVAREN VAN DERDEHANDS ROOK?
Er is nog zeer weinig onderzoek gedaan naar wat rokers en
niet-rokers denken over derdehands rook.1
• Een studie uit de VS laat zien dat veel rokers niet bekend
zijn met het begrip ‘derdehands rook’.22 Meer niet-rokers
dan rokers denken dat derdehands rook gevaarlijk is
voor kinderen. Mensen die denken dat derdehands rook
schadelijk is voor kinderen, willen ook vaker dat er in hun
eigen huis niet gerookt wordt.23
• Nederlandse rokers zijn minder op de hoogte van de
gevaren van roken dan rokers in andere Europese landen.
Ook zijn zij minder op de hoogte van de gevaren van
meeroken.24 Waarschijnlijk weten Nederlandse rokers ook
weinig over de gevaren van derdehands rook. Dit is echter
nog niet onderzocht.

• In één studie keken onderzoekers bij 250 huurauto’s of
zij sporen van nicotine konden vinden. In ongeveer 60%
van de auto’s waarin roken niet was toegestaan vonden
ze sporen van derdehands rook. Dit kwam volgens de
onderzoekers omdat het rookverbod niet werd benoemd
door de verkoper en ook zelden in de auto zelf stond
aangegeven. Daarnaast werd het rookverbod niet
gehandhaafd door de verhuurorganisatie en bestaat
er geen goede manier om een auto zo goed schoon te
maken dat alle derdehands rook weg is.13
• Roken in de auto zorgt niet alleen voor derdehands
rook, maar niet-rokende passagiers kunnen ook van
de tweedehands rook last hebben (meeroken). Om te
voorkomen dat kinderen in de auto meeroken, verbiedt
een aantal Amerikaanse staten om in de auto in het
bijzijn van kinderen in de auto te roken.1

ZIJN E-SIGARETTEN DAN NIET VEEL VEILIGER?
Er is geen onderzoek dat aantoont dat e-sigaretten voor
minder derdehands rook zou zorgen.
• De nicotine uit e-sigaretten reageert waarschijnlijk op
dezelfde manier met de omgeving als de nicotine uit
traditionele sigaretten. Dat betekent dat er daardoor deels
dezelfde schadelijke stoffen zouden kunnen ontstaan.7
• Daarnaast zitten er in rook uit e-sigaretten mogelijk
ook andere schadelijke stoffen die niet in de rook van
traditionele sigaretten zitten. Deze andere schadelijke
stoffen zorgen mogelijk voor een nieuw soort derdehands
rook.7

CONCLUSIE

HOE IS DEZE NOTITIE SAMENGESTELD?

Derdehands rook ontstaat nadat de rook vanuit een sigaret
is neergedaald in de omgeving. Het bestaat grotendeels uit
dezelfde stoffen als de originele sigarettenrook, maar bevat
ook andere kankerverwekkende stoffen. We weten nog niet
hoe groot de gezondheidsschade is die derdehands rook
veroorzaakt. Onderzoekers schatten echter dat 5% tot 60%
van de schade die nu toegeschreven wordt aan meeroken,
veroorzaakt wordt door derdehands rook. Derdehands rook
kan iemand binnenkrijgen door deze in te ademen, maar dit
kan ook via de huid en mond. Kinderen zijn vermoedelijk
veel kwetsbaarder dan volwassenen voor de gevaren van
derdehands rook. Kinderen raken namelijk meer dingen aan
en stoppen meer dingen in hun mond. Er is onderzoek nodig
om uit te zoeken hoe groot de gezondheidsschade door
derdehands rook is.

Voor het maken van deze notitie maakten we gebruik van
vier overzichtsstudies waarin de resultaten van meerdere
onderzoeken over derdehands rook zijn gebundeld.1-3;7 De
kennis uit deze vier overzichtsstudies hebben we aangevuld
met afzonderlijke studies die keken naar een specifieker
onderwerp.
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