MEEROKEN DOOR
KINDEREN
feiten en cijfers 2020
WAT IS MEEROKEN?
Meeroken is het inademen van tabaksrook uit de omgeving door niet-rokers (tweedehands rook). Deze
rook bevat honderden stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn, waarvan ruim 70 kankerverwekkende
stoffen. Ook tabaksrook die neerslaat, blijft schadelijk (derdehands rook).

Tweedehands rook

Derdehands rook
Giftige stoffen uit rook die in
kleding, huid, speelgoed en
meubels trekken. Ook als er altijd
buiten wordt gerookt, kan een
kind giftige stoffen binnenkrijgen.2

uitgeademde rook (15%)

van smeulende
sigaret (85%)¹

WAT ZIJN DE RISICO’S VAN MEEROKEN VOOR KINDEREN?
meningokokkenziekte

middenoorontsteking
wiegendood

grotere kans om later
zelf te gaan roken
luchtwegklachten

verminderde longfunctie,
astma en andere lage
luchtwegziekten

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/inf118-infographic-derdehands-rook

HOEVEEL OUDERS ROKEN?
van de
volwassenen rookt

20%

Minimaal 1 miljoen
rokende ouders met
thuiswonende kinderen

7%
van de volwassenen
rookt én heeft thuiswonende kinderen

HOEVEEL OUDERS ROKEN BINNEN?

23%

43%

23% van de ouders die
binnen roken, doet dat
weleens in aanwezigheid
van kinderen

van de rokende ouders
rookt weleens binnen
(bijvoorbeeld thuis, op
visite of in de auto)

Naarmate kinderen
ouder worden, roken
ouders meer binnen

percentage ouders
dat binnen rookt
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19+
leeftijd jongste kind (jaar)

PERCEPTIE SCHADELIJKHEID MEEROKEN
Bijna alle volwassenen (99%) geven aan dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid van kinderen. Dat
percentage is gelijk voor rokers en niet-rokers, maar over de mate van schadelijkheid verschillen ze van mening:
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niet-rokers

rokers
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zeer schadelijk

schadelijk

enigszins schadelijk

HUISREGELS BIJ GEZINNEN MET THUISWONENDE KINDEREN
Rookvrij

Maar niet overal
26%

niet binnen én
niet buiten roken

Er zijn gezinnen met
thuiswonende kinderen
waar roken wel mag

4%

88%

van álle gezinnen*
houdt het huis rookvrij

62%

* inclusief niet-rokende gezinnen
In gezinnen met jonge kinderen
wordt het huis vaker rookvrij
gehouden dan in gezinnen met
alleen oudere kinderen
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WAT KAN JIJ DOEN?
Geef kinderen een rookvrije omgeving

Tips voor professionals

Motiveer ouders om te stoppen

www.ikstopnu.nl
www.rookvrijezorg.com
“Mag ik je wat vragen? Rook je?”
“Door niet te roken, voorkom je dat
jouw kind meerookt. Bijvoorbeeld luchtweginfecties en wiegendood komen
vaker voor bij kinderen die meeroken.”
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“Stoppen met roken is het beste wat je voor
jouw kind kunt doen. Je hoeft het niet alleen
te doen; de telefonische coaching van
Rookvrije Ouders kan je helpen. Mag ik je
aanmelden voor een kennismakingsgesprek?”

