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KERNPUNTEN

• Een eindspel tegen tabak (tobacco endgame) is een fase 
waarin het overheidsbeleid tracht het gebruik van 
tabak geheel of bijna geheel te laten verdwijnen uit  
de samenleving.

• Een eindspelstrategie bestaat uit een doel, een eind-
datum en één of meer beleidsmaatregelen buiten de 
al in het FCTC-verdrag van de Wereldgezondheids-
organisatie beschreven maatregelen. Een voorbeeld van 
zo’n doel is om in een bepaald jaar de rook prevalentie 
onder volwassenen terug te hebben gebracht naar 
minder dan 5%. Maatregelen om het doel te bereiken 
kunnen zich richten op de tabaks producten, de gebruikers, 
de markt en de tabaksindustrie.

• Landen die aan een eindspel beginnen hebben vaak een 
lage rookprevalentie, veel draagvlak onder de bevolking 
en -vooral- veel politieke wil. Eindspelstrategieën zijn 
nodig wanneer de gebruikelijke maatregelen om de 
rookprevalentie verder te verlagen niet meer werken of 
dit te traag doen.

• Ook Nederland is bezig met het eindspel. De overheid 
werkt samen met maatschappelijke partners toe 
naar een rookvrije generatie. Zij doet dit met behulp 
van het Nationaal Preventieakkoord, waarin onder 
andere wordt ingezet op het sterk verminderen van 
verkooppunten.

• Ook nu Nederland inzet op een eindspelstrategie, 
blijft het belangrijk om reeds bestaande 
maatregelen onverkort uit te voeren en te 
versterken. Dit zijn de maatregelen die volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie de rookprevalentie 
verlagen: het beschermen van mensen tegen 
tabaksrook (rookvrije omgeving), het aanbieden van 
effectieve stoppen-met-rokenhulp, het waarschuwen 
voor de gevaren van tabak, het verbieden van reclame 
en promotie voor tabak en het verhogen van accijnzen 
op tabaksproducten.
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Hoe hebben we deze factsheet gemaakt?
We hebben gebruik gemaakt van de internationale 
wetenschappelijke literatuur. We hebben eerst 
gezocht naar overzichtsstudies over eindspelen tegen 
tabaksontmoediging. Ook hebben we een speciale editie 
over dit thema uit mei 2013 en de jubileumeditie uit 
2022 van het wetenschappelijke tijdschrift Tobacco Control 
bestudeerd. Tot slot hebben we gezocht naar aanvullende 
Engelstalige en Nederlandstalige artikelen en deze 
gecombineerd met andere bronnen over dit thema, zoals 
overheidsdocumenten. 

Een belangrijke bron was een overzichtsstudie uit 2016 
van de Amerikaanse onderzoekers McDaniel, Smith en 
Malone. Zij verzamelden 73 wetenschappelijke artikelen met 
beleidsopties en brachten deze in verschillende categorieën 
onder. Een andere belangrijk bron was de overzichtsstudie 
uit 2022 van de Australische onderzoekers Puljević, Morphett 
en collega’s. Zij verzamelden 49 wetenschappelijke artikelen 
met beleidsopties en zochten daarbij vooral naar hiaten in 
de literatuur.

DEZE FACTSHEET

Wat is een eindspel? 
Een eindspel tegen tabak (tobacco endgame) is een beleidsfase 
die zich richt op het (vrijwel) volledig elimineren van het 
gebruik en/of de verkoop van tabak uit de samenleving. In 
een eindspel wordt tabaksgebruik niet langer gezien als 
iets dat enkel gecontroleerd en ontmoedigd moet worden, 
maar als iets dat uiteindelijk geen plek meer heeft in een 
samenleving. Het doel is dus om een samenleving zonder 
tabaksgebruik te bereiken. 

Een eindspelstrategie bestaat uit een doel, een einddatum en 
één of meer beleidsmaatregelen.1 Een doel kan bijvoorbeeld 
zijn om de rookprevalentie onder volwassenen terug te 
brengen onder een bepaald percentage. Een einddatum ligt 
hooguit 20 jaar in de toekomst.1 Beleidsmaatregelen om het 
doel te bereiken kunnen zich richten op de tabaksproducten, 
de gebruiker, de markt en de tabaksindustrie.2

De laatste jaren denken buitenlandse beleidsmakers, 
onderzoekers en gezondheidsbevorderaars steeds meer 
na over beleidsopties die tabaksgebruik volledig doen 
verdwijnen uit de maatschappij.3 Voorbeelden hiervan 
komen onder andere uit Nieuw-Zeeland en Finland. 
Beleidsmakers in deze landen zien dat roken nog steeds 
zorgt voor een onacceptabel aantal zieken en sterfgevallen. 
Er is daarom volgens hen een nieuwe en fundamenteel 
andere aanpak nodig om tabak te ontmoedigen.4 In een 
aantal landen zijn al concrete beleidsplannen opgesteld 
om dit te bereiken. Dit zijn over het algemeen landen die al 
veel hebben bereikt op het gebied van tabaksontmoediging 
waardoor een eindspel mogelijk is geworden. Belangrijke 
kenmerken van landen die het eindspel hebben ingezet zijn 
een lage rookprevalentie (15% of minder4), veel draagvlak 
onder de bevolking voor verdergaande tabaksontmoediging 
en -vooral- veel politieke wil.1

Waar gaat deze factsheet over?
In deze factsheet bespreken we verschillende beleidsopties 
of ‘eindspelen’ die tabak volledig uit de samenleving zouden 
kunnen doen verdwijnen. We geven eerst een objectief 
overzicht van verschillende beleidsopties die een eindspel 
tegen tabak inzetten. Daarna bespreken we de ontwikkelingen 
in het buitenland en kritiek op eindspelstrategieën. We 
eindigen de factsheet met een discussie over een mogelijk 
eindspel in Nederland. Hoewel deze factsheet zich in de eerste 
plaats richt op nationale beleidsmakers, is hij relevant voor 
iedereen die zich bezighoudt met tabaksontmoediging. 

Welke beleidsopties mogelijk zijn en het beste werken is 
sterk afhankelijk van de context binnen een land. Wat in 
het ene land werkt, werkt mogelijk niet in het andere land. 
In deze factsheet geven we daarom geen oordeel over welke 
beleidsopties het beste zou kunnen werken in Nederland 
of welke opties overheden zouden moeten invoeren. We 
geven bij elke beleidsoptie de mogelijke voordelen. We 
benoemen het ook als er wetenschappelijke bewijs is 
voor de effectiviteit van een beleidsoptie en wanneer een 
beleidsoptie al ergens in het buitenland is toegepast.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=tobacco+endgames&filter=pubt.meta-analysis&filter=pubt.review&filter=pubt.systematicreview&sort=pubdate
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/22/suppl_1
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/31/2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26320149/
https://tobaccocontrol.bmj.com/content/31/2/365
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HOE SPEELT EEN LAND HET EINDSPEL?

Binnen het tabaksontmoedigingveld zijn de afgelopen jaren 
verschillende beleidsopties voorgesteld om tot een einde 
van het tabaksgebruik te komen. We geven in deze factsheet 
een zo volledig mogelijk beeld van de beleidsopties die in de 
internationale wetenschappelijke literatuur zijn beschreven. 
Daarom beschrijven we soms beleidsopties die elkaar 
overlappen en benoemen we soms ook beleidsopties die 
moeilijk uitvoerbaar zijn in Nederland. 

Op weg naar een eindspel: de bestaande maatregelen
In de wetenschappelijke literatuur wordt verschillend 
gedacht over welke beleidsoptie het beste ingezet kan 
worden bij een eindspel tegen tabak. Wetenschappers en 
beleidsmakers zijn het er echter wel over eens dat het 
belangrijk is de maatregelen uit te voeren die beschreven 
zijn in het Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). 
In dit kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WHO) worden zes bewezen effectieve maatregelen 
benoemd die elk land dat het verdrag heeft geratificeerd 
moet implementeren (zie kader). Veel landen hebben 
voordat ze aan een eindspel tegen tabak beginnen deze 
maatregelen al vergaand en effectief ingevoerd. Het is 
belangrijk daar in een eindspel niet mee te stoppen. Ook 
in een eindspelfase blijft het belangrijk de maatregelen uit 
het MPOWER-raamwerk te blijven uitvoeren.5 In de meeste 
Europese landen, inclusief Nederland, kunnen hierin nog 
stappen gezet worden.3,6 

Verschillende doelen, verschillende termen
Een eindspelfase gaat verder dan de beleidsmaatregelen 
van een overheid. Een eindspelfase is het gevolg van 
sociaal-culturele ontwikkelingen die het gebruik van tabak 
steeds minder geaccepteerd maken. Denk hierbij aan 
een groeiende niet-roken norm en de dominante manier 
waarop in een land over roken en over tabaksontmoediging 
wordt gesproken.7 Beleidsmaatregelen kunnen deze 
ontwikkelingen vervolgens versterken. Beleidsmaatregelen 
zijn daarom zowel de oorzaak als het gevolg van deze 
sociaal-culturele ontwikkelingen.8

Door sociaal-culturele verschillen tussen landen 
kunnen landen verschillende doelen hebben en hier 
verschillende (overkoepelde verhalen) voor gebruiken. 
Ook bevinden landen zich mede door deze verschillen 
in verschillende fases van de tabaksepidemie. In het 
Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, gebruikt men vaak het 
frame van schadereductie (harm reduction). De gedachte is 
dat rokers die er niet in slagen om te stoppen met roken, 
actief geholpen moeten worden om met roken te minderen 
of minder schadelijke alternatieven te gebruiken, zoals 
elektronische sigaretten. In Turkmenistan echter, wordt 
tabaksontmoediging gezien als een manier om het land 
sterk en invloedrijk te maken. Recentelijk kondigde de 
Turkmeense overheid bijvoorbeeld aan dat het volledig 
rookvrij maken van het land bijdraagt aan een breder 
plan om te komen tot een ‘hergeboorte’ van het land. Het 
bevorderen van de volksgezondheid is daar een belangrijk 

Maatregelen van het WHO-kaderverdrag en het MPOWER-raamwerk

Het kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschrijft een pakket van maatregelen die overheden 
moeten invoeren om het tabaksgebruik in hun land effectief te ontmoedigen. Zo beschrijft het verdrag hoe overheden 
met de tabaksindustrie om moeten gaan en welke maatregelen ze kunnen nemen om tabaksgebruik onder inwoners 
terug te dringen. Deze laatste maatregelen worden ook wel de MPOWER-maatregelen genoemd. Dit acroniem is 
gebaseerd op de Engelse namen van de zes maatregelen: Monitor tobacco use, Protect people from tobacco smoke, Offer 
smoking cessation services, Warn about the dangers of tobacco, Enforce tobacco advertisement, promotion, and sponsorship bans, 
en Raise taxes on tobacco:

•  Monitor het tabaksgebruik
  Wanneer een land goede trenddata verzamelt over hoeveel mensen roken en welke groepen het meest kwetsbaar 

zijn, kan zij haar beleid hier op aanpassen. 
• Bescherm mensen tegen blootstelling aan tabaksrook
  Het rookvrij maken van publieke binnen- en buitenruimten beschermt kinderen en volwassen niet-rokers tegen 

tabaksrook en versterkt de niet-roken norm in de samenleving.
• Bied effectieve hulp bij stoppen met roken aan
 Het aanbieden van hulp bij stoppen met roken geeft rokers een betere kans om van hun verslaving af te komen.
• Waarschuw tegen de gevaren van tabak
 Voorlichting over de gevaren van roken helpt niet-rokers rookvrij te blijven en rokers te stoppen met roken.
• Handhaaf verboden op reclame, promotie en sponsoring
  Door reclame en promotie van tabak en tabaksproducten te verbieden, worden minder mensen verleid om te gaan roken.
• Accijnsverhogingen
 Het verhogen van de prijs van tabak is een zeer effectieve maatregel om het tabaksgebruik terug te dringen.

https://turkmenistan.gov.tm/en/post/61174/national-program-turning-turkmenistan-tobacco-free-country-2022-2025-was-approved
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onderdeel van. Deze twee voorbeelden laten zien dat 
landen verschillende frames kunnen gebruiken voor hun 
tabaksontmoedigingsbeleid.

In Nederland is het uitgangspunt van het 
tabaksontmoedigingsbeleid het idee van een rookvrije 
generatie. Dat is een samenleving waarin kinderen rookvrij 
kunnen opgroeien. Zij zien daarin bijna niemand roken en 
worden ook niet blootgesteld aan tabaksrook. In Nederland 
is er een brede maatschappelijke beweging die zich inzet 
voor een rookvrije generatie.9 Deze beweging is in gang 
gezet door de drie grootste gezondheidsfondsen (KWF 
Kankerbestrijding, Hartstichting en het Longfonds) en is 
later omarmd door de nationale overheid, lokale overheden 
en een breed palet aan maatschappelijke partners van 
het Nationaal Preventieakkoord. De maatregelen richten 
zich vooral op het rookvrij maken van kindomgevingen 
(scholen, speeltuinen, sportclubs etc.) en het ondersteunen 
van ouders en andere volwassenen bij het stoppen met 
roken. Meer informatie is te vinden op de website van de 
Rookvrije Generatie.

Rookvrij, tabaksvrij of nicotinevrij?

Eindspelen kunnen worden geformuleerd in 
termen van rookvrij, tabaksvrij of nicotinevrij. In 
Nederland wordt vooral gesproken over ‘rookvrij’ 
en een rookvrije generatie. Hierbij ligt de nadruk op 
het vermijden van blootstelling aan de rook van 
fabriekssigaretten of elektronische sigaretten. De 
overheid en maatschappelijke organisaties willen 
vooral voorkomen dat kinderen hier aan blootgesteld 
worden. Als de term ‘rookvrij’ wordt gebruikt, ligt de 
nadruk minder op pruimtabak en andere rookloze 
producten, omdat deze in Nederland weinig gebruikt 
worden en veelal verboden zijn.

In buitenlandse beleidsplannen, zoals in die van 
het Verenigd Koninkrijk, wordt wel gesproken over 
een ‘tabaksvrije’ toekomst. De nadruk ligt dan op 
de schadelijke effecten van het roken of pruimen 
van tabak. In zulke plannen wordt het gebruik 
van elektronische sigaretten soms aangemoedigd, 
omdat elektronische sigaretten geen tabak bevatten 
en gehoopt wordt dat zij een minder schadelijk 
alternatief kunnen zijn. 

Een derde term die soms wordt gebruikt is 
‘nicotinevrij’. Dit is een term die bijvoorbeeld de 
Deense overheid gebruikt in haar beleidsplan 
(zie later in deze factsheet). Zij legt daarmee 
de nadruk op zowel de schadelijke effecten van 
tabaksproducten als het verslavende effect van 
onder andere elektronische sigaretten. Ze wil 
voorkomen dat jongeren tabaksproducten of 
andere nicotineproducten gaan gebruiken. De term 
‘nicotinevrij’ wordt met name de laatste jaren steeds 
meer gebruikt, omdat tabaksfabrikanten hun aanbod 
hebben uitgebreid met nicotineproducten waar 
gaan tabak in verwerkt is. Het benadrukt dat ook 
het gebruik van elektronische sigaretten en andere 
nicotine bevattende producten ontmoedigd zouden 
moeten worden.

Internationaal verdrag
Het internationale kaderverdrag voor 
tabaksontmoediging (Framework Convention on 
Tobacco Control, kortweg FCTC) worden alle drie de 
vormen beschreven. Artikel 5.2 roept landen op “[…] 
beleid te ontwikkelen dat tabaksgebruik, nicotineverslaving 
en blootstelling aan tabaksrook voorkomt en vermindert”. 
De WHO vindt dus dat landen zich moeten inzetten 
voor een toekomst die niet alleen rookvrij, maar ook 
tabaksvrij en nicotinevrij is.

https://rookvrijegeneratie.nl/
https://rookvrijegeneratie.nl/
https://fctc.who.int/who-fctc/overview
https://fctc.who.int/who-fctc/overview
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WELKE BELEIDSOPTIES ZIJN ER?

Eindspelen gericht op tabaksproducten
Eindspelen kunnen zich richten op het tabaksproduct, 
de gebruikers, markt en de tabaksindustrie. Een eerste 
vorm van beleidsopties richt zich op het tabaksproduct. 
Door sigaretten minder verslavend of aantrekkelijk te 
maken, zullen rokers gemakkelijker stoppen en jongeren 
minder snel beginnen.2,10 Door gebruikers over te laten 
stappen op minder schadelijke tabaksproducten, worden 
ook de gezondheidseffecten van roken verminderd. 
Hieronder bespreken we drie beleidsopties gericht op het 
tabaksproduct.

Verlaging van de hoeveelheid nicotine in tabak
Een eerste beleidsoptie is het verlagen van het 
nicotinegehalte in sigaretten en andere tabaksproducten.2 
Door dit gehalte fors te verlagen, worden tabaksproducten 
minder verslavend. Omdat de maatregel niet geldt voor 
nicotinepleisters en -kauwgom blijven dit goede middelen 
om te stoppen met roken. Het is belangrijk rokers aan te 
moedigen deze hulpmiddelen te gebruiken.11 Nederlands 
onderzoek van het RIVM laat zien dat het technisch mogelijk 
is om sigaretten met weinig nicotine of zonder nicotine te 
produceren. Rokers vinden deze sigaretten daarnaast ook 
minder aantrekkelijk.12

In 2022 hebben we in een notitie de wetenschappelijke 
literatuur over deze beleidsmaatregel in kaart gebracht.13 De 
belangrijkste conclusie is dat het nog onduidelijk is of wetgeving 
die een lager nicotinegehalte in tabaksproducten verplicht, 
voordelen zal opleveren voor de volksgezondheid. 

Verhoging van de zuurgraad van tabak
Een tweede beleidsoptie is het verhogen van de zuurgraad 
in tabaksproducten (naar bijvoorbeeld 8 pH of hoger).2 Dat 
maakt de tabaksproducten onaantrekkelijk. Tabaksrook 
met een hogere zuurgraad is moeilijker te inhaleren. 
Doordat gebruikers minder diep inhaleren, wordt de kans 
op longkanker kleiner. Een minder aantrekkelijk product 
zorgt ervoor dat minder mensen beginnen met roken.14 De 
zuurgraad van tabaksproducten kan verhoogd worden door 
bijvoorbeeld toegevoegde ingrediënten te verbieden. 

Rokers laten overstappen op elektronische sigaretten
Een derde beleidsoptie is rokers stimuleren over te 
stappen op elektronische sigaretten. Er is binnen de 
wetenschappelijke literatuur veel geschreven over dit 
onderwerp. In sommige landen, zoals het Verenigd 
Koninkrijk, zijn elektronische sigaretten in de zorg een 
standaardmethode geworden om rokers te helpen met 
stoppen met roken.15 Elektronische sigaretten worden in 
het VK ook gezien als onderdeel van een eindspelstrategie 
om tabak uit de samenleving te helpen.16 In oktober 2021 
maakte de Britse overheid het mogelijk om goedgekeurde 
elektronische sigaretten op doktersrecept te verstrekken.17

Voorstanders wijzen erop dat elektronische sigaretten 
minder schadelijk zijn dan tabakssigaretten. Door rokers 
te laten overstappen, kan ziekte en sterfte onder rokers 

voorkomen worden. Voor een kleine groep volwassen rokers 
zijn elektronische sigaretten een effectief hulpmiddel bij het 
stoppen met roken.18

Wij hebben in 2020 in een factsheet de wetenschappelijke 
literatuur over elektronische sigaretten in kaart gebracht.18 De 
belangrijkste conclusie van deze factsheet is dat de Nederlandse 
volksgezondheid het meest gebaat is bij ontmoediging van 
de elektronische sigaret. Daarnaast moet het gebruik beperkt 
blijven tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen 
met roken met bewezen effectieve hulpmiddelen.

Eindspelen gericht op de gebruikers van tabak
Een andere vorm van beleidsopties richt zich op de 
gebruiker van tabak. Door juist bij hen maatregelen te 
nemen, wordt voorkomen dat jongeren beginnen met 
roken en worden rokers gestimuleerd om te stoppen. Deze 
beleidsopties zijn momenteel nog in geen enkel land ingezet. 
Hieronder bespreken we drie mogelijke beleidsopties.

Een vergunning voor het kopen van tabak
Een eerste beleidsoptie is het invoeren van een vergunning 
voor het kopen van tabak.19,20 Mensen die sigaretten 
willen kopen, moeten dan eerst een vergunning hiervoor 
aanvragen. Zij krijgen dan een pasje waarmee zij sigaretten 
in de winkel kunnen kopen en waarmee de verkoper 
de aankopen registreert. De vergunning wordt voor een 
beperkte periode afgegeven, bijvoorbeeld een jaar, waarna 
deze weer moet worden verlengd.19

Aan de vergunning kunnen eisen gesteld worden. Zo zouden 
rokers verplicht kunnen worden voorlichting over roken 
te volgen of zelfs een ‘examen’ moeten afleggen over de 
gevaren van roken.19 Deze beleidsoptie maakt het voor 
een overheid gemakkelijker om de leeftijdsgrens voor de 
verkoop van tabak te handhaven en deze grens geleidelijk te 
verhogen.19 Wanneer de aankopen in een register opgeslagen 
worden, zou ook per roker een weeklimiet kunnen worden 
vastgelegd. Rokers die een hoger weeklimiet willen, betalen 
dan meer voor hun vergunning. Dit soort limieten voorkomt 
deels ook dat tabak wordt doorverkocht aan mensen zonder 
vergunning.19

Tabaksproducten alleen op recept
Een tweede beleidsoptie is dat tabaksproducten alleen nog 
op recept kunnen worden gekocht. Rokers kunnen tabak dan 
alleen nog op doktersrecept kopen bij een apotheek of ander 
aangewezen uitgiftepunt. Een recept wordt pas gegeven als 
een roker tevergeefs heeft geprobeerd te stoppen met andere 
stopmethoden. Beleidsmakers in IJsland en de Amerikaanse 
staat Oregon hebben in 2011 en 2013 wetsvoorstellen 
ingediend van deze strekking.2 De voorstellen zijn echter 
niet omgezet in wetgeving. 

Het voordeel is dat artsen op deze manier gemakkelijk 
voorlichting kunnen geven aan rokers en hen kunnen 
begeleiden bij het stoppen met roken, omdat rokers altijd bij 
de arts langs moeten gaan voor een recept.21

https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/af2000-minder-nicotine-in-tabaksproducten/
https://www.gov.uk/government/news/e-cigarettes-could-be-prescribed-on-the-nhs-in-world-first
https://www.trimbos.nl/aanbod/webwinkel/product/af1765-factsheet-elektronische-sigaretten
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Generatiegebonden verkoopverbod 
Een derde beleidsoptie is het creëren van een tabaksvrije 
generatie door verkoop aan mensen die geboren zijn 
na een bepaald jaar af te schaffen.22,23 Deze optie heeft 
internationaal veel aandacht gekregen. De gedachte is dat 
mensen die na dat jaar geboren worden, volledig tabaksvrij 
zullen opgroeien en later niet verslaafd raken aan tabak. 
In de loop van de jaren zal de groep volwassenen die nooit 
tabak heeft kunnen kopen groeien totdat er uiteindelijk geen 
mensen meer zijn die roken. 

In 2020 was het stadje Brookline in de Amerikaanse staat 
Massachusetts de eerste stad waar deze maatregel werd 
ingevoerd. Iedereen die geboren is na 1 januari 2000 kan 
daar geen tabak kopen. De minimumleeftijd lag binnen de 
staat al op 21 jaar. Het is nog onduidelijk was het effect 
is tot nu toe. Ook op grotere schaal wordt nagedacht over 
deze maatregel. Zowel Nieuw-Zeeland als Denemarken 
overwegen de maatregel landelijk in te voeren (zie later deze 
factsheet).

Het voordeel van deze maatregel is dat er op termijn 
nauwelijks nog mensen zullen beginnen met roken, 
waardoor er steeds minder nieuwe aanwas van rokers zal 
zijn. De meeste rokers beginnen immers op jonge leeftijd. In 
Nederland is tweederde van de rokers (65%) voor zijn of haar 
18de begonnen met roken.24 Een tabaksvrije generatie is niet 
hetzelfde als een rookvrije generatie (zie inleiding).

Eindspelen gericht op de markt en de tabaksindustrie 
Een aantal in de literatuur beschreven beleidsopties richt 
zich op de bron van de tabaksepidemie: de tabaksindustrie 
en de markt voor tabaksproducten. Door juist daarop in te 
zetten, wordt het probleem bij de bron aangepakt.25,26 Dit 
wordt door sommigen gezien als de meest eerlijke aanpak.19 
In dit stuk bespreken we opties die zich richten op de 
verkooppunten, de verkoop en de industrie.

Verminderen van soorten verkooplocaties
Een eerste beleidsoptie die zich richt op het verminderen 
van het aantal verkooppunten is het afschaffen van de 
verkoop van tabak op bepaalde locaties of in bepaalde 
typen winkels.25 Voorbeelden hiervan zijn het verbieden 
van de tabaksverkoop in de buurt van scholen en of in 
drogisterijen, en het invoeren van een minimale afstand 
tussen verkooppunten. Simulatiestudies laten zien dat dit 
soort maatregelen kunnen leiden tot flinke dalingen in de 
rookprevalentie.27 In Nederland zijn er vergaande plannen 
om deze beleidsoptie in te zetten. Na het afschaffen van 
de tabaksverkoop via sigarettenautomaten in 2022, wil de 
overheid de komende jaren ook de verkoop afschaffen via 
webwinkels (2023), in supermarkten (2024), bij tankstations 
en in gemakswinkels (beide na 2030).

Een vergunning voor het verkopen van tabak
Een tweede beleidsoptie is het invoeren van een 
vergunningsstelsel voor verkooppunten van tabak.28 Dit is 
al in verschillende landen gedaan. In deze landen moeten 

verkopers eenmalig of elk jaar een vergunning aanvragen 
om tabak te mogen verkopen. De overheid kan zo het aantal 
verkooppunten reguleren (en geleidelijk verminderen) en de 
kans verkleinen dat jongeren of ex-rokers (weer) beginnen 
met roken. Jongeren en ex-rokers worden door deze 
maatregel immers minder vaak ongewild blootgesteld aan 
tabaksproducten.

Een vergunningstelsel maakt het eenvoudig om 
voorwaarden te stellen aan de locatie van de 
verkooppunten. Zo is het in de VS in een aantal steden 
verboden om dichtbij scholen een verkooppunt te openen. 
Ook mogen verkooppunten daar niet te dicht bij elkaar 
liggen.29 Het systeem is verder uitermate geschikt om 
sociaaleconomische verschillen te verkleinen. In wijken 
met veel lage inkomens zijn over het algemeen meer 
verkooppunten te vinden. Door het maximum aantal 
verkooppunten te verbinden aan het aantal inwoners 
binnen een wijk, kan het aantal verkooppunten tussen arme 
en rijke wijken worden rechtgetrokken.30

De verkoop van rookproducten verbieden
Twee beleidsopties die veelal samen worden beschreven 
in de literatuur zijn het verbieden van de verkoop van 
tabaksproducten waarbij tabak wordt verbrand (sigaretten, 
shag etc.) en het vergemakkelijken van de verkoop 
van tabaksproducten waar geen tabak wordt verbrand 
(elektronische sigaretten, snus etc.). Producten waarbij 
tabak wordt verbrand (rookproducten) zijn schadelijker dan 
producten waarbij dat niet gebeurt. Sommige deskundigen 
hebben daarom opgeroepen om de verkoop van rookproducten 
te verbieden, omdat er nu ook alternatieven op de markt zijn.14 
Een dergelijke maatregel zou veel rokers stimuleren om te 
stoppen met roken. Wanneer het verbod tijdig aangekondigd 
wordt, hebben rokers ook de kans om op tijd te stoppen.2

Een prijslimiet voor tabak
Een beleidsoptie die zich direct richt op de verkoop van 
tabak is het invoeren van een maximumprijs voor tabak.31,32 
Verkopers mogen dan hun producten niet verkopen 
voor een prijs die hoger is dan de maximumprijs. Op die 
manier wordt voorkomen dat tabaksfabrikanten meer 
geld kan verdienen aan tabak door de prijs te verhogen. 
Doordat de maximumprijs de prijs is inclusief de btw en 
accijnzen, kunnen winstmarges niet groter worden. Doordat 
fabrikanten geen controle meer hebben op winstmarges, 
wordt het minder aantrekkelijk om tabak te produceren 
en te verkopen. Wanneer de accijnzen op tabak verhoogd 
worden, zal ook de maximumprijs met hetzelfde bedrag 
verhoogd worden. Op die manier heeft een overheid 
volledige invloed op de prijs van tabak.2 Rokers kunnen 
ook niet overstappen op goedkopere producten, omdat de 
maximumprijs voor alle tabaksproducten geldt.32

Stel quota in voor de verkoop van tabak
Een beleidsoptie die zich richt op de tabaksindustrie zelf 
is het instellen van verkoopquota.33 Net als bij visquota, 
zou een overheid een maximum kunnen stellen aan het 

https://time.com/6126252/brookline-tobacco-free-generation-law/


76

Nationalisering van de tabaksindustrie
Een andere beleidsoptie die ingrijpt in de markt is er een 
waarbij de overheid de tabaksfabrikanten opkoopt en 
vervolgens zelf de enige producent van tabaksproducten 
wordt. Een overheidsagentschap verkoopt vervolgens zonder 
winstoogmerk de tabak aan de rokers.35 De overheid krijgt 
binnen deze beleidsoptie de grootst mogelijke controle over 
de tabaksmarkt. Hierdoor kan zij langzaam het gebruik van 
tabak uitfaseren.2

De tabaksindustrie verantwoordelijk maken voor 
gezondheidsdoelstellingen
Een laatste beleidsoptie is er een waarbij de tabaksindustrie 
verantwoordelijk wordt gemaakt voor het behalen van 
de gezondheidsdoelstellingen: het performance-based 
regulation model.36 In dit scenario stelt de overheid samen 
met gezondheidsorganisaties doelstellingen vast over 
bijvoorbeeld de rookprevalentie of het aantal sterfgevallen 
door roken. Het is vervolgens aan de tabaksindustrie om te 
zorgen dat deze doelstellingen gehaald worden. Wanneer de 
doelstellingen niet gehaald worden, zal de tabaksindustrie 
hiervoor worden beboet. Deze beleidsoptie is een alternatief 
voor de opties waarin de overheid zelf tabak verkoopt of 
produceert. Dit zou de tabaksontmoedigende boodschap 
van de overheid geloofwaardiger moeten maken en de 
tabaksindustrie motiveren om ervoor te zorgen dat de 
gezondheidsdoelstellingen worden gehaald.2 

aantal sigaretten dat geproduceerd of verkocht mag worden. 
Door dit aantal vervolgens langzaam te laten dalen, wordt 
het gebruik van tabaksproducten in een land geleidelijk 
verminderd. Het bij opbod verkopen van verkooprechten 
levert daarnaast geld op voor de schatkist. Omdat 
tabaksfabrikanten veel voor deze rechten zullen moeten 
betalen, zullen zij hun tabak duurder moeten maken. 
Dit stimuleert veel rokers om te stoppen met roken.21 Op 
lange termijn kun de overheid zo de verkoop volledig laten 
verdwijnen.

Een agentschap dat de markt reguleert
Een veel in de literatuur besproken maatregel is het 
zogenaamde regulated market model.34 In dit model wordt 
een agentschap opgezet dat als enige binnen een land 
tabak mag afnemen van de tabaksindustrie. Dit agentschap 
is vervolgens ook de enige partij in dat land die tabak via 
aangewezen verkooppunten mag doorverkopen aan rokers. 
Het voordeel is dat dit agentschap sterke eisen kan stellen 
aan de tabaksproducten en bijvoorbeeld de hoeveelheid 
nicotine in tabaksproducten terug kan brengen. Daarnaast 
kan het de productie van minder schadelijke alternatieven 
bevorderen.2 Ook kan het agentschap een maximum 
aantal verkooppunten vaststellen en vervolgens aan deze 
verkooppunten eisen stellen.2
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WAT DOEN ANDERE LANDEN?

Binnen en buiten Europa zijn er landen die vooroplopen met 
hun tabaksontmoedigingsbeleid en al met een eindspel bezig 
zijn. Wat deze landen gemeen hebben is dat ze expliciete 
doelen hebben gesteld voor het uit de samenleving halen 
van tabaksgebruik voor een bepaalde datum binnen 20 
jaar. De meeste van hen versterken de maatregelen uit het 
MPOWER-raamwerk of breiden deze uit.2 Enkele hebben ook 
verdergaande maatregelen ingevoerd. 

Hieronder bespreken we de landen die volgens de 
internationale literatuur bezig zijn met een eindspel tegen 
tabak. Opvallend is dat zeer weinig landen echt nieuwe, 
vergaande maatregelen hebben ingevoerd. Het invoeren van 
een vergunningsstelsel is enige maatregel buiten het MPOWER-
kader die daadwerkelijk in een aantal landen is ingevoerd.

Canada
Canada speelt al lang een internationale voorlopersrol 
binnen tabaksontmoediging.37 In 2001 voerde zij als eerste 
land afschrikwekkende afbeeldingen op tabaksverpakkingen 
in en in 2010 verbood zij als een van de eerste landen 
menthol in sigaretten.38 Op dit moment is Canada een van 
de weinige landen waar fabrikanten verplicht zijn om in 
hun pakjes kaartjes op te nemen met tekst om rokers op te 
roepen om te stoppen met roken.39 De Canadese overheid 
heeft in haar beleidsplan aangegeven dat zij in 2035 de 
rookprevalentie wil hebben teruggebracht tot onder de 5%.37 
In 2018 was de rookprevalentie nog 15%. Dat betekent dat 
het aantal rokers zal moeten dalen van 4,6 miljoen naar 
minder dan 1,8 miljoen.a Om deze doelstelling te bereiken, 
organiseerde de Canadese overheid in 2016 de Canadian 
Tobacco Endgame Summit, waar experts op het gebied van 
beleid en volksgezondheid mogelijke eindspelstrategieën in 
kaart brachten.40 

De Canadese overheid heeft tot nu toe nog niet vol 
ingezet op één bepaalde eindspelstrategie. Canada heeft 
wél laten zien dat een eindspel waarin elektronische 
sigaretten een belangrijke rol spelen niet goed werkt. In 
2018 voerde zij een nieuwe wet in die het gemakkelijker 
maakte om nicotinehoudende elektronische sigaretten te 
verkopen. Eerst kon dit alleen wanneer een product formeel 
goedgekeurd was. Het doel van de nieuwe wet was onder 
andere om rokers van tabakssigaretten gemakkelijker te 
laten overstappen naar minder schadelijke producten.41 De 
wet had echter een averechts effect. Zij zorgde er vooral 
voor dat jongeren gemakkelijker elektronische sigaretten 
konden kopen en dat er meer reclame gemaakt werd voor 
elektronische sigaretten. Dit had tot gevolg dat veel meer 
jongeren elektronische sigaretten gingen gebruiken.42 De 
Canadese overheid is nu op zoek naar passende wetgeving 
om deze trend te keren. Zij bereidt een aantal maatregelen 
voor, zoals een smaakjesverbod, een limiet op de 
hoeveelheid nicotine en uitgebreidere wetgeving voor 
reclame voor elektronische sigaretten.

a De Canadese overheid gaat er van uit dat de bevolking in Canada de komende jaren zal groeien. Vandaar dat het aantal rokers waar zij naar streeft 
hoger is dan misschien op basis van het huidige aantal rokers verwacht zou worden.

Denemarken
De Deense regering presenteerde begin 2022 een plan 
om te komen tot een Nicotinevrije Generatie.43 Zij stelde 
voor om een generatiegebonden verkoopverbod voor alle 
nicotinehoudende producten in te voeren voor iedereen 
die geboren is in 2010 of later. De Deense overheid wil op 
deze manier komen tot een volledig nicotinevrije toekomst. 
Opvallend is hierbij dat de Deense overheid zich met 
deze term nadrukkelijk uitspreekt tegen het gebruik van 
alle nicotinehoudende producten, inclusief elektronische 
sigaretten en pruimtabak. Deze maatregel past in een 
langere doelstelling om in 2030 te komen tot een rookvrij 
Denemarken.44 In Denemarken rookte in 2020 18% weleens 
(15+), waarvan 13% elke dag. Deze percentages zijn in de 
jaren voorafgaand aan 2020 licht gedaald.45

Het plan van de regering is onderdeel van een groter plan 
om de volksgezondheid te versterken. De plannen rondom 
een Nicotinevrije Generatie moeten nog voorgelegd worden 
aan het parlement. Het is nog niet bekend wanneer dat zal 
gebeuren. 

Finland
De Finse overheid stelde in 2010 ten doel dat in 2040 minder 
dan 2% van de bevolking (15-64 jaar) nog enige vorm van 
tabaks- of nicotineproducten zou gebruiken.46 Deze doelstelling 
werd in 2014 uitgewerkt in een actieplan47 en op basis van 
dit actieplan werd in 2016 de Finse tabakswet herzien. In de 
wetswijziging werden de bestaande MPOWER-maatregelen 
versterkt en vanaf dat moment elk halfjaar de accijnzen 
op tabak verhoogd. Omdat de rookprevalentie in Finland 
na de wetswijziging sterk daalde, bracht de Finse overheid 
de einddatum van 2040 terug naar 2030.46 Ook trok zij het 
streefpercentage gelijk met dat van andere landen (< 5%). In 
2018 was de rookprevalentie onder Finnen met 14% onder 
20-64-jarigen een van de laagste binnen de Europese Unie.48

Een bijzonder element van het Finse beleid is dat de 
overheid nadrukkelijk kiest voor een benadering zonder 
schadereductiestrategie.49 Zij heeft veel strenge maatregelen 
ingevoerd om gebruik van elektronische sigaretten tegen te 
gaan. Zo geldt er een smaakjesverbod voor elektronische 
sigaretten en wordt er gewerkt aan een registratieplicht voor 
nieuwe tabaksproducten.46,47 Finland lijkt dus toe te werken 
naar een nicotinevrije samenleving.

Een ander element van het Finse tabaksontmoedigingsbeleid 
is het vergunningenstelsel voor tabaksproducten. Nadat in 
2009 de basis werd gelegd voor het vergunningenstelsel is 
deze in 2016 versterkt.28,46 Winkeliers betalen elk jaar 100 
tot 180 euro voor het indienen van de aanvraag (afhankelijk 
van de gemeente) en ongeveer 500 euro per verkooppunt.28 
Als gevolg van het invoeren van het vergunningsstelsel, is 
het aantal verkooppunten van tabak de laatste jaren flink 
gedaald.28



98

hebben. Daarom voelt zij sterk de druk om met een radicaal 
plan te komen waarmee de rookprevalentie in de komende 
jaren sterker zal dalen dan daarvoor.56

In december 2021 heeft de Nieuw-Zeelandse overheid een 
actieplan gepresenteerd om tot een rookvrij Nieuw-Zeeland 
te komen.59 In het actieplan worden naast het versterken 
van de MPOWER-maatregelen drie maatregelen voor een 
eindspel aan de samenleving aangekondigd:
• Een vergunningsstelsel voor tabaksproducten. Op deze 

manier wil de overheid de beschikbaarheid van deze 
tabaksproducten terugdringen. 

• Een generatiegebonden verkoopverbod. Op die manier wil de 
overheid een nieuwe generatie creëren die nooit legaal aan 
tabak kan komen. Het is nog niet bekend op welk jaar de 
grens komt te liggen. 

• Het verlagen van de hoeveelheid nicotine in sigaretten. Hierdoor 
moeten sigaretten minder verslavend en dus minder 
aantrekkelijk worden. Bijzonder is dat de overheid ook 
de schadelijke effecten van sigaretten op het milieu als 
argument voor deze maatregel gebruikt. Het is nog niet 
bekend hoeveel nicotine er uiteindelijk na het invoeren 
van de maatregel in tabaksproducten mag zitten.

De Nieuw-Zeelandse overheid lijkt een ambigu beleid te 
willen voeren ten aanzien van elektronische sigaretten. 
Aan de ene kant wil ze er alles aan doen om te voorkomen 
dat jongeren beginnen met het gebruik van elektronische 
sigaretten, maar aan de andere kant wil ze dat het 
wordt ingezet als minder schadelijk alternatief voor 
tabaksproducten.

Schotland
In 2013 stelde de Schotse overheid vast dat ook Schotland 
op termijn rookvrij zou moeten worden.60 Het doel is dat in 
2034 minder dan 5% van de volwassenen rookt. In 2019 was 
dit nog 17%.61 Naast de doelstelling om de rookprevalentie 
omlaag te brengen, heeft de overheid ook een expliciet doel 
gesteld om blootstelling aan tabaksrook onder kinderen 
terug te brengen. Om de doelstellingen te behalen werd in 
2016 een grote landelijke bijeenkomst georganiseerd van 
onderzoekers, beleidsmakers en gezondheidsbevorderaars. 

De Schotse overheid zet voorlopig nog in op de 
bestaande MPOWER-maatregelen en het is onbekend of 
zij daadwerkelijk zal inzetten op nieuwe maatregelen. 
Wel moeten alle verkooppunten van tabaksproducten 
aangemeld zijn bij het landelijke register. Vanaf 2017 
moeten ook verkooppunten van elektronische sigaretten 
hierbij aangemeld zijn.

Zweden
De Zweedse overheid heeft in 2016 aangekondigd tot een 
tabaksvrij Zweden te willen komen. Het is de bedoeling 
dat in 2025 de rookprevalentie is gedaald tot onder de 5%. 
In 2018 rookte nog 14% van de volwassenen.48 Een grote 
uitdaging in Zweden is het grote aantal snusgebruikers 
(ongeveer 13% van de Zweden gebruikt dit48). Het is 

Ierland
De Ierse overheid heeft in 2013 het plan Tobacco Free Ireland 
geïntroduceerd.50 Hoewel de MPOWER-maatregelen in 
Ierland goed zijn geïmplementeerd, vond de Ierse overheid 
namelijk dat ze met een meer omvangrijk plan moest 
komen. Het doel is dat in 2025 minder dan 5% van de 
bevolking (15+) rookt. In 2019 was dit nog 17%.51 Om een 
rookprevalentie van minder dan 5% te bereiken, heeft 
de Ierse overheid in 2019 een nieuwe wet52 voorgesteld 
waarin het onder andere de verkoop van elektronische 
sigaretten aan mensen onder de 18 jaar verbiedt. Ook 
wordt het mogelijk een vergunningsstelsel in te voeren 
voor de verkoop van alle tabaks- en dampproducten. De 
daadwerkelijke behandeling van de wet heeft ten tijde van 
het schrijven van deze factsheet nog niet plaats gevonden. 
Wel is het nu al verplicht om nieuwe verkooppunten van 
tabak aan te melden in het landelijke register.

Nederland
In 2019 heeft de Nederlandse overheid het Nationaal 
Preventieakkoord ondertekend.53 Dit deed zij samen 
vertegenwoordigers van gezondheidsfondsen, de 
zorgsector, sportbonden, gemeenten, bedrijven en andere 
maatschappelijke partners. Samen hebben zij afgesproken 
maatregelen te nemen waarmee een rookvrije generatie 
kan worden bereikt in 2040. Het doel is om te komen tot een 
rookprevalentie van minder dan 5%. In 2021 was deze nog 
21%. 

Om de doelstellingen te behalen is een breed pakket van 
maatregelen ingevoerd, zoals generieke verpakkingen voor 
tabaksproducten, een uitstalverbod bij verkooppunten, 
rookvrije schoolterreinen en het versterken van 
stoppen-met-rokenzorg. Een uniek onderdeel van 
het maatregelenpakket is het verminderen van 
verkooppunten van tabak.54 Nadat in 2022 de verkoop 
via sigarettenautomaten werd afgeschaft, wordt de 
komende jaren ook de verkoop via het internet (2023), in 
supermarkten (2024), bij tankstations en in gemakswinkels 
gestopt. Voor tankstations en gemakswinkels is nog geen 
invoeringsdatum bekend gemaakt, maar mogelijk wordt dit 
na 2030. 

Nieuw-Zeeland
De overheid van Nieuw-Zeeland heeft een lange 
geschiedenis van tabaksontmoedigingsbeleid.55 De MPOWER-
maatregelen zijn goed geïmplementeerd en er is veel steun 
onder de bevolking voor deze maatregelen.56 Desondanks 
vond de Nieuw-Zeelandse overheid dat er meer gedaan 
kon worden. Daarom stelde ze in 2011 zichzelf tot doel dat 
in 2025 minder dan 5% van de inwoners (15+) rookt.57 Die 
grens van 5% geldt ook voor belangrijke subgroepen, zoals 
de Maori.58 De Maori zijn de oorspronkelijke bewoners van 
Nieuw-Zeeland en onder deze groep wordt zeer veel gerookt. 
In 2020 was de rookprevalentie onder Nieuw-Zeelanders met 
een Europese achtergrond nog 10%, maar onder Maori maar 
liefst 29%. De overheid in Nieuw-Zeeland is bij wet verplicht 
er voor te zorgen dat de Maori een goede gezondheid kunnen 

https://www.tobaccoregisterscotland.org/
http://www.tobaccoregister.ie/
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niet bekend hoeveel Zweden zowel snus als brandbare 
tabaksproducten (zoals sigaretten) gebruiken, maar het 
totaal aantal tabaksgebruikers is in ieder geval veel hoger 
dan de rookprevalentie van 14%.62 Het is daarom de vraag of 
een tabaksvrij Zweden ook een snusvrij Zweden betekent.

De Zweedse overheid heeft nog geen specifieke 
eindspelmaatregelen gekozen waarmee zij haar doelstelling 
wil bereiken. Wel lijkt ze vooral in te zetten op rookvrije 
buitenruimten. In 2019 ging een wet in die het verbiedt 
om te roken bij ov-haltes, op terrassen, op sportvelden, 
in speeltuinen en bij ingangen van publiek toegankelijke 

gebouwen (inclusief supermarkten).63 De eigenaren van 
deze terreinen moeten het verbod aangeven met bordjes. Zij 
zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving. Gemeenten 
zien hier op toe en een overtreding van het rookverbod kan 
leiden tot een boete. De hoogte van deze boete verschilt 
per gemeente. Met deze wet is Zweden een voorloper 
op het gebied van rookvrije ruimten. Landen richten 
zich bij het rookvrij maken van omgevingen eerst op de 
binnenomgevingen (bijvoorbeeld in openbare gebouwen, 
scholen en voertuigen van het openbaar vervoer).64 Zweden 
gaat een stap verder door ook op grote schaal buitenruimten 
met wetgeving rookvrij te maken.

Tabel 1. Landen waar de overheid een eindspeldoelstelling heeft

Land Doelstelling Jaar Onderdelen van de eindspelstrategie

Nieuw-Zeeland Rookprevalentie 15+ < 5% 58 2025       Wil de volgende maatregelen inzetten:  
        1. Vergunningsstelsel 
        2. Stoppen met de verkoop aan                           
        mensen geboren na een bepaald jaar
        3. Minder nicotine in tabaksproducten           

Zweden Rookprevalentie 18+ < 5% 65 2025 -

Ierland Rookprevalentie 15+ < 5% 66 2025 -

Finland Rookprevalentie 15-64 < 5% 47

(alle producten met nicotine) 
2030 Uitbreiden van het vergunningsstelsel  

en het ontmoedigen van gebruik van 
elektronische sigaretten  

Denemarken Nicotinevrije Generatie 43 2030 Generatiegebonden verkoopverbod voor  
iedereen geboren in 2010 of later.

Schotland Rookprevalentie 18+ < 5% 60 2034 -

Canada Rookprevalentie 18+ < 5% 37 2035 Het gebruik van elektronische sigaretten  
aanmoedigen (gedeeltelijk ingetrokken) 

Nederland Rookprevalentie 18+ < 5% 67 2040 Inzet op rookvrije generatie, beperken van  
aantal verkooppunten van tabak tot  

speciaalzaken

Noot: De landen in deze tabel zijn gesorteerd op jaar waarin zij hun doelstellingen willen bereiken. Alle landen in deze tabel versterken de bestaande  

MPOWER-maatregelen. In de kolom ‘onderdelen van een eindspelstrategie’ noemen we daarom alleen de eindspelmaatregelen die buiten het MPOWER- 

kader vallen. 
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Kritiek op eindspelen van tabak
Hoewel eindspelen een duidelijk pad bieden richting een 
rookvrije samenleving, heeft het idee van een eindspel 
tegen tabak ook kritiek gekregen. Een aandachtspunt 
bij eindspelen is dat zij slechts inzetten op één bepaald 
onderdeel van tabaksontmoediging. Eindspelen die zich 
bijvoorbeeld richten op de gebruiker of het product laten 
de rol van de tabaksindustrie buiten beschouwing.19 Het 
is belangrijk dat eindspelstrategieën bestaan uit een 
pakket met maatregelen die meerdere oorzaken van de 
tabakspandemie aanpakken.5,8

Een ander aandachtspunt is dat eindspelstrategieën de 
aandacht kunnen afleiden van de bestaande maatregelen 
in het FCTC-kaderverdrag en het MPOWER-raamwerk.2 
Indien bij een eenzijdige eindspelstrategie alle aandacht 
en middelen uitgaan naar de nieuwe maatregel worden 
de bestaande maatregelen wellicht niet meer versterkt 
of zelfs niet meer volledig ingevoerd. Ook daarom is het 
bij een eindspelstrategie belangrijk te blijven inzetten op 
accijnsverhogingen, rookvrije ruimten, laagdrempelige hulp 
bij stoppen met roken, en de andere maatregelen uit het 
FCTC-kaderverdrag en MPOWER-raamwerk.5,6
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EINDSPEL IN NEDERLAND

In Nederland zetten we in op een eindspelstratgie. De 
Rijkoverheid heeft samen met maatschappelijke partners 
in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken zich ervoor 
in te spannen dat in 2040 geen jongeren meer roken en 
minder dan 5% van de volwassenen rookt.67 In 2021 rookte 
nog 21% van de volwassenen.24 Er is dus een duidelijk doel, 
een duidelijke streefdatum en een routekaart naar het 
bereiken van het doel. De ondertekenaars van het Nationaal 
Preventieakkoord willen de doelstellingen bereiken door de 
MPOWER-maatregelen en de afspraken van de Europese 
Tabaksrichtlijn zo goed mogelijk te implementeren. 
Daarnaast wordt ingezet op het geleidelijk verminderen van 
het aantal verkooppunten van tabaksproducten. 

In Nederland zijn eerder stemmen opgegaan om in te 
zetten op een andere eindspelstrategie tegen tabak.68 Zo 
betoogden sommigen dat we naast een rookvrije generatie 
(waarin kinderen niet worden blootgesteld aan tabaksrook) 
toe moeten werken naar een tabaksvrije generatie.69 

Dit is een maatregel waarbij verkopers van tabak geen 
tabaksproducten meer mogen verkopen aan mensen die 
geboren zijn na een bepaald jaar (bijvoorbeeld 2005). Een 
dergelijk generatiegebonden verkoopverbod zorgt ervoor 
dat er een generatie opgroeit die nooit legaal aan tabak 
zou kunnen komen en waardoor het tabaksgebruik wordt 
uitgefaseerd.

Nederland zet voorlopig vooral in op het verminderen van 
verkooppunten van tabaksproducten. Uiteindelijk zal tabak 
alleen nog in tabakspeciaalzaken verkocht kunnen worden. 
Het blijft wel belangrijk dat ook de huidige MPOWER-
maatregelen goed en volledig worden uitgevoerd.3,6 Alleen zo 
kan er gezorgd worden voor een lagere rookprevalentie en 
toenemend draagvlak voor andere eindspelstrategieën.1 
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EN NU VERDER…

Meer weten over dit thema? Lees dan ook onderstaande 
notities en factsheets:
• Minder nicotine in tabaksproducten
• Effectiviteit van Nederlands 

tabaksontmoedigingsbeleid
• Elektronische sigaretten
• Rookprevalentie in Europa: een vergelijking tussen  

8 landen

WIJ GAAN OOK VERDER…

Ook de komende jaren gaan we door met het beschrijven 
van het tabaksbeleid in Nederland. Wij publiceren met 
regelmaat factsheets over uiteenlopende thema’s binnen 
tabaksontmoediging. Deze factsheets zijn vinden op onze 
website via: trimbos.nl/webwinkel 

Vragen over deze factsheet? Neem dan contact op met 
Jeroen Bommelé (jbommele@trimbos.nl).
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