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Tweedehands rook = 

15%  uitgeademde rook 

85%  rook van smeulende 
sigaret

Derdehands rook:  
Blootstelling aan schadelijke stoffen uit 
tabaksrook via neergedaalde stofjes. Deze 
stofjes komen terecht in bijvoorbeeld 
bankstel, gordijnen en vloerkleed.

≥100  schadelijke 
stoffen

≥70  kanker verwekkende 
stoffen

Wat zit er in tabaksrook?

De precieze gezondheidsschade door derdehands rook is nog niet bekend. Waarschijnlijk 
zorgt derdehands rook voor 5% tot 60% van alle gezondheidsschade van meeroken. 

Longkanker

Wiegendood 
(kind)

Irritatie aan neus

Middenoor-
ontsteking (kind)

ADHD  
(kind)

Lager geboortegewicht  
en vroeggeboorte (kind)

Grotere kans om 
later zelf te gaan 

roken (kind)

Coronaire hartziekten
(hartinfarct, beroerte)

Luchtwegklachten, 
verminderde 

longfunctie, astma
(kind)

Wat zijn de gevolgen van meeroken?



Hoe vaak komt meeroken voor onder volwassenen?

Op welke plaatsen ondervinden niet-rokende volwassenen hinder van 
tabaksrook van anderen?

 

18% van de 
niet-rokende 
volwassenen 
wordt dagelijks 
binnen 
blootgesteld aan 
tabaksrook van 
anderen en rookt 
dus dagelijks 
binnen mee

  29% van hen  
wordt dagelijks  
één uur of langer 
blootgesteld.

24% van de 
volwassenen van  
18 jaar en ouder 
rookt. 

  77% hiervan 
rookt dagelijks.

Café

Speelplaats  
voor kinderen

Buiten / op straat

Openbaar  
vervoer

Restaurant

Sportkantine

Thuis

Geen van deze 
plaatsen

Werk

Auto

Het ondervinden van hinder van tabaksrook van anderen staat niet per se gelijk aan 
het blootgesteld zijn aan tabaksrook. Hinder is namelijk een subjectieve(re) maat en 
kan bijvoorbeeld lager liggen dan de daadwerkelijke blootstelling.

41%

6%

16%

3%

9%

3%

7%

2%

6%

42%

Blootstelling aan meeroken 
Volwassenen



*  Het betreft waarschijnlijk een onderschatting van het daadwerkelijke aantal rokende ouders, omdat in de monitor niet is gevraagd of partners van niet-rokende respondenten roken. 

Het kan daarom voorkomen dat een niet-rokende ouder wel een rokende partner heeft en daarmee het percentage rokende ouders hoger ligt.

47%  van de rokende ouders  
rookt wel eens binnen 

0 t/m 3  
jaar

4 t/m 11 
jaar

12 t/m 18  
jaar

19 jaar  
en ouder

 Rokende ouders met (ook) jongere thuiswonende 

kinderen roken minder vaak binnen dan rokende 

ouders met alleen oudere thuiswonende kinderen:

  Ouders roken binnen minder vaak in aanwezigheid  

van jongere kinderen dan in aanwezigheid van  

oudere kinderen. 

39%  van de ouders die binnen 
roken, rookt wel eens in 
aanwezigheid van kinderen 
<18 jaar  

Er zijn naar schatting minimaal 1,3 miljoen  

rokende ouders met thuiswonende kinderen. 

 

Dit is 10% van de volwassen bevolking. 

43%  van de volwassen rokers heeft 
thuiswonende kinderen*

24% van de volwassenen rookt

Blootstelling aan meeroken 
Thuiswonende kinderen

29%
41% 48%

63%



Huisregels m.b.t. roken in gezinnen met thuiswonende kinderen

Perceptie schadelijkheid meeroken voor gezondheid kinderen

Blootstelling aan meeroken 
Regels en perceptie

 
Bij 17% mag 

zowel niet binnen 
als buiten worden 

gerookt

Rokers Niet-rokers

Meeroken zeer schadelijk voor kinderen 44% 63%

Meeroken schadelijk voor kinderen 38% 29%

Meeroken enigszins schadelijk voor kinderen 16% 8%

Bijna alle volwassenen (99%) geven aan dat meeroken schadelijk is voor de gezondheid 
van kinderen.

  In gezinnen met (ook) jonge kinderen mag vaker  

niet binnen worden gerookt dan in gezinnen met  

alleen oudere kinderen.

81% van de gezinnen met 
thuiswonende kinderen houdt  

het huis rookvrij

Bij 64% mag  
niet binnen 

worden gerookt

 Bij 72% van  
de rokers mag  

niet binnen  
worden gerookt

Bij 84% van de  
niet-rokers mag  

niet binnen  
worden gerookt 
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