FEITEN & CIJFERS OVER

MEEROKEN
OMGEVINGSTABAKSROOK
Rokers ademen rook
uit, die in de omgeving
terecht komt.

Maar ook bij een smeulende sigaret
komt rook vrij. Deze rook bevat hogere
concentraties schadelijke stoffen dan de rook
die rokers uitademen. De deeltjes zijn bovendien
kleiner en dringen dieper in de longen door.
Meeroken is het inademen van omgevingstabaksrook.
Deze rook bevat honderden stoffen die schadelijk voor de gezondheid zijn en
ruim 70 kankerverwekkende stoffen.
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1 op de 100 sterfgevallen wereldwijd komt door meeroken.

MEEROKEN & MAATSCHAPPIJ
Van de niet-rokende Nederlanders ondervindt
88% wel eens hinder van omgevingstabaksrook.
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Nog steeds rookt een deel van de kinderen in huis mee.
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Hoe staan Nederlanders (ook de rokers) tegenover meeroken?

90% vindt roken in
het bijzijn van kinderen
(0-10 jaar) onacceptabel.

83% vindt roken
op het schoolplein
onacceptabel.

80% houdt het huis rookvrij.
Nog eens 12% staat roken
alleen in bepaalde kamers toe.

Bron: Continu Onderzoek Rookgewoonten, 2014

Meeroken wordt door een steeds groter deel van de bevolking onacceptabel gevonden.
Toch worden in Nederland naar schatting 100.000 kinderen tussen 0 en 4 jaar
thuis blootgesteld aan tabaksrook. Oudere kinderen roken nog vaker mee.
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