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Geachte heer Zalm,
Jaarlijks overlijden minstens 60 baby’s doordat hun moeder tijdens de zwangerschap rookt.
De Taskforce Rookvrije Start zet zich in voor een rookvrije start voor ieder kind. In de Taskforce
werken alle professionals samen die betrokken zijn bij de zorg voor aanstaande ouders en het
jonge gezin.
Zij kunnen een rookvrije start echter niet alleen bereiken. De Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid om het huidige beleid verder aan te scherpen. De Taskforce vraagt aan de nieuwe
regering om strengere maatregelen.
Wereldwijd zijn de effecten van het invoeren van rookvrije ruimtes zichtbaar.
• 20% minder ziekenhuisopnames voor kinderen met ernstige luchtweginfecties
• 10% minder ziekenhuisopnames voor kinderen met astma-aanvallen
• 4% minder vroeggeboorten
Dit onderzoek is afgelopen 6 september gepubliceerd in The Lancet Public Health1 onder leiding
van het Erasmus MC. Dit zijn indrukwekkende effecten met vergaande positieve gevolgen.
In landen als het Verenigd Koninkrijk en Australië, waar een krachtig overheidsbeleid is
gerealiseerd, zijn de effecten duidelijk groter dan bij ons. De WHO geeft aan dat het verhogen van
accijns de meest (kosten)effectieve maatregel is om tabaksgebruik te ontmoedigen en gebruikers
aan te moedigen om te stoppen2.
Daarnaast leiden stoppen-met-roken interventies voor zwangere vrouwen tot gezondheidswinst
voor hun kinderen. Ook hierin zijn deze landen ons tot voorbeeld. In Nederland moeten
(aanstaande) ouders een aanspraak doen op hun eigen risico voor deze hulpverlening. Voor een
groot deel van deze groep is dat een te hoge drempel.
1. Faber T, Kumar A, Mackenbach JP, Millett C, Basu S, Sheikh A, Been JV. Effect of tobacco control policies on perinatal
and child health: a systematic review and meta-analysis. Lancet Public Health; 2: e420-e37.
2. WHO report on the global tobacco epidemic 2017: monitoring tobacco use and prevention policies
3. KNMG standpunt tabaksontmoediging. Naar een rookvrije samenleving. Utrecht 2016

Daarom vragen wij u om de volgende maatregelen op te nemen in uw regeerakkoord:
• Fors verhogen van tabaksaccijns.
• Hulp bij stoppen-met-roken voor (aanstaande) ouders buiten het eigen risico houden en
volledige vergoeding voor gedragsmatige en medicamenteuze behandeling
verslavingsgenees- kundige zorg indien geïndiceerd.
• En verdere maatregelen te nemen conform het standpunt tabaksontmoediging: “naar een rookvrije samenleving” van de KNMG 3, zoals het verminderen van verkooppunten en
rookvrij maken van openbare ruimten zoals speeltuinen.
Wij doen een dringend beroep op u, want u kunt ons helpen het verschil te maken.
Wij wensen u veel succes bij het uitvoeren van uw opdracht en geven u graag nadere informatie.
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