
Noord-Holland Noord 

Themarapport Roken 

Jongvolwassenen monitor 2017 

Dit themarapport maakt onderdeel uit van een reeks themarapporten naar 

aanleiding van de Jongvolwassenenmonitor 2017.  De jongvolwassenenmonitor is 

een grootschalig onderzoek naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 

16 t/m 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord.  

2.807 jongvolwassenen vulden in de periode april t/m juli 2017 de onlinevragenlijst 

over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van genotmiddelen, 

seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën volledig in.  

Waar mogelijk zijn in deze rapportage de indicatoren vergeleken met de resultaten 

van de  Jeugdmonitor Emovo en de Volwassenen- en Ouderenmonitor (GM), deze 

cijfers vindt u terug in de grafiekjes naar leeftijd als 2e en 4e klas en 19+ (GM). 

https://ggdhn.buurtmonitor.nl/jive/report?openinputs=true&id=nhn_jvm17
https://ggdhn.buurtmonitor.nl/jive/report?openinputs=true&id=noord_holland_noord_emra16
https://ggdhn.buurtmonitor.nl/jive/report?openinputs=true&id=noordhollandnoord_vm2016
https://ggdhn.buurtmonitor.nl/jive/report?openinputs=true&id=nhn_om2016


“4 op de 5 16/17 jarigen heeft weleens alcohol gedronken” Samengevat 

Ooit gerookt 
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• Het percentage inwoners van NHN dat ooit gerookt heeft neemt toe met de leeftijd 

• In de 2e klas heeft en 1 op de 14 leerlingen weleens een paar trekjes van een sigaret genomen en 1 op de 
20 leerlingen heeft al eens een hele sigaret of meer gerookt  

• 2 op de 5 jongvolwassenen heeft weleens gerookt 

• 1 op de 5 jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) rookt nu 

• Roken is sterk gerelateerd aan opleidingsniveau; vmbo/mbo’ers roken bijna 6x zo vaak dan vwo/wo’ers 

• Jongvolwassen mannen en vrouwen roken even vaak 

• Hoe jonger iemand start met roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving 

Rookt nu weleens 

Het percentage inwoners dat ooit gerookt heeft neemt toe met de leeftijd. In de 2e klas 
heeft 1 op de 20 leerlingen al eens een hele sigaret of meer gerookt. Van de 65-75 jarigen 
heeft 2 op de 3 ooit gerookt  

“Hoe jonger iemand start met roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving. 10 “ 

39% 

van de 16 t/m 25 jarigen 
heeft weleens gerookt 

7% van de 2e klassers en 11% van de 4e klassers 
heeft ooit wel eens een paar trekjes van een sigaret 
genomen, maar geen hele sigaret gerookt 

Tot 35 jaar neemt het percentage rokers toe en daarna neemt het af 

20% 

van de 16 t/m 25 jarigen 
rookt weleens 

21% 19% 

1 op de 5 jongvolwassenen rookt 
19,6% van de jongvolwassenen in NHN rookt; dit komt neer op ruim 13.750 
jongvolwassenen. Van de minderjarigen (16 en 17 jaar) rookt 13,4% en van de 18-25 
jarigen 21,2%. 33% van de Nederlandse jongvolwassenen (18-25 jaar) rookte weleens 
in 2011-20151. Dit lijkt dus hoger te zijn dan in de regio NHN. Deze resultaten kunnen 
echter niet één op één vergeleken worden omdat de jaren waarin de onderzoeken 
plaats vonden verschillen. Er kan dus sprake zijn van een tijdseffect.  
Het percentage rokers dat uit de gezondheidsmonitor 2016 (19+) naar voren kwam is 
vergelijkbaar met landelijk. Dit is ook het geval voor de Emovo cijfers uit 2015 (niet in 
bovenstaande grafiek getoond). 
Jongvolwassen mannen en vrouwen (16 t/m 25 jaar) in de regio NHN roken ongeveer 
even vaak (18,6% vs. 20,5%). Van de 18 t/m 25 jarige mannen rookt 19,6% weleens 
en van de vrouwen 22,6%. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in Nederland in de 
leeftijd van 18 tot 25 jaar meer mannen dan vrouwen rookten in 2011-2015: 37% 
versus 29%. Ook deze resultaten kunnen niet één op één vergeleken worden met de 
regio NHN omdat de jaren waarin de onderzoeken plaats hebben gevonden 
verschillen. Uit de gezondheidsmonitor 2016 (19+) blijkt dat mannen vaker weleens 
roken dan vrouwen (22,8% vs. 17,6%).  
Jongvolwassen vmbo’ers en mbo’ers roken bijna 6x zo vaak dan vwo’ers en wo’ers en 
2x zo vaak als havoleerlingen en hbo’ers. Daarnaast roken havo/hbo’ers 3x zo vaak 
als vwo/wo’ers.   

Er zijn geen significante 
verschillen in roken tussen 
jongvolwassen mannen en 

vrouwen 

Vmbo- en mbo-leerlingen roken 
vaker dan havo/hbo’ers en vwo/
wo’ers en havo/hbo’ers vaker dan 

vwo/wo’ers 

Leeftijdgrens verhoogd naar 18 jaar 
Jongeren onder de 18 mogen geen sigaretten en shag kopen. 
De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is op 1 januari 
2014, van 16 naar 18 jaar gegaan. Verkopers die deze 
maatregel overtreden zijn strafbaar. Jongeren onder de 18 
jaar zijn niet strafbaar voor bezit en gebruik van 
tabaksproducten.  

Vmbo- en mbo-leerlingen 
hebben vaker ooit gerookt dan 

havo/hbo’ers en vwo/wo’ers 

Jongvolwassen mannen en 
vrouwen hebben even vaak 

weleens gerookt  

37% 40% 

2 op de 5 jongvolwassenen heeft weleens gerookt 
38,6% van de jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) in NHN heeft weleens gerookt. Van 
de minderjarigen (16 en 17 jaar) heeft 29,5% weleens gerookt en van de 18-25 
jarigen 40,9%. Jongvolwassen mannen en vrouwen hebben even vaak weleens 
gerookt. Uit de gezondheidsmonitor 2016 (19+) blijkt dat iets meer mannen ooit 
hebben gerookt dan vrouwen (60,5% vs. 52,7%). 
Vmbo-leerlingen en mbo’ers hebben vaker weleens gerookt dan havo/hbo’ers en 
vwo/wo’ers. Ook uit de gezondheidsmonitor (19+) en Emovo blijkt dat lager 
opgeleiden vaker weleens hebben gerookt.  
Er is voor de jongvolwassenen geen verschil in ooit roken tussen de 3 subregio's. 
Landelijk zijn er geen vergelijkingscijfers beschikbaar voor de jongvolwassenen. De 
Emovo cijfers voor de 2e/4e klas uit 2015 komen overeen met NL (15,7% vs. 15,4%). 



“4 op de 5 16/17 jarigen heeft weleens alcohol gedronken” Samengevat 

Regelmatig roken 
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• 1 op de 5 jongvolwassenen rookt minimaal 1x per week 

• 1 op de 7 jongvolwassenen rookt dagelijks 

• Van de minderjarigen rookt 12,4% regelmatig en 8,6% dagelijks 

• Regelmatig en dagelijks roken neemt toe met de leeftijd 

• Er is geen verschil in rookgedrag tussen jongvolwassen mannen en vrouwen in NHN 

• Vmbo en mbo-leerlingen roken vaker regelmatig en dagelijks dan havo/hbo’ers en vwo/wo’ers 

• 1 op de 33 volwassenen (19-65 jaar) rookt 20 sigaretten of meer per dag 

Dagelijks roken 

19% 

1 op de 7 jongvolwassenen rookt dagelijks 
15,2% van de jongvolwassenen in NHN rookt dagelijks, dit komt ongeveer neer op 10.750 jongvolwassenen. Van de minderjarigen (16 en 17 jaar) 
rookt 8,6% dagelijks en van de 18-25 jarigen 16,9%. 22% van de Nederlandse jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) rookte dagelijks in 2011-20151. Dit 
lijkt dus hoger dan in de regio NHN. Deze resultaten kunnen echter niet één op één vergeleken worden omdat de jaren waarin de onderzoeken 
plaats hebben gevonden verschillen. Er kan dus sprake zijn van een tijdseffect. 
Jongvolwassen mannen en vrouwen in NHN  roken even vaak dagelijks. Uit landelijk onderzoek blijkt dat in Nederland in de leeftijd van 18 tot 25 
jaar meer mannen dan vrouwen rookten in 2011-2015: 24% versus 19%.1 Ook deze resultaten kunnen niet één op één vergeleken worden met de 
regio NHN omdat de jaren waarin de onderzoeken plaats hebben gevonden verschillen.  
Een kwart van de vmbo/mbo’ers rookt dagelijks, bij de vwo/wo’ers rookt 1 op de 50 dagelijks.  

Regelmatig roken neemt toe met de leeftijd 

19% 
 

van de 16 t/m 25 jarigen 
rookt regelmatig 

Vmbo en mbo-leerlingen 
roken vaker regelmatig 
dan havo/habo’ers en 
vwo/wo’ers 

Er zijn geen verschillen 
in regelmatig roken 
tussen mannen en 
vrouwen 

18% 

1 op de 5 jongvolwassenen rookt regelmatig 
18,6% van de jongvolwassenen in NHN rookt minimaal 1 keer in de week (= regelmatig). Van de minderjarigen (16 en 17 jaar) rookt 12,4% 
regelmatig en van de 18-25 jarigen 20,2%.  Jongvolwassen mannen en vrouwen roken ongeveer even vaak regelmatig (17,9% vs. 19,4%). Vmbo’ers 
en mbo’ers roken bijna 7x zo vaak regelmatig dan vwo’ers en wo’ers en 2x zo vaak als havoleerlingen en hbo’ers. Daarnaast roken havo/hbo’ers 3x 
zo vaak regelmatig als vwo/wo’ers. Ook uit de Emovo cijfers blijkt een sterkte relatie met regelmatig roken en opleidingsniveau. Dit komt overeen 
met landelijk onderzoek.1 Er is geen verschil in regelmatig roken tussen de 3 subregio’s. 

15% 

van de 16 t/m 25 jarigen 
rookt dagelijks 

15% 15% 

Dagelijks roken neemt toe met de leeftijd 

Er is geen verschil Vmbo en mbo-leerlingen 
roken vaker dagelijks dan 
havo/hbo’ers en vwo/wo’ers 

Zwaar roken onder volwassenen 

3% 

van de 19 t/m 64 jarigen is 
een zware roker 

1 op de 33 volwassenen rookt 20 sigaretten of meer per dag 
Gemiddeld roken volwassenen (19-65 jaar) 10 sigaretten per dag. 3,1% rookt 20 of meer sigaretten per dag, zij worden beschouwd als zware 
rokers. Dit komt neer op 1 op de 33 volwassenen, ofwel ruim 11.600 volwassenen in NHN.  Dit percentage ligt iets lager dan in 2012 (3,1 vs. 3,9%). 
Van de 19-35 jarigen rookt 2,2% zwaar. Er is geen significant verschil tussen mannen en vrouwen. Lager opgeleiden roken vaker zwaar dan hoger 
opgeleiden. Voor de regio NHN zijn geen cijfers over zwaar roken onder jongvolwassenen bekend. Uit landelijk onderzoek blijkt dat 3,2% van de 18
- tot 25-jarigen een zware roker is.1 

35-65 jarigen roken het vaakst zwaar 

2% 4% 

Geen verschillen in 
zwaar roken tussen 
mannen en vrouwen 

Lager opgeleiden roken 
vaker zwaar dan hoger 
opgeleiden 



Stoptober, 28 dagen niet roken 
Jaarlijks start op 1 oktober Stoptober: in heel Nederland helpen 
rokers én niet-rokers elkaar om 28 dagen te stoppen met roken. 
Via nationale en sociale media moedigen bekende en onbekende 
Nederlanders rokers massaal aan om mee te doen met Stoptober. 
De campagne wordt dit jaar voor de vijfde keer in Nederland 
gehouden, in Engeland is Stoptober al langer een groot succes. 
Doel van Stoptober is om zoveel mogelijk rokers te 
enthousiasmeren om voor 28 dagen te stoppen met roken en hen 
daarbij te ondersteunen. Wie het lukt het om 28 dagen niet te 
roken, heeft een vijf maal grotere kans om definitief te stoppen.11   

Rookpreventie bestaat uit combinatie van interventies 
Rookpreventie richt zich op het voorkómen dat jongeren gaan roken, het bevorderen dat rokers stoppen met roken en het beschermen van niet-
rokers tegen blootstelling aan schadelijke stoffen in tabaksrook. De aanpak bestaat uit een combinatie van interventies gericht op de omgeving, 
regelgeving en handhaving, voorlichting en educatie, en signalering, advies en stopondersteuning vanuit de zorg. 

 
• Overheid ontmoedigt via Tabakswet en accijnsverhoging tabaksgebruik. De Tabakswet reguleert de tabaksverkoop, beperkt het tabaksgebruik 

en beschermt de niet-roker. De wet bevat verkoop-, reclame- en rookverboden en regels over de samenstelling en verpakking van 
tabaksproducten. Ook accijnsverhoging is een manier om tabaksgebruik te ontmoedigen. De prijs van tabakswaren bestaat voor een deel uit 
accijns (belasting). Regelmatig verhoogt het ministerie van Financiën de accijns en daarmee de prijs van tabakswaren.  

• Tabaksontmoediging via beïnvloeden van sociale en fysieke omgeving. Het bevorderen van niet (mee)roken als de sociale norm is een 
belangrijk ingrediënt van het tabaksontmoedigingsbeleid. De NIX18 campagne gericht op jongeren en ‘Niet waar de kleine bij is’ gericht op 
rokende ouders van jonge kinderen, zijn voorbeelden van interventies die beogen de sociale norm te beïnvloeden. Rook-, reclame- en 
verkoopverboden dragen er aan bij dat de fysieke omgeving het niet-roken stimuleert. Ook een display ban, het verbod op het uitstallen van 
tabaksproducten op verkooppunten, is een voorbeeld van het beïnvloeden van de fysieke omgeving. 

• Voorlichtingscampagnes, -projecten  en -programma’s om (mee)roken te verminderen. Via campagnes, projecten en programma’s worden het 
algemeen publiek en specifieke doelgroepen (zoals jongeren en zwangere vrouwen) voorgelicht over de schadelijke invloed van (mee)roken. Ook 
de waarschuwingstekst op de verpakking van tabaksproducten is een vorm van voorlichting. 

• Stoppen met roken advies en ondersteuning door professionals in zorg. Professionals in de zorg kunnen rokende patiënten adviseren te 
stoppen met roken. Ze kunnen hen hierbij ondersteuning bieden of hen daarnaar door verwijzen. Het kan gaan om gedragsmatige (zoals 
telefonische coaching, individuele- of groepstraining) en/of farmacologische ondersteuning (zoals nicotinevervangers of bepaalde medicijnen). 
De kosten van de stoppen met roken ondersteuning worden vergoed via de Zorgverzekeringswet.4 
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“4 op de 5 16/17 jarigen heeft weleens alcohol gedronken” Samengevat 

Stoppen met roken 

• Stoppen met roken heeft zowel op korte als lange termijn positieve effecten op de gezondheid van de ex-
roker 

• 15 jaar na het stoppen met roken is het risico op hart- en vaatziekten van de ex-roker vergelijkbaar met dat 
van een nooit-roker 

• 1 op de 5 jongvolwassenen is een ex-roker, dit aantal neemt toe met de leeftijd 

• Rookpreventie bestaat uit een combinatie van interventies 

Ex-rokers 

19%   van de 16 t/m 25 jarigen is                     
          gestopt met roken 

Bijna 1 op de 5 jongvolwassenen gestopt met roken 
19,0% van de jongvolwassenen in NHN heeft ooit gerookt, maar rookt nu niet meer. Dit percentage neemt toe met de leeftijd. 
Er is geen significant verschil tussen jongvolwassen mannen en vrouwen en tussen de 3 subregio’s. 

Stoppen met roken gunstig voor gezondheid ex-roker 
Stoppen met roken heeft zowel op korte als lange termijn 
positieve effecten op de gezondheid van de ex-roker. Vijftien jaar 
na het stoppen met roken is het risico op hart- en vaatziekten van 
de ex-roker vergelijkbaar met dat van een nooit-roker.2 Daarnaast 
geeft stoppen met roken ook snel andere effecten zoals een 
frissere adem, een mooiere huid, mooiere tanden/gezonder 
tandvlees, een betere conditie, meer smaak en reukvermogen, 
een beter seksleven, verbeterde vruchtbaarheid en bespaart het 
een hoop geld.3 

Tijd  Effect(en) stoppen met roken 

20 minuten Daling bloeddruk en hartslag  

12 uur  Koolstofmonoxide in bloed gedaald tot normaal niveau  

2 -12 weken  Longfunctie en bloedsomloop verbeterd 

1 -9 maanden  Rokershoest gedaald en ex-roker heeft meer adem  

12 maanden  Verhoogd risico op coronaire hartziekten gedaald  

5 -15 jaar  De kans op een beroerte verminderd tot die van een nooit-
roker  

10 jaar  Verhoogde risico op longkanker gehalveerd en het risico 
op andere kankersoorten verminderd  

15 jaar  Risico op hart- en vaatziekten ongeveer gelijk aan dat van 
een nooit-roker  

Rookpreventie 

Onder de 65+ers bevinden zich de meeste ex-rokers 



Ziektelast roken  
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Samengevat 

• Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid, 9,4% van de totale ziektelast in Nederland is toe te 
schrijven aan roken 

• Rokende jongvolwassenen ervaren hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed  

• Rokende jongvolwassenen zijn vaker psychisch ongezond dan niet-rokers  

• Jongvolwassen rokers hebben vaker één of meer psychische aandoeningen en zijn vaker behandeld 
voor psychische klachten in het afgelopen jaar  

• Rokende jongvolwassenen hebben vaker last van langdurige vermoeidheid en buikklachten 

Psychische gezondheid 

Roken zeer schadelijk voor gezondheid 
Roken is zeer schadelijk voor de gezondheid. Het verhoogt de kans op vroegtijdig overlijden en hangt samen met een groot scala aan 
gezondheidsproblemen. Directe gevolgen van roken zijn luchtwegproblemen, zoals astma en verminderde longfunctie, slechtere wondgenezing en 
trager herstel na virale infecties. Op lange termijn hebben rokers meer kans op ziekten als kanker (van longen, mond, keel, strottenhoofd en 
slokdarm) en COPD. Daarnaast ervaren zij vaker mond- en tandproblemen.9 

Rokers hebben vaker last van langdurige vermoeidheid 
Jongvolwassenen die roken geven vaker aan last te hebben van 
langdurige vermoeidheid dan niet-rokers (21,4% vs. 14,2%). Ook 
buikklachten komen iets vaker voor onder rokers dan onder niet-
rokers (8,8% vs. 4,4%). Voor de andere aandoeningen die zijn 
onderzocht, zijn geen verschillen gevonden: migraine, eczeem,  
astma, diabetes en anorexia.  

Ruim 9% totale ziektelast door roken 
Van de totale ziektelast in Nederland 
(uitgedrukt in Disability Adjusted Life 

Years (DALY's)) is 9,4% toe te schrijven 

aan roken. Hiermee is roken veruit de 
belangrijkste risicofactor.  
Dit komt vooral doordat roken is 
geassocieerd met onder meer (long)
kanker, COPD en hartziekten. 8 

Roken tijdens zwangerschap geeft ernstige risico's voor het kind 
Het roken van de moeder tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een vroeggeboorte, een laag geboortegewicht, een verminderde 
longfunctie en op aangeboren afwijkingen aan onder meer het gezicht, bewegingsapparaat, hart, ledematen, spijsverteringskanaal, schedel en de 
ogen bij de baby. Ook vergroot roken tijdens de zwangerschap de kans op overlijden van het kind. Daarnaast loopt het kind risico op nadelige 
gevolgen op de lange termijn. Het gaat om onder andere een verhoogde kans op astma, overgewicht, verminderde vruchtbaarheid van het kind zelf, 
gedragsproblemen, verhoogde diastolische bloeddruk, verminderd hersenvolume en verminderd cognitief functioneren.8 

Twintigduizend mensen in NL overleden door roken in 2015 
In 2015 overleden 20.000 mensen als gevolg van aandoeningen gerelateerd aan roken in Nederland. Roken is 
bij volwassenen verantwoordelijk voor een groot deel van de sterfgevallen. Zo is 83% van de sterfgevallen 
aan longkanker en 78% van de sterfgevallen aan COPD te wijten aan roken. Van de sterfte aan een aantal 
vormen van kanker in het hoofdhalsgebied is 52% tot 84% toe te schrijven aan roken. Daarnaast is circa 15% 
van de sterfte aan coronaire hartziekten, 10% van de sterfte aan hartfalen en 7% van de sterfte aan beroerte 
te wijten aan roken. Uit internationale studies blijkt dat rokende jongvolwassenen gemiddeld 10 jaar korter 
leven dan niet-rokers. Het sterfterisico wordt ook bepaald door de duur van het roken, het aantal sigaretten 
dat gerookt wordt en de diepte van het inhaleren van de rook. In vergelijking met andere risicofactoren is 
het verlies aan levensjaren voor roken het grootst.8  

Ervaren gezondheid Ervaren gezondheid (zeer) goed 

Lichamelijke gezondheid 

Niet-rokers ervaren hun gezondheid significant vaker als (zeer) goed 
dan rokers 

Rokers voelen zich minder gezond 
Rokende jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) ervaren hun gezondheid 
minder vaak als (zeer) goed dan ex-rokers en nooit-rokers (68,5% vs. 
81,9% en 84,9%). Ruim een kwart van de rokers (27,8%) ervaart zijn 
gezondheid als gaat wel en 3,6% als (zeer) slecht. Van de nooit-rokers 
ervaart 13,8% zijn gezondheid als gaat wel en 1,2% als (zeer) slecht. 
Dagelijkse rokers ervaren hun gezondheid het slechtst. 
Landelijk bestempelde in 2011/2015 ruim 85% van de rokende 
jongeren van 18 tot 25 jaar zijn of haar gezondheid als goed of zeer 
goed. Bij niet-rokers lag dit aandeel iets hoger, op bijna 90%.1 

Rokers hebben vaker een psychische aandoening  
Rokende jongvolwassenen zijn vaker psychisch ongezond dan niet-
rokers (36,8% vs. 25,2%). Ook hebben zij vaker één of meer 
psychische aandoeningen (25,9% vs. 14,8%) en zijn ze vaker 
behandeld voor psychische klachten in het afgelopen jaar (25,1% vs. 
14,0%). Frequentie van roken maakt geen verschil voor de psychische 
gezondheid, het hebben van één of meerdere psychische 
aandoeningen en het behandeld zijn voor psychische klachten. 

Rokende jongvolwassenen hebben vaker een psychische aandoening 

Rokende jongvolwassenen hebben vaker last van langdurige vermoeidheid 
en buikklachten 



Roken en binge drinken 

Roken en softdrugs 

Roken en harddrugs 
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1 op de 3 rokers gebruikt softdrugs 
1 op de 3 rokers gebruikt softdrugs (33,7%), dit is hoger dan onder de niet-rokers (1 op de 12; 8,2%). 1 op de 15 jongvolwassenen is zowel een roker 
als recente softdrugsgebruiker (6,6%). Driekwart van de jongvolwassenen rookt niet en heeft recent geen softdrugs gebruikt (73,8%). 

Een kwart van de rokers gebruikt harddrugs 
1 op de 4 rokers gebruikte recent harddrugs (26,1%), dit is hoger dan onder de niet-rokers (1 op de 14; 7,2%). 1 op de 20 jongvolwassenen is zowel 
een roker als recente harddrugsgebruiker (5,0%).  

Combinatie genotmiddelen 

1 op de 15 
jongvolwassenen 

* overmatig drinken. Mannen >21 glazen alcohol per week; 
vrouwen>14 glazen alcohol per week. Let op! Dit is een andere 
norm dan binge drinken 

Ruime meerderheid van de rokers ook binge drinker 
Van de rokende jongvolwassenen heeft 84,2% in de afgelopen maand op minimaal 1 gelegenheid 5 drankjes of meer gedronken (=binge drinken), dit 
is hoger dan onder de niet-rokende jongvolwassenen (59,6%). 15,5% van de rokers is een zware binge drinker (afgelopen maand 5 of meer keer 
binge gedronken), ook dit is hoger dan onder de niet-rokers (6,1%). Een op de 6 jongvolwassenen is zowel een roker als een binge drinker (16,5%) en 
1 op de 33 een roker en zware binge drinker (3,0%).  

1 op de 6 
jongvolwassenen 

1 op de 20 
jongvolwassenen 

1 op de 36 
jongvolwassenen 

+ 

X X 

+ 

X X 

+ 

X 

X X X 

1 op de 36 jongvolwassenen is roker, binge drinker, harddrugs– én softdrugsgebruiker 
1 op de 36 jongvolwassenen is zowel een roker, een binge drinker, een softdrugsgebruiker als een harddrugsgebruiker in de 
afgelopen maand (2,8%). 1 op de 21 jongvolwassenen is zowel roker als binge drinker als harddrugsgebruiker in de 
afgelopen maand (4,8%). 1 op de 17 jongvolwassenen is zowel een roker, een binge drinker als een recent 
softdrugsgebruiker (5,8%). Landelijk is bijna 5% van de 18-25 jarigen zowel roker, overmatige drinker* als blower, tegen 
bijna 1% van de 25-plussers. 31,0% van de jongvolwassenen rookt niet, deed niet aan binge drinken en gebruikte recent 
geen soft/harddrugs. 

Samengevat 

• Ruime meerderheid van de rokers is ook binge drinker, dit is hoger dan onder de niet-rokers  

• 1 op de 6 jongvolwassenen is zowel roker als binge drinker  

• Rokers gebruiken vaker softdrugs dan niet-rokers 

• 1 op de 15 jongvolwassenen is zowel roker als softdrugs gebruiker  

• Rokers gebruiken vaker harddrugs dan niet-rokers 

• 1 op de 20 jongvolwassenen is zowel roker als harddrugs gebruiker  

• 1 op de 36 jongvolwassenen is zowel roker, als binge drinker, als soft– en harddrugsgebruiker 

• 1 op de 3 jongvolwassenen rookt niet, is geen binge drinker en geen soft- en harddrugsgebruiker 

X 

X 

Rokers doen ook vaak aan binge drinken; 1 op de 6 jongvolwassenen is 
zowel een roker als een binge drinker 

Een derde van de rokers gebruikte recent ook softdrugs; 1 op de 15 
jongvolwassenen is zowel een roker als een softdrugsgebruiker 

Een kwart van de rokers gebruikte recent ook harddrugs; 1 op de 20 
jongvolwassenen is zowel een roker als een harddrugsgebruiker 

Rokers gebruiken vaak ook nog andere genotmiddelen; slechts 10% van de rokers 
heeft de afgelopen maand alleen gerookt en geen andere middelen gebruikt 
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Samengevat 

• Rokers ervaren vaker stress die van invloed is op de gezondheid  

• Rokers hebben vaker geld tekort en schulden 

• Rokers sporten minder vaak dan niet-rokers; 29% van de rokers sport nooit 

• Rokers voldoen vaker aan de beweegnorm 

• Rokers zijn minder tevreden over zichzelf, hun eigen leven en hun vertrouwen in de toekomst 

• Rokers hebben vaker 5 of meer bedpartners gehad en vrijen vaker zonder condoom; rokende vrouwen 
hebben vaker een ongeplande zwangerschap en abortus gehad 

• Rokers hebben vaker een ongewenste seksuele ervaring gehad 

• Eenzaamheid lijkt onder rokers vaker voor te komen dan onder niet-rokers 

• Rokers zijn niet minder weerbaar dan niet-rokers 

Tevredenheid met eigen leven 

Rokers niet minder weerbaar 
7,5% van de jongvolwassenen is onvoldoende 
weerbaar. Er is geen significante relatie tussen 
weerbaarheid en roken onder jongvolwassenen. 

Seksueel gedrag 

Eenzaamheid komt vaker voor onder rokers 
44,3% van de jongvolwassenen is matig tot zeer 
ernstig eenzaam. Rokers zijn vaker eenzaam dan 
niet-rokers (53,4% vs. 42,0%).  

Sporten 

Weerbaarheid 

 

Stress 

 

Geld tekort en schulden 

Rokers hebben vaker geld tekort en schulden 
Ruim een kwart van de jongvolwassen rokers 
heeft vaak tot altijd geld tekort (28,4%). Dit is 
hoger dan onder de niet-rokende 
jongvolwassenen (11,4%). 21,7% van de rokers 
heeft zelden geld tekort en 12,5% nooit. Onder de 
niet-rokers is dit 30,4% en 37,1%. 
Een kwart van de rokers heeft schulden (24,8%), 6,8% heeft schulden 
onder de €100 en 9,4% boven de €1.000. Van de niet-rokers heeft 13% 
schulden. 5,6% heeft schulden onder de €100 en 3,4% boven de 
€1.000.  

Rokers voldoen vaker aan de beweegnorm 
31,9% van de jongvolwassenen beweegt dagelijks 
minimaal een uur en voldoet hiermee aan de 
beweegnorm. Van de rokers voldoet 39,7% aan de 
beweegnorm, dit is hoger dan onder de niet-rokers 
(30%). Dit blijkt ook uit landelijk onderzoek.1 Een 
mogelijke verklaring wordt niet gegeven. 

Rokers hebben risicovoller seksueel gedrag 
Rokende jongvolwassenen, die weleens seks 
hebben gehad, hebben vaker vijf of meer 
sekspartners gehad dan jongvolwassenen die niet 
roken (respectievelijk 53,7% vs. 26,7%). Ook 
hebben rokende jongvolwassenen, die weleens seks hebben gehad, 
vaker geen condoom gebruikt bij de laatste keer seks dan 
jongvolwassenen die niet roken (respectievelijk 70,4% vs. 61,4%).  
5,5% van de rokende jongvolwassenen, die weleens seks hebben 
gehad, heeft het afgelopen jaar een soa gehad. Onder de niet-rokers 
die weleens seks hebben gehad is dit 2,3% (dit verschil is net niet 
significant). Van de rokende jongvolwassen vrouwen die weleens seks 
hebben gehad, is 11,4% weleens ongepland zwanger geraakt. Dit is 
hoger dan bij de niet rokende vrouwen (3,4%). 
5,7% van de rokende vrouwen, die weleens seks 
hebben gehad, heeft een abortus laten doen voor 
de ongeplande zwangerschap. Dit is hoger dan 
onder niet-rokende vrouwen (1,1%). 
Rokende jongvolwassenen hebben vaker een 
ongewenste seksuele ervaring gehad dan 
jongvolwassenen die niet roken (respectievelijk 28,1% vs. 13,2%).   

Rokers ervaren vaker stress die van invloed is op de gezondheid  
28,5% van de jongvolwassenen ervaart vaak of 
voortdurend stress. Rokende jongvolwassenen 
ervaren vaker stress dan niet-rokers (39,6% vs. 
25,7%). Van de rokers met stress geeft 34,2% aan 
dat de stress ook van invloed is op hun lichamelijke 
en geestelijke gezondheid, zoals slecht slapen, 
hoofdpijn, buikpijn, prikkelbaar, paniekaanvallen en 
hyperventilatie. Van de niet-rokers met stress ervaart 22,1% invloed 
van stress op hun gezondheid. 

Eenzaamheid 

Rokers minder tevreden met eigen leven en toekomst 
47,4% van de jongvolwassenen geeft een 8 of hoger 
voor zichzelf, 49,7% voor zijn/haar leven en 61,4% 
geeft een 8 of hoger voor het vertrouwen in zijn/haar 
toekomst. Jongvolwassenen die roken geven iets 
minder vaak een 8 of hoger voor tevredenheid met 
zichzelf dan niet-rokers (40,4% vs. 49,2%). Dit verschil 
is echter net niet significant. Rokers geven (significant) 
minder vaak een 8 of hoger voor hun leven dan niet-rokers (34,8% vs. 
53,5%). 14,3% van de rokers geeft zijn/haar leven een onvoldoende, 
bij de niet-rokers is dat 8,8%.  Ook voor het vertrouwen in de 
toekomst geven rokers minder vaak een 8 of hoger dan niet-rokers 
(54,0% vs. 63,3%). 12,6% van de rokers geeft een 
onvoldoende, bij de niet-rokers is dat 7,9%. 
Gemiddeld geven rokers een 7,1 voor tevredenheid 
met zichzelf, een 7,0 voor tevredenheid met zijn/
haar leven en een 7,5 voor vertrouwen in de 
toekomst. Niet-rokers geven respectievelijk een 
7,4, een 7,5 en een 7,8. 

Rokers sporten minder vaak 
59,9% van de jongvolwassenen sport minimaal 2x 
in de week. Rokers sporten minder vaak 2x per 
week dan niet-rokers (47,3% vs. 63%). 16,8% van 
de jongvolwassenen sport nooit. Rokende 
jongvolwassenen sporten vaker nooit dan niet-
rokers (29,3% vs. 13,8%). Onder de dagelijkse rokers sport 31,7% 
nooit. Ook uit landelijk onderzoek blijkt dat rokers minder vaak 
sporten.1 



Werking & risico's 
Tabak wordt meestal gerookt. Tabaksrook bestaat uit ruim 6.000 
verschillende chemische stoffen en veroorzaakt in Nederland 
bijna 20.000 doden per jaar. Nicotine is verslavend en 
veel andere stoffen in tabaksrook zijn giftig of 
kankerverwekkend. De belangrijkste werkzame stof in tabak 
is nicotine. Als nicotine in het lichaam terecht komt, wordt het 
snel verspreid door het bloed. De stof komt hierbij ook in de 
hersenen terecht. Gemiddeld duurt het slechts 7 seconden 
voordat de nicotine de hersenen bereikt, maar de stof wordt 
voor het grootste deel ook weer snel afgebroken. Dat nicotine zo 
snel wordt opgenomen en weer afgebroken is een van de 
redenen dat het zo sterk verslavend is.9  

De belangrijkste wet is de Tabaks- en Rookwarenwet 
De Tabaks- en Rookwarenwet heeft tot doel het tabaksgebruik te beperken en niet-rokers te 
beschermen. Deze wet bevat bepalingen over onder andere producteisen, verplichte 
waarschuwingen op de verpakking, verkoopbeperkingen zoals de leeftijdsgrens van 18 jaar, 
rookverboden en reclame.  
Het rookverbod uit de Tabaks- en Rookwarenwet geldt voor werkplekken en openbare 
gebouwen. Sinds 10 oktober 2014 moet ook de hele horeca volledig rookvrij zijn. Het 
rookverbod geldt niet in de open lucht en privéruimten. Ook niet op buitenterrassen en in 
rookruimten, mits deze voldoen aan de eisen.  
De Wet op de accijns is belangrijk omdat de prijs van sigaretten een belangrijke manier is om 
met name jongeren te weerhouden van roken. Sinds 20 mei 2016 zijn er nieuwe regels. 
Nieuw gedrukte sigarettenpakjes bevatten een waarschuwing met plaatje. Voor e-sigaretten 
en navulverpakkingen is een leeftijdsgrens van 18 jaar en een reclameverbod ingesteld.7 

Nicotine is verslavend, vooral voor jongeren 
De nicotine in tabak is verslavend voor iedereen, maar vooral voor jongeren. 
Dit komt door de hogere verslavingsgevoeligheid van het jonge brein. Deze 
verslavende werking van tabak maakt het moeilijk om met roken te 
stoppen. Daarnaast beïnvloeden omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de 
beschikbaarheid van tabaksproducten en rookgedrag van ouders) en 
individuele kenmerken (bijvoorbeeld genetische aanleg en houding ten 
opzichte van roken) de kans dat jongeren gaan roken.10 
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“4 op de 5 16/17 jarigen heeft weleens alcohol gedronken” Samengevat 

• Tabaksrook bestaat uit ruim 6.000 verschillende chemische stoffen en veroorzaakt in Nederland bijna 
20.000 doden per jaar 

• Nicotine is verslavend, vooral voor jongeren 

• De Tabaks- en Rookwarenwet heeft tot doel het tabaksgebruik te beperken en niet-rokers te beschermen 

• De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is 18 jaar; sinds 20 mei 2016 geldt deze leeftijdsgrens ook voor 
de verkoop van e-sigaretten en navulverpakkingen 

• Hoewel de e-sigaret minder ongezond is dan tabakssigaretten, bevat de damp van e-sigaretten een aantal 
ingrediënten en chemische onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid 

• Verhitte tabak bevat onder meer nicotine, kankerverwekkende stoffen en andere schadelijke stoffen  

Nieuwe tabaksproducten 

E-sigaret en shisha-pen 
Elektronische-sigaretten of e-sigaretten zijn apparaatjes op batterijen voor het toedienen van 
nicotine die zijn ontworpen om op vergelijkbare wijze als traditionele sigaretten te worden 
gebruikt. Deze producten zijn bedoeld om gebruikers snel van nicotine te voorzien zonder hen 
bloot te stellen aan de vele schadelijke chemicaliën die zich in traditionele sigaretten bevinden. 
Een shisha-pen (ook wel elektronische waterpijp, e-waterpijp of waterpijp-pen genoemd) is een 
elektronische verdamper die vergelijkbaar is met een e-sigaret. Dit product is niet te 
onderscheiden van e-sigaretten, aangezien ze verkrijgbaar zijn met en zonder nicotine en de 
gebruikswijze vrijwel hetzelfde is. Hoewel de e-sigaret minder ongezond is dan 
tabakssigaretten, bevat de damp van e-sigaretten een aantal ingrediënten en chemische 
onzuiverheden in hoeveelheden die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit onderzoek 
van het RIVM. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) oordeelt naar aanleiding 
van het onderzoek dat elektronische sigaretten – zowel met als zonder nicotine - zo onveilig 
zijn, dat consumenten ze niet langdurig en structureel zouden moeten gebruiken.5 

Verhitte tabak 
Het verhitten van tabak is een nieuwe manier om tabak te gebruiken. De tabaksstick die verhit 
wordt met de iQOS, een apparaat dat lijkt op een e-sigaret, is hier een voorbeeld van. 
Verhitten van de tabaksstick leidt tot vorming van kankerverwekkende en andere schadelijke 
stoffen. Het gebruik van tabakssticks met de iQOS is schadelijk voor de gezondheid, maar 
waarschijnlijk minder schadelijk dan het roken van een tabakssigaret. Dat blijkt uit onderzoek 
van het RIVM. In een informatiebrochure stelt het RIVM op dit moment nog niet te kunnen 
vaststellen wat de schadelijke gezondheidseffecten op korte en lange termijn precies zijn. Veel 
tabak-gerelateerde ziekten ontstaan pas na langere tijd. Wel is duidelijk dat emissies van de 
tabakssticks die verhit worden met de iQOS, onder meer nicotine, kankerverwekkende stoffen 
en andere stoffen bevatten. Doordat er nicotine vrij komt, is de tabaksstick een verslavend 
product.6 

Werking tabak 

Wet & regelgeving 

Niet-rokenbeleid 
De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om: 

• te voorkomen dat jongeren beginnen met roken; 

• mensen te helpen die willen stoppen met roken; 

• meerokers te beschermen tegen tabaksrook. 



 

Kijk voor meer cijfers op onze gezondheidsatlas: gezondnhn.nl  

Jongvolwassenen & Roken 
 Noord-Holland Noord  

2017 

• Ruim 13.750 rokende jongvolwassenen in de regio NHN 
• 1 op de 5 jongvolwassenen rookt weleens; 1 op de 7 rookt dagelijks 
• De leeftijdsgrens voor de verkoop van tabak is 18 jaar; van de 16 en 17 jarigen 

rookt echter 12% regelmatig 
• Hoe jonger iemand start met roken, hoe groter de kans is op een rookverslaving; 

tijdig met preventie starten dus nodig 
• Roken is sterk gerelateerd aan opleidingsniveau, preventie is daarom vooral 

nodig op vmbo en mbo scholen 
• Stoppen met roken heeft altijd zin, ook voor een korte tijd  
• 15 jaar na het stoppen met roken is het risico op hart- en vaatziekten van de ex-

roker vergelijkbaar met dat van een nooit-roker 
• 1 op de 5 jongvolwassenen is een ex-roker 
• Rokende jongvolwassenen ervaren hun gezondheid minder vaak als (zeer) goed 

en zijn vaker psychisch ongezond dan niet-rokers   
• Rokers gebruiken vaak ook andere genotmiddelen; een ruime meerderheid van 

de rokers is ook binge drinker, een derde is ook softdrugsgebruiker en een kwart 
van de rokers is ook harddrugsgebruiker 

• Rokende jongvolwassenen ervaren meer stress, zijn vaker eenzaam, zijn minder 
tevreden met hun leven en hun toekomst, sporten minder vaak en hebben vaker 
geld tekort en schulden 

• Rokende jongvolwassenen hebben een risicovoller seksueel gedrag 
• Tabaksrook bestaat uit ruim 6.000 verschillende chemische stoffen en 

veroorzaakt in Nederland bijna 20.000 doden per jaar 
• Nicotine is voor iedereen verslavend, maar vooral voor jongeren 
• E-sigaret en verhitte tabak ook schadelijk voor gezondheid 
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