
Reactie van Peter van den Driest op vragen van TabakNee. 

TabakNee: “Waarom wilt u niet wachten met het op de markt brengen van uw product op 
resultaten van lange-termijn wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijk schadelijke effecten 
van de HeatStick, als het u heus om gezondheid is te doen?”  

Van den Driest: “Aangezien er zeer sterke aanwijzingen zijn dat IQOS/HEETS een minder 
schadelijk product is dat bovendien nagenoeg alleen wordt gebruikt door volwassen rokers, zou 
het onlogisch zijn om het product niet reeds nu op de markt te brengen. Toelichting: Op basis 
van ons zeer grondige, langdurige wetenschappelijke onderzoek stellen wij vast dat gebruik van 
IQOS/HEETS door rokers die geheel overstappen zeer sterk wijst op verminderde schadelijkheid 
ten opzichte van het roken van tabaksproducten. Essentieel in deze is dat de tabak wordt 
verwarmd in plaats van verbrand. Hierdoor ontstaat geen rook maar een damp. Laboratorium 
onderzoek toont aan dat deze damp aanzienlijk minder schadelijke en potentieel schadelijke 
stoffen bevat, en veel minder toxisch is dan sigarettenrook. Daarnaast tonen verschillende 
klinische onderzoeken (geregistreerd op http://clinicaltrials.gov/) aan dat er bij rokers die 
volledig zijn overgestapt op IQOS/HEETS, sprake is van een sterke vermindering van de 
blootstelling aan schadelijke stoffen in het lichaam. Deze verminderde blootstelling benadert de 
blootstelling aan schadelijke stoffen van rokers die volledig zijn gestopt gedurende de klinische 
onderzoeken. Daarnaast heeft onderzoek uitgewezen dat de door IQOS/HEETS gegenereerde 
damp geen negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit, en blijkt uit onderzoek en uit ervaringen 
waar IQOS/HEETS op de markt verkrijgbaar is, dat de interesse voor het product bij diegenen 
die nooit hebben gerookt of zijn gestopt verwaarloosbaar is.  (Voor verdere informatie over ons 
wetenschappelijk onderzoeksprogramma en de resultaten daarvan verwijs ik u graag naar: 
http://www.pmiscience.com/ en http://www.pmi.com/science-and-innovation). Voor rokers 
die alle gezondheidsrisico’s willen uitsluiten is het stoppen met tabaksgebruik de beste optie. 
Echter, het is nu eenmaal een feit dat er ook in Nederland een grote groep rokers blijft bestaan 
die niet stopt met roken. Deze groep heeft baat bij de ontwikkeling, verkrijgbaarheid en correcte 
informatie over rookloze alternatieven zoals IQOS/HEETS. De overstap van traditionele 
tabaksproducten naar dergelijke rookloze alternatieven zou de schadelijke gevolgen van 
tabaksgebruik aanzienlijk kunnen verminderen. In dit kader pleiten wij ervoor dat de overheid 
in aanvulling op haar huidige tabaksontmoedigingsbeleid, de rol van innovatieve, rookloze 
alternatieven kritisch gaat bestuderen. Wij zijn dan ook verheugd dat naast de Food and Drug 
Administration (FDA) in de VS, nu ook het RIVM de gezondheidseffecten van IQOS/HEETS 
onderzoekt.”  

TabakNee: “Hoe kunt u er zeker van zijn dat kinderen/jongeren de HeatStick niet gaan 
gebruiken?”  

Van den Driest: “IQOS/HEETS is een alternatief voor de volwassen roker die anders zou blijven 
roken. Het bedrijf richt zich uitsluitend op die doelgroep en stelt alles in het werk om te 
voorkomen dat jongeren het product gaan gebruiken. Zoals hierboven aangegeven blijkt dat de 
interesse in IQOS/HEETS bij niet rokers en voormalige rokers verwaarloosbaar is.”  

 

 


