
 

 

 

Den Haag, 15 mei 2018 

 

Reactie op RIVM publicatie ‘Nieuwsoortige tabaksproducten die worden verhit’ en 

bijbehorende brief van de Staatssecretaris 

 

 

De Nederlandse overheid dient een keuze te maken; acht zij het wenselijk dat rokers 

geïnformeerd worden en overstappen op betere alternatieven of kiest zij ervoor het 

roken van sigaretten en shag in stand te houden?  

 

Wij verwelkomen de onderzoeksresultaten van het RIVM naar ons rookloze product IQOS, en 

de bevestiging daarin dat de damp van IQOS aanzienlijk minder schadelijke stoffen bevat dan 

sigarettenrook en “waarschijnlijk minder schadelijk is dan het roken van een tabakssigaret”. 

De onderzoeksresultaten van het RIVM zijn zowel in lijn met onze eigen resultaten, als die van 

een toenemend aantal onafhankelijke onderzoeken naar IQOS. Tot op heden hebben meer 

dan 20 onafhankelijke instituten en onderzoekscentra - inclusief gerenommeerde 

overheidsinstanties als het Duitse Bundesinstitut für Risikobewertung, het Britse Committee 

on Toxicity en de Food and Drug Administration in de Verenigde Staten - onze 

wetenschappelijke onderzoeken naar IQOS beoordeeld.  

 

Uiteraard is stoppen met roken de beste keuze, maar voor diegenen die dit niet doen, dient de 

Nederlandse overheid zich de vraag te stellen of ze het wenselijk acht dat rokers geïnformeerd 

worden en overstappen op betere alternatieven, of dat zij ervoor kiest dat het roken van 

sigaretten en shag in stand wordt gehouden. 

 

Ons doel is dat wetenschappelijk onderbouwde rookloze producten zoals IQOS traditionele 

rookwaren als sigaretten en shag zo snel mogelijk vervangen. Dit is in het belang van de 3 

miljoen volwassen rokers in Nederland, de volksgezondheid, en de samenleving als geheel. 

Wereldwijd zijn er tot dusverre al meer dan 5 miljoen mannen en vrouwen gestopt met roken 

en overgestapt op IQOS, en daar komen dagelijks 10.000 mensen bij. Regelgeving zou er 

rekening mee moeten houden dat er een verschil in risico bestaat tussen verschillende 

tabaksproducten, waarbij sigaretten en shag verreweg het schadelijkst zijn omdat bij gebruik 

van deze producten verbranding optreedt. Door rokers de mogelijkheid te bieden tot het 

ontvangen van feitelijke en niet misleidende informatie over rookloze producten, en er voor te 

zorgen dat zij overstappen op deze producten, kan het uitfaseren van traditionele rookwaren 

aanzienlijk worden versneld.  

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Peter van den Driest 

peter.vandendriest@pmi.com 

tel: +31 6 55 38 53 52  
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