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Amsterdam, 30 juli 2013
Geachte mevrouw van Rooy,
Geschokt heeft de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO) in Vrij Nederland (27 juli 2013, blz.
29) gelezen dat de NVZ, bij monde van uw woordvoerder ‘geen mening heeft’ over tabaksontmoedigingsbeleid, en dat de NVZ daarmee het VNO-NCW, bij monde van hun directeur dhr. Niek
Jan van Kesteren, steunt als ‘een van de weinige vrienden van de tabaksindustrie’.
De NVvO is een overkoepelende organisatie van 28 Nederlandse wetenschappelijke en professionele
oncologische verenigingen ter bevordering van oncologische zorg en scholing. Omdat roken de
belangrijkste vermijdbare oorzaak van kanker en sterfte is, zijn wij voor een actieve ontmoediging
van tabaksmisbruik. De meeste van onze leden zijn in dienst van een ziekenhuis, en vormen de basis
van de NVZ. Als oncologen en werknemers ontvangen wij graag antwoord op de volgende vragen:
1. Is het juist dat de NVZ ‘geen mening heeft’ over tabaksontmoediging?
2. Indien de NVZ inderdaad geen mening heeft over tabaksontmoediging en de wijze waarop dat
het beste kan, wordt het dan niet hoog tijd dat de NVZ daar wel een standpunt over vormt die
strookt met uw spilfunctie en voorbeeldfunctie in de Nederlandse gezondheidszorg, en specifiek
voor de werknemers en patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen?
3. Uit het artikel in VN blijkt dat de VNO-NCW een actieve lobby vormt vòòr de tabaksindustrie, en
tègen tabaksontmoediging? De VNO-NCW doet dat door bemiddeling voor de tabaksindustrie bij
onze overheid en door een leidende rol te nemen bij het mobiliseren van Europese
zusterorganisaties tegen tabaksontmoediging. Daarmee legt de VNO-NCW Europese afspraken
volgens het FCTC-verdrag naast zich neer en voert een actieve lobby om regelgeving tegen
tabaksmisbruik verder te frustreren. Uw vereniging, de NVZ is aangesloten bij de VNO-NCW.
Nu u dat weet, steunt de NVZ nog steeds deze actieve VNO-NCW lobby voor de
tabaksindustrie, en tegen tabaksontmoediging?
4. Als de NVZ deze tabakslobby niet steunt, is de NVZ bereid om in woord en daad de steun van de
VNO-NCW aan de tabaksindustrie ook en public af te keuren?
5. Wil de NVZ zich ook publiekelijk uitspreken vòòr tabaksontmoediging en dat beleid actief
uitdragen aan de Nederlandse ziekenhuizen?
Met vriendelijke groet,
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