
Bijlage 1 Achtergrondinformatie 

Meeroken (tweedehands rook) 

Wanneer mensen die zelf niet roken tabaksrook van anderen inademen, noemen we dit 

meeroken. Mensen die meeroken ademen dezelfde giftige en kankerverwekkende stoffen 

in als rokers. Meeroken is voor iedereen ongezond, maar baby’s en kleine kinderen zijn 

extra kwetsbaar voor de gevolgen van meeroken. Hun lichaam is nog in ontwikkeling en 

ook ademen ze sneller dan volwassenen. Hierdoor krijgen ze meer schadelijke stoffen uit 

de rook binnen. 

 

Risico’s van meeroken 

Meeroken brengt ernstige gezondheidsgevolgen met zich mee. Kinderen die meeroken 

lopen een groter risico op luchtwegaandoeningen (waaronder longontsteking en 

bronchitis) en astma. Meeroken leidt daarnaast tot een verhoogd risico op het ontstaan 

van (terugkerende) middenoorontsteking bij kinderen.  

Ook hebben kinderen die meeroken een verhoogd risico op wiegendood. Op de lange 

termijn kan meeroken longkanker veroorzaken en de kans op hartaandoeningen 

vergroten. Ten slotte gaan kinderen van ouders die roken, zelf ook vaker roken. 

 

Derdehands rook  

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de 

omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Iemand kan deze giftige 

stoffen inademen, maar ook via de huid (met name kinderen raken veel dingen aan) en 

de mond (met name kinderen stoppen dingen in hun mond) komen giftige stoffen in 

iemands lichaam. 

Kinderen en baby’s lopen een groter risico derdehands rook binnen te krijgen dan 

volwassenen.  

Derdehands rook krijgt iemand binnen door de giftige stoffen in te ademen, maar ook via 

huid en mond. De precieze gezondheidsschade door derdehands rook is nog niet bekend. 

Onderzoekers schatten dat 5 tot 60% van de gezondheidsschade die wordt 

toegeschreven aan meeroken, in werkelijkheid wordt veroorzaakt door derdehands rook. 

Ook als iemand alleen maar buiten rookt, kan er toch derdehands rook mee het huis in 

komen. Derdehands rook kan aanwezig zijn in ‘rookvrije’ hotelkamers, ‘rookvrije’ 

huurauto’s en zelfs op de intensive care-afdeling voor pasgeboren baby’s. 

 

 


