
 
 

  

 

 
Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding 
worden gebruikt (M. Heijmans & M. Rijken. Rookverbod geeft mensen met 
luchtwegklachten meer vrijheid. NIVEL, december 2008) 

 
Rookverbod geeft mensen met luchtwegklachten meer vrijheid 
 
Op 1 juli 2008 is het rookverbod in de horeca ingegaan. Voor ruim 40% van de niet-rokers met 
luchtwegklachten betekent dit rookverbod meer vrijheid om de horeca te bezoeken waar en wanneer 
men wil. Een daadwerkelijke toename van café- of restaurantbezoek is vooralsnog niet 
waarneembaar. Een derde van de niet-rokers maakt zich zorgen over de recente ontwikkelingen 
waarin aan het rookverbod getornd lijkt te worden. 
 
Meeroken, het inademen van andermans uitgeblazen sigarettenrook, is schadelijk voor de 
gezondheid. Het is een van de redenen dat roken in openbare ruimten en op het werk al langere tijd 
verboden is. Tot voor kort werd in Nederland nog een uitzondering gemaakt voor de horeca. Per 1 juli 
2008 geldt ook voor de horeca een algeheel rookverbod. De maatregel geldt voor alle 
horecagelegenheden, inclusief cafés en sportkantines. 
De eerste maanden na ingang van het rookverbod leken de horecaondernemers het rookverbod te 
respecteren. De maatregel ging in de zomer in en bij veel horecagelegenheden stonden er alleen nog 
buiten asbakken op tafel. Sinds enkele maanden is echter een kentering waarneembaar: steeds meer 
horecaondernemers klagen over een teruggelopen omzet en een deel van hen zet de asbakken nu 
ook weer binnen op tafel.  
De discussie rond het rookverbod is hierdoor weer flink aangewakkerd. Het is mogelijk dat burgers die 
last hebben van rook en meeroken, zoals mensen met luchtwegklachten, zich hierdoor ongerust 
maken of het verbod in de horeca wel gehandhaafd blijft. Om dit te onderzoeken heeft het NIVEL 
recent (november 2008) een telefonische peiling gehouden onder een willekeurige groep van 500 
mensen met astma of COPD (chronisch obstructief longlijden) in de leeftijd van 15 jaar of ouder. 
Mensen met astma of COPD vormen bij uitstek een groep die last heeft van (mee-)roken. Door 
sigarettenrook worden klachten als hoesten en kortademigheid erger. Langdurig meeroken verhoogt 
bovendien de kans op COPD, waarbij de longblaasjes hun elasticiteit verliezen en het inademen 
steeds moeilijker wordt. Bij mensen die al COPD hebben gaat de gezondheidstoestand onder invloed 
van roken en meeroken versneld achteruit. Er zijn circa een miljoen mensen met astma en COPD in 
Nederland. 
 
Bekendheid en houding 
Van de totale groep van 500 geïnterviewden met astma of COPD bleken slechts twee personen niet 
op de hoogte te zijn van het rookverbod in de horeca. Bij een meerderheid (65%) leiden de recente 
ontwikkelingen waarbij in sommige cafés de asbakken weer op tafel komen niet tot extra 
ongerustheid. Ruim een kwart (28%) van de totale groep mensen met astma en COPD maakt zich wel 
ongerust over het negeren van het rookverbod. Niet-rokers maken zich meer ongerust dan rokers 
(34% versus 2% respectievelijk). Zo meldt een respondent zich ongerust te maken, nu bij de 
biljartvereniging inmiddels weer wordt gerookt. Een ander merkt op dat er ook in andere Europese 
landen een rookverbod is en dat handhaving in die landen wel lukt. Weer een ander spreekt over 
‘startproblemen’.  
 
Uit een peiling in januari 2008 bleek dat 77% van de mensen met luchtwegklachten enthousiast was 
over de komt van het rookverbod. Niet-rokers waren daarbij duidelijk enthousiaster dan rokers (81% 
versus 23% respectievelijk) (Heijmans & De Jong, 2008). Nu, een half jaar na invoering van het 
rookverbod, geeft ruim een derde (36%) van de mensen met astma en COPD aan zich vrijer te voelen 
om uit te gaan dan voor het rookverbod. Vier procent geeft aan zich juist minder vrij te voelen. 
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Voor zestig procent van de ondervraagden heeft het rookverbod hun gevoel van vrijheid vooralsnog 
niet veranderd. Ook hier is er een duidelijk verschil tussen rokers (18%) en niet-rokers (82%). Met 
name niet-rokers profiteren van het rookverbod. Onder de niet-rokers voelt 43% zich vrijer om uit te 
gaan; niemand voelt zich minder vrij. Onder de rokers voelt bijna een kwart (23%) zich nu minder vrij 
om uit te gaan en slechts twee procent zich vrijer om uit te gaan. 
 
Gedrag 
In het interview werd gevraagd naar de frequentie waarmee mensen met astma of COPD op dat 
moment (november 2008) horecagelegenheden bezochten. Van de totale groep van 500 
geïnterviewden gaf bijna 90% aan weleens (tenminste één keer per jaar) een eetgelegenheid, zoals 
een restaurant, eetcafé of lunchroom te bezoeken; bijna de helft (49%) doet dit tenminste één keer per 
maand. Volgens ruim driekwart (77%) van de geïnterviewden is het ingaan van het rookverbod hierop  
niet van invloed geweest. Vijf procent geeft aan nu wel vaker een eetgelegenheid te bezoeken. 
Kijken we naar het bezoeken van bars, cafés en discotheken, dan blijkt 30% weleens (tenminste één 
keer per jaar) deze uitgaansgelegenheden te bezoeken. Tien procent van de totale groep gaat 
tenminste één keer per week naar een bar, café of discotheek. Tweederde geeft aan nooit een 
dergelijke gelegenheid te bezoeken; van degenen die dat wel doen, geeft ook hier het overgrote deel 
aan dat het rookverbod geen verschil heeft gemaakt. Twee procent van de totale groep geeft aan nu 
vaker een bar, café of discotheek te bezoeken dan voor 1 juli. 
 
In januari 2008, dus voor het rookverbod, hebben we deze vragen ook (toen schriftelijk) voorgelegd 
aan een willekeurige groep mensen met astma of COPD (Heijmans & De Jong, 2008). Een deel van 
de groep die in november werd geïnterviewd heeft deze vragen eveneens in januari beantwoord 
(n=334). Figuur 1 en 2 laten zien in welke mate er een verschuiving bij deze groep heeft 
plaatsgevonden in hun bezoek aan eet- en uitgaansgelegenheden.
 
Figuur 1 Frequentie bezoek 
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Figuur 2  Frequentie bezoek uitgaans-
gelegenheden in november 2008 
ten opzichte van januari 2008 
(n=332)   

 

hetzelfde
meer
minder

De figuren 1 en 2 laten zien dat het grootste deel van de geïnterviewden in november, dus na het 
rookverbod, de vragen naar de frequentie van hun bezoek aan eet- en uitgaansgelegenheden 
hetzelfde beantwoordde als in januari 2008, voor het rookverbod. Bij een kleine groep heeft een 
verandering plaatsgevonden, maar in beide figuren is de groep waarbij het horecabezoek is 
toegenomen wel het kleinst.  
 
Ervaring met overtreding van het rookverbod 
Van de totale groep van 500 geïnterviewden heeft 14% zelf meegemaakt dat er binnen een 
horecagelegenheid waar men was na 1 juli werd gerookt. Het gaat om 70 geïnterviewden. Aan hen is 
vervolgens gevraagd om welk soort gelegenheid het ging en wat hun reactie was. In bijna tweederde 
van de gevallen (63%) betrof het een situatie in een bar of café, in een kwart van de gevallen ging het 
volgens de geïnterviewden om een restaurant, eetcafé of lunchroom en een enkele keer om een 
snackbar, ijssalon, discotheek of sportkantine. 
 
In tabel 1 staat weergegeven, hoe de 70 geïnterviewden gereageerd hebben op de situatie. De tabel 
laat zien dat het merendeel van de mensen met astma of COPD die geconfronteerd werden met een 
overtreding van het rookverbod niet heeft gereageerd. Een gering aantal mensen heeft de eigenaar 
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van de horecagelegenheid en/of de roker zelf aangesproken. Slechts een enkeling is als reactie op de 
overtreding daadwerkelijk weggegaan of van plan er weg te blijven. 
 
Tabel 1  Reactie op overtreding rookverbod in horeca (n=70; 72 reacties) 
 

Reactie: aantal keer
niets gedaan 44
de eigenaar aangesproken 6
de roker aangesproken 8
naar huis gegaan 1
naar andere gelegenheid gegaan 1
kom er niet meer 3
Anders 9

  
 
 
Beschouwing 
Het rookverbod heeft voor een substantieel deel van de mensen met astma en COPD tot een 
aangenamere situatie geleid. Voor met name niet-rokers betekent invoering van het rookverbod meer 
vrijheid om te gaan en staan waar men wil. Ruim een kwart van de mensen met luchtwegklachten 
maakt zich zorgen over de huidige situatie, waarin het rookverbod in de Nederlandse horeca ter 
discussie wordt gesteld, maar de meerderheid van de mensen met astma en COPD is niet echt 
ongerust. 
Vijf maanden na invoering van het rookverbod is er (nog) geen substantiële toename zichtbaar van 
het aantal mensen met luchtwegklachten dat horecagelegenheden bezoekt. Vergelijken we de 
uitkomsten van deze telefonische peiling met de resultaten van de reeds genoemde schriftelijke 
enquête onder mensen met astma of COPD in januari 2008, dan blijkt dat maar een klein deel van 
degenen die destijds verwachtten dat ze na 1 juli vaker horecagelegenheden zouden gaan bezoeken 
dat ook is gaan doen. Hierbij dient wel aangemerkt te worden dat een periode van vijf maanden een 
korte periode is om veranderingen te kunnen vaststellen. Bovendien bestaat de telefonisch 
geïnterviewde groep – maar ook de groep die destijds schriftelijk werd geënquêteerd – voor een flink 
deel uit ouderen. Slechts acht procent van de geïnterviewden was jonger dan 40 jaar en 45% was 65-
plusser. Dit beeld is overigens niet ongebruikelijk gezien het feit dat met name COPD vooral voorkomt 
onder ouderen. Het bezoeken van horecagelegenheden – en zeker bars, cafés en discotheken – is in 
Nederland toch vooral populair onder jongvolwassenen. Voor een jongere generatie van mensen met 
luchtwegklachten (vooral astma) maakt het rookverbod mogelijk wel het verschil tussen thuisblijven en 
uitgaan.  
 
 
  
Deze telefonische peiling werd gehouden onder 500 willekeurige deelnemers van de ‘Monitor Zorg- en 
leefsituatie van mensen met astma en COPD’. De monitor wordt sinds 2001 uitgevoerd door het 
NIVEL op initiatief en met subsidie van het Astma Fonds en maakt deel uit van het 
onderzoeksprogramma Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG). Met de monitor 
worden actuele gegevens verzameld bij mensen met astma en COPD zelf over hun ervaringen met de 
gezondheidszorg, hun kwaliteit van leven en sociaal-maatschappelijke situatie. Voor meer informatie 
kunt u terecht op onze website www.nivel.nl/npcg of bij mevrouw dr. M. Heijmans, tel. 030-2729792 
(email: m.heijmans@nivel.nl). 
 
 
Referentie 
Heijmans M & De Jong J. Meeste mensen blij met rookverbod. NIVEL, juni 2008. 
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