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E-sigaret als rookstophulpmiddel 
 
Een elektronische sigaret (e-sigaret) bestaat uit losse onderdelen. Een mondstuk, een vloeistoftank, 
een verdamper en een batterij. Ze zijn er in vele maten en soorten. E-sigaretten verdampen een 
vloeistof die meestal nicotine en een smaakstof bevat. Vanwege het verdampen van de vloeistof 
wordt het gebruik van de e-sigaret ook wel ‘dampen’ (of in het Engels vaping) genoemd. Een 
gebruiker van de e-sigaret wordt een ‘damper’ genoemd. 
Zowel de Richtlijn Tabaksverslaving (2016) als de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019) raden het 
gebruik van de e-sigaret af. Wanneer een roker echter zelf aangeeft te willen stoppen met roken met 
behulp van de e-sigaret is begeleiding van een zorgprofessional gewenst, dit om te stopkans te 
vergroten en langdurig gebruik van een e-sigaret te voorkomen. De e-sigaret wordt dan specifiek 
ingezet als rookstophulpmiddel. Gebruik ven een e-sigaret voor andere doeleinden wordt afgeraden, 
meer hierover is te vinden in het document ‘ Tabak- en nicotine-bevattende producten’. 

 

Hoe (on)gezond is het gebruik van een e-sigaret? 
Doordat er geen verbranding plaatsvindt mist de e-sigaret de giftige verbrandingsproducten van 
tabak, zoals teer en koolmonoxide. Hoewel de e-sigaret minder ongezond lijkt dan tabakssigaretten, 
bevat de damp van e-sigaretten een aantal ingrediënten die schadelijk zijn voor de gezondheid. De 
schadelijke stoffen in de damp van de e-sigaretten zijn onder andere nicotine, propyleenglycol, 
glycerol, aldehyden, nitrosamines en metalen. Inhalatie hiervan kan leiden tot irritatie en schade aan 
de luchtwegen, hartkloppingen en een verhoogde kans op kanker. Vooral zware en langdurige 
gebruikers hebben een grote kans op problemen met hun luchtwegen.  
Sinds september 2019 is er veel commotie rondom de e-sigaret met name vanuit Amerika. Enkele 
mensen zijn overleden aan een nieuwe longziekte en allen maakten zij gebruik van de e-sigaret. Dit 
lijkt vooral te maken te hebben met de vettige substantie die is toegevoegd aan de vloeistof waarin 
THC (een bestanddeel uit cannabis) zit. Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat kortdurend gebruik 
van de in Nederland legaal verkochte dampvloeistoffen, zowel met als zonder nicotine een acuut 
gevaar voor de gezondheid opleveren. Over langdurig gebruik is nog steeds onvoldoende bekend. 
Meerdere onderzoeken zullen volgen en SineFuma volgt deze ontwikkelingen op de voet. 
Daarnaast is er de kans van ontploffen van de e-sigaret, deze kans is met name aanwezig bij een zeer 
grote batterij en als gebruikers zelf onderdelen samenstellen en/ of wisselen. Legaal verkochte e-
sigaretten bevatten dergelijke batterijen niet.  
Ook het opdrinken van de nicotine-vloeistof kan dodelijk zijn. De e-sigaret en de navulverpakkingen 
dienen dus veilig te worden opgeborgen en buiten bereik van kinderen bewaard te worden. 
 

Uitgangspunten bij het inzetten van een e-sigaret als rookstophulpmiddel: 
• Dampen lijkt minder schadelijk dan roken. 

• De risico’s op korte én lange termijn van (mee)dampen zijn nog onvoldoende bekend. 

• Bij een selecte groep rokers kan een e-sigaret een goed hulpmiddel zijn bij een stoppoging.  
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• Intensieve begeleiding, zo nodig met een nicotinevervanger (NVM) of rookstop-medicatie, 
blijft eerste keuze. 

• Een e-sigaret als stophulpmiddel wordt afgeraden bij zwangere vrouwen. Bij rokers met hart- 
en vaatklachten adviseren eerst te overleggen met betreffende arts.  

 
Een e-sigaret is te overwegen bij rokers waarbij: 

• Alle andere stophulpmiddelen niet kunnen/niet hielpen (check gebruik!). 

• Doorroken het enige alternatief is. 

• De roker het (zelf) persé wil (check kennis, verwachtingen). 

• Een extra hulpmiddel gewenst is naast een gangbaar stophulpmiddel. De eerste keuze 
hiervoor blijft een orale NVM. De kans op overdosering van nicotine is vrij klein: rokers 
titreren dit zelf d.w.z. ze inhaleren de hoeveelheid nicotine die ze nodig hebben.  

 
Adviezen m.b.t. de aanschaf: 
Van belang is duidelijk aan te geven dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de aanschaf en het 
gebruik van de juiste materialen om te kunnen dampen. Geef hierbij onderstaande informatie: 

• Koop de materialen bij een lokale verkoper, die e-sigaretten uit Europa verkoopt. (Van 
materialen uit Azië is er minder regulering en controle). 

• Adviseer overleg met de verkoper over de hoeveelheid nicotine op basis van het rookgedrag. 

• Attendeer op eigen kosten (deze worden niet vergoed door zorgverzekeraar). 

• Adviseer startpakket te overwegen (geen wegwerpexemplaar, deze bevat vaak 
onvoldoende/ onjuiste nicotine). Raad kopen via internet af. 

• Adviseer om nooit oliehoudende vloeistoffen of stoffen die niet bedoeld zijn voor de e-
sigaret, zoals cannabisolie te gebruiken in de e-sigaret of toe te voegen aan het liquid. 

• Adviseer een e-sigaret te nemen die zo min mogelijk lijkt op een echte sigaret. 

• Wijs op eigen verantwoordelijkheid voor zowel gebruik als onderhoud (reiniging is 
noodzakelijk bijvoorbeeld om vrijkomen van extra schadelijke stoffen te voorkomen) 

• Attendeer op tijdelijk gebruik. 

• Attendeer op veiligheid (kinderen, afval, batterij, gevaar van inslikken en huidcontact). 

 
Adviezen m.b.t. gebruik: 

• Bepaal samen een stopdatum: vanaf stopdatum volledig overgaan op dampen. 

• Raad duaal gebruik (roken en dampen tegelijk) af. 

• Spreek aantal dampmomenten af (zoveel mogelijk idem als rookmomenten). 

• Attendeer de stopper op mogelijke bijwerkingen zoals mond- en keelirritatie, droge hoest en 
droge keel, duizeligheid en misselijkheid. 

• Bepaal een afbouwschema in 3 fasen van 4 weken: nicotinegehalte afbouwen zoals bij 
nicotinepleisters (let op: verkopers ondersteunen deze afbouw niet altijd). 

• Overweeg zo nodig nog 1 maand nicotinevrij te dampen. 

• Spreek een einddatum van het dampen af. 
 
Begeleiding bij het gebruik van een e-sigaret als rookstophulpmiddel vergroot de stopkans en 
verkleint de kans op onjuist gebruik als rokers zelf hiermee aan de slag gaan. 
Bij de overstap van roken naar dampen is het, net als bij elke andere stoppoging, van belang dat de 
roker dit meldt bij diens arts. Zodat het gebruik van bepaalde medicatie (zoals antidepressiva en 
insuline) de eerste maanden na de stopdatum goed kan worden gemonitord en waar nodig 
aangepast/ verlaagd.  
 


