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Tabak- en nicotine-bevattende producten 

 
De meeste mensen roken sigaretten en shag. Er zijn ook mensen die andere rookwaar of 
nicotine-bevattende producten gebruiken. In dit document een opsomming van de 
verschillende tabak en nicotine-bevattende producten, een korte omschrijving van de 
bestanddelen, hoe het product moet worden gebruikt en hoe schadelijk het is. In de 
omschrijving worden deze producten vaak vergeleken met het meest gangbare product: de 
sigaret. Tot slot een totaaloverzicht van al deze producten. 
 
Voor alle producten geldt: nicotine is zeer verslavend en tabaksproducten gebruiken is 
kankerverwekkend. Elke jaar overlijden er alleen in Nederland al ruim 19.000 mensen aan de 
gevolgen van roken. Alle beschreven producten worden afgeraden, omdat ze ieder op hun 
eigen manier schadelijk zijn voor de gezondheid van de roker en zelfs vaak ook van de 
omstanders. We praten dan over meeroken. 
 
Sigaret en shag 
Omschrijving 
De sigaret heeft een papieren huls met of zonder filter waarin tabak zit. Shag wordt gemaakt 
door de roker zelf met behulp van fijngesneden tabak en vloei. Zelfgemaakte sigaretten 
worden gemaakt met behulp van een hulsenstopper of sigaretten-schieter en een bus tabak.  
 
Gebruik 
De sigaret, shag en zelfgemaakte sigaret moet je aansteken. Het aansteken zorgt voor 
verbranding, waardoor er rook ontstaat. Door een trek te nemen wordt de rook geïnhaleerd. 
Deze komt vaak diep in de longen terecht.  
 
Risico 
De gezondheidsrisico’s zijn vergelijkbaar tussen de 3 producten. Ook het aantal 
kankerverwekkende stoffen is vergelijkbaar. Als men rookt met een filter vermindert dat de 
afgifte van teer, maar vaak rookt de roker dan intensiever, mogelijk om te compenseren en 
zo toch aan de behoefte aan nicotine te voldoen.  Doordat er verbranding plaatsvindt 
ontstaat er koolmonoxide.  Meer informatie over koolmonoxide is te vinden in het 
document “Mate van verslaving”. 
 
Sigaar en Cigarillo 
Omschrijving 
Een sigaar bevat sterk gefermenteerde tabak (fermentatie is een conserveringstechniek). 
Door fermentatie ontstaat de sterke karakteristieke smaak. De cigarillo (ook wel spriet 
genoemd) is een dun soort sigaar (deze bestaat met en zonder filter).  
 
Gebruik  
Een sigaar wordt minder vaak minder diep geïnhaleerd. De rook van de sigaar wordt in de 
mond heen en weer gewalst. Dit heeft te maken met de hogere pH-waarde van sigarenrook: 
de rook is minder zuur en daardoor sterker irriterend in de longen. Nicotine die vrijkomt 
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wordt doorgaans via het mondslijmvlies opgenomen. De sigaar wordt meestal niet in 1 keer 
opgerookt. Het aantal rookmomenten kan, afhankelijk van de grootte van de sigaar, per 
sigaar 3 tot 5 maal zijn. 
 
Risico 
De rook van sigaren is minimaal even gevaarlijk als die van sigaretten. De concentratie 
koolmonoxide is vele malen hoger dan in een sigaret. Met name hoog risico op mond-, keel- 
en hersenkanker. Het risico op verslaving is bij het roken van sigaren even hoog als bij het 
roken van sigaretten. De fermentatie van de tabak leidt tot de vorming van meer 
stikstofoxiden, ammonia en (kankerverwekkende) nitrosaminen dan in de sigaret. 
 
Pijptabak 
Omschrijving 
Pijptabak is vrij grof gesneden tabak, die vaak is gearomatiseerd. De tabak wordt via een pijp 
gerookt.  
 
Gebruik 
Net als bij sigaretten wordt de rook van pijptabak geïnhaleerd. De tabak moet in de pijp 
worden gestopt en regelmatig worden aangedrukt. Net als bij sigaren wordt de pijp vaak 
meerdere keren gebruikt alvorens opnieuw te vullen met tabak. 
 
Risico 
Gezondheidsrisico’s lijken iets lager te liggen dan bij sigaretgebruik. Dit komt doordat 
pijprokers gemiddeld minder vaak roken en minder diep inhaleren. Het risico op kanker in de 
hersenen en de keel is echter bij pijprokers juist hoger dan bij sigarettenrokers. 
 
Pruim- en snuiftabak 
Omschrijving  
Pruim-en snuiftabak is gesneden tabak waarop met kauwt, pruimt of snuift. 
 
Gebruik 
Door de vochtige pruimtabak tussen wang en tandvlees te plaatsen ontwikkelt zich speeksel, 
dat moet worden uitgespuugd. Snuiftabak (snuff) is fijngesneden tabak bedoeld om door de 
neus op te snuiven. Het snuiven van tabak komt weinig voor; meestal wordt de fijngesneden 
tabak gearomatiseerd en verkocht als pruimtabak.  
Een voorbeeld van pruimtabak is snus, deze is gemaakt van gestoomde tabak. Het is een 
vochtig poeder dat in een vochtig papiertje wordt gewikkeld. Het is met name populair in 
Zweden. Snus wordt tussen de wang en tanden of achter boven- of onderlip geparkeerd, 
waardoor de nicotine-opname via mondslijmvlies plaatsvindt.  
 
Risico 
Pruim- en snuiftabak zijn ‘rookloze’ tabaksproducten: de tabak wordt niet verbrand. Doordat 
er geen verbranding plaatsvindt krijgt de gebruiker niet de giftige verbrandingsproducten 
van tabak binnen (zoals koolmonoxide). Ook wordt er niet over de longen geïnhaleerd, 
waardoor het risico op longaandoeningen veel kleiner is dan bij rooktabak. Ook is de kans op 
kanker kleiner. Kanker die het meest voorkomt bij dit gebruik is keel- en mondkanker.  
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Waterpijp 
Omschrijving 
Waterpijp is een instrument om pijp- en fruittabak, hasj of wiet mee te roken. De waterpijp 
kan ook gebruikt worden met dampsteentjes. 
 
Gebruik 
Via verhitting gaat een kooltje gloeien, deze verhit een kommetje waar de tabak in zit. Onder 
het kommetje loopt een buisje die via water is gekoppeld aan een flexibele slang waar de 
gebruiker aan ‘lurkt’: de gebruiker zuigt aan een slang. Hierdoor wordt de rook, ontstaan 
door de verhitting via het water geïnhaleerd. In plaats van de kooltjes kan men ook gebruik 
maken van zogenaamde damp-, aroma-, stoom- of smaaksteentjes. Deze steentjes zijn 
doordrenkt met geurstoffen. Bij verhitting worden deze stoffen verdampt. 
Door het water wordt de rook afgekoeld en inhaleert men zachte, koudere rook. 
 
Risico 
De rook van een waterpijp bevat relatief grote hoeveelheden zware metalen, zoals lood. Ook 
bevat de rook koolmonoxide en teer. Deze stoffen worden niet of nauwelijks door het water 
uit de rook gefilterd. Bij het roken van een waterpijp komt veel meer koolmonoxide vrij dan 
bij een sigaret. Het gebruik van kooltjes levert meer gezondheidsschade op dan het gebruik 
van dampsteentjes. 
 
Kruidensigaret 
Omschrijving 
Kruidensigaretten bevatten meestal geen tabak. In plaats van tabak wordt een andere plant 
gerookt, zoals sla, klaver, onderdelen van de maïsplant of suikerrietstengels. Een bekende 
kruidensigaret is de ‘kretek’, waarbij ongeveer een derde van de sigaret uit kruidnagel 
bestaat. 
 
Gebruik en risico 
Gebruik is hetzelfde als bij een sigaret, maar als er geen tabak/ nicotine in zit is het minder 
verslavend. Er zijn maar een beperkt aantal wetenschappelijke publicaties beschikbaar over 
de kruidensigaret, het exacte risico is daardoor nog niet duidelijk. Vooralsnog zijn er geen 
aanwijzingen dat deze minder schadelijk zou zijn dan de gewone sigaret. 
 
Heatsticks 
Omschrijving 
De heatsticks zijn speciale ‘sigaretten’ die in een apparaatje worden gedaan dat bestaat uit 
twee onderdelen: een batterijoplader en een damp-apparaat waarin de heatsticks/heets 
komen. De heaststicks(of tabakssticks) zijn wegwerpsticks en zien er uit als mini-sigaretten. 
In deze heets zit samengeperst tabak. Het meest bekende apparaat om heatsticks in te 
verwarmen is de ‘IQOS’. 
 
Gebruik 
De heatstick wordt in het apparaat geklikt. Met één druk op een knop wordt de tabak van de 
mini-sigaret verwarmt. De gebruiker inhaleert de damp via de heatstick die gedeeltelijk uit 
het apparaat blijft steken. Als de heatstick op is, klikt de gebruiker deze weer uit het 
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apparaat en gooit het restant weg. De heatstick is een ‘heat not burn’ product: de tabak 
wordt verwarmd en niet verbrand. 
 
Risico 
Doordat er geen verbranding plaatsvindt komt er onder andere geen teer en koolmonoxide 
vrij. Wat de exacte effecten zijn is nog nauwelijks onderzocht, aangezien dit product pas 
enkele jaren op de markt is. Duidelijk is dat het wel degelijk de luchtwegen kan beschadigen 
en dat ook andere plekken in het lichaam effecten ondervinden van gebruik. Een aantal 
stoffen in de heatsticks zijn kankerverwekkend. 
 
E-sigaret 
Omschrijving 
Een elektronische sigaret (e-sigaret) bestaat uit diverse losse onderdelen: een mondstuk, 
een vloeistoftank, een verdamper en een batterij. E-sigaretten verdampen een vloeistof/ e-
liquid die meestal nicotine en een smaakstof bevat. Er zijn duizenden smaken op de markt 
en ook de hoeveelheid nicotine kan erg variëren: van 0 mg per ml (vaak sishapen genoemd) 
tot de in Europa maximaal toegestane 20 mg per ml/. Buiten Europa, onder andere in 
Amerika zijn e-sigaretten verkrijgbaar met veel meer nicotine per ml, zoals de JUUL, die tot 
wel 50mg nicotine per ml kan bevatten en vele malen verslavender is.  
 
Een shisha-pen is een verdamper in de vorm van een pen die in allerlei kleuren en smaken 
(onder andere cola, kersen, perzik en aardbei) verkrijgbaar is. Bij het inhaleren van de 
waterdampen komt het aroma vrij. De shisha-pen bevat (meestal) geen nicotine of teer, 
maar wel andere bestanddelen als propyleenglycol, glycerol en glycerinetriacetaat. 
 
De JUUL maakt gebruikt van nicotinezout in plaats van vloeibare nicotine zoals in de andere 
e-sigaretten zit. Hierdoor wordt de nicotine veel sneller opgenomen door het lichaam. 
(vergelijkbaar met sigaret). Het product is verboden in Nederland vanwege te hoge 
concentratie nicotine (50mg/ml ipv maximale hoogte van 20 mg/ml) 
 
Gebruik E-sigaret 
De gebruiker activeert door op een knopje te drukken de batterij, hierdoor wordt de 
vloeistof verhit en inhaleert de gebruiker zo de damp die vrijkomt. 
 
In uitzonderlijke gevallen kan de e-sigaret ingezet om rokers te ondersteunen bij hun 
stoppoging, we praten dan over kortdurend gebruik. Meer hierover is te vinden in het 
document ‘E-sigaret als stophulpmiddel’. 
 
Gebruik Juul 
De gebruiker neemt een trek van de Juul, hierdoor wordt door middel van een sensor het 
apparaatje opgestart, de e-liquid wordt daarna verwarmd door een batterij, deze creëert 
een damp die geïnhaleerd kan worden.  
 
Risico 
Doordat er geen verbranding, maar verdamping plaatsvindt ontstaat er onder andere geen 
koolmonoxide en geen teer. Twee grote boosdoeners als men tabak rookt. De schadelijke 
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stoffen in e-sigaretten zijn onder andere nicotine, propyleenglycol, glycerol, aldehyden, 
nitrosamines en metalen. De korte termijn risico’s van het dampen van e-sigaretten lijken 
mee te vallen, zeker in vergelijk met het roken van tabak. De risico’s op lange termijn zijn 
nog onvoldoende bekend. 
Sinds september 2019 is er veel commotie rondom de e-sigaret vanuit 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 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. 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. 
 
Hieronder een samenvatting van de benoemde producten: 
 

Product Bevat 
tabak 

Bevat 
nicotine 

Er is 
verbranding 

Bevat schadelijke 
stoffen 

Sigaretten/shag ja ja ja ja 

Sigaar/cigarillo ja ja ja Ja 

Pijptabak ja ja ja ja 

Pruim- en snuiftabak ja ja nee ja 

Waterpijp vaak vaak vaak Ja 

Kruidensigaret soms soms ja Ja 

Heatstick ja ja nee ja 

E-sigaret nee vaak nee ja 

Nicotinevervangers ne ja nee nee 

 
Afrondend: alle bovenstaande producten zijn in meer of mindere mate verslavend en 
schadelijk zijn voor de gezondheid en dienen dus afgeraden te worden. We hebben getracht 
deze lijst zo volledig mogelijk te maken. Het is een korte opsomming om een indruk te geven 
van de verschillende producten. Check de diverse factsheets op internet voor meer 
informatie. Er worden nog veel onderzoeken rondom de E sigaret en heatsticks verwacht, 
bovenstaande informatie kan dus binnen geringe tijd veranderen.  
 
Voor de volledigheid is in deze tabel ook het gebruik van nicotinevervangers opgenomen, 
aangezien deze natuurlijk ook nicotine bevatten. Het is uiteraard de bedoeling deze alleen in 
te zetten als rookstophulpmiddel, conform de richtlijnen en bijsluiters. Vanuit 
verslavingsoogpunt gaat daarbij de voorkeur uit naar nicotinepleisters, eventueel aangevuld 
met een orale nicotinevervanger. 


