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Geachte leden van de Vaste Kamercommissie VWS,
Binnenkort voert u een plenair debat met staatssecretaris Blokhuis over het preventieakkoord. Dit
preventieakkoord bevat belangrijke ambities voor een gezonder Nederland. De samenwerking met vele
partijen is hard nodig om het verschil te maken op het gebied van gezonde leefstijl en leefomgeving.
Wij vragen u voor dit debat om naast overgewicht en problematisch alcoholgebruik, ook nadrukkelijk
aandacht aan roken te besteden. Roken is de belangrijkste vorm van te voorkomen gezondheidsschade.
Artsen worden dag in dag uit geconfronteerd met de dramatische gezondheidsschade die door roken
wordt veroorzaakt. Zij voelen zich vaak machteloos, omdat de door roken aangerichte schade in veel
gevallen niet meer te herstellen is.
De KNMG ziet tabaksgebruik niet als een vrijwillige keuze, maar als een verslaving. Vrijwel alle rokers zijn als
minderjarige begonnen met roken. Genetische en omgevingsfactoren bepalen in belangrijke mate of
iemand daar later weer mee kan stoppen.
Beperk de verkoop van tabaksproducten tot speciaalzaken
Momenteel zijn tabaksproducten nog op vele plekken te koop, waaronder supermarkten en tankstations.
Hoewel de door het kabinet voorgestelde prijsverhogingen, de display ban en de invoering van neutrale
verpakkingen belangrijke maatregelen zijn, acht de KNMG dit onvoldoende in het terugdringen van
tabaksgebruik. Het is immers bekend dat naast deze maatregelen het terugdringen van het aantal
verkooppunten één van de meest effectieve interventies is. 1 Het preventieakkoord doet naar de mening
van de KNMG te weinig aan de beperking van de toegang tot tabaksproducten.
De KNMG is van mening dat producten die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid niet thuishoren in
supermarkten, tankstations, boekwinkels en drogisterijen. De verkoop van tabaksproducten zou dan ook
beperkt moeten worden tot een gelimiteerd aantal speciaalzaken, zoals dat nu ook het geval is bij sterke
drank.

IBO Gezonde leefstijl. Eindrapportage van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) 'Gezonde leefstijl'.
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Artsenfederatie KNMG
De landelijke artsenfederatie KNMG behartigt de belangen van ruim 59.000 artsen en studenten
geneeskunde. Wij volgen het debat dan ook op de voet. Mochten er over bovenstaande en/ of
gerelateerde punten nog vragen zijn horen we dat graag.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via Emily Kraaijenbrink, Adviseur Public Affairs
KNMG, telefoon 06 - 23 975 238 of e-mail e.kraaijenbrink@fed.knmg.nl.
Met vriendelijke groet,

René Héman, arts M&G
voorzitter KNMG
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