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Wereldwijde tabak pandemie
Wereldwijd worden veel verstrekkende economische en sociale maatregelen 
genomen in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Volgens de Johns Hopkins 
University stierven tijdens de pandemie in 2020 meer dan 1,8 miljoen mensen. 
Volgens de jaarlijkse sterftecijfers stierven in 2020 echter minstens drie keer meer 
wereldburgers (>7 miljoen) als gevolg van tabaksgebruik en dit aantal zal in de nabije 
toekomst blijven groeien. In de strijd tegen COVID-19 hebben regeringen de vrijheid 
van alle burgers drastisch beperkt en dramatische maatregelen genomen om levens 
te redden en virus-gerelateerde morbiditeit te verminderen. Om de tabakspandemie 
op te lossen moet idealiter de productie en verkoop van tabaksproducten worden 
verboden. Naast maatregelen om tabaksgebruik volledig te voorkomen, helpen ook 
risico beperkende benaderingen om de tabakspandemie te bestrijden. Dergelijke 
maatregelen zijn voornamelijk gebaseerd op belastingen, de-normalisatie, hulp bij 
stoppen-met-roken en “rookvrije” wetgeving die gericht is op (potentiële) rokers. 
Deze risico beperkende benaderingen hebben in de meeste landen geleid tot een 
aanzienlijk lagere prevalentie van roken, maar het heeft het gebruik van sigaretten 
en andere tabaksproducten niet geëlimineerd. 

Het tabaksbeleid kan worden verbeterd door regulatie van traditionele 
tabaksproducten, zoals sigaretten, die nog steeds dominant aanwezig zijn op de 
consumentenmarkt en leiden tot hoge sterfte- en morbiditeitspercentages door 
roken. Eén van de autoriteiten die een schadebeperkingsaanpak heeft voorgesteld is 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Kaderverdrag inzake Tabaksontmoediging 
(FCTC). Binnen de FCTC zijn in veel landen en regio’s verschillende richtlijnen 
aangenomen en geïmplementeerd om het tabaksgebruik te verminderen. Er is 
echter weinig vooruitgang geboekt met betrekking tot Artikel 9 - Regulation of the 
content of tobacco products. Dit artikel luidt: De Conferentie van de Partijen doet, 
in overleg met bevoegde internationale instanties, voorstellen voor richtlijnen voor het 
testen en meten van de inhoud en emissies van tabaksproducten, en voor de regulering 
hiervan. Elke Partij neemt, wanneer goedgekeurd door bevoegde nationale autoriteiten, 
doeltreffende wetgevende, uitvoerende en bestuurlijke of andere maatregelen, en 
voert deze uit, ten behoeve van deze tests en metingen, en ten behoeve van genoemde 
regulering. Hoewel de FCTC in 2005 in werking is getreden, heeft de Conferentie 
van de Partijen (COP) tot nu toe geen volledige Richtlijn voor Partijen verstrekt. 
In 2010 zijn gedeeltelijke richtlijnen voor Artikel 9 en 10 (over de verordening 
inzake de openbaarmaking van informatie over tabaksproducten) aangenomen, 
die in 2014 en 2016 zijn gewijzigd. In deze gedeeltelijke richtlijnen staat echter in 
paragraaf 3.2 (“Inhoud”) en 3.3 (“Emissies”) anno 2021 nog steeds “(dit gedeelte is 
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opzettelijk blanco gelaten om aan te geven dat er in een later stadium richtlijnen zullen 
worden voorgesteld)”. Het illustreert dat er op politiek gebied geen consensus is 
gevonden over de wetenschappelijke basis voor richtlijnen betreffende regulering 
van emissies. Met andere woorden, beleidsmakers worstelen met het feit dat 
roken nog steeds schadelijk is en als ze het eens worden over emissieregulering, 
lijkt het erop dat ze doorgaan met tabaksgebruik goedkeuren. Bovendien vinden 
beleidsmakers de effecten die leiden tot voordelen voor de gezondheid door het 
verlagen van rookcomponenten onduidelijk. De bezorgdheid over filterventilatie is 
genoemd in de 2018 COP meeting 2. The WHO kreeg de taak om te voorzien in 
“het recentste wetenschappelijke bewijs over de impact van sigarettenventilatie op het 
gebruik van sigaretten” en dat te rapporteren aan de COP voor de negende meeting 
die gehouden wordt in Nederland in november 2021.

Hoewel de FCTC geen emissierichtlijn heeft verstrekt, regelt de Europese Unie (EU) (ook 
een partij die de FCTC heeft aangenomen) de maximale gehaltes van teer, nicotine en 
koolmonoxide (CO) (TNCO) in sigarettenrook in de Europese tabaksproductenrichtlijn 
(TPD/2014/40/EU). De TPD heeft grenzen van respectievelijk 10 mg, 1 mg en 10 
mg per sigaret gesteld als de maximumemissies die zijn toegestaan in sigarettenrook. 
De ETPD/2014/40/EU bevat alleen een verwijzing naar de analysetechniek van de 
ISO methode (International Organization of Standardization) en niet naar het ISO 
3308-protocol zelf dat de rookmachinemethode beschrijft. Het is al tientallen jaren 
bekend dat de uitstoot van sigarettenrook wordt bepaald door de manier waarop de 
rook wordt gegenereerd. Bovendien is de emissie van andere toxische stoffen dan 
TNCO helemaal niet gereguleerd in de EU. Vóór de herziening van de ETPD werd 
het ISO 3308-protocol voor rookmachines wèl voorgeschreven voor de bepaling van 
TNCO in de EU. In de dagelijkse praktijk gebruiken alle landen in de EU nog steeds 
deze methode als het vereiste gestandaardiseerde testprotocol voor rookmachine-
experimenten. Het is echter twijfelachtig om normen voor tabaksrook vast te stellen 
zonder aan te geven hoe deze norm kan worden goedgekeurd en gecontroleerd. Het 
reguleren van de rookemissie op basis van ISO 3308 alleen is volgens de WHO “Study 
Group on Tobacco Product Regulation” (WHO-TobReg 2008) niet wetenschappelijk 
geschikt en zou een belangrijke rol kunnen spelen in wat wordt genoemd “een 
misleidend beleid van de tabaksindustrie” om filter geventileerde sigaretten te 
promoten als “lichte”, “milde” of zelfs “gezondere” sigaretten. Een wetenschappelijk 
onderbouwde tabaksregulering moet echter nog worden opgesteld en daarom is 
voor dit proefschrift het volgende doel geformuleerd.



Nederlandse samenvatting | 231

N

Dit proefschrift heeft als doel om met het oog op risicobeoordeling en regulering van 
sigaretten, de emissies van nicotine, koolmonoxide en vluchtige organische stoffen 
geproduceerd met rookmachines te relateren aan emissies geproduceerd tijdens humaan 
roken, evenals aan de daadwerkelijke opname van rookcomponenten in het lichaam van 
rokers, daarbij rekening houdend met het dagelijks gebruik van sigaretten door rokers en 
hun persoonlijke rooktopografie. 

Methodologie
Tabaksrook bevat meer dan 6000 chemicaliën met verschillende chemische en 
toxicologische eigenschappen. Niet al deze chemische stoffen kunnen worden 
bestudeerd in relatie tot tabaksrook gerelateerde ziekten. Bovendien kan geen 
rekening worden gehouden met alle mogelijke verschillen tussen blootstelling van 
rokers, noch met de vele verschillen tussen sigarettenmerken. In dit proefschrift 
gebruikten we het werk van WHO-TobReg (2008) en richtten we ons alleen op 
nicotine, CO, aldehyden (hoofdstuk 2) en andere vluchtige organische componenten 
(VOCs) (hoofdstuk 3). Een uitgebreide discussie over de effecten van teer wordt 
weloverwogen weggelaten, omdat het een mengsel is van duizenden individuele en 
potentieel giftige chemicaliën. 

Voor dit proefschrift werden twee soorten experimenten uitgevoerd, namelijk 
rookstudies met rookmachines en met rokende vrijwilligers. In de rookstudies 
met de rookmachine werd sigarettenrook gegenereerd (volgens ISO 3308 en 
Health Canada Intense (HCI)), werden de rookcomponenten gekwantificeerd en 
werden de concentraties, per sigaret en per mL, gerelateerd aan de topografie van 
humaan roken. Met de rookmachine worden sigaretten gerookt onder gereguleerde 
omstandigheden met geselecteerde en vaste protocollen voor rooktopografie, 
dat wil zeggen een vast trekvolume, trekduur en trekinterval. Afhankelijk van het 
specifieke profiel zal de rookmachine de sigaret ‘roken’ met een specifiek aantal 
trekjes. Het totale trekvolume van een sigaret is afhankelijk van het aantal trekjes 
en het trekvolume dat is ingesteld bij het specifieke rookmachineprotocol. Ten 
tweede werden metingen bij rokende vrijwilligers uitgevoerd om hun individuele 
rooktopografie en de opname van tabaksrookbestanddelen in het lichaam te bepalen. 
Een roker past meestal een unieke rooktopografie toe die verschilt van die van 
andere rokers en merkafhankelijk of -specifiek kan zijn. De achterliggende gedachte 
bij deze metingen is dat de humane opname van rookcomponenten zal variëren op 
basis van de rooktopografie van de roker en het type (filter geventileerde) sigaret. 
Door de rooktopografie van de roker te vergelijken met de huidige rookprotocollen 
kunnen gestandaardiseerde instellingen geoptimaliseerd worden om gegevens te 
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leveren die helpen bij het vaststellen van limieten voor regulering van sigaretten. 

Hoofdstuk 2 bestudeert twee soorten rookprotocollen en vergelijkt de uitstoot van 
TNCO en aldehyden van verschillende sigarettenmerken verkrijgbaar in Nederland. 
De onderzochte sigaretten zijn merken met zowel lage als zeer hoge filterventilatie. 
In hoofdstuk 4 wordt een andere benadering gepresenteerd waarbij drie varianten 
van één merk, namelijk Marlboro, worden gebruikt om de invloed van variatie 
van (menselijke) rooktopografie profielen op opname en emissies te bestuderen. 
In hoofdstuk 3 en 5 worden de twee soorten experimenten gecombineerd om 
overeenkomsten en verschillen te bestuderen tussen de emissies van de rookmachine 
en het humaan roken op basis van biomarkers. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht 
of uitgeademde lucht kan worden gebruikt als een niet-invasief hulpmiddel om 
de blootstelling aan sigarettenrookcomponenten te beoordelen door vluchtige 
biomarkers te analyseren. Bovendien wordt de opname van rookcomponenten in 
bloed geanalyseerd.

Hoofdstuk 2
Aldehyden zijn één van de chemische klassen op de prioriteitenlijst van TobReg 
voor regulatie. Om inzicht te krijgen in factoren die de aldehydeconcentratie in 
sigarettenrook bepalen, zijn de concentraties van 12 aldehyden in sigarettenrook 
van 11 merken verkrijgbaar op de Nederlandse markt gekwantificeerd. Variaties 
in rookgedrag en sigaretontwerp die de humane blootstelling aan aldehyden 
beïnvloeden, werden bestudeerd met behulp van vier verschillende rookmachine 
protocollen. Het machineroken was gebaseerd op het protocol van de ISO en HCI, 
zowel met als zonder afplakken van de filterventilatiegaatjes. De 11 sigarettenmerken 
verschilden in (i) ontwerp- en tabaksamenstellingskenmerken; (ii) TNCO; (iii) 
populariteit; en (iv) fabrikant. Het gebruik van een intensief rookprotocol (verhoogd 
trekvolume, korter trekinterval) verhoogde de aldehyde concentraties aanzienlijk als 
volgt: HCI > HCI niet afgeplakt > ISO afgeplakt > ISO. Voor alle protocollen waren 
de opbrengsten van acetaldehyde en acroleïne sterk gecorreleerd (r = 0,804). Het 
verschil in TNCO- en aldehydegehaltes tussen gewone en sigaretten met hoge 
filterventilatie en een laag TNCO-gehalte (gemeten met ISO) nam af bij intensief 
roken; dit effect is sterker in combinatie met het afplakken van filter ventilatiegaatjes. 
De laag-TNCO-merken met een hoge filterventilatie vertoonden een zes keer 
hogere aldehydeconcentratie per mg nicotine voor de intensieve rookprotocollen. 
Concluderend kan gezegd worden dat acetaldehyde en acroleïne gebruikt kunnen 
worden als vertegenwoordigers voor de klasse van vluchtige aldehyden voor de 
verschillende merken en rookprotocollen. De aldehyde-tot-nicotine-verhouding 
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nam toe wanneer sigaretten met een hoge filterventilatie intens werden gerookt. 
Een roker van sigaretten met een laag TNCO-gehalte en een hoge filterventilatie 
heeft dus een verhoogd risico op hogere blootstelling aan aldehyden in vergelijking 
met een roker van de reguliere sigaretten.

Hoofdstuk 3
Naast de aldehyden worden rokers ook blootgesteld aan VOCs. In hoofdstuk 3 
wordt gefocust op VOCs in rook van drie soorten sigaretten van één merk variërend 
in aangegeven TNCO concentratie; een reguliere (Marlboro red), een laag-TNCO (en 
dus hoog filter geventileerde) (Marlboro Prime) en een laag-TNCO sigaret (Marlboro 
Prime) met afgeplakte filterventilatiegaatjes. De VOC concentraties werden bepaald 
in de lucht boven het bloed en in de uitgeademde lucht van rokers voor en na roken 
van één sigaret. Het doel was om vast te stellen of de VOC concentraties correleren 
met de TNCO concentraties van sigaretten die worden gerookt volgens rookprotocol 
ISO 3308. Uit onze gegevens blijkt dat het roken van reguliere sigaretten en sigaretten 
met een laag TNCO-gehalte vergelijkbare niveaus van VOCs in bloed en uitgeademde 
lucht tot gevolg heeft. Dit is een aanwijzing dat de aangegeven TNCO gehaltes zoals 
bepaald met het rookprotocol ISO 3308 voor machineroken niet relevant zijn voor 
het voorspellen van VOCs uitgescheiden na roken door mensen, omdat je met die 
methode wel verschillen ziet. Veneus bloed en adem werden bemonsterd bij twaalf 
mannelijke rokende vrijwilligers direct voor en tien minuten na het roken van een 
sigaret op drie onderzoeksdagen (dag 1 Marlboro Red, dag 2 Marlboro Prime, dag 
3 Marlboro Prime met afgeplakte filterventilatiegaatjes). Door het roken namen de 
concentraties van tolueen, ethylbenzeen, m/p-xyleen, o-xyleen en 2,5-dimethylfuran 
vergelijkbaar toe in zowel de lucht boven bloed als de uitgeademde lucht voor alle 
drie de typen sigaretten. Er werd echter geen sterke correlatie gevonden tussen 
VOC concentraties in uitgeademde lucht en VOC concentraties in de lucht boven 
bloed, waarschijnlijk vanwege variaties tussen de individuele rokende vrijwilligers. 
Er is meer onderzoek nodig om te bepalen of uitgeademde lucht te gebruiken is 
als een niet-invasieve kwantitatieve marker voor vluchtige toxische stoffen voor 
blootstelling aan sigarettenrook van verschillende merken.

Hoofdstuk 4
Het rookgedrag van mensen beïnvloedt hun blootstelling aan toxische stoffen 
uit rook en dat is belangrijk voor de risicobeoordeling. In een prospectieve 
observationele studie werd het rookgedrag van Marlboro-rokers gedurende 
36 uur gemeten. Het trekvolume, de trekduur, de trekfrequentie, de trekflow 
en het trekinterval werden geregistreerd met het draagbare CReSSmicro™-
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apparaat, zoals vaak is gedaan door andere wetenschappers. Het gebruik van het 
CReSSmicro™-apparaat kan echter leiden tot problemen met registratie van de 
rooktopografie, aangezien de methode van inbrengen van de sigaret in het apparaat 
de gegevensverzameling kan beïnvloeden. De rokende vrijwilligers vertoonden 
in de loop van de dag een consistent individueel karakteristieke rooktopografie, 
waardoor een gepersonaliseerd rookprofiel kon worden gemodelleerd per roker. 
Deze rookprofielen werden vervolgens gebruikt als instellingen voor experimenten 
met de rookmachine om TNCO-emissies te genereren. De toepassing van humane 
rookprofielen leidde tot TNCO-blootstellingen die meer in het bereik van HCI-
TNCO- dan ISO-TNCO emissies lagen. Vergeleken met het ISO-protocol, dat een 
lager trekvolume toepast ten opzichte van rokers, kan de generatie van TNCO 
minstens twee keer hoger zijn wanneer humane rookprofielen worden toegepast 
op de rookmachine. Rokers vertoonden een hogere trekfrequentie en daarmee een 
hogere trekintensiteit en dus meer trekjes per sigaret dan voor zowel ISO als HCI.

Hoofdstuk 5
Filterventilatiegaatjes hebben invloed op het nicotinegehalte in sigarettenrook. 
De aanwezigheid van filterventilatiegaatjes kan ertoe leiden dat rokers hun 
rooktopografie aanpassen aan de mate van filterventilatie, een fenomeen dat 
compenserend roken wordt genoemd. Er is echter ook gerapporteerd dat rokers 
tijdens het roken een kenmerkende rooktopografie toepassen, ongeacht de nicotine 
concentratie. Bovendien is de hypothese geopperd dat een zeer lage nicotine-
opbrengst van sigaretten met een hoge filterventilatie zelfs onder de drempel kan 
liggen die nodig is om nicotineverslaving in stand te houden. Daarom hebben we het 
effect bestudeerd van filterventilatie op de rooktopografie van rokende vrijwilligers, 
op het aantal sigaretten die door hen per dag worden geconsumeerd en op hun 
nicotinebloedspiegels. Omdat zowel compenserend roken als het kenmerkende 
rookprofiel de blootstelling aan rookcomponenten kan beïnvloeden, hebben we ook 
de blootstelling aan CO bestudeerd door carboxyhemoglobine (COHb) in het bloed te 
meten. In een humane studie met rokende vrijwilligers (leeftijd 25-35 jaar) zijn twaalf 
ervaren Marlboro Red (43% filterventilatie) rokers gedurende een week overgegaan 
op het roken van een laag-TNCO (en dus hoog filtergeventileerde (83%)) sigaret, de 
Marlboro Prime. Ze rookten ad libitum op drie verschillende dagen onder natuurlijke 
omstandigheden (niet in het lab) Marlboro Red, de Marlboro Prime en de Marlboro 
Prime met afgeplakte filterventilatiegaatjes. De meeste rokers veranderden hun 
dagelijkse aantal sigaretten of karakteristieke rooktopografie niet bij het overgaan 
van hun normale Marlboro Red naar Marlboro Prime of de afgeplakte Marlboro 
Prime. We vonden vergelijkbare nicotine- en cotinine-bloedspiegels na het roken 
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van Marlboro Red en de afgeplakte Marlboro Prime gedurende de dag. Er werden 
slechts iets lagere nicotineconcentraties gevonden bij het roken van Marlboro 
Prime. Na een week Marlboro Prime roken, werden lagere concentraties cotinine 
en significant hogere COHb-spiegels gevonden in vergelijking met Marlboro Red. 
Wanneer rokers hun eigen karakteristieke rooktopografie toepassen, extraheren ze 
vergelijkbare hoeveelheden nicotine uit sigaretten met verschillende filterventilatie 
om hun nicotineverslaving in stand te houden en rookt ze een vergelijkbaar aantal 
sigaretten per dag. We concluderen dan ook dat compenserend roken van sigaretten 
met filterventilatie een twijfelachtig concept is, aangezien sigaretten met een ‘lage’ 
en ‘gewone’ opbrengst vergelijkbare hoeveelheden nicotine leveren aan chronische 
rokers met minimale veranderingen in hun rooktopografie.

Discussie
Op basis van de gegevens die in dit proefschrift worden beschreven, worden 
verschillende belangrijke kwesties met betrekking tot sigarettenregulering en 
risicobeoordeling met betrekking tot emissies van giftige stoffen behandeld. In onze 
onderzoeken laten de meeste rokers geen, of minimale, karakteristieke aanpassingen 
van de trekparameters zien bij het overstappen op een ander sigarettenmerk. De 
kenmerkende rooktopografie is significant verschillend tussen rokers, maar alle 
rokers rookten een vergelijkbaar aantal sigaretten per dag van de verschillende 
merken en bereikten hiermee nog steeds vergelijkbare nicotine-, COHB- en VOC-
bloedspiegels, onafhankelijk van het type sigaret. In studies gerapporteerd in de 
literatuur met zeer laag nicotine sigaretten (ZLNS) is een significant verminderde 
opname van nicotine waargenomen wat verklaard kan worden door het feit dat 
er nauwelijks nicotine aanwezig is in de tabak en dat nicotine niet geproduceerd 
wordt tijdens het verbrandingsproces. Het was echter onverwacht dat ZLNS-rokers 
bleven roken en dat er slechts kleine veranderingen in rooktopografie en sigaretten 
per dag werden waargenomen. Deze waarnemingen zijn niet consistent met de 
hypothese dat ervaren rokers van reguliere sigaretten alleen blijven roken om te 
voldoen aan hun nicotinebehoefte. Het is echter consistent met de hypothese dat 
tabaksverslaving slechts gedeeltelijk een farmacologische verslaving is en meer is 
dan een nicotineverslaving. Bovendien, in overeenstemming met onze gegevens 
van de experimenten van de vrijwilligers, meldt de literatuur ook dat met ZLNS 
rooktopografie niet wordt gecontroleerd voor directe blootstelling aan nicotine 
tijdens het roken. Hoewel elke individuele roker een kenmerkende rooktopografie 
heeft, is het algemene doel van roken in wezen het bereiken van een (hersen)
beloning. Aangezien de opname van nicotine door de longen en het transport 
naar de hersenen meer dan 10 seconden duurt en de trekduur maximaal twee 
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seconden is, is het onwaarschijnlijk dat dit mechanisme een cruciale rol speelt bij 
de rooktopografie. Er is een grotere kans dat nicotineopname in de mondholte 
wordt gecontroleerd door de reuk- en trigeminusneuronen. Hersenactiviteit 
reacties op blootstelling in de mondholte kunnen zeer snel zijn (<4 seconden) en 
vereisen weinig tot geen nicotine. Bij elke trek inhaleert een roker nicotine en 
andere rookbestanddelen, die de snelle beloningsreactie activeren via het reuk- en 
trigeminus neurale systeem. Deze processen vinden plaats onafhankelijk van het 
type sigaret (light, regulier, filtergeventileerd, enz.) aangezien elke sigaret voldoende 
nicotine bevat (~16 mg in de tabak van één sigaret) om de gewenste hoeveelheid 
per trekje en per sigaret te leveren. Een roker raakt gewend aan zijn sigarettenmerk 
en ontwikkelt een karakteristiek rookprofiel. Het enige aspect dat het design van de 
sigaret moet waarborgen is dat er niet te weinig of te veel nicotine per trekje wordt 
afgegeven, wat leidt tot respectievelijk te weinig beloning of een overreactie van de 
nervus trigeminus. Vandaar dat een roker voornamelijk de nicotine-inname regelt 
door zijn trek-pulsritme (trekduur en trekinterval). Bovendien zal de roker, zodra 
de karakteristieke rooktopografie is ontwikkeld, deze topografie ook voor andere 
tabaksproducten gebruiken. Zelfs wanneer de nicotineconcentraties in de rook 
lager zijn, blijft het karakteristieke rookgedrag behouden zolang andere belonende 
zintuiglijke elementen van de tabaksrook door de sigaret worden afgegeven. 
Aangezien een hoge filterventilatie, evenals het gebruik van nicotinevrije tabak, het 
algehele gevoel van een trek nemen kan beïnvloeden, kunnen kleine veranderingen 
in de topografie worden waargenomen wanneer rokers van merk veranderen. Onze 
studie suggereert dat ‘compensatie’ niet te wijten is aan een lagere nicotine-opbrengst 
en ondersteunt de hypothese dat als rokers hun rooktopografie veranderen bij het 
gebruik van een ander merk, ze dit waarschijnlijk doen vanwege andere sensorische 
effecten in de mondholte.

Bij het roken van VLNC werden gewoonlijk geen verlaagde CO-niveaus gevonden 
bij rokers, wat suggereert dat de werkelijke blootstelling van de roker aan CO, 
gegenereerd tijdens pyrolyse en verbranding, voornamelijk wordt bepaald door de 
rooktopografie en niet noodzakelijk gerelateerd is aan blootstelling en inname van 
nicotine. In plaats daarvan bepalen CO en andere rookbestanddelen die worden 
geproduceerd tijdens het verbrandingsproces, het smeulen en de trekparameters 
zoals de duur van de trek, het trek volume en het aantal trekjes, de blootstelling 
van de roker. Voor nicotine speelt ook de hoeveelheid die aanwezig is in de tabak 
een rol bij de blootstelling van de roker tijdens het rookproces. Blootstelling aan 
verbrandingsproducten in tabaksrook wordt dus niet altijd weerspiegeld door 
blootstelling aan nicotine. 
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Voor risicobeoordeling en regelgeving moet rekening worden gehouden met 
de onderliggende overeenkomsten en verschillen tussen de processen die de 
aanwezigheid van verschillende klassen van bestanddelen in de rook bepalen. Voor 
chemicaliën die voornamelijk door verdamping in de rook vrijkomen, zoals nicotine, 
evenals bestanddelen die worden geproduceerd tijdens het verbrandingsproces, 
heeft de rooktopografie echter een grote invloed. Deze bevinding geeft aan dat 
wanneer risicobeoordeling en regulering gebaseerd zijn op gestandaardiseerde 
gegevens van rookmachinemetingen, het rookmachine rookprofiel dicht bij de 
humane rookprofielen moet liggen met betrekking tot de trekfrequentie, het 
trekvolume, de trekduur en het aantal trekjes. Het gebruik van de schadelijek stof tot 
nicotine ratio kan echter beperkingen hebben voor sigaretten met een laag of hoog 
nicotinegehalte. De blootstelling is een essentieel aspect van de risicobeoordeling 
omdat het de omvang, frequentie en duur van blootstelling aan een schadelijke 
stof, evenals het aantal en de kenmerken van de blootgestelde populatie bevat. 
In het verleden werden de TNCO-concentraties gebruikt als een overkoepelende 
term voor de opbrengst aan toxische stoffen in sigarettenrook. Gelukkig wordt er 
steeds meer onderzoek gedaan naar componenten met specifieke eigenschappen, 
zoals carbonylen en VOCs die deel uitmaken van de sigarettenrook. Metingen van 
verschillende chemicaliën met vergelijkbare fysisch-chemische kenmerken in de 
sigarettenrook geproduceerd met de rookmachine kunnen worden gebruikt als 
schatting van de blootstelling aan een chemische klasse bij risicobeoordelingen 
voor mensen. Ons onderzoek toont aan dat de trekinstellingen van de rookmachine 
en de kenmerken van het sigarettenontwerp (met name filterventilatie) belangrijke 
determinanten zijn voor de concentraties van schadelijke stoffen in sigarettenrook. 
Bij het bepalen van de concentratie van toxische stoffen is het belangrijk om meer dan 
één rookprofiel en verschillende typen sigaretten te gebruiken om een representatief 
bereik voor humaan roken in sigarettenrook te garanderen. Zoals gezegd zou een 
rookprotocol, met sigaretten in zowel (half)afgeplakte en niet-afgeplakte staat, met 
een iets hoger trekvolume (60-70 ml/trek) en een hogere trekfrequentie (3 trekjes 
per minuut in plaats van 2 trekjes per minuut) nuttig zijn. 

Conclusie
De nadelige gevolgen voor de gezondheid van individuen en hun omgeving 
door het roken van sigaretten is onbetwist. Het roken van tabak verhoogt het 
gezondheidsrisico en niet roken is het enige gezonde alternatief. Sigaretten zijn 
echter legaal verkrijgbaar op de consumentenmarkt en internationale regeringen 
hebben strategieën gekozen die de schadelijkheid van tabaksgebruik verminderen. 
Tabaksrook bevat duizenden chemicaliën, waarvan vele beschikbaar zijn in toxische 
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concentraties, en alleen nicotine en CO zijn daarvan tot nu toe wettelijk gereguleerd. 
Dit proefschrift bevat informatie om toekomstige regelgeving te ondersteunen.

I. Ervaren rokers stellen zich meer dan 100 keer per dag gedurende 1 a 2 
seconden bloot aan het chemische mengsel van sigarettenrook door hun 
eigen karakteristieke rookprofiel toe te passen. De rooktopografie van ervaren 
rokers lijkt niet gereguleerd te worden door de opname van nicotine door de 
longen, maar door sensorische effecten in de mond- en neusholte, een kwestie 
die nader onderzoek behoeft. Verschillen tussen het individuele rookgedrag 
(aantal sigaretten per dag en rooktopografie) leiden al snel tot verschillen van 
twee tot drie keer hogere blootstelling aan sigarettenrook wanneer de rokers 
hetzelfde merk gebruiken (hoofdstuk 3). In risicobeoordelingsmodellen wordt 
meestal rekening gehouden met variatie in blootstelling waarbij deze variatie 
tussen de hoogste en de laagste blootstelling vaak kleiner is dan een factor 10. 
Voor ervaren rokers geldt deze aanname voor nicotine, aangezien de variatie 
tussen nicotineconcentraties in het bloed kort na het roken tussen gebruikers 
vergelijkbaar is (hoofdstuk 5), ongeacht het merk dat gerookt wordt. Dit is ook 
aangetoond voor CO (hoofdstuk 5) en voor andere rookcomponenten in de 
gasfase zoals aldehyden en VOCs (hoofdstuk 3 en 4), ondanks de verschillende 
rooktopografie tussen rokers en verschillen tussen merken. Dit proefschrift 
beschrijft onvoldoende gegevens om een   volledige statistische analyse van de 
invloed van rooktopografie, merkvariatie en werkelijke blootstelling mogelijk te 
maken. Op basis van de experimenten met roken door mensen is de werkelijke 
blootstellingsvariatie tussen individuen echter niet veel meer dan een factor 
10. Een dergelijke beperkte variatie is niet geheel onverwacht, aangezien de 
tabaksindustrie waarschijnlijk veel investeert in het ontwerpen en vervaardigen 
van sigaretten om tabaksrook te produceren binnen een nauw bereik van 
nicotineblootstelling. 

II. Een smal bereik van emissies van gasfase componenten wordt gevonden wanneer 
sigarettenrook wordt geproduceerd met een gestandaardiseerde rookmachine. 
De tegenwoordig gebruikte rookprotocollen onderschatten de blootstelling van 
de mens echter aanzienlijk omdat de trekvolumes en de trekfrequentie te laag 
zijn. Bovendien resulteert dit ook in een te laag aantal trekjes in vergelijking 
met roken door mensen. Wanneer ISO 3308-gegevens worden gebruikt, kan 
de blootstelling van de mens gemakkelijk worden onderschat met een factor 2 
tot 3 voor gewone sigaretten en zelfs meer voor sterk geventileerde sigaretten. 
Afplakken van ventilatiegaatjes tijdens metingen is van cruciaal belang omdat 
testen zonder afplakken onrealistisch lage opbrengsten genereert voor 
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sigaretten met een hoge filterventilatie. Een voorgestelde wijziging is half 
blokkeren met het gebruik van houders die het filter gedeeltelijk afdekken bij 
gebruik in rookmachine-experimenten. Een andere optie is om filterventilatie 
tot op zekere hoogte (bijvoorbeeld een maximaal toegestaan   filterpercentage) 
als ontwerpkenmerk uit te sluiten. Hierbij moet opgemerkt worden dat het 
aantal trekjes per sigaret een grote invloed heeft op de samenstelling van de 
sigarettenrook, vooral omdat de concentraties van rookbestanddelen in de 
laatste trekjes van een sigaret hoger kunnen zijn dan in de eerdere trekjes. Het 
zou nog beter zijn om het HCI-protocol op een rookmachine aan te passen naar 
3 in plaats van 2 trekjes per minuut.

III. Op basis van dit proefschrift stellen we dat een dergelijke gewijzigde 
gestandaardiseerde HCI-test (punt II) op een rookmachine tabaksrook 
produceert met rookbestanddelen in concentraties (µg/mL) die gerelateerd 
kunnen worden aan rook onder omstandigheden van vergelijkbare 
rooktopografie (aantal trekjes, trekvolume, trekfrequentie, totaal rookvolume). 
Maar zelfs een gestandaardiseerd gemodificeerd HCI-protocol zal het roken 
door mensen niet volledig nabootsen en één testmethode is gevoelig voor 
(aanpassings)designkenmerken van producten, zoals is aangetoond met ISO 
3308 en filtergeventileerde producten. Daarom is altijd een tweede testmethode 
vereist om samen met een aangepast HCI-protocol te worden gebruikt. Een 
aangepaste ISO 3308 kan een optie zijn als tweede protocol als de intensiteit 
van de trekjes wordt verhoogd door middel van een hoger trekvolume en een 
hogere trekfrequentie.




