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1.

Met name laagopgeleide Nederlandse rokers zouden beter geïnformeerd moeten worden over de schadelijke gevolgen van (mee)roken | Dit proefschrift

2.

De gezondheidswaarschuwingen omtrent e-sigaretten werden slechts door ongeveer
1/3e van de Nederlandse e-sigaretgebruikers opgemerkt en zouden daarom prominenter geplaatst moeten worden | Dit proefschrift

3.

Door de waarschuwingen op sigarettenpakjes nog prominenter op de verpakking te
plaatsen (bijvoorbeeld door gebruik te maken van gestandaardiseerde verpakkingen of
door de waarschuwingen op een groter oppervlakte van de verpakking te plaatsen),
kunnen rokers gestimuleerd worden om een stoppoging te ondernemen | Dit proefschrift

4.

Sigaretten met een afstotende kleur en met een gezondheidswaarschuwing op de sigaret lijken niet effectief om roken onder niet-rokende adolescenten te ontmoedigen,
maar toekomstig onderzoek zal moeten uitwijzen of dit ook geldt voor andere doelgroepen zoals rokers en oudere niet-rokers | Dit proefschrift

5.

De gezondheidswaarschuwingen op de verpakkingen van tabaks- en e-sigaretproducten moeten met behulp van wetenschappelijke methoden ontwikkeld worden | Valorisation addendum

6.

Om voor niet-rokers de overlast van tabaksrook te beperken zouden er meer rookvrije
zones ingevoerd moeten worden, bijvoorbeeld in binnensteden

7.

Het preventieakkoord is een goede stap naar een generatie kinderen die opgroeit in een
rookvrije omgeving

8.

‘Al die honderdduizenden zieken en doden, je ziet ze niet’ | Wanda de Kanter

9.

Het hebben van kennis over de schadelijke gevolgen van roken biedt rokers de mogelijkheid om een geïnformeerde keuze te maken over het wel of niet ondernemen van
een stoppoging

10. ‘Vaak moet er iets gebeuren voordat er iets gebeurt’ | Johan Cruyff

