Sigaretten
Winkelketens Kruidvat en Trekpleister hebben aangekondigd volledig te stoppen met de
verkoop van sigaretten.

1 Rook jij?
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Nee ik heb nooit



Al bijna 50 jaar geleden definitief gestopt met roken.
Allang geleden gestopt, je ziet er de nodige gevolgen van
Gestopt in 1985
Ik ben begin december 2017 na 54 jaar gerookt te hebben gestopt, maar ik vindt
het zeer zeer moeilijk. In mijn jonge jaren als je 16 was zij men, hej jong rook tich
een sigaret doe bus noe oud genoeg. Nu is het vergif? Verrasend is dat alles
rondom wiet gelegaliseerd wil worden ook de kweek van hennepplanten. Volgens
mij woon ik in het verkeerde land.
IK BEN NU 76 JAAR. BEN GESTOPT TOEN IK 28 JAAR WAS.
IK VIND ROKEN DE ERNSTIGSTE BESCHADIGING VAN JE LICHAAM.
mOETEN VEEL STRENGER ZIJN MET DE MOGELIJKHEID VAN SIGARETTEN KOPEN.
Kost de belastingbetaler handenvol geld door alle behandelingen die deze mensen
nodig hebben.
Sinds 10 jaar rook ik niet meer. Buiten kijf, kruidvat en trekpleister zijn ook geen
winkels om sigaretten te verkopen.
Maak een verkooppunt bv. koffieshops, waar sigaretten verkocht kunnen worden.
Onder de 18 jaar mogen ze daar niet naar binnen. (als de koffieshopeigenaar er
zich aan houdt)
Vind ik een goede zaak. Maar het zou niet van de winkels af moeten komen maar
van de regering. De regering doet het niet omdat het een melkkoe voor hun is.Dit
omdat er nogal wat belasting op zit.
Gelukkig heb ik nog nooit gerookt.
1

gerookt

1.1 Hoeveel euro besteed jij wekelijks aan het roken?
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40% antwoordt "10-15 euro" op vraag "1.1 Hoeveel euro besteed jij wekelijks aan het roken?."

2

Alliantie Nederland Rookvrij (een initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en
Longfonds) zet zich in voor een rookvrije generatie

2 Heb jij een tip hoe zij dit zouden kunnen bereiken? n=506
40% antwoordt "Dit is onmogelijk" op vraag 2 “Heb jij een tip hoe zij dit zouden kunnen bereiken?."

Tip (32%):
































100% is onmogelijk.
Aantal rookplekke nog verder verminderen
Accijns nog hoger maken
Accijns verhogen met 100 euro per pakje
Acties stug volhouden
Algeheek rookverbod en de tabaksfabrikanten voor de kosten op te laten draaien. Maar ja voor
de schatkist kan dit natuurlijk niet.
Algeheel verbod
Alleen roken in eigen woning en niet op straat enz.
Als de ouders hun kinderen bewust maken vd gevaren vh roken cq zelf niet roken (dan ben je
geen goed voorbeeld)
Bijna onmogelijk, verslaving is een chronische ziekte. We zouden kunnen beginnen met het roken
in de buurt van kinderen te verbieden en dat ook handhaven!
Blijven doorgaan met bewust maken van ..
Campagne voren
De tabak industrie stil leggen.
De verkoop van sigaretten aan banden leggen.
Die stinkstokken langzaam maar zeker onbetaalbaar maken
Discipline
Dit is een eigen verantwoordelijkheid, niet te moeilijk doen met niet kunnen stoppen, gewoon je
verstand gebruiken, dan weet je toch dat er bijna niets slechter is dan roken.
Dit lukt bijna niet en moet je ook niet willen. Het is de verantwoording voor ieder voor zich. Wel
door blijven gaan met rookvrije ruimtes daar sta ik achter
Door de verkoop uit te sluiten
Door er heel veel over te praten met de jongere. en duidelijk zijn over de kosten en de
gezondheid
Door op scholen acts op te voeren tegen roken, maar dan wel met een flinke dosis humor
brengen.
Doorgaan op de weg die ze nu volgen, ontmoediging-beleid, hoe minder mensen er roken, des te
minder mensen er aan beginnen
Doorzetten. Als je iets graag wil, lukt dat ook!
Duur maken
Duurder maken, voorlichting alleen werkt niet goed zoals het verleden bewezen heeft
Duurder mkn, MOE landers duidelijk maken dat import strafbaar is in NL en rokers weren in
ziekenhuizen, op arbeidsplaatsen en openbare ruimte. en alle kinderen confronteren met
duidelijke nee
Facebook pagina horst aan de maas
G.G,
Geef het goede voorbeeld, zeker als ouder
Geen sigaretten meer verkopen (2x)
Geen sigaretten meer verkopen...nergens meer ..en overal rookvrije ruimtes maken..zodat je
alleen nog in je eigen huis mag roken
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Geen tabak meer produceren. wat er niet is kan ook niet gekocht worden
Geen tabak meer verkopen
Geen verkoop minder jarige
Gevolgen nog nadrukkelijker laten zien
Gewon rigoureus verbieden! "Meerokers"zijn ook slachtoffers
Gewoon de sigaretten niet meer verkopen.
Gewoon kenbaar maken dat ze het niet meer verkopen
Gewoon stoppen en volhouden!!!
Goed over nadenken en coldturkey stoppen
Goed voorbeeld doet goed volgen: dus alle volwassenen: stoppen met roken en hen daarbij
helpen
Goed voorbeeld doet volgen en haal rookwaren uit het zicht van kinderen/jongeren.
Goede eerlijke voorlichting
Goede voorlichting blijven geven, dat roken ongezond is
Goede voorlichting en tabaksartikelen bijna onbetaalbaar maken.
Goede voorlichting op scholen geven.
Gooi alle rookwaren uit de winkels
Gratis stoppen voor rokers
Handhaving meer laten controleren ze roken gewoon in de cafe's
Handhaving van anti-rookbeleid
Heb ballen als overheid. Algemeen verbod op verkoop rokerswaren. Daarnaast moet de centrale
overheid stoppen met subsidies aan tabaks boeren in het buitenland
Héél duur maken.
Heel vroeg beginnen met goede voorlichting en bepAALDE ZAKEN TOELICHTEN METFOTO,S OF
FILM
Het zal heel moelijk zijn , want die echt willen roken roken toch.
Hogere tax op rookwaar
Horst aan de Maas een grote rookvrije zone
Iedereen hierin vrijlaten
Ik denk dat ze al goed op weg zijn door maatregelen zoals een verbod in de café's en
bewustwording van de schade die roken met zich meebrengt. Ik denk dat het roken bij de nieuwe
generaties al bijna niet meer voorkomt.
Ik heb astma en heb veel last van al die Poolse mensen die bij supermarkten voor de deur hun
vreselijke sigaretten roken. Doe daar maar eerst eens wat aan.
In heel het land geen tabak meer verkopen
In overleg met de overheid belastingen op tabak verhogen
Informatie blijven geven, die verandering gaat langzaam maar de kentering komt wel
Is woningcomplexen roken ook verbieden
Je moet het willen en dan sterk in je schoenen blijven staan. De eerste weken zijn heel erg zwaar
maar dat wordt steeds makkelijker.
Je omgeving informeren en je zelf eeen schop onder de kont geven
Jeugd beïnvloeden.
Jezelf belonen met b.v. een vakantie
Kortingen op de ziektekosten verzekering, extra toeslag op je pensioenvoorziening.
Kreeg anti depresieva van de huisarts en dat hielp geweldig. Had zeker 40 jaar gerookt. Deze
tabletten werden ook nog vergoed!!! Aangezien ik op dat moment niet depressief was, heb ik
erop geastaan om ze zelf te betalen, want ik was niet depri. op dat moment. Ik kan ze iedereen
aan bevelen.
Laten zien wat de gevolgen zijn van roken
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Lobby bij de overheden en handhavers
Maak sigaretten onbetaalbaar
Meer duidelijk maken wat de gevolgen zijn
Meer voorlichting geven
Minder plaatsen waar je rook waren kunt kopen.
Nergens meer verkopen en roken strafbaar maken (2x)
Niet al te heftig
Nog duurder maken (4x)
Nog meer plaatsen het roken verbiede en verkoop plaatsen uit dunnen
Nog veel duurder maken.
Ontmoedigen
Ook de nog rokende huidige generatie bewust maken dat het nooit te laat is om te stoppen.
Want alleen als de nieuwe generatie een goed voorbeeld krijgt vanniet rokende ouders zullen ze
dat volgen!
Op deze manier doorgaan
Op zoveel mogelijk plaatsen roken verbieden en voorlichting geven over de risico's
Overal verbieden (2x)
Overal verbieden, ook buiten en ruimte creeeren om te handhaven.
Pakje sigaretten 100 Euro
Preventie voorlichting
Prijzen tiendubbel verhogen
Proberen te stoppen
Roken alleen boven de 18 jaar en als ze gesnapt worden 1000 euro boete.
Roken alleen thuis toestaan en de verkoop alleen toestaan aan mensen met een pasje.
Roken in openbaar gebied strafbaar maken en de prijs verdrievoudigen. Dan is t te duur voor de
jeugd om te kopen
Roken meer verbieden/premies voor rokers omhoog...
Roken onaantrekkelijk maken door er een luxe artikel van te maken. Ook de anti-reclame moeten
regelmatig blijven verschijnen, scholen nog meet betrekken in preventie.
Roken onbetaalbaar maken
Roken overal verbieden, behalve op rokersuitlaatplaatsen
Roken totaal verbieden.
Roken verbieden
Rokers betalen alle ziektekosten zelf
Rookartikelen alleen verkopen in een echte rookartikelennzaak.
Rookartikelen onbetaalbaar maken
Rookverbod/rookvrije zone bij sportvelden
Rookvrije zones uitbreiden naar sportclubs en speeltuinen. hoge boetes voor het wegwerpen van
peuken op straat of uit (rijdende) auto's
Rookwaren verbieden
Sigaretten alleen online te koop voor mensen ouder dan 18 (legitimatie via DigiD)
Sigaretten niet meer zichtbaar in de schappen; op minder plaatsten te verkrijgen en/of de
accijnzen torenhoog maken. Tot slot macht van de lobby inperken.
Sigaretten nog duurder maken
Sigaretten verbieden
Sigarettenfabrieken sluiten
Sigarettenlobby die veel te veel invloed heeft op maatschappij, sterk beperken.
Sigrette duurder maken
Social media
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Sporten
Spreek vooral storende rokers aan op hun ongezonde gedrag
Steeds meer plekken, waar roken is verboden en steeds minder plekken, waar rookgerei wordt
verkocht.
Steeds meer rookvrije plekken. Nu bijv starten met rookvrij terras, rookvrije scholen enz
Steeds op meer plekken roken verbieden, langzaam aan
Stop de productie van rookwaar.
Stop verkoop en behandel vanaf een bepaald jaartal patienenten anders als niet rokers
Stoppen en volhouden.
Stoppen met verkoop
Tabak onbetaalbaar maken , of een importverbod van tabak
Tabaksindustrie aanklagen
Therapie
Vapen
Veel voorlichting
Veel voorlichting aan kinderen/jeugd
Veel voorlichting, jong mee beginnen, voorlichting moet passend bij de leeftijd zijn.
Veel zieke mensen hun verhaal laten doen.
Verbeid het in delen van de gemeenschap, bijvoorbeeld in de winkelstraat, zodat het nog
onaantrekkelijker wordt.
Verbied alle rook/tabakswaren
Verbieden
Verbieden door de overheid
Verbieden en geen verkooppunten
Verbod op tabak
Verbod op verkoop en handel
Verkoop op zo min mogelijk plekken en dan ook nog uit het zicht van iedereen.
Verkoop van rookartikelen stoppen
Verkooppunten inperken, zijn nu te gemakkelijk te kopen. Nog veel duurder maken.
Gemotiveerde stoppers helpen. Hardnekkige rokers meer zorgpremie betalen.
Verkooppunten nog veel verder terugdringen
Verstand gebruiken e naar je gezondheid kijken
Via de politiek (accijns)
Vooral ouder gedrag speelt grote rol.
Voorlichting hoe slecht dat roken is, op scholen.
Voorraad opmaken, en dan stoppen
Wet: Niet roken onder de 21 jaar
Wettelijk verbieden
Wilskracht ntonen
Zeer hoge kosten voor rookwaren
Zoals Kruitvat en trekpleister. Het niet meer overal verkopen. Als het moeilijker wordt om aan
sigaretten te komen zijn mensen misschien minder geneigd er te kopen.
Zorgen dat de staat er niet meer aan verdient, dan is het snel afgelopen met de verkoop
Zoveel mogelijk ontmoedigen. Mijn kinderen zijn nooit gaan roken. Ik heb zelf gerookt en tegen
hen gezegd :" begin er nooit aan . Je wilt er ooit dan toch weer van af en dat is zó moeilijk en je
loopt er weer andere gevolgen van op zoals gewichtstoename . Gelukkig zijn mijn kinderen ook
nooit gaan roken.
Zoveel mogelijk verbieden, meer belasting, alkeen verkoop via speciaal zaken, extra premie
zorgverzekering
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Dit is onmogelijk (40%)
Weet niet (29%)
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Algeheel rookverbod instellen. Als er mensen zijn die willen roken doen ze dat
maar buiten in hun eigen tuin, balkon of in hun eigen huis.
De accijns is een vorm van inkomen voor de Staat. Als die wordt afgeschaft heeft
de Staat er belang bij om sigaretten in de ban te doen. Of we een rookvrije
generatie kunnen realiseren is nog maar sterk de vraag maar de roker zal zeker
"een rariteiten kabinet" kunnen worden.
De prijs van rookwaren verhogen en dan bedoel ik niet met een paar euro, maar
met tientallen euro's.
Door van jong af aan, te kiezen voor een sportvereniging.
Het lijkt wel of de jeugd zich juist afzet tegen de campagnes die gevoerd worden.
Het valt mij op dat juist de jonge meisjes veel roken. In ieder geval nooit opgeven
op scholen om de jeugd er van bewust te maken hoe slecht roken is.
Ik heb 2 zonen, die heb ik beloofd indien ze niet gingen roken ik de opleiding voor
het rijbewijs zal betalen. Zo de afspraak, zo het resultaat, ze roken niet, zijn er
nooit aan begonnen.
Misschien moeten ze Zich ook iets meer op fijnstof richten. Dan redden ze nog
meer levens en fijnstof kun je niet kopen of kiezen. Dat krijg je gratis er bij. En veel
meer slachtoffers.
Roken en sport gaan niet samen. Daarom maak rookvrije zones rondom
sportvelden en sportkantines
Rookartikelen zijn op elke hoek van de straat, in supermarkten,
horecagelegenheden, benzinestations etc te koop. Alleen vergunningen
verstrekken aan speciaal zaken rookartikelen en het aantal van dit soort zaken
beperken en de prijs voor deze artikelen omhoog en het roken verbieden in alle
publieke ruimte en hierop controle uitoefenen
Sigaretten en shag onbetaalbaar maken,stoppen ze zo
Tieners op een of andere manier overtuigen dat het niet stoer is om te roken. Hoe
????
De roker wordt tegenwoordig als een soort paria beschouwd en overal geweerd,
maar loop maar eens gewoon over straat. Hoeveel uitlaatgassen van passerende
auto's adem je dan wel niet in? Hoezo rookvrije generatie?
Door iedereen duidelijk te maken dat het niet gezond is en vele schadelijke
gevolgen heeft zullen er nog altijd mensen blijven die blijven roken en eenmaal
aan het roken is het super moeilijk om te stoppen. Het is tenslotte een verslaving.
Door nog veel meer tegen de tabakswaren fabrikanten te gaan procederen en de
verkoop van deze artikelen zoveel mogelijk in te perken. Niet alleen in Nederland
maar ook in Europees verband.
Drugsgebruik is veel erger
Geheel rookvrij is onmogelijk. Sigaretten veel duurder maken en leeftijdsgrens
naar 21 jaar!
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Weet niet








Het roken komt al van de oertijd af ,en zal nooit helemaal te verwijderen zijn.ieder
een is zelf verantwoord voor zijn rook gedrag .door alles te verbieden ,daar bereikt
je niks mee.
Hier moet nu slechts 1 groep voor opdraaien, terwijl het probleem veel dieper ligt.
Ik denk dat het vooral met rokers begint, vooral ouders (voorbeeldfunctie)
Ik heb zelf ook, in mate, gerookt. Ik heb er vrede mee als iemand perse wil roken
doch niet in alle publieke ruimtes. Het is in ieders eigen belang, toch?
Ik wil eigenlijk eggen LIJK ME ONMOGELIJK.
Is een keuze die de mens zelf maakt.
vind het ook belachelijk dadelijk gaan ze ook produkten met vet en suikers
verbieden omdat dat obesitas in de hand werkt en suikerziekte.
Mensen moeten de keus hebben om te roken, dit is een beslissing die een ieder
voor zich moet nemen. Wel is belangrijk dat rokers ook de gevolgen aanvaarden
van het roken. Verzekeringstechnisch mogen er wel consequenties gesteld worden
aan rokers.
Mensen moeten hun eigen verantwoording dragen. Dit kan niemand afdwingen.....
Met roken is te veel geld mee gemoeid voor de overheid. dus zal dit nooit
stoppen.
Wat niet mag is juist een uitdaging om het te gaan uitproberen waarom het niet
mag.
Zolang er tabak is , al telen ze hem zelf, zal er gerookt worden. (Wij hadden
vroeger ook tabaksplanten in de tuin staan.)
Goede voorlichting op scholen en de overheid moet hier ook veel aandacht aan
besteden.
Ik heb nooit gerookt maar ik heb geen problemen mee als mensen roken .
Nederland moet zich niet zo aanstellen .
Ik weet niet eens of ik dat wel wil. Als iemand rookt op plekken waar niemand last
van hem heeft, waarom moet het roken dan overal en op alle plekken worden
verboden? Er is ook zoiets als persoonlijke vrijheid. Roken is ongezond? Ja, skiën is
dat ook. En wat dacht u van oud worden of drugs snuiven? Maar drugs willen we
vrij gaan laten. Absurd!
Men is gelukkig al op de goede weg. Zien doet roken. Niet zien zorgt er dus ook
voor dat men minder snel naar een sigaret grijpt.
Misschien moeten de rookwaren met 500% duurder gemaakt worden maar dan
pak je helaas ook de ouderen die al hun hele leven roken. Voor de jeugd
(beginnende roker) moet het onbetaalbaar gemaakt worden zodat ze het niet
meer kunnen betalen.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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