Roken
Op 1 juli 2008 is het rookverbod ingevoerd in de horeca door de jaren heen wordt het op steeds meer
plaatsen verboden om te roken.

1. Rook jij?
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Als rebels pubertje van`14 ongeveer een half jaar. maar snel mee gestopt want zo
vies!
Ik rook inmiddels meer dan 45 jaar niet meer. Ben gestopt omdat ik via mijn werk
veel met kankerpatiënten in aanraking kwam en zag wat roken met een mens kan
doen.
In het verleden een beetje omdat iedereen rookte.
Zoals de meeste babyboomers. Op je 12 de kreeg je de eerste sigaret,dat was
traditie.
Als kwajongen ontdekt en betrapt. Direct een stevig signaal van mijn niet rokende
ouders gekregen. Ook nooit meer gerookt.
Ik vind het grote flauwe kul die afschaffing. In eetgelegenheden ok. In kroegen
e.d. is het maar wat ongezellig als er steeds mensen naar buiten lopen om n
sigaretje te paffen.
In 1965 werd een antirookcampagne gehouden op de lagere school in Evertsoord.
Van al mijn klasgenoten van toen weet ik dat er niemand rookt. Over effectieve
campagnes gesproken. Was een campagne van dr. Meinsma. We kregen allemaal
een singeltje met anti rook muziek.

In hoeverre ben je het (on)eens met de volgende stellingen?

2. “Roken is niet meer van deze tijd”
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Pas als je je bewust bent, hoe belangrijk je gezondheid is, stop je vanzelf wel met
roken.
Op steeds meer plaatsen mag (gelukkig!) niet meer gerookt worden. volgens mij
beginnen ook steeds minder mensen met roken
Thuis moet iedereen zelf weten wat hij/zij doet, maar elders niet meer roken vind
ik
Dat moet iedereen voor zich zelf bepalen en betalen
Het staat onomstotelijk vast dat roken slecht is voor de gezondheid. We moeten
deze boodschap zoveel mogelijk uitdragen. Desalniettemin kun je mensen niet
verbieden om te roken.
Ik vind alcohol ook een gevaarlijke drug. maar daar word lang niet zo krampachtig
ver gedaan als over roken. Dat vind ik vreemd.
Natuurlijk is het slecht voor de gezondheid,maar er zijn mensen die het zo heerlijk
vinden dat ze dat aanvaarden. Er zijn meer dingen slecht voor gezondheid is het
argument.
Roken kan altijd als je er maar niemand me stoord

2.1 Kun je dit kort toelichten?







Aanslag op anderen.
Ach...ik weet dat veel mensen er behoefte aan hebben
Algemeen bekend dat schadelijk is hoort gewoon niet meer in deze tijd van healty food en
lifestyle.
Alleen al voor de gezondheid is dit zeer goed.
Maar ook voor de stank.
Alles is erop gericht om roken uit te bannen.
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Alles wat een ziekte veroorzaken kan, moet je bannen.
Als er zoveel kennis is over de schadelijke gevolgen, stoppen weldenkende mensen toch?
Bovendien rekening houden met overlast voor omgeving.
Als het niet meer van deze tijd zouden er niet zo veel sigaretten verkocht worden.
Als ik het moet inschatten zijn er steeds minder jongeren die roken.
Als je je bewust ben van de schade die roken aanricht kun je je afvragen waarom mensen nog
roken
Als je weet dat het een slecht voorbeeld is en slecht voor je gezondheid doe je het niet, we willen
ook niet dat iemand bij ons binnen rookt
Als je weet dat het stinkt, ongezond zou zijn, en berekend wat het kost, past het niet in een tijd
waarin alles gezonder, goedkoper, en milieu vriendelijker moet zijn.
Als je wilt roken, prima. Maar niet waar ik er last van heb.
Bah
Begin eens met: kun je dit toelichten in plaats van kunt je dit toelichten.
Roken is zo slecht ... voor mij in ieder geval wel: longemfyseem gekregen
Bewezen dat het nadelig is voor eigen en andermans gezondheid
Bewezen ongezond
Bewezen ziekmakend, lees verhoogde kans op kanker
Bewust van ongezonde effecten
Bewustwording van het ongezonde effect ervan doet steeds meer opgeld
Bezint eer ge begint
Bij deze algemene stelling over roken:
Wie denkt wel te mogen zeggen wat van welke tijd is?
Waar bemoeit men zich mee. Arrogantie ten top.
Dat mag iedereen voor zichzelf uitmaken
Dat zou misschien zo moeten zijn, maar is nog steeds niet zo.
De drempel om te starten is erg groot geworden door regelgeving en bewustwording van de
gevaren.
De gevaren van roken kennende zou eenieder er verstandig aan doen om te stoppen met roken.
Echter een kleine groep mensen die nu al roken kan gewoonweg niet stoppen. Zou vanwege de
stress/geestelijke gesteldheid ook niet verstandig zijn.
De gevaren voor de gezondheid zijn duidelijk bewezen en bij iedereen bekend
De gezondheid komt in gevaar van je zelf en andere
De risico's zijn veel meer duidelijk dan vroeger.
De schade aan de menselijke gezondheid is dermate groot, dat je daar gewoon van af moet zien.
Hoeveel mensen sterven er aan (long-)kanker.
Denk aan je gezondheid en aan je grld
Denk inderdaad dat dit niet meer van deze tijd is ondanks het feit dat ikzelf rook. Een algemeen
rookverbod zou ik prima vinden. Ik ben vaker gestopt met roken voor langere tijd en zou een
rookverbod prima vinden.
Dictatuur van de niet rokers. De verontreiniging van de lucht komt niet door roken maar door
vele andere oorzaken.
Dit zou men willen. Ik noem het indochtrinatie. De politiek zou meer tijd in nuttigere zaken
moeten steken. Welke ten behoeve van het land gaan. Uitlaatgassen zijn nog veel slechter om te
inhaleren. Ik zou alle kinderen binnen laten spelen.
Door roken ontstaan er zoveel problemen wat de gezondheid betreft.Door deze problemen
moeten rokers zoveel medische behandelingen ondergaan, ( specialisten, ziekenhuisopname,
aanpassingen etc.
Dit kost ons allen een vermogen.
Een tevreden roker is geen onruststoker
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Een weldenkend mens gaat zich niet vergiftigen.
Eenieder bepaalt zelf wat die doet en niet doet
Er is al genoeg kanker
Er is zoveel slecht voor je gezondheid iedereen weet de gevolgen moet iedereen zelf weten
wordt zo opgeblazen allemaal
Er roken nog steeds erg veel mensen, ondanks de ontmoediging.
Er wordt te veel aandacht gegeven aan niet roken.
Er wordt zo gehamerd op een gezonde leefstijl, daar past roken zeker niet bij
Geeft alleen maar problemen, nu of in de toekomst.
als je ooit voor een ernstige kwaal in het ziekenhuis bent opgenomen weet je wel waarom
Geeft altijd overlast voor de omgeving.
Ook buiten waar veel wordt gerookt op teras
Gelet op je eigen gezondheid en die van je omgeving vind ik roken niet meer van deze tijd.
Gelukkig, beter voor de gezondheid van de rokers en voor die er om heen leven, dat er niet meer
gerookt mag en moet worden
Gevaar van meeroken
Gevaren zijn bekend
Gewoon dom.
Gezellig is het nooit geweest en stoer al evenmin. Acht het verwant aan asociaal gedrag. Je belast
er veelal je omgeving mee
Gezien de gevolgen die nu bekend zijn
Gezien de gezondheidsrisico's Ben je gek als je Er nog aan begint.
Gezien de relatie tot de gezondheid en de overlast t.o.v. mede burgers.
Gezien inmiddels iedereen weet hoe ongezond roken kun je er niet meer om heen om niet te
stoppen.
Gezondheid (2x)
Gezondheid gaat voor. Je bent nogal gek als je eraan begint.
Gezondheid met kosten
Gezondheid staat zeer centraal tegenwoordig. Dus roken is meer taboe
Gezondheid!!!!!
Heden ten dage hebben we het over een goede gezondheid en dierenwelzijn als deel van ons
leven. Roken is slecht voor je en al helemaal voor de onvrijwillige meerokers. Vandaar niet van
deze tijd
Heeft met vrijheid te maken
HEEL HEEL SLECHT.
Heel vies die sigaren, sigaretten lucht. Rokers weten/ruiken dat kennelijk niet. Daarbij slecht
voor de roker en mee rokers.Mee moeten roken is oneerlijk voor de niet roker.
Het anti roken kun je ook overdrijven
Het gebeurd nog steeds dus is van deze tijd
Het is (aangetoond en bewezen) slecht voor je, de voorlichting hierover is helder en duidelijk, dus
mijns inziens zou er Niemand meer met roken moeten beginnen. Mensen die al roken hebben
het daarmee al zwaar genoeg, rustig laten roken maar alleen daar, waar niemand er last van
heeft.
Het is algemeen bekend, dat je ongeneeslijk ziek kunt worden van roken. Ook zijn er velen om
ons heen die vroegtijdig overlijden aan deze gemene ziekte.
Het is asociaal, je hindert anderen en slecht voor jezelf en je portemonnee
Het is asociaal, ongezond, duur en erg dom.
Het is bekend hoe schadelijk roken is en daarom onmiddellijk verbieden of nog veel duuurder
maken.
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Het is bewezen, dat het ongezond is. Meer kans op allerlei kankersoorten.
Het is bij iedereen bekend hoe ongezond roken is.
Iedereen zou daar aan moeten denken als hij-zij een sigaret opsteekt. Maar datzelfde geldt voor
mij bij mensen die op een andere manier slecht omgaan met de conditie van hun lichaam.
Het is bijna overal verboden
Het is een verslaving waar je zo jong mogelijk mee stopt of je wacht tot de arts het tegen je zegt
omdat je gezondheid in gevaar komt. De uitzondering gaat er niet aan dood. Verder is er niets
gezelligs aan. De niet rooker vindt het smerig en de rooker staat buiten in de kou
Het is een verslaving zo als alle andere verslavingen.
Dus ook van deze tijd
Het is eerder stoer als je niet rookt. Dit heb je niet nodig om erbij te horen.
Het is gewoon vies als je die damp in je gezicht krijgt als iemand naast je staat te roken
Het is lang genoeg bekend dat het ook schadelijk is voor anderen. Wie doet bewust andere
mensen kwaad?
Het is niet gezellig, maar de nicotine verslaving 'vertelt' rokers dat ze het nodig hebben.
Het is een belasting voor mens en dier, maar ook voor je behang, gordijnen, kleding en je
elektronica.
Het is niet met zekerheid te zeggen of je er kanker van kwijt maar het is in ieder geval niet
gezond en alles (kamer, kleren)gaat er van stinken
Het is niet prettig voor mensen die niet van roken houden om in de stank van de rokers te
moeten leven
Het is nog steeds een persoonlijke keuze zoals wel of geen alcoholgebruik ook een persoonlijke
keuze is. Alcohol is ook niet gezond. Zo zijn er nog meer persoonlijke zaken.
Het is ongezond
Het is ongezond. Was het vroeger stoer, nu is het vooral asociaal.
Het is ontzettend slecht voor je gezondheid, het is duur, het vervuild de omgeving en laat kleding
stinken, etc, etc.
Het is overal slecht voor.
Het is slecht voor je gezondheid en op veel plaatsen mag het niet meer. Vroeger was het 'hip' als
je rookte. Nu echt niet meer.
Het is te gek dat roken nog eniszons normaal wordt bevonden en nog erger dat he rookwaren op
zoveel plekken dit kunt kopen. zou bijv in bep stadswinkels verkrijgbaar moeten zijn
Het is toch wel een teken van minder sterk zijn.
Het is vies en ongezond en hinderlijk voor anderen
Het is voor rokers lastig , maar ook voor de niet rokers
Het is wel duidelijk dat het zeer ongezond is. We moeten de omgeving zo inrichten dat het
normaal is om niet te roken. Gezondheid wordt een steeds belangrijker deel van onze
maatschappij, daar hoort roken niet in thuis.
Het is zeer ongezond
Het is zeer schadelijk voor je gezondheid en het ruikt erg vies. We moeten wel hulp kunnen
krijgen om er echt vanaf te komen via de zorgverzekeraar.
Het roken krijg je nooit helemaal eruit
Het stinkt (3x)
Het stinkt, je kunt bijna nergens meer geoorloofd roken.
Het wordt overal verboden
Het zier er opeens raar uit als mensen roken, terwijl het 10-15 jaar terug nog 'gewoon' was.
Hoe wordt bepaald of iets wel of niet van deze tijd is.. wanneer is het wel van deze tijd en
wanneer niet? ik vind het nog steeds passen bij het leven denk ik, net zoals alcohol.
Ieder heeft zijn eigen verantwoording
Iedereen die wil roken, laat hen dat genieten van een sigaret/sigaar toch hebben
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Iedereen doet wat hij wil.
Ikzelf rook niet maar heb wel veel last van rook en geuren (asmatich)
Iedereen kent de gevaren; hinderlijk
Iedereen mag daarvoor wel of niet kiezen. Vrij zijn daarin
Iedereen mg dit zelf weten, zolang een ander er maar geen last van heeft.
Gezondheidsrisico's zijn bekend bij rokers.
Er zijn wel meer dingen ongezond.
Betutteling van de overheid moet minder worden.
Iedereen moet zelf weten of hij rookt. iedereen kent ook de nadelen hiervan
Iedereen weet dat het ongezond is en de mogelijkheden om het te doen worden ook steeds
beperkter
Iedereen weet dat het ongezond is en de voorlichting is veel beter.
Iedereen weet dat het ongezond is en hinderlijk voor de medemens
Iedereen weet dat het ongezond is. Je verziekt de leefomgeving van andere mensen, die er niet
voor kiezen om rook in te ademen.
Iedereen weet dat het slecht is, het kost veel geld en het is een nutteloze bezigheid.
Iedereen weet dat roken en vooral mee roken slecht is voor de gezondheid
Iedereen weet dat roken ongezond is terwijl we steeds meer aan gezondheid en welzijn doen.
Iedereen weet hoe ongezond het is en daarbij kost het ook nog kapitalen
Iedereen weet hoe ongezond roken is
Iedereen weet inmiddels dat roken heel slecht is, dus begin er niet aan. Het is ook slecht voor
mensen in je omgeving.
Iedereen weet inmiddels hoe ongezond roken is, dat je er kanker van krijgt, en andere mensen
die niet roken er mee belast.
Iedereen weet inmiddels hoeveel schade het jou, en vooral ook anderen, toebrengt.
De cultuur en gedachtengang is hierin sterk veranderd en mensen zijn zich meer bewust
geworden.
Het is geen statussymbool meer en de sigaretten staan niet meer standaard op tafel met een
verjaardag.
Iedereen weet nu dat roken erg slecht is voor je gezondheid, dus zou iedereen zo verstandig
moeten zijn om niet te gaan roken.
Iemand die wil roken moet dat zelf weten . over drugs wordt ook niet gerept.
Iets wat zo ongezond is moet je niet willen.
Ik ben bijna 60 jaar, toen wij begonnen te roken was het nog niet schadelijk. mijn moeder werd
gezegd rook eens n sigaret dat is goed voor de zenuwen. Nu wten ze heel goed dat je er ziek van
kunt worden zelfs dood van kunt gaan.
Ik heb zelf last van astmatische bronchitis en krijg het al benauwd als ik iemand zie roken.
Ik merk in mijn omgeving dat er steeds minder gerookt wordt. Door onder meer het
horecaverbod en de hoge accijnzen wordt roken steeds minder aantrekkelijk wat invloed heeft
op de nieuwe generatie waar steeds minder rokers tussen zitten. Het is een proces, maar het
aantal rokers is denk ik afnemend en zal in de toekomst alleen nog maar meer afnemen.
Ik merk in mijn omgeving wel dat er steeds minder mensen zijn die roken.
Ik vind het onbegrijpelijk dat er nog steeds veel jeugd is die begint met roken terwijl
tegenwoordig iedereen weet welke nadelen hieraan kleven.
Ik vind niet dat roken tijdsgebonden is. De plek -en misschien het tijdstip- waar en wanneer
sigaretten gerookt worden is misschien veranderd.
Ik zie om me heen, dat de jeugd weer massaal aan het roken is geslagen. Meestal is het wel zo,
dat ze dit alleen doen bij uitgaan ed.
In de jaren 60 / 70 was het stoer als je een pakje shag in je spijker / rib jasjes had. Gelukkig is dat
niet meer.
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In deze maatschappij waar gezondheid het belangrijkste is, zou men ook van het roken moeten
afstappen.
In deze samenleving met alle kennis kan het niet meer zo zijn dat er zo'n schadelijke producten
verkocht worden. Alhoewel iedereen dit natuurlijk zelf ook weet
Inmiddels is (bijna) iedereen er wel van overtuigd dat roken ongezond is.
Is een eigen keuzen ,je wel aanpassen aan de steeds maar nieuwe regels
Is gewoon kei ongezond.
Is levensbedreigend, voor jezelf en anderen
Is niet meer gezellig want je wordt overal geweerd.
Is ongezond
Is slecht voor de gezondheid
Is verslavend; en bij voorbaat ongezond; het is gemakkelijk uit te bannen
Is voor sommige een levensbehoeftenet als een kop koffie
Ivm de gezondheid kun je het beter niet doen. Het wordt ook bijna niet meer
geaccepteerd/getolereerd als je rookt
Ja
Ja door de jeugd te laten weten dat het stom is om te roken
Jammer dat jongeren het blijven proberen , maar wat niet mag is altijd spannend om te
proberen.
Je belast er andere mensen mee.
Je brengt je medemens ook in gevaar, worden meerokers
Je gezondheid is heel belangrijk en je weet nu hoe slecht roken is.
Je hebt het in priciepe niet nodig
Je kunt andere mensen niet mee roken
Je kunt prima zonder.
Je weet dat het erg slecht is en je valt andere mensen lastig met stank en zo
Je weet dat je er ziek van kunt worden en andere mensen hebben er hinder van.
Zorgen voor jezelf is iets wat bij deze tijd hoort en daar hoort niet roken bij
Je wordt soms gediscrimineerd als je rookt, voor ong. 12 jaar werd je op de bouwplaats al aan
gekeken als je een sigaret in bijzijn van een niet roker aanstak.
Je ziet t echt in mindere maten voortaan. En dat is zeker fijn!
Leven en laten leven; alleen verbieden op plekken waar het mogelijk overlast geeft. Dus geen
geheime politie bij rokers thuis.
Levensgevaarlijk voor je zelf en omstanders: wie kiest daar in hemelsnaam voor?
Longkanker nodig je toch niet uit .
Maar die roken wil moet dat ook kunnen. zolang hij er andere niet mee stoort.
heeft in het verleden heeeeel veel werk en belasting op geleverd .
Men weet tegenwoordig dat roken zo ontzettend slecht is.
Daarom vind ik ook dat alle openbare ruimtes rook vrij moeten zijn. Iemand die niet rookt mag
geen hinder onder vinden van een wel roker.
Men zal toch naar een genotmiddel blijven zoeken.
alcohol drugs of sigaret
Maar met het roken rookt een niet roker mee.
Mensen moeten zelf kunnen besluiten of ze roken, drinken, drugs gebruiken dan wel juist gezond
eten, veganist worden etc
wat is het volgende dat we gaan ontmoedigen? betutteling door de overheid
Mensen worden zich steeds meer bewust hoe slecht roken is. vroeger hoorde je er niets over, nu
staat bv op pakjes sigaretten dat het dodelijk is
Met alle info die je nu hebt of kunt vinden, weet je dat dit jou en anderen ziek maakt.
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Met medicijnen moet iedereen kunnen stoppen
Moet iedereen voor zich zelf weten
Moet iedereen zelf weten
Moet iedereen zelf weten.
Moeten ze zelf weten.
Nee (4x)
Niemand kan meer ontkennen dat roken zeer schadelijk is. Binnen bedrijven, horeca en andere
gelegenheden mag niet meer gerookt worden. Niet roken is de terechte norm geworden.
Niet alleen schadelijk voor jezelf maar zeker ook voor anderen.
Nu gezondheidsrisico's zo duidelijk zijn . Niet alleen voor jezelf maar ook je omgeving.
Nu is de telefoon van deze tijd roken is niet meer in
Nu men weet welke gezondheidsschade roken met zich brengt, is het niet meer te verdedigen
om nog te roken.
Nu men weet, hoe schadelijk roken is, begrijp ik niet dat roken nog mag. Drugs mogen niet, roken
wel?!
Nu we weten hoe ongezond het is, ook voor meerokers.
Om gezondheidsredenen
Omdat bewezen is dat dit ongezond is.
Omdat het niet goed is voor je longen
Omdat het zo overduidelijk ongezond is en een grote druk legt op de gezondheidszorg!
Omdat nu bekend is dat het heel slecht is
Omdat roken gewoon slecht is voor de gezondheid.
Dit is in de loop der jaren steeds meer bewezen dat dit zo ook inderdaad is.
Omdat we nu veel meer weten over hoe slecht roken is.
Ondaatje we nu weten hoe ongezond het is
Ongezod????????
Ongezond (8x)
Ongezond !!!!!!!!!!!!!! meer denken aan niet rokers !!!!!!!!!!
ook buiten
Ongezond en vies
Ongezond voor roker en meeroker
Ongezond voorde persoon en vor de omgeving
Ongezond, duur en belastend voor anderen. Jeugd mag hier niet mee opgroeien!
Ongezond, onverantwoord, vooral omdat je daarmee je omgeving ook 'lastig valt'.
Ongezond, stikt
Ongezond, vies voor je omgeving. Vroeger hoorde roken erbij en was de overlast daarom ook
heel klein. Tegenwoordig roken steeds minder mensen en is de overlast voor anderen groter en
niet langer geaccepteerd.
Ongezond, wordt overal met neus op de feiten geduwd.
En kost handen vol geld en leven is al duur genoeg
Ongezond. Ziet niet uit. Vies. Te duur
Onze zoon rookt en ik vind dat zo vies als hij gerookt heeft en ook als je op een terras zit en
iemand langs je rookt vindt ik dat erg storend.
Ook ongezond voor personen in nabijheid van rokers
Op veel plaatsen in het openbaar mag al niet meer gerookt worden. Nu ik zelf al jaren niet meer
rook ervaar je pas hoe ongezond en vies het eigenlijk is! En je kleren stinken ook altijd naar de
rook.
Ouderwets
Over een paar jaar zal het hopelijk net zoals drugs nog maar op enkele plekken mogen.
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Past niet bij de gezondere koers die we met zijn alle inslaan en past ook niet bij de vervuiler
betaalt mentaliteit van tegenwoordig.
Past niet in een lang en gezond leven. Wat mij betreft mogen er nog meer destimuleringsmaatregelen komen.
Roken doe je om erbij te horen
Roken geeft alleen maar ellende voor zowel roker als niet-rokers. Dit kost de samenleving
handen vol geld.
Roken heeft in mijn ogen niks met het tijdsbeeld te maken. Wel vind ik het een goede zaak dat
het tegenwoordig niet meer gestimuleerd wordt, zoals vroeger wel vaak het geval was.
Roken heeft niets met 'van deze tijd' te maken. Dat we een overheid hebben die de burger
steeds meer beperkingen op wil leggen en dat er organisaties zijn die hun menig en behoeftes
boven die van andere stellen wil nog niet zeggen dat het niet meer van deze tijd is. We leven in
een cultuur waar de wil van moraalridders de maatstaaf word. Je ziet het overal en bevolking
word er niet altijd beter van (roken, drank en zelfs bij opvoeding vroeger had de jeugd nog
respect omdat het niet verboden was om je kind een corrigerende tik te verkopen als hij/zij niet
luisterde. Tegenwoordig is dit niet meer verantwoord en de jeugd van tegenwoordig heeft totaal
geen respect en ontzag meer. (ps ben zelf een 30+ )
Roken is er bij willen horen, verder is het nergens goed voor behalve de tabakindustrie zelf
Roken is gewoon slecht voor je gezondheid!
Roken is hartstikke dom
Roken is helemaal uit.
Roken is niet tijd gebonden
Roken is ongezond en niet goed voor de omgeving.
Roken is ongezond en zeker voor kinderen en in afgesloten ruimtes.
Roken is ook niet goed voor niet rokers
Roken is slecht . Dat is nu toch wel duidelijk.
Toen ik rookte was het nog nergens verboden .
Roken is van alle tijden het is een genotsmiddel net als alcohol ,alleen richt alcohol veel meer
schade aan maar daar hoor je weinig over.
Roken is van geen enkele tijd.
Ieder weldenkend mens begint er niet aan!
Roken is voor jezelf en anderen ongezond vanwege de gezondheidsrisico's.
Roken is zeer ongezond
Roken is zeer ongezond en asociaal voor niet-rokers. De lucht in de directe omgeving wordt
verpest. De gezondheid van rokers is een stuk slechter en ziektekosten hiervoor moeten nietrokers meebetalen. Rokers maken op hun werk rookpauzes en zijn minder productief op een
werkdag.
Roken is zeer slecht .en duur.
Roken is zeer slecht dus waarom zou je met alles wat erover bekend is dan nog roken.
Roken komt erg ouderwets over. het is zelfs zo dat ik het al ouderwets vind aandoen als iemand
naar buiten gaat omdat hij/zij zo nodig een paffertje moet opsteken
Roken word steeds minder gangbaar. Je bent een buitenbeentje wanneer je wel rookt.
Roken wordt steeds meer ontmoedigd. Kinderen zullen steeds minder gaan roken, omdat hun
ouders en grootouders ook steeds minder roken en het wordt minder acceptabel om te roken.
Roken wordt steeds meer verboden en niet meer gedoogd.Word er wel een over nagedacht wat
te vet eten doet met mensen.Daar hoor je niemand over.Worden dadelijk Cafetararia,s gesloten
b.v Mac Donalds
Roken wordt te veel bekritiseerd, lijdt af van de werkelijke problemen die er zijn.
Roken zal er altijd zijn, en als dat er niet meer is, komt er wel wat anders voor in de plaats.
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Rokers vervuilen hun omgeving en laten anderen ongewenst meeroken.ga maar eens kijken naar
de peuken die er liggen op rokersplaatsen
Rokers weten nu dat het zeer bedreigend is voor de gezondheid
Rokers zouden inmiddels moeten beseffen dat ze op alle levels overlast veroorzaken: voor
mensen in hun buurt, voor mensen op bv het terras, voor de kosten van de gezondheidszorg
voor iedereen.
Rook al 50 jaar niet meer, ik voel me gezonder.
Schaad de gezondheid in ernstige mate
Schade aan gezondheid is te groot om dit nog te accepteren
Schadelijk voor iedereen
Slecht
Slecht en te duur
Slecht voor alles en iedereen
kost een hoop voor de gezondheidszorg, meer dan overgewichtsproblemen
verslaving die gestimuleerd wordt door de verkoop van dit product toe te staan. Je kunt zonder
leven!!!
Slecht voor de gezondheid
Slecht voor de lichamelijke gezondheid
Slecht voor eigen gezondheid en omgeving
Slecht voor gezondheid (2x)
Slecht voor je eigen gezondheid
Slecht voor je gezondheid
Slecht voor je gezondheid en voor anderen
Slecht voor je lichaam
Slechte eigenschap waar anderen ook last van hebben, veel te duur, stom om eraan te beginnen
Stinkt en is voor veel mensen lastig
T is slecht voor de gezondheid
Te ongezond
Tegenwoordig weet men hoe slecht het is voor de gezondheid. Geen excuses meer
Tegenwoordig zijn we ons veel meer bewust van gezond leven. Roken hoort hier niet meer bij.
Toen ik 11 jaar gelden gestopt ben voelde het al alsof je een crimineel was omdat je rookte
Van wegen gezondheid en kosten
Vanwege de gezondheidsrisico's. Is al jaren bekend. En om plezier te hebben of er bij te horen
hoef je niet te roken.
Veel te ongezond,
Veel te veel gevren voor gezondheid van jezelf en de omgeving.
Vies en ongezond!
Voegt niks aan het levensgenot toe
Volgens mij is roken niet tijd gevonden maar van alle tijden
Vooral nu bekend is dat zeer veel problemen een gevolg zijn van roken vind ik het niet meer van
deze tijd.
Vroeger hoorde het erbij, nu niet meer of minder....tenminste als je ouder, ik weet niet echt hoe
het nu leeft onder de jeugd.
Vroeger was het gewoon, nu zie je het steeds minder, en is ook mnder geaccepteerd
Vroeger was het heel gewoon. Kijk maar eens naar oude tv series en nu is het raar als ze op tv
roken.
Vroeger was het iets 'populairs'. Trend lijkt te zijn dat mensen tegenwoordig vaker sroppen of er
al niet aan beginnen. Kennis van tegenwoordig is ook veel beter.
Vroeger was het stoer als je rooktte maar nu niet meer
9
































Vroeger was je eerst volwassen wanneer je rookte.
Roken was toen gezond.
Vroeger wist je nog niet hoe schadelijk het was maar tegenwoordig weet men dat drommels
goed
Waarom is roken niet meer van deze tijd en hufterig gedrag wel?????
Waarom niet! Ik bepaal zelf of ik rook!
Wat een bemoeizucht van de overheid. Geven ze straks ook aan wanneer en waar ik mag
poepen?
Wat moet ik toelichten? punt 6.?
Wij maken ons druk over veilig rijden, veilig op straat lopen, veilig leven, maar wij kiezen zelf
voor ongezonde levensstijl: niet bewegen, roken en vet eten (ik heb het dan niet over mijzelf)
We hebben het over gezondheid hier en gezondheid daar. Gezond voedsel, voldoende beweging,
we worden ons er steeds maar weer op gewezen. Daar past roken absoluut niet meer bij!
We leven in een vrij land waar toch alles word verboden.
iedereen moet kunnen leven zoals hij wil
We weten allemaal hoe slecht dit is en wat het de samenleving kost aan ziektekosten etc. Als de
kosten doorberekend worden aan de roker zou het zo afgelopen zijn met deze vieze gewoonte.
We weten hoe schadelijk het is. Investeren veel in gezonheidspreventie wat tegenstrijdig is met
roken
We weten nu hoe gevaarlijk het is M.b.t. De gezondheid.
We weten nu hoe slecht het is, vroeger hoorde het er helemaal bij, nu doen mensen het alleen
omdat ze verslaafd zijn
We weten wat de gevolgen zijn; dus wie zou er voor roken kunnen zijn? Onafhankelijk beleid
leidt tot een verbod en als het goed is verdwijnt de vraag ook (als de verslaafden er niet meer
zijn).
We zijn ons bewust hoe slecht het is, in deze tijd.
Wetende nu dat het erg schadelijk is
Wie wil er nou z'n eigen lichaam vervuilen en ziek maken?
Wij leven te zeer op elkaar om het roken nog te kunnen accepteren. Het roken heeft alleen maar
negatieve kanten
Word niet meer in dank afgenomen door de samenleving
Wordt wel steeds minder maar zal nooit geheel verdwijnen
Zal altijd blijven net als alcohol
Zeer ongezond (5x)
Zeer ongezond voor roker en meeroker. Dit moet toch iedereen weten.
Zeer slecht voor de gezondheid
Zeer slecht voor je eigen gezondheid en voor je omgeving
Zeer slecht voor je gezondheid, milieu belastend, grond waarop tabak geteeld wordt, kunnen
producten geteeld worden om hongerige mensen te voeden
Zie boven
Zo evident slecht voor gezondheid, zou verboden moeten worden.
Zo overduidelijk ongezond dat het asociaal is om zelfs je medemens er lastig mee te vallen
Zolang de aarde bestaat is er gerookt ,heeft niks met deze tijd te maken
Zolang er nog rokers zijn is het nog wel van deze tijd
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3. “ Rokers worden steeds meer ontmoedigd om te roken in
het openbaar”

(n=552)
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Buiten op terrassen wordt gerookt, daar hebben biet rokers last van
En dat is een schande!
Ik heb sinds 5 jaar astma. Het voelt absoluut niet fijn om door een 'rookgordijn'
heen te moeten. Vooral van die stinksigaretten van de polen die bij de plus staan
te roken voor de deur
Ik vindt, ook al rook ik zelf niet, dat rokers worden behandeld als boemannen. De
keuze om wel of niet te roken is aan degene zelf. Op alcohol en slecht eten wordt
niet ingegrepen.
Mag van mij nog extremer!!!!
Uiteraard mee eens: meerokers lopen immers schade op
Zie antwoord boven
Dat vind ik soms wel een beetje ver gaan.
En dat vind ik een goede zaak. Maar het verbieden van roken op je eigen balkon of
tuin vind ik echt een brug te ver.
Rokers worden er ook steeds meer op aangesproken. En ik vind dat je waar nietrokers zijn dan ook niet een sigaret moet opsteken.
Vind ik onzin , iedereen moet zelf weten wat hij/zij met zijn leven doet .
Voor niet rokers is het vervelend om de rook in je gezicht te krijgen op een terras.
Zou nog verder moeten worden doorgevoerd.
Enigszins vreemd dat we rokers proberen te ontmoedigen in het openbaar te
roken, terwijl we wel uitlaatgassen e.d. inademen.
Het zou verboden moeten worden, net als drugs etc,
Je ziet nog veel te veel reklame
Er is een voortdurende hetze tegen rokers je wordt bijna als crimineel behandeld
terwijl de meeste rokers rekening houden met niet rokers en kinderen. Een
tevreden roker is geen onruststoker.
Mag veel explicieter gebeuren!

11

Zeer mee
oneens





Iedereen moet zelf weten of hij/zij rookt. Lastigvallen is een ander verhaal
Nu rijden in het openbaar nog
Waar bemoeit 'men' zich mee!

4. Hoe kan de overheid er voor zorgen dat het aantal rokers
teruggedrongen wordt?
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'hoe gezond te leven' moet overal beleid worden
'Vraagstelling suggestief, moet zijn: Niet 'hoe kan'maar 'moet de overheid enz.'
2 euero per pakje duurder en naar kankerfonds
Alleen thuis roken
Alles is mogelijk. De vraag is of je dat als overheid moet regelen. Dan zou je snackbars ook
moeten ontmoedigen want dat is ook slecht voor je.
Begin op de scholen ,voorlichtingen geven
Bewustzijn vergroten van luchtvervuilers en omgevingsvervuilers (zwerfafval)
Bijna nergens meer verkrijgbaar zijn van rookwaren
Bijvoegen van verslavende en oneigenlijke stoffen aan tabak verbieden
Blijft moeilijk, dit met thuis beginnen. Als ouders roken, wordt het door kinderen als gewoon
ervaren.
Blijven over het roken in alle media slecht praten
Dat wil de overheid helemaal niet dat is een accijns verlies van meer dan 2 miljard per jaar.
Dat wil de regering helemaal niet want dan lopen ze veel accijnzen mis
De jeugd op vroege leeftijd al confronteren met de gevolgen.
De persoon moet het zelf willen, anders heeft het geen zin.
De reclames en afkicken van het roken betalen uit de accijns die de rokers betalen
Die hoort zich daar niet mee te bemoeien
Door zelf voor de kosten op te draaien die door roken veroorzaakt worden.
Eigen verantwoording
Eisen stellen aan de inhoud van de sigaret, voedselveiligheid handhaven
Er eerst achter zien te komen, waarom iemand rookt.
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Ervaringsdeskundigen inzetten op basischolen en middelbaar onderwijs. Rokers actief benaderen
om m.b.v. cognitieve gedragstherapie te stoppen met roken.
Extra kosten gezondheidszorg doorbellasten in prijs van sigaretten.
Geen idee
Geen sigaretten meer verkopen?
Geen subsidie meer geven aan tabaks boeren (Europees geld)
Geen taak van overheid
Geen tabak meer produceren
Goede voorlichting geven
Gratis (of goedkope) stoppen-met-roken cursus vanuit de gemeente
Gratis stoppen hulp
Het roken steeds moeilijker maken
Het wordt steeds erger, roken in de wachtrij in een pretpark wordt ook al verboden, wat wil de
overheid nu? ik bepaal zelf of ik wel of niet rook! ze moeten goed doorgaan met deze wetten en
regels, er zal toch altijd gerookt worden en tenslotte strijken ze een hoop belasting geld op daar
hoor ik ze niet over klagen!
Hier zou de overheid zich niet mee bezig te houden. Trouwens de vragen worden trouwens ook
een kan op gestuurd.
Hoe wil je zeker meer belasting gaan Betalen?
Huidige campagne dat het niet normaal is dat kinderen er zoveel mee geconfronteerd worden
vind ik wel sterk
Iedereen moet de overtuiging bij gebracht worden dat het zeer schadelijk is voor de gezondheid
Iemand die een ziekte oploopt door het roken, zelf een deel van de kosten laten betalen
Ik vind dit te gek voor woorden. Ieder moet dit voor zichzelf weten.
Is geen taak van de overheid
Jeugd aan spreken dat dit niet goed voor je gezondheid is.
Kijken waarom mensen beginnen met roken. Er voor zorgen dat ze niet beginnen
Korten op uitketring
Kosten als gevolg van roken op de roker verhalen (ziekenhuis)
Laat de mensen die roken toch in hun waarde de overheid krijg er ook nog veel belasting geld
voor
Laat de overheid zich aub met andere zaken bezig houden!
Laat iedereen zelf zijn keuzes maken, zolang een ander daar maar geen last van heeft.
Laat ze maar lekker roken!
Langzaam het aantal (openbare) plekken waar gerookt mag worden terugbrengen
Lesplannen voor op scholen
Medicijnen vergoeden om te stoppen
Meer bewustwording en sire filmpjes.
Meer op scholen ontmoedigingsbeleid inzetten
Meer preventie en handhaven van regelegeving
Meer voorlichting aan kinderen
Meer zorgverzekeringspremie laten betalen.
Mensen die willen stoppen meer hulp bieden en hier reclame voor maken. Velen hebben een
stok achter de deur nodig.
Mensen goed voor lichten over de schadelijke gevlogen van roken en drugs
Mensen moeten zelf verstandig worden!
Minder plekken waar sigaretten te krijgen zijn. Dan loop je er ook niet tegen aan
Minder reclame toestaan over het roken, roken in films verbieden,
Minimale leeftijd verhogen, pakjes niet meer zichtbaar in de winkels/minimale verkooppunten.
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Niet
Niet anders halen ze geen belasting op sigaretten en shag
Niet meer verkopen!
Niet roken stimuleren en belonen
Niet verder terugdringen die mensen doen niks illegaals.
Niet, is de verantoordelijk van mensen zelf.
Nog meer acties op jeugd gericht
Ontmoedigen
Ook op terras roken verbieden...
Premies verzekeringen e.d. aanpassen, verhogen.
Preventie door goede voorlichting in het onderwijs (herhaling!). Meer voorlichting aan jonge
ouders over de invloed ervan op hun kinderen (bijv via consultatiebureau).
Roken helemaal verbieden helpt niet, dan zoeken ze wel wat anders,laat ze de eigen
verantwoording nemen
Roken overal verbieden
Roker zijn goed voor de overheid brengen geld in het laatje en gaan eerder dood dus minder
pensioen uit te keren, dat ze wat vaker ziek zijn zal dan wel
Rokers meer laten betalen voor gezondheidszorg wanneer zij aantoonbaar een ziekte oplopen
die direct het gevolg is van roken
Rookwaar uit het zicht van iedereen.
Strafbaar stellen
Tabaksindustrie verbieden
Tabakverkoop alleen in tabakswinkel en zeker niet meer in tankstations
Totaal verbod
Uitbreiden van het rookverbod
Veel vroeger met gezondheid en welzijn beginnen, zowel ouders als op school en clubs
Verbieden (2x)
Verbieden bij wet. Het schaadt immers de gezondheid.
Verbieden rookwaar te verkopen
Verdubbeling premie van de zorgverzekering
Verkoop verbod
Verkoopplekken van sigaretten verminderen
Verkooppunten beperken
Verslaafdheid is moeilijk te verhelpen als men niet echt wil.
Voorlichting (2x)
Voorlichting op scholen
Waar bemoeid de overheid zich mee
Waar moeit de overheid zich mee
Wij leven eigenlijk in een vrij land?
Zijn toch goed bezig! Vrije keuze.
Zorg ervoor dat mensen intrinsiek gemotiveerd raken om te stoppen in plaats van het sturen op
extrinsieke motivatie.
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