
Beste supermarkten, gemakszaken en tankstations, 

 

14.700 nieuwe longkankerpatiënten in 2021. Dat onthutsende getal maakte IKNL bekend 

op Wereldkankerdag (4 februari). 14.700 mensen waarvan na vijf jaar nog maar slechts 

23% in leven is. Een diagnose die je leven op zijn kop zet. Tegelijkertijd een diagnose die 

voor het overgrote deel is te voorkomen.  

 

Want we weten dat ruim 80% van de longkankergevallen wordt veroorzaakt door roken 

en dat er meer dan 16 kankers veroorzaakt worden door roken. Tabaksproducten zijn 

dodelijk. Eenmaal begonnen met roken is ermee stoppen een moeilijke opgave omdat 

roken zo verslavend is.  

 

Wij vinden het onbegrijpelijk dat supermarkten, gemakszaken en tankstations een 

product verkopen dat zoveel schade berokkent. Zoveel leed veroorzaakt. U kunt hier per 

direct een belangrijke bijdrage aan leveren, door te stoppen met de verkoop van 

tabaksproducten. Doet u dit niet, dan helpt u de verslaving in stand te houden en 

stimuleert u de verkoop van ziekmakende producten. 

 

Bovendien worden deze producten verkocht op plekken waar óók kinderen komen. We 

weten: zien roken, doet roken. Wij zetten ons al jaren in voor de Rookvrije Generatie. Elk 

kind verdient het om rookvrij te kunnen opgroeien, en zou niet verleid mogen worden om 

te gaan roken. Tabaksproducten horen daarom niet thuis in uw winkel. Daarin staan wij 

niet alleen: 3 op de 4 Nederlanders is voorstander van het verminderen van 

verkooppunten ter bescherming van hun kinderen. 

 

Wij roepen u gezamenlijk op: neem uw verantwoordelijkheid, sta écht voor de 

gezondheid van uw klanten en stop per direct met de verkoop van tabaksproducten.  

 

Hartelijke groet, 

 

• Aukje Bakker, longkankerpatiënt 

• John Franke, longkankerpatiënt 

• Gea Breet, longkankerpatiënt 

• Albert Schweitzer ziekenhuis , Peter van der Meer  

• Alrijne Ziekenhuis, Ivo van der Klei 

• Antoni van Leeuwenhoek, René Medema  

• Catharina Ziekenhuis, Nardo van der Meer 

• Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Bart Berden 

• Erasmus MC, Stefan Sleijfer  

• Groene Hart Ziekenhuis, Lodewijk de Beukelaar 

• Haaglanden Medisch Centrum, Daniëlle Horbach 

• HagaZiekenhuis, Norbert Hoefsmit 

• Het Reinier de Graaf Gasthuis, Carina Hilders 

• Instellingen PsychoSociale Oncologie (IPSO), Sonja Robben 

• Ikazia Ziekenhuis, Rob Kievit 

• KWF Kankerbestrijding, Carla van Gils 

• LangeLand Ziekenhuis, Jeroen van Roon 

• Leids Universitair Medisch Centrum, Douwe Biesma 

• Longarts, Rookpreventie Jeugd, Wanda de Kanter 

• Longartsen van OLVG  

• Longfonds, Michael Rutgers 

• Maasstad Ziekenhuis, Peter Langenbach 

• Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), Arja Broenland 

• Nederlandse Internisten Vereniging,Robin Peeters  

• Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Leon van 

den Toorn  

• Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Károly Illy 



• Radboudumc, Bertine Lahuis 

• Rijnstate, Marina van Gelder 

• Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk, Peter van Barneveld 

• SJG Weert, Gertjan Kamps 

• SONCOS, Marcel Verheij 

• Stichting Kanker.nl, Chris van Vlissingen  

• Stichting Longkanker Nederland,Lidia Barberio 

• Universitair Medisch Centrum Groningen, Ate van der Zee 

• Ziekenhuis Nij Smellinghe, Bert Kleinlugtenbeld 


