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Factsheet e-sigaret
In de media verscheen onlangs het bericht dat er een
RIVM-factsheet [1] was uitgebracht waaruit bleek
dat er in de damp van elektronische sigaretten schadelijke stoffen waren aangetoond. Acvoda is van
mening dat dit document het publiek onvolledig
informeert. In dit document wil Acvoda de factsheet
van het RIVM voorzien van concrete getallen uit de
door het RIVM geciteerde onderzoeken en deze relateren aan achtergrondconcentraties en wettelijke
grens- en streefwaarden. Daarnaast willen we de
factsheet van het RIVM op een aantal punten aanvullen en verduidelijken.
Wat is dampen?
Dampen is het gebruiken van een elektronische sigaret.
Een elektronische sigaret is een apparaatje dat een vloeistof met geur- en smaakstoffen omzet in een damp die
men vervolgens kan inademen. Er zijn verschillende smaken vloeistof met eventueel nicotine, afhankelijk van de
voorkeur van de damper.
De damp voelt bij het inademen ongeveer aan als sigarettenrook, maar is beduidend minder schadelijk voor
de gezondheid. Doordat er tijdens het dampen geen
verbranding plaatsvindt, is de damp vrij van de (schadelijke) verbrandingsproducten zoals teer, koolmonoxide,
cyanide en polycyclische aromatische koolwaterstoffen
(PAK) [2] [3]. Ook is de damp vrij van radioactieve sporenelementen zoals polonium-210 [4].
Nicotine, dat zowel in damp als in sigarettenrook kan
voorkomen, is niet kankerverwekkend [5]. Verder worden
er aan tabak verschillende toevoegingen gedaan. Deze
toevoegingen komen niet voor in de damp van e-sigaretten (o.a. ammoniak) [27].

Wat zit er allemaal in e-liquid?
De e-liquids die in Nederland worden aangeboden bestaan uit de volgende bestanddelen:
Propyleenglycol: wordt veelvuldig in soms grote hoeveelheden toegepast in geneesmiddelen [6]. Ook is dit de
stof die door middel van mistmachines de damp veroorzaakt in discotheken en bij concerten.
Plantaardige Glycerol: ook wel bekend als glycerine. Het
wordt toegepast in medicijnen, cosmetica, voedingsmiddelen en kinderspeelgoed.
Water: is in grotere hoeveelheden schadelijk, echter een
onmisbare stof voor het bestaan van leven.
Aroma’s: zijn de smaakstoffen in e-liquid. Dit kan variëren
van tabakssmaken tot fruit-, drank-, gebak-, snoep- en
mentholsmaken.
Nicotine: is de verslavende stof in o.a. de tabaksplant
(Solanum-familie). Deze stof kan zijn toegevoegd aan de
e-liquid om zo de tabaksroker te helpen overstappen op
dampen.
De e-liquid wordt met behulp van de e-sigaret overgebracht naar de dampfase door een kortdurende verhitting. Het is belangrijk te benadrukken dat deze verhitting
geen verbranding betreft. De FDA heeft temperaturen
gerapporteerd van 40º C tot 65º C [7]. Acvoda vermoedt
dat de temperaturen wel hoger kunnen zijn in andere apparaten dan het apparaat zoals getest door de FDA. Het
is aannemelijk dat de e-sigaret het mengsel binnen het
temperatuurgebied van het kooktraject zal opwarmen.
De maximale temperatuur zal echter lager liggen dan de
kooktemperatuur van de laagst kokende component.

Welke soorten e-sigaretten zijn er verkrijgbaar?
De ontwikkelingen op de markt gaan ontzettend snel,
maar er zijn wel drie basistypen van de e-sigaret te onderscheiden.
Type 1 “de look-alike”
Het eerste type is de zogenaamde “look-alike” e-sigaret.
Dit model lijkt qua uiterlijk en formaat erg veel op de traditionele filtersigaret. Deze e-sigaretten zijn als wegwerpmodel en als hervulbare en oplaadbare variant verkrijgbaar. Vaak werkt deze variant met cartridges. De bekende
shisha-pen valt onder dit type.
Acvoda pleit naast een verkoopverbod van e-sigaretten
voor personen jonger dan 18 jaar, ook voor een verkoopverbod van e-sigaretten met een nicotinegehalte van
0mg/ml (zoals de shisha-pen) voor personen in dezelfde
leeftijdscategorie. Acvoda stelt dat het type 1 e-sigaret
voor eenmalig gebruik onwenselijk is vanuit milieu-overwegingen. Door gebruik te maken van andere kleuren
dan rode of oranje ledjes aan het uiteinde van de “lookalikes” is het onderscheid tussen traditionele sigaretten
en dit type meteen duidelijk.
Type 2 “het eGo-systeem”
Het tweede type is de e-sigaret op basis van de eGo-batterij. Het betreft hier wat grotere apparaten die voorzien
kunnen worden van verschillende typen vloeistofhouders. De batterijen zijn oplaadbaar en de vloeistofreservoirs zijn hervulbaar. De smaak en de damp van deze apparaten voldoen voor de meeste dampers. De aanschafprijs van dit soort apparaten is hoog vergeleken met de
wegwerp “look-alikes”. Ook is het gebruiksgemak van de
type 1 e-sigaretten hoger, wat voor jongeren aantrekkelijk
kan zijn. Je hoeft de cartridges immers niet te hervullen
maar alleen te wisselen.
Acvoda stelt dat de kans dat jongeren met zo’n apparaat
instappen erg klein is, dit in contrast met het gelekte EUvoorstel [19] dat juist het type 1, de “look-alike”, als enige
op de markt wil toelaten. Acvoda is van mening dat dit op
zijn minst merkwaardig is.

Type 3 “de mods”
Het derde type betreft de zogenaamde mods, dit zijn geavanceerde batterijhouders en verdampers. Ook de eenvoudiger vloeistofreservoirs van type 2 passen op deze
modellen, de batterijhouders zijn vaak veel groter en
kunnen verschillende vormen hebben. Dit type e-sigaret
is voor echte liefhebbers en valt in de hoogste prijsklasse.
Een compleet apparaat van het derde type kan al snel
enkele honderden euro’s kosten.
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Waarom de vergelijking van damp met tabaksrook?
Uit onderzoek [8] blijkt dat vrijwel alle dampers rookten
voordat zij met dampen begonnen. Acvoda stelt dat de
aangetroffen concentraties van schadelijke stoffen in
damp van e-sigaretten daarom vergeleken moeten worden met de concentraties die worden aangetroffen in
tabaksrook.

De in het onderzoek [10] aangetroffen gehalten formaldehyde en aceetaldehyde in de uitgeademde damp van
een e-sigaret en tabaksrook zijn in figuur 1 weergegeven.
Ook is in deze grafiek weergegeven wat er in schone
ademlucht is aangetroffen aan formaldehyde [11] [12] en
aceetaldehyde [13] [14].
Figuur 1: formaldehyde en aceetaldehyde

Wat is toxiciteit?
Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim
1493-1541) vermeldde al in de 16de eeuw dat “de dosis
het vergif maakt”, met andere woorden dat alles uiteindelijk giftig is, als de hoeveelheid maar groot genoeg is.
De werkgroep van deskundigen (WGD) van de Nederlandse Gezondheidsraad en een commissie van de SociaalEconomische Raad (SER) hebben voor een groot aantal
stoffen grenswaarden opgesteld. Vaak betreft het hier
MAC of TLV.
MAC = Maximaal Aanvaarde Concentratie
TLV = Threshold Limit Value
De MAC/TLV is opgesteld uit arbeidshygiënisch oogpunt
en geldt daarom voor 8 uur per dag gedurende een werkzaam leven. De MAC/TLV is vastgesteld op die concentratie die binnen deze termijn geen schade toebrengt aan
de werknemer.
Hoe zit het nu met formaldehyde, aceetaldehyde en
benzeen in de damp van een e-sigaret?
In het onderzoek van het German Cancer Research Center Heidelberg [10] is zowel in uitgeademde tabaksrook als
in uitgeademde damp van een e-sigaret formaldehyde en
aceetaldehyde aangetroffen. Deze stoffen komen voor op
de lijst met MAC/TLV-waarden zoals deze is gepubliceerd
door de SER [9]. In de volgende tabel zijn voor deze stoffen de TLV-waarden weergegeven.

Tabel 1

Wettelijke grenswaarden formaldehyde en aceetaldehyde

CAS-nummer

TLV TGG 8 uur
[µg/m3]

Formaldehyde

50-00-0

150

Aceetaldehyde

75-07-0

37.000

Voor de berekening van “uitademlucht laag” is uitgegaan
van 0 [µg/m3] aceetaldehyde. Aceetaldehyde komt van
nature niet voor in menselijke adem en is pas aantoonbaar na alcoholconsumptie, suikerconsumptie of ziekte.
Voor “uitademlucht hoog” is het gehalte aceetaldehyde
gebruikt dat gemiddeld is waargenomen bij een representatieve onderzoeksgroep [13] [14].
Formaldehyde komt wel van nature voor in uitgeademde
lucht en varieert tussen de 1,1 en 11 [µg/m3] [11] [12]. Voor
“uitademlucht laag” is uitgegaan van 1,1 [µg/m3] en voor
“uitademlucht hoog” is uitgegaan van 11 [µg/m3].
Acvoda stelt vast dat de aangetroffen concentraties formaldehyde en aceetaldehyde in de drie dampmonsters
van de e-sigaret ver onder de door de overheid vastgestelde TLV-waarden blijven (zie ook tabel 2).
Het RIVM stelt dat er in het onderzoek van Schripp e.a.,
2013 [23], benzeen is aangetroffen in de damp van elektrische sigaretten. Dit is in dit onderzoek echter alleen
gemeten bij rook van een conventionele sigaret:
‘Other indoor pollutants of special interest, such as benzene, were only detected during the tobacco smoking
experiment.’
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De stelling van het RIVM dat er benzeen is aangetroffen in
damp van e-sigaretten is op basis van het aangehaalde
onderzoek onjuist (zie ook tabel 2 en bron [23]).
In tabel 2 zijn de onderzoeksresultaten van Schripp e.a,
2013 [23], uitgezet tegen de geldende wettelijke grenswaarden zoals deze zijn vastgesteld door onder andere
de Nederlandse Gezondheidsraad en de SER. Deze grenswaarden zijn zo vastgesteld dat wanneer men hieronder
blijft, er geen schade optreedt door blootstelling gedurende 8 uur per dag en gedurende een arbeidsleven lang.
Wat inhaleer je nu als damper?
In het onderzoek van M.L. Goniewicz [26] is een vergelijking gemaakt tussen de gehaltes die worden geïnhaleerd
door het dampen van e-sigaretten en het roken van een
conventionele sigaret. Ter controle zijn ook een blancoanalyse en een analyse op de nevel van een nicotine-

inhalator uitgevoerd.
In het onderzoek zijn de rook van een aantal conventionele tabakssigaretten en de damp van een aantal
e-liquids vergeleken. Om een vergelijking te kunnen maken is onderzocht hoeveel trekjes men gemiddeld neemt
van een conventionele sigaret. Dit gemiddeld aantal trekjes is ook van de e-sigaret genomen om tot een eerlijk
resultaat te komen. De analyses zijn uitgevoerd op zware
metalen, vluchtige organische oplosmiddelen en tabaksspecifieke carcinogenen. In de damp van de e-sigaret zijn
zware metalen aangetroffen, maar de gehaltes waren
vergelijkbaar met de gevonden gehaltes in de blancoanalyse en de analyse van de nicotine-inhalator en zijn
buiten beschouwing gelaten omdat de bron van deze
metalen onduidelijk is.
In tabel 3 is een vergelijking gegeven van de aangetroffen
vluchtige organische oplosmiddelen en carcinogenen in
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damp van een e-sigaret en rook van een conventionele
sigaret. Ook is een gewogen ratio gegeven. Uit het onderzoek blijkt dat een gebruiker van de e-sigaret 9 tot 450
keer minder van de aangetroffen stoffen binnen krijgt
dan een gebruiker van een conventionele tabakssigaret.
Fijnstof (PM2,5)
In het onderzoek dat is uitgevoerd door het German Cancer Research Center Heidelberg [10] en dat ook door het
RIVM is gebruikt in zijn factsheet, blijkt dat er zowel in
sigarettenrook als in damp van e-sigaretten fijnstof
(PM2,5) is aangetroffen.
“De term fijnstof wordt gebruikt voor zwevende deeltjes (Particulate Matter) in de atmosfeer met een (aerodynamische) diameter van 10 µm of kleiner. In het
geval van PM2,5 betreft dit een diameter van 2,5 µm of
kleiner.”
In figuur 2 is de aangetroffen concentratie fijnstof (PM2,5)
in damp van e-sigaretten en tabaksrook weergegeven.
Daarnaast is dit uitgezet tegen de achtergrondconcentratie in Nederland [15], de maximale jaargemiddelde
concentratie (per 2015) [15] en de door de WHO [10] vastgestelde grenswaarde.
Figuur 2: fijnstof (PM2,5)

Acvoda stelt dat de in damp van e-sigaretten vastgestelde hoeveelheid fijnstof (PM2,5) de door de WHO vastgestelde drempelwaarde weliswaar licht overstijgt, maar
dat het aangetroffen gehalte ten opzichte van tabaksrook
verwaarloosbaar is.

Opvallend is dat er in het onderzoek [16] van de OFT (Office Français De Prevention Du Tabagisme) geen fijnstof is
vastgesteld in de damp van e-sigaretten.
Dampen als opstap naar echt roken?
Er is geen enkel onderzoek dat aanleiding geeft om te
vermoeden dat niet-rokers via e-roken beginnen met
echt roken. De onderzoeken tonen juist aan dat vrijwel
alle gebruikers van e-sigaretten rookten voor ze begonnen met dampen. Acvoda heeft onder een groep (n=185
en n=181) op een forum voor e-sigaretgebruikers een
aantal onderzoeken uitgevoerd. Hieruit is het volgende
geconcludeerd:

•
•

98,9% van de respondenten (n=185) geeft aan dat ze
voordat ze overstapten op dampen tabaksroker waren [8] [25]
98,9% van de respondenten (n=181) geeft aan dat ze
(veel) minder tabak roken als gevolg van dampen [17]

Acvoda stelt dat dampen alleen bedoeld is voor mensen
die nu tabak roken. Acvoda raadt niet-rokers dan ook
actief af te beginnen met dampen.
Is dampen gericht op jongeren?
Alhoewel de factsheet van het RIVM [1] de suggestie wekt
dat de vele fruitsmaakjes gericht zouden zijn op kinderen, meldt dezelfde factsheet dat 100% van de e-rokers
18 jaar of ouder is. Deze redenering gaat derhalve niet op,
net zomin als die van toepassing is op alcoholische dranken of nicotinehoudende kauwgom met fruitsmaken.
Acvoda stelt tevens dat de verkoop van e-sigaretten aan
mensen jonger dan 18 jaar verboden zou moeten worden. Bij alle door het KCER gecertificeerde [18]) verkooppunten wordt deze controle op vrijwillige basis reeds uitgevoerd. Bovendien stelt Acvoda dat juist de verschillende aroma’s een zeer belangrijk facet zijn van het dampen.
De afwisseling en afstemming op persoonlijke voorkeur
helpt de damper de tabaks-sigaret te laten liggen.
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Hoe zit het met het verstikkings- en
vergiftigingsgevaar voor kinderen?
Uit de factsheet van het RIVM [1] blijkt dat er één geval gemeld is van verstikking in een cartridge van het type dat
nu juist in de gelekte documenten [19] van de Europese
Unie als enige alternatief wordt genoemd. Verder blijkt
uit onderzoek dat 99% van alle in Nederland bij
KCER-gecertificeerde verkooppunten verkrijgbare liquids
is voorzien van een kindveilige sluiting. Daarbij vragen wij
ons af of de kans dat een kind nicotinehoudende kauwgom eet niet groter is dan de kans dat een kind een bittere vloeistof drinkt. Kauwgom blijft immers snoepgoed.
Ook het opeten van een tabakssigaret wordt niet uitgesloten door het ontbreken van een kindveilige sluiting op
de verpakking van tabakssigaretten.
Acvoda is echter van mening dat ouders zelf de verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat hun
kinderen niet worden blootgesteld aan genotsmiddelen,
gif en medicijnen. In het gerapporteerde geval van verstikking stelt Acvoda dat dit, hoe tragisch het ongeval ook
is, onafhankelijk is van het type voorwerp. Een klein kind
kan in alle kleine voorwerpen stikken.
Acvoda pleit voor een aantal van de in de RIVM-factsheet
genoemde punten, en gaat zelfs verder:

•
•

•
•
•
•

alle liquids dienen een kindveilige sluiting te
hebben,
alle liquids dienen te zijn voorzien van een
volledige etikettering met ingrediënten,
vergelijkbaar met andere consumptiegoederen/		
voedingsmiddelen,
alle liquids dienen voorzien te zijn van
gevarensymbolen, zowel zichtbaar als in braille,
alle liquids dienen te zijn verzegeld bij verkoop,
geen verkoop aan personen onder de 18 jaar,
goede voorlichting zowel bij verkoop als bij
gebruik.

Zijn e-sigaretten milieubelastend?
Het RIVM stelt dat niet duidelijk is hoe de batterijen en
vloeistofhouders moeten worden behandeld en dat
deze mogelijk leiden tot bodem- en grondwaterveront-

reiniging. Acvoda stelt dat iedereen in Nederland weet
dat batterijen en chemische stoffen ingeleverd moeten
worden bij chemoboxen. Acvoda stelt dat de nicotinehoudende cartridges geen significante toename geven
van de afvalstoffen in deze box. De cartridges zijn immers
leeg en resten van de gebruikte vloei- en smaakstoffen en
de nicotine zijn biologisch afbreekbare stoffen, in tegenstelling tot de overige afvalstoffen die op dit moment al
worden verzameld in dergelijke boxen. De in de e-sigaret
gebruikte batterijen wijken niet af van de reeds bestaande, op de markt verkrijgbare batterijen.
Acvoda stelt dat juist type 1 e-sigaretten met wegwerpcartridges de grootste milieubelasting geven omdat deze
na eenmalig gebruik worden weggegooid. Het is op zijn
minst opmerkelijk dat de Europese Unie juist dit type als
enige wil gaan toelaten op de markt [19].
Is dampen dan onschadelijk?
Acvoda stelt niet dat dampen onschadelijk is, Acvoda
stelt wél dat uit vele onderzoeken blijkt dat de hoeveelheid schadelijke stoffen in de damp van e-sigaretten veel
lager is dan die in sigarettenrook (zie ook tabel 3).
Acvoda staat hier niet alleen in. In Frankrijk hebben bijvoorbeeld honderd medici een document [20] ondertekend dat stelt dat rokers beter kunnen overstappen op
het dampen.
Moet iedereen dan maar gaan dampen?
Acvoda stelt dat dampen het gebruik van een genotsmiddel is en ook zo behandeld moet worden. Vergelijkbaar
met alcohol stelt Acvoda dan ook dat mensen onder de
18 niet zouden mogen dampen. Acvoda is primair van
mening dat het een alternatief voor roken is en dat nietrokers niet zouden moeten gaan dampen.
Mag ik dan zomaar overal dampen?
Acvoda stelt dat uit onderzoek [21] [22] [23] blijkt dat blootstelling aan tweedehands damp, geen significante verhoging oplevert van blootstelling aan schadelijke stoffen
ten opzichte van achtergrondconcentraties, en binnen de
door de Nederlandse Gezondheidsraad vastgestelde veilige grenzen blijft. Er is derhalve geen grondslag voor een
dampverbod op basis van schadelijkheid voor de omge-
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ving, wat de grondslag voor de invoering van het rookverbod was. Acvoda stelt echter ook dat het een kwestie van
naleving van huisregels en fatsoensnormen is.
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