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Doei Tabaksindustrie
Nieuwe campagne tegen de tabaksindustrie

Uitleg

De e-sigaret (vape) presenteren als een gezonder alternatief voor de gewone sigaret, smaakjes 
toevoegen aan sigaretten en influencers inzetten om ‘vapen’ te promoten. De Gezondheidsfondsen 
voor Rookvrij (KWF, het Longfonds en de Hartstichting) maken zich zorgen: de tabaksindustrie 
verleidt jongeren om te gaan roken. Reden genoeg voor de organisaties om in actie te komen, want 
vapen en roken zijn schadelijk voor je. 
 Met de campagne ‘Doei Tabaksindustrie’ proberen de fondsen jongeren te informeren over 
de misstanden in de tabaksindustrie en samen te strijden voor een samenleving waarin de 
tabaksindustrie geen plek meer heeft. 

Gebruik deze #Trendingles om met elkaar in gesprek te gaan over de tabaksindustrie: 
–  Jullie bespreken de campagne ‘Doei Tabaksindustrie’ en gaan na hoe er in de klas wordt gedacht 

over vapen en roken. (10 minuten)
–  (Optioneel) Jullie bekijken een filmpje over vapen en bespreken de risico’s van vapen. (10 minuten)
– (Optioneel) Jullie staan stil bij manieren om roken en vapen te ontmoedigen. (5 minuten)
– Jullie blikken terug op de gesprekken die zijn gevoerd. (5 minuten)

Benodigdheden

– Powerpointpresentatie ‘Doei Tabaksindustrie?!’
– smartboard of beamer

Lesopbouw

1. Introductie (3 minuten)
–  Toon dia 2 en geef aan dat jullie het gaan hebben over de campagne ‘Doei Tabaksindustrie’. 

Benoem kort wat de campagne inhoudt: met ‘Doei Tabaksindustrie’ proberen de 
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij jongeren via TikTok (@doei.tabaksindustrie) en Instagram 
(@doei.tabaksindustrie) te informeren over misstanden in de tabaksindustrie (waaronder het 
verleiden van jongeren om te gaan vapen/roken) en samen te strijden voor een samenleving 
waarin de tabaksindustrie geen plek meer heeft.

2. Filmpjes campagne bekijken (10 minuten)
–  Toon dia 3 en bekijk twee video’s die op TikTok zijn gedeeld in het kader van de campagne ‘Doei 

Tabaksindustrie’. Klik op de filmpjes om naar de webversie van TikTok te gaan en de video’s af te 
spelen. Je hoeft hiervoor niet ingelogd te zijn. Bespreek de filmpjes klassikaal na aan de hand van 
de volgende vragen:

 • Wat is de boodschap van de filmpjes?
 • Op welke manier probeert de tabaksindustrie jongeren te verleiden volgens de filmpjes?
 • Welke risico’s van vapen/roken worden genoemd? 
 • Is het delen van dit soort filmpjes effectief, denk je? Leg ook uit waarom je dat denkt.
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–  Ga na hoe er in de klas over vapen/roken wordt gedacht. Gebruik hiervoor de uitspraken op dia 
4 tot en met 7. Vraag je studenten steeds te gaan staan als de uitspraak op hen van toepassing 
is en te blijven zitten als dat niet zo is.

 Uitspraken:
 • Ik zie op sociale media weleens iets voorbijkomen waarin roken of vapen wordt gepromoot.
 • Als iemand rookt of vapet, dan vind ik dat echt een afknapper.
 • Ik vind roken of vapen lekker.
 • Ik heb weleens  gerookt of gevapet, of ik zou het weleens willen proberen.

Je kunt studenten zelf een filmpje of bericht laten maken voor de campagne ‘Doei 
Tabaksindustrie’. Geef bij de studenten aan dat het filmpje kort moet zijn (een halve 
minuut), dat de boodschap duidelijk naar voren moet komen en dat het aansprekend moet 
zijn voor de doelgroep (jongeren). Je kunt ze ter inspiratie een aantal filmpjes of berichten 
laten bekijken op het TikTok- of Instagramaccount van de campagne.

3. Filmpje over vapen (10 minuten) (optioneel)
–  Toon dia 8 en bekijk het filmpje ‘Jongeren vapen massaal’ van Omroep PowNed. Bespreek het 

filmpje na aan de hand van de volgende vragen:
 • Waarom is de e-sigaret zo populair onder jongeren, denk je?
 • Waarom is vapen schadelijk?
 • Waarom wordt vapen als een gezonder alternatief voor roken gepromoot, denk je?
 • Waarom kan vapen voor jongeren een opstapje zijn naar ‘echt’ roken?

4. Nicotinegebruik ontmoedigen (10 minuten) (optioneel)
–  Toon dia 9. Op deze dia staan een aantal maatregelen die al zijn genomen om nicotinegebruik 

(onder jongeren) tegen te gaan. Bespreek de maatregelen en vraag je studenten per maatregel 
of ze het een goede maatregel vinden, of niet.

–  Toon dia 10 en vraag je studenten waar rookmaatregelen volgens hen vooral op gericht moeten 
zijn: op de gebruiker (mensen die roken, of mogelijk beginnen met roken) of op het aanbod (de 
tabaksindustrie, verkooppunten)? Vraag een aantal studenten om hun mening toe te lichten.

 
5. Afsluiting (10 minuten)
–  Toon dia 11 en sluit de les af door de volgende vragen in de klas te bespreken:
 •  Ben je door deze les iets nieuws te weten gekomen over roken, vapen, nicotine of de 

tabaksindustrie?
 • Is er nog iets wat je kwijt wilt over dit onderwerp?

https://www.youtube.com/watch?v=c81Kd5vbTuc
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Extra informatie
–  Lees de tekst ‘Alliantie voor een Rookvrije Samenleving’ van Stichting tegen Kanker om 

informatie te krijgen over bedachte maatregelen die ervoor moeten zorgen dat kinderen in 
elke fase van het opgroeien beschermd worden tegen tabaksrook en tegen de verleiding 
om zelf te gaan roken.

–  Lees het artikel ‘Onderzoek: Jongeren klaar met de tabaksindustrie’ van 
Gezondheidsfondsen voor Rookvrij van 10 november 2022.

–  Lees het artikel en bekijk het filmpje ‘Waarom is de e-sigaret zo populair onder jongeren? 
En zes andere vragen over vapen’ van RTL Nieuws van 12 mei 2020.

–  Lees het artikel ‘Nieuwe campagne tegen tabaksindustrie: ‘Jongeren worden doelbewust 
misleid.’ van RTL Nieuws van 10 november 2022.

–  Lees het artikel ‘Jongeren zijn helemaal klaar met de tabaksindustrie’ van de Nationale 
Onderwijsgids van 10 november 2022.

https://www.kanker.be/alliantie-voor-een-rookvrije-samenleving-standpunt-e-sigaret#:~:text=Ten%20opzichte%20van%20niet%2Drokers,zonder%20twijfel%20een%20ongezond%20product.
https://gezondheidsfondsenvoorrookvrij.nl/nieuws/onderzoek-jongeren-klaar-met-de-tabaksindustrie/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5119431/gebruik-e-sigaretten-jongeren-onderzoek-trimbos
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5119431/gebruik-e-sigaretten-jongeren-onderzoek-trimbos
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5345723/rookvrije-generatie-kwf-longfonds-hartstichting-vapes
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5345723/rookvrije-generatie-kwf-longfonds-hartstichting-vapes
https://www.nationaleonderwijsgids.nl/voortgezet-onderwijs/nieuws/63516-jongeren-zijn-helemaal-klaar-met-de-tabaksindustrie.html
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