Press briefing on Tobacco and Health
Roken versus Gezondheid, Kies Gezondheid!
Paramaribo, 5 oktober 2010, (PAHO/WHO Suriname) — Ondanks de vele
bewustwordingscampagnes die in het verleden over dit onderwerp zijn gevoerd, blijkt het
helaas nodig, om de publieke aandacht te blijven vestigen op de gezondheidsrisico’s die
het gebruik van tabak en tabaksproducten met zich meebrengt. De aanpak van dit
probleem vereist niet alleen gedragsverandering van de gebruiker, maar zeker ook een
strijd tegen de zeer machtige tabaksindustrie, waarbij maatregelen op mondiaal, maar ook
nationaal niveau onontbeerlijk zijn.
Het percentage rokers is in rijkere landen drastisch gedaald over de afgelopen jaren. In
ontwikkelingslanden groeit tabaksconsumptie nog steeds, mede door agressieve en
misleidende campagnes van de tabaskindustrie, en dit zijn juist de landen die het slechts
zijn voorbereid op de consequenties. Meer dan 5 miljoen mensen wereldwijd sterven
jaarlijks door het gebruik van tabaksproducten; dit aantal is meer dan HIV/AIDS, malaria
en TB samen. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) schat dat in 2015
tabaksprodukten verantwoordelijk zullen zijn voor 10% van alle doden in dat jaar. Verder
zijn tabaksproducten de enige producten ter wereld die legaal zijn en tegelijkertijd,
wanneer gebruikt zoals de producent aangeeft, tussen een derde en de helft van zijn
gebruikers vroegtijdig doodt.
Een belangrijk instrument om de ernst van de situatie m.b.t. tabaksgebruik te kunnen
vaststellen zijn de zogeheten “global surveys” van de PAHO die door de uniforme opzet
de mogelijkheid bieden om niet alleen zicht te krijgen in de situatie in het eigen land,
maar deze ook te vergelijken met de situatie in andere landen in de regio, en op mondiaal
niveau. Ook ligt het in de bedoeling om de surveys met enige regelmaat uit te voeren.
Suriname heeft in 2009 een aantal van deze surveys uitgevoerd, speciaal gericht op het
gebruik van tabak, en een survey die een tiental factoren onderzoekt die de gezondheid
kunnen bevorderen, resp. belemmeren. De tabaksurveys zijn elk gericht op een bepaalde
doelgroep. In ons land zijn de volgende groepen onderzocht:
 Studenten in de gezondheidszorg, zowel de studenten geneeskunde als de studenten
verpleegkunde (de Global Health Professional Student Survey) (2009)
 Schoolgaande jeugd tussen 13-15 jaar (Global Youth Tobacco Survey) (2000,
2004 en 2009)
 Onderwijsgevenden (Global School Personnel Survey ) (2004 en 2009)
Doordat de twee laatstgenoemde surveys herhaald werden, is het mogelijk om een
vergelijking in de tijd te maken.
Tabak is één van de factoren die in de GSHS worden onderzocht. Uiteraard zijn deze
factoren wederzijds van invloed op elkaar. De overige factoren zijn voedingspatroon;
alcoholgebruik; drugsgebruik; hygiëne; geestelijke gezondheid; lichamelijke activiteit;
seksueel gedrag; lichamelijk geweld en ongelukken.

Uit de resultaten van deze onderzoeken blijkt dat het risikogedrag onder jongeren een
punt van grote zorg blijft, en dat ondanks een toename in kennis en bewustzijn over de
gevaren van tabak bij specifieke groepen het rookgedrag niet afneemt. Zo zien we dat in
2009 minder schoolgaanden aangeven sigaretten gerookt te hebben (29.7%) dan in 2004
(37.4%) en in 2000 (48.3%). Ook blijkt dat in 2009 meer van de respondenten thuis rookt
(46.9%) dan in 2000 (28.2%). Volledigheidshalve wordt verwezen naar de respectieve
fact sheets.
Met deze schat aan informatie heeft ons land een unieke kans om een begin te maken met
een uitgebreid tabakscontrole programma, waarvan een goed opgezet surveillance
systeem een belangrijk onderdeel is.
In het kader van de inauguratie van het nieuwe kantoor van de PAHO/WHO in Suriname
wordt er vandaag door het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking met de
PAHO over dit onderwerp een informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst is
speciaal op de media gericht met het doel deze belangrijke maatschappelijke groep als
bondgenoot mee te krijgen in de strijd tegen het roken. De slogan die hierbij zal
ondersteunen luidt: Roken versus Gezondheid, Kies Gezondheid!
De huidige stand van zaken in Suriname zal worden besproken aan de hand van de
resultaten van de eerdergenoemde surveys. De vertaling van deze cijfers naar de
praktijk wordt geillustreerd middels bespreking van de negatieve gevolgen van tabak
voor de gezondheid. Middels de instelling van de Nationale Tabak Controle Raad
heeft de overheid reeds aktie ondernomen. De tabakscontrole activiteiten, alsmede de
huidige en toekomstige beleidsmaatregelen zullen worden gepresenteerd. Het is
bekend dat maatregelen zoals het verhogen van belasting op tabaksprodukten, het aan
banden leggen van reclame rondom roken en het verbieden van roken in openbare
gelegenheden onder de belangrijkste gezondheidsmaatregelen vallen die een land kan
nemen, omdat deze in andere landen hebben geleid tot een drastische daling van het
gebruik van sigaretten en andere tabaksprodukten.

