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Het gebruik van e-sigaretten onder
Nederlandse jongeren
Een verkennend onderzoek
Renate Buisman · Matthijs Blankers · Margriet van Laar

Samenvatting

Dit artikel doet verslag van een onderzoek naar gebruikspatronen, motieven voor
gebruik en samenhang met ander middelengebruik van e-sigaretten onder Nederlandse jongeren. In december 2013 en januari 2014 is een anonieme websurvey
uitgezet op Rokeninfo.nl, Facebook en een aantal websites populair onder jongeren. Jongeren in de leeftijd van 12–21 jaar die op de hoogte waren van het
bestaan van e-sigaretten, konden besluiten deel te nemen aan het onderzoek. De
definitieve steekproef omvatte 990 participanten. De gemiddelde leeftijd was
16,5 jaar (SD = 2,0) en de meeste respondenten waren van autochtone afkomst
(93 %) en middelhoog opgeleid (68 %). E-sigaretten mét en e-sigaretten zonder nicotine werden gebruikt. Veel jongeren gebruikten altijd e-sigaretten met
smaakjes (63 %). Het gebruik van de e-sigaret door anderen (78 %) en nieuwsgierigheid (73 %) waren de belangrijkste motieven om een e-sigaret te gebruiken. Een kleinere groep jongeren gebruikte de e-sigaret als hulpmiddel om te
stoppen met roken (20 %). Jongeren die wel eens een e-sigaret hadden gebruikt,
rookten ook vaker conventionele sigaretten, maar hadden niet vaker de intentie
om te stoppen met roken dan niet-e-sigaretgebruikers. Jongeren die een e-sigaret
hadden gebruikt, hadden tot slot ook vaker geëxperimenteerd met alcohol en
marihuana, dan jongeren die nooit een e-sigaret hadden gebruikt.
Electronic cigarette use among adolescents in the Netherlands
Abstract

The aim of the present study was to examine knowledge and attitudes towards
e-cigarettes and use of e-cigarettes among adolescents in the Netherlands (12–21
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years old). An anonymous internet-based survey was conducted among adolescents in the Netherlands between December 2013 and January 2014. Respondents between 12 and 21 years old who were familiar with e-cigarettes were
recruited on Facebook, Rokeninfo.nl and on websites frequented by adolescents
in the Netherlands. The final sample comprised 990 participants (mean age: 16.5
years; SD = 2.0). Most respondents were from Dutch origin (93 %) and had an
average education level (68 %). E-cigarettes with as well as without nicotine
were used by adolescents. Adolescents used frequently e-cigarettes with flavors (63 %). The most often reported reasons to use e-cigarettes were curiosity
(78 %) and the use of e-cigarettes by important others (73 %). A smaller group
of adolescents (20 %) reported using e-cigarettes as an aid in smoking cessation. Adolescents who have ever used an e-cigarette were more likely to smoke
tobacco, however e-cigarette users did not have stronger intentions to quit smoking cigarettes than non-e-cigarette users. Lastly, the findings reveal that use of
e-cigarettes was associated with a greater probability of having ever used alcohol
or marihuana.

Inleiding
De elektronische sigaret (e-sigaret, e-smoker, shisha-pen) is een elektronisch apparaat dat de werking van een sigaret simuleert en nicotine kan afleveren zonder de
schadelijke verbranding van tabak (Buisman en Croes 2014; RIVM 2013). Er zijn
echter ook e-sigaretten zonder nicotine. De e-sigaret is in 2004 op de internationale
markt geïntroduceerd en wint sindsdien wereldwijd aan populariteit (Dawkins et
al. 2013; Yamin et al. 2010). Er is inmiddels een grote variatie aan modellen en het
aantal aanbieders van e-sigaretten neemt nog steeds toe (DKFZ 2013). In Nederland
zijn e-sigaretten onder andere te koop via internet, bij kiosken en bij tabaksspeciaalzaken (Buisman en Croes 2014).
Een grootschalige opiniepeiling uit 2012 over tabaksgebruik in Europa, de Special Eurobarometer 385, toont aan dat 7 % van de Europese bevolking van 15 jaar en
ouder wel eens een e-sigaret heeft gebruikt (European Commission 2013). Volgens
een representatief nationaal onderzoek had 1 % van de Nederlandse bevolking van
15 jaar en ouder in 2009 jaarlijks wel eens een e-sigaret gebruikt. Dat percentage
bleef stabiel tot 2012, maar steeg in 2013 naar 2,5 %. Onder jongeren in de leeftijd
van 15-19 jaar had 2,6 % de e-sigaret ooit gebruikt, van wie 20 % een dagelijkse
gebruiker was (Verdurmen et al. 2014).
Resultaten van internationaal onderzoek laten zien dat volwassenen de e-sigaret
vooral gebruiken als hulpmiddel om te stoppen met roken en om te kunnen ‘roken’
op plaatsen met een rookverbod (Dawkins et al. 2013; Etter en Bullen 2011; Regan
et al. 2013). Ook wordt de e-sigaret als minder schadelijk beschouwd dan een conventionele sigaret en als een goedkoper alternatief (Adkison et al. 2013; Dawkins et
al. 2013; Etter en Bullen 2011; Regan et al. 2013).
Inmiddels is er voorzichtig bewijs dat de e-sigaret effectief zou kunnen zijn als
hulpmiddel om te stoppen met roken (Bullen et al. 2013; Caponnetto et al. 2013).
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De productveiligheid van de e-sigaret is echter niet gegarandeerd en mogelijk zijn
er schadelijke gevolgen voor de gezondheid (Goniewicz et al. 2013a; Goniewicz et
al. 2013b; Westenberger 2009). Daarnaast lijken fabrikanten van de e-sigaret zich
specifiek te richten op jongeren, door productvormen te kiezen die jongeren aanspreken en door smaakjes als cola, aardbei en pina colada toe te voegen.
Er is een gedeelde zorg onder gezondheidsprofessionals dat e-sigaretten een opstap ofwel ‘gateway’ zijn voor jongeren naar het roken van tabak (Borland 2011;
Cobb en Abrams 2011). Hoewel deze gateway-theorie in longitudinaal onderzoek
(nog) niet is bevestigd, laten bevindingen van een cross-sectionele studie zien dat
adolescenten die ooit een e-sigaret hebben gebruikt, een grotere kans hebben om
‘wel eens’ of ‘regelmatig’ sigaretten te roken (Dutra en Glantz 2014). Omgekeerd
hebben rokers ook een grotere kans om e-sigaretten te gebruiken. Een survey onder
1.200 Canadese jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 16–30 jaar toont aan
dat het gebruik van de e-sigaret hoger is onder rokers en ex-rokers, dan onder jongeren en jongvolwassenen die nooit een sigaret hebben gerookt (Czoli et al. 2014).
De motivatie om te stoppen met roken lijkt voor jongeren minder vaak een reden
om de e-sigaret te gebruiken, dan voor volwassenen (Dautzenberg et al. 2013; Lippert 2014; Sutfin et al. 2013). Zo toont een grootschalig onderzoek in de Verenigde
Staten geen samenhang tussen enerzijds het verlangen om te stoppen met roken
en recente stoppogingen en anderzijds e-sigaretgebruik onder rokende middelbare
scholieren (Lippert 2014). Nieuwsgierigheid en experimenteergedrag lijken voor
jongeren belangrijke alternatieve motivaties om een e-sigaret te gebruiken (Dautzenberg et al. 2013; Goniewicz en Zielinska-Danch 2012).
Gegeven de zorgen die bestaan rondom gezondheidsrisico’s en het gateway-effect van e-sigaretten, is het van belang inzicht te krijgen in het e-sigarettengebruik
onder jongeren. Onderzoek hiernaar is schaars, zowel internationaal als in Nederland (Czoli et al. 2014; Dautzenberg et al. 2013; Dutra en Glantz 2014; Goniewicz
en Zielinska-Danch 2012; Lippert 2014; Sutfin et al. 2013). Het doel van huidige
studie was daarom het verwerven van inzicht in e-sigaretgebruik onder jongeren,
motieven voor gebruik en samenhang met ander middelengebruik. Hiertoe zijn de
volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
•
•
•
•

Welke gebruikspatronen van de e-sigaret zijn waarneembaar onder jongeren?
Wat zijn belangrijke motieven voor jongeren om de e-sigaret te gebruiken?
Wat is het verband tussen het roken van tabak en het gebruik van e-sigaretten
onder jongeren?
Wat is het verband tussen het gebruik van e-sigaretten en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren?

Methode
In de periode van 10 december 2013 tot 25 januari 2014 is een online-survey uitgezet. Respondenten werden doelgericht geworven: jongeren van 12–21 jaar die op
de hoogte waren van het bestaan van e-sigaretten konden deelnemen aan het onder-

4

Verslaving (2015)

zoek (zelfselectie). Wervingsteksten met een rechtstreekse link naar de vragenlijst
werden geplaatst op Forum.fok.nl, Scholieren.com, Partyflock.nl, Ondertussen.nl,
Rokeninfo.nl, Twitter en Facebook.
Om deelname aan te moedigen, eindigde de vragenlijst met een prijsvraag: ‘Hoe
kunnen jongeren het beste worden geholpen om te stoppen met roken?’ Het beste
antwoord werd beloond met een iPad mini. Daarnaast werden tien Bol.com-bonnen
(ter waarde van vijftien euro) verloot onder de deelnemers. Jongeren konden instemmen met deelname aan onderzoek, door op de introductiepagina van de vragenlijst digitaal ‘informed consent’ te geven. Na consultatie met de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek bleek dit afdoende en was toestemming van ouders
niet nodig.
Omdat de e-sigaret (nog) nauwelijks wordt uitgevraagd in bestaande bevolkingsenquêtes, is een nieuwe vragenlijst ontwikkeld om belangrijke vraagstukken
die momenteel spelen rondom de e-sigaret te kunnen beantwoorden. Vragen waren
gecentreerd rondom de volgende thema’s: kennis en opvattingen van e-sigaretten,
gebruikspatronen, gebruiksmotieven en tabak-, alcohol- en drugsgebruik. Prevalentievragen werden waar mogelijk afgestemd op de vragen van het Continu Onderzoek Rookgewoonten (COR). Er is gekozen voor online-bevragen, omdat de
prevalentie van de e-sigaret momenteel laag is (2,6 %; Verdurmen et al. 2014). Het
doelgericht online-werven van respondenten is daarmee een goedkope en snelle
manier om een steekproef van voldoende omvang te bereiken en gedetailleerde analyses te kunnen uitvoeren (Fricker en Schonlau 2002).
In totaal hebben 3.633 respondenten de websurvey ingevuld en digitaal informed
consent gegeven. De dataset werd opgeschoond, c.q. respondenten werden geëxcludeerd, op basis van de volgende criteria: minder dan 75 % van de vragenlijst is
ingevuld, er is korter dan 5 minuten en langer dan 45 minuten over de vragenlijst
gedaan, de leeftijd ligt niet tussen de 12 en 21 jaar, er zijn onbetrouwbare antwoorden (multivariate ‘outliers’) gegeven en er is sprake van dubbele IP-adressen. De
uiteindelijke nettosteekproef bestond uit 990 respondenten.

Analyse
De analyses zijn uitgevoerd in SPSS 22.0. Om de gegevens van de steekproef in
kaart te brengen, zijn hoofdzakelijk eenvoudige statistische technieken gebruikt,
zoals frequentieverdelingen en gemiddelden. Verschillen in demografische kenmerken en middelengebruik tussen jongeren die wel eens een e-sigaret hebben gebruikt
en jongeren die nooit een e-sigaret hebben gebruikt, zijn getoetst met behulp van
t-toetsen en chi-kwadraattoetsen (χ2). Met behulp van logistische regressieanalyses
is getoetst of de verschillen in middelengebruik tussen beide groepen standhouden,
wanneer gecontroleerd wordt voor leeftijd, geslacht en opleiding.
Enkele respondenten hebben bepaalde vragen niet beantwoord. Hierdoor is de
respons (n) soms kleiner dan 990. Deze missende waarden worden aangegeven bij
de tabellen en grafieken in dit artikel. Bij online-enquêtes komt het vaak voor dat
respondenten vragen overslaan. Dit kan de betrouwbaarheid van de resultaten beïn-
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Tabel 1 Demografische kenmerken van de totale steekproef en voor jongeren die wel eens
een e-sigaret hebben gebruikt en jongeren die nooit een e-sigaret hebben gebruikt.
Totale
steekproef
(n = 990)

Ervaring met
e-sigaret
(n = 423)

Geen ervaring t/χ2(df)
met e-sigaret
(n = 552)

Geslacht vrouw

54,2 %

43,4 %

62,8 %

34,9 (1)**

Leeftijd

16,5 (2,0)

16,7 (1,9)

16,3 (2,0)

− 2,9*

Afkomst autochtoon

93,1 %

91,7 %

94,0 %

1,79 (1)

Opleiding laag (primair, vmbo)
midden (vmbo, havo, vwo)
hoog (hbo, wo)

17,6 %
67,6 %
14,7 %

20,9 %
66,2 %
13,1 %

14,9 %
69,0 %
16,1 %

1,75 (2)

Data zijn gerepresenteerd in percentages. Voor de variabele ‘leeftijd’ zijn gemiddelden en
standaarddeviaties weergegeven.
*p < 0,01, **p < 0,001.

vloeden, als deze uitval gerelateerd is aan specifieke kenmerken van respondenten.
We hebben met behulp van statistische methoden bekeken of er sprake was van
selectieve of differentiële uitval. Hieruit kwam naar voren dat de uitval toevallig
was (‘missing completely at random’ ofwel MCAR; Schafer en Graham 2002). Dit
betekent dat de uitval niet gerelateerd is aan specifieke kenmerken en dus niet van
invloed op de betrouwbaarheid van de resultaten.

Resultaten
Demografische kenmerken
Tabel 1 geeft de demografische kenmerken weer van de totale steekproef, evenals
voor jongeren die wel eens een e-sigaret hebben gebruikt (n = 423) en voor jongeren
die nooit een e-sigaret hebben gebruikt (n = 552). De gemiddelde leeftijd is 16,5
jaar (SD = 2,0) en verschilt nauwelijks tussen e-sigaret gebruikers en niet-gebruikers
(t = − 2,9, p = 0,003). Meer jongens dan meisjes hebben geëxperimenteerd met een
e-sigaret (χ2 = 34,90; df = 1; p < 0,001). De meeste jongeren zijn middelhoog opgeleid (67,6 %) en van autochtone afkomst (93,1 %); dit verschilt niet significant voor
e-sigaretgebruikers en niet-gebruikers.

Gebruikspatronen
Van de e-sigaretgebruikers (n = 423) geeft 93 % aan de e-sigaret te hebben gebruikt
in het afgelopen jaar; 57 % geeft aan de e-sigaret te hebben gebruikt in de afgelopen
vier weken.1 Oudere adolescenten (17–21 jaar) hebben de e-sigaret ongeveer even
 De gebruiksfrequenties die bevraagd zijn, zijn niet betrouwbaar en zullen in een volgend onderzoek duidelijker worden bevraagd.

1

6

Verslaving (2015)

vaak gebruik in het afgelopen jaar (93 %) en in de afgelopen vier weken (54 %), als
jongere adolescenten in de leeftijd van 12–16 jaar (respectievelijk 94 en 58 %). De
meeste jongeren gebruiken de e-sigaret ongeveer vijf minuten (45 %) of vijf minuten tot een kwartier (36 %). De overige jongeren gebruiken de e-sigaret langer dan
vijftien minuten (19 %).
Zowel e-sigaretten met nicotine als e-sigaretten zonder nicotine worden gebruikt:
39 % van de jongeren gebruikt altijd e-sigaretten zonder nicotine, 31 % gebruikt altijd e-sigaretten met nicotine. Een aantal jongeren gebruikt soms e-sigaretten met
nicotine (17 %) en een aantal (13 %) gebruikt meestal e-sigaretten met nicotine.
Wanneer specifiek gekeken wordt naar leeftijdscategorieën, blijkt dat oudere adolescenten (17–21 jaar) vaker ervaring hebben met e-sigaretten met nicotine (76 %),
dan adolescenten in de leeftijd van 12–16 jaar (61 %). Dit verschil is significant
(χ2 = 10,91, df = 2; p < 0,01). Daarnaast laten de resultaten zien dat jongeren overwegend e-sigaretten gebruiken met een smaakje: 63 % gebruikt altijd een smaakje,
tegenover 8 % nooit. Dit verschilt niet voor jongere of oudere adolescenten. Tot slot
gebruiken jongeren ongeveer even vaak altijd een navulbare e-sigaret (36 %), als
altijd een wegwerpbare e-sigaret (31 %).

Motieven voor gebruik
Figuur 1 geeft gebruiksmotieven weer van e-sigaretten. De belangrijkste motieven
voor jongeren om een e-sigaret te gebruiken, zijn het gebruik door andere mensen
in de omgeving (78 %) en nieuwsgierigheid naar de e-sigaret (73 %). Andere veelgenoemde redenen zijn: een lekkere smaak (40 %) en een gezonder alternatief voor
de conventionele sigaret (35 %). Een vijfde (20 %) van de jongeren rapporteert als
belangrijkste reden voor het gebruik van de e-sigaret: hulpmiddel om te stoppen
met roken. Redenen als stoer zijn (2 %) en erbij willen horen (2 %), worden nauwelijks gerapporteerd.

Figuur 1 Gebruiksmotieven van e-sigaretten (meerdere antwoorden mogelijk; percentages tellen
niet op tot 100 %).
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Figuur 2 Rookgedrag van e-sigaretgebruikers en niet-gebruikers (151 respondenten hebben de
vraag over roken niet beantwoord).

Indien de groep e-sigaretgebruikers wordt opgesplitst in jongeren die wel en jongeren die geen ervaring hebben met het roken van conventionele sigaretten, valt op
dat 63 % van de jongeren die ten minste eenmaal gerookt heeft, de e-sigaret gebruikt
als hulpmiddel om te stoppen. Het merendeel van de jongeren die wel eens gerookt
heeft, geeft echter nog steeds aan de e-sigaret te gebruiken uit nieuwsgierigheid
(90 %).

Samenhang tabaksgebruik en e-sigaretgebruik
In fig. 2 wordt het rookgedrag van sigaretten weergegeven voor e-sigaretgebruikers en niet-gebruikers. Jongeren die geen ervaring hebben met e-sigaretten, hebben meestal ook geen ervaring met het roken van tabak (58 %). Van de jongeren
die wel eens geëxperimenteerd hebben met e-sigaretten, heeft slechts 13 % nog
nooit gerookt. E-sigaretgebruikers hebben dus vaker ook wel eens tabak gerookt
(χ2 = 173,80; df = 1; p < 0,00).
Een logistische regressieanalyse, waarbij gecorrigeerd is voor leeftijd, geslacht
en opleiding, toont een ‘odds ratio’ van 10,5 (BI = 7,0–15,9), wat indiceert dat
e-sigaretgebruikers een significant grotere kans hebben om wel eens gerookt te hebben, dan niet-gebruikers. Verder valt op dat het aantal dagelijkse rokers met 41 %
bijna zesmaal hoger is onder e-sigaretgebruikers dan onder niet-gebruikers (7 %).
Dit verschil is significant (χ2 = 133,31; df = 1; p < 0,001) en houdt stand na correctie
voor leeftijd, geslacht en opleiding (OR = 7,4, BI = 4,8–11,2). Tot slot tonen de resultaten dat de e-sigaretgebruikers significant vaker gestopt zijn met roken (12 %)
dan niet-gebruikers (6 %; χ2 = 10,68; df = 1; p < 0,01), ongeacht leeftijd, geslacht en
opleiding (OR = 1,9, BI = 1,1–3,2).
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Stopintentie
Aan rokende jongeren is gevraagd naar hun intentie om te stoppen met roken, aan
de hand van een vijfpunts-Likertschaal (1 = nooit; 2 = ooit in mijn leven; 3 = binnen
twee jaar; 4 = binnen zes maanden; 5 = binnen een maand). De gemiddelde score
geeft de sterkte van de stopintentie weer. Hoe hoger de score, des te sterker de
stopintentie.
De gemiddelde score op stopintentie voor jongeren die ooit een e-sigaret hebben gebruikt (M = 2,88, SD = 1,25) verschilt niet significant (t = 0,5, p = 0,61) van
jongeren die nooit een e-sigaret hebben gebruikt (M = 2,97, SD = 1,40). Wel lijkt er
een subgroep onder de e-sigaretgebruikers te zijn, die de e-sigaret gebruikt met de
intentie om te stoppen met roken. Van de rokende jongeren met de intentie om binnen een maand te stoppen met roken geeft 40 % als belangrijkste motief de e-sigaret
te gebruiken als hulpmiddel om te stoppen met roken. Onder rokende jongeren met
de intentie om binnen zes maanden te stoppen geeft zelfs 60 % van de jongeren het
stoppen met roken op als belangrijkste reden voor het e-sigaretgebruik.

Samenhang drugs- en alcoholgebruik en e-sigaretgebruik
Tabel 2 geeft de prevalentie weer van alcohol- en drugsgebruik voor e-sigaretgebruikers en niet-gebruikers. De lifetime-prevalentie (ooit gebruikt) van alcohol is
significant hoger (χ2 = 10,68; df = 1; p < 0,01) onder jongeren die wel eens een e-sigaret hebben gebruikt (91 %), dan onder jongeren die nooit een e-sigaret hebben gebruikt (80 %). De maandprevalentie (gebruikt in de afgelopen maand) van alcohol

Tabel 2 Prevalentie van alcohol-, cannabis-, ecstasy- en cocaïnegebruik (%) voor ooit- en
nooit e-sigaretgebruikers.

Alcohol
Cannabis
Ecstasy
Cocaïne

Ooit e-sigaret
gebruikt (%; n = 423)

Nooit e-sigaret
gebruikt (%; n = 552)

lifetime prevalentie

91

80

maand prevalentie

81

66

lifetime prevalentie

61

23

maand prevalentie

29

8

lifetime prevalentie

14

4

maand prevalentie

5

1

lifetime prevalentie

6

1

maand prevalentie

2

1

Van 95 respondenten ontbreken de antwoorden voor ooit alcoholgebruik en van 80 respondenten voor alcoholgebruik in de afgelopen vier weken. Van 79 respondenten ontbreken de
antwoorden voor ooit cannabis en van 92 respondenten voor cannabisgebruik in de afgelopen
vier weken. Voor ecstasy- en cocaïne-gebruik ontbreken de antwoorden van respectievelijk
121 en 119 respondenten.
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is eveneens significant hoger (χ2 = 30,60; df = 1; p < 0,001) onder e-sigaretgebruikers
(81 %), dan onder niet-gebruikers (66 %). Een logistische regressieanalyse met controle voor leeftijd, geslacht en opleiding laat voor de lifetime- en maandprevalentie
odds ratio's zien van respectievelijk 2,6 (BI = 1,6–4,2) en 2,4 (BI = 1,6–3,5). E-sigaretgebruikers hebben dus een significant grotere kans om ooit en in de afgelopen
maand alcohol te hebben gedronken, dan niet-gebruikers.
Uit tabel 2 valt ook af te lezen dat cannabisgebruik vaker voorkomt (61 % heeft
ooit gebruikt en 29 % in de afgelopen maand) onder e-sigaretgebruikers dan onder niet-gebruikers (22,8 % heeft ooit gebruikt en 7,5 % in de afgelopen maand).
De verschillen tussen e-sigaretgebruikers en niet-gebruikers zijn significant; zowel
voor de lifetime-prevalentie (χ2 = 141,67; df = 1; p < 0,00) als voor de maandprevalentie (χ2 = 74,90; df = 1; p < 0,00). Na controle voor leeftijd, geslacht en opleiding
blijven de significante verschillen bestaan voor lifetime-prevalentie (OR = 6,1, 95 %
BI = 4,3–8,5) en voor maandprevalentie (OR = 4,5, 95 % BI = 2,9–6,8). Jongeren die
wel eens een e-sigaret hebben gebruikt, hebben dus een grotere kans om ooit cannabis te hebben gebruikt en om cannabis te hebben gebruikt in de afgelopen maand.
E-sigaretgebruikers die ervaring hebben met cannabis roken ook significant vaker, dan e-sigaretgebruikers die geen ervaring hebben met cannabis (niet af te lezen
uit de tabel). Onder de e-sigaretgebruikers die ooit cannabis hebben gebruikt, heeft
85 % ooit gerookt, van wie 47 % een dagelijkse roker is. Onder de e-sigaretgebruikers die nooit cannabis hebben gebruikt, heeft 59 % ooit gerookt, van wie 15 %
een dagelijkse roker is. De verschillen in rookgedrag tussen cannabisgebruikers en
niet-cannabisgebruikers die e-sigaretten gebruiken zijn significant; zowel voor de
lifetime-prevalentie van roken (χ2 = 37,2-; df = 1; p < 0,001) als voor de maandprevalentie van roken (χ2 = 36,90; df = 1; p < 0,001). De verschillen houden stand ongeacht
leeftijd, geslacht en opleiding, zowel voor de lifetime-prevalentie (OR = 7,5, 95 %
BI = 3,2–17,6) als voor maandprevalentie (OR = 5,1, 95 % BI = 2,8–9,3) van roken.
De lifetime- en maandprevalentie van ecstasy en cocaïne, tot slot, zijn beide ook
meer prevalent onder e-sigaretgebruikers dan onder niet-gebruikers. Met name de
lifetime-prevalentie van ecstasy verschilt sterk tussen beiden groepen: 14 % onder
e-sigaretgebruikers versus 4 % onder niet-gebruikers. De verschillen zijn echter niet
significant.

Discussie
Dit onderzoek beoogde meer inzicht te verwerven in e-sigaretgebruik onder jongeren. In het bijzonder werd onderzocht a wat gebruikspatronen van de e-sigaret
zijn, b wat motieven voor gebruik zijn, c in hoeverre e-sigaretgebruik samenhangt
met tabaksgebruik, en d in hoeverre e-sigaretgebruik samenhangt met alcohol- en
drugsgebruik. Hiertoe zijn kwantitatieve gegevens van jongeren in de leeftijd van
12-21 jaar verzameld, door middel van een online-survey.
De resultaten laten allereerst zien dat jongeren geen voorkeur lijken te hebben
voor een bepaald type e-sigaret. Verschillende varianten van de e-sigaret worden
door jongeren gebruikt. Zowel wegwerpbare als navulbare e-sigaretten (te vullen

10

Verslaving (2015)

met e-vloeistof) worden door jongeren gebruikt. Oudere jongeren (17–21 jaar) gebruiken wel vaker e-sigaretten met nicotine, dan jongere jongeren (12–16 jaar).
E-sigaretten met een smaakje zijn het meest geliefd onder jongeren. De marketing
van fabrikanten specifiek gericht op jongeren (door onder andere het toevoegen van
smaakjes) lijkt hierbij zijn doel bereikt te hebben (Borland 2011; Cobb en Abrams
2011).
De e-sigaret lijkt per keer ongeveer even lang gebruikt te worden als de gemiddelde brandtijd van een sigaret: zeven minuten, bij acht tot twaalf trekjes (Lipowicz
en Dwyer 2001). Er zijn echter ook jongeren die de e-sigaret per keer langer gebruiken, dan de gemiddelde brandtijd van een sigaret.
Het gebruik van de e-sigaret door anderen in de omgeving en nieuwsgierigheid
zijn de belangrijkste motieven voor gebruik. Anders dan bij volwassenen (Dawkins
et al. 2013; Etter en Bullen 2011; Regan et al. 2013) is stoppen of minderen met
roken beduidend minder vaak de reden voor gebruik door jongeren, al wordt dit
door een subgroep van rokers wel genoemd. Verder tonen de analyses dat jongeren
die ervaring hebben met e-sigaretten, vaker roken dan jongeren die geen ervaring
hebben met e-sigaretten. Dit sluit aan bij de bevindingen van eerder onderzoek uit
het buitenland (Czoli et al. 2014; Dutra en Glantz 2014; Sutfin et al. 2013).
E-sigaretgebruikers hebben geen sterkere intentie om de stoppen met roken dan
niet-gebruikers, al geeft een subgroep van de rokende e-sigaretgebruikers dit wel
aan als belangrijkste gebruiksmotief. De cijfers suggereren dat veel e-sigaretgebruikers de e-sigaret naast gewone sigaretten gebruiken; met andere woorden, dat
ze wellicht meer gaan roken door de e-sigaret. Jongeren lijken de e-sigaret minder
vaak te gebruiken als een hulpmiddel om te stoppen met roken dan volwassenen
(Dawkins et al. 2013; Etter en Bullen 2011; Regan et al. 2013).
De zorgen die bestaan onder gezondheidsprofessionals dat de e-sigaret een gateway-product kan zijn naar het roken van tabak, lijken dus niet ongegrond (Borland
2011; Cobb en Abrams 2011). Het gebruik van alcohol en drugs komt echter ook
vaker voor onder jongeren die wel eens een e-sigaret hebben gebruikt, in vergelijking met jongeren die nooit een e-sigaret hebben gebruikt. Aangezien jongeren die
e-sigaretten gebruiken dus ook vaker experimenteren met een andere middelen dan
tabak, kunnen gemeenschappelijke risicofactoren een rol spelen, zoals een behoefte
aan spanning en opwinding ofwel ‘sensation seeking’ (Sarget, Tanski, Stoolmiller
en Hanewinkel 2010). Longitudinaal onderzoek waarbij jongeren die een e-sigaret
gebruiken langdurig worden gevolgd is nodig om de gateway-theorie te bevestigen,
dan wel te ontkrachten.
Het huidige onderzoek heeft een cross-sectioneel karakter. Hierdoor is onduidelijk of jongeren het e-sigaretgebruik continueren of dat jongeren het enkel houden
bij het experimenteren met e-sigaretten. Daarnaast kunnen vragen met betrekking
tot de gateway-theorie niet beantwoord worden. Een tweede beperking van dit onderzoek is dat jongeren doelgericht zijn geworven op basis van zelfselectie. Dit
heeft tot gevolg dat niet iedereen een gelijke kans heeft om in de steekproef te
worden opgenomen. Onduidelijk is daardoor of de huidige steekproef een juiste
afspiegeling is van Nederlandse jongeren in de leeftijd van 12–21 jaar die op de
hoogte zijn van het bestaan van e-sigaretten.
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Een aantal kenmerken van e-sigaretgebruikers is vergeleken met die van e-sigaretgebruikers in een landelijke representatieve steekproef (COR). Hieruit bleek dat
de verdeling naar sekse en de rookprevalentie bij de e-sigaretsteekproef representatief is voor alle jongeren in Nederland die wel eens een e-sigaret hebben gebruikt.
De leeftijd en woonplaats van de respondenten is waarschijnlijk niet representatief
en de representativiteit voor opleiding en etniciteit is onbekend.
Hoewel de resultaten van dit onderzoek dus niet zonder meer te generaliseren
zijn naar alle Nederlandse jongeren in de leeftijd van 12–21 jaar die wel eens een
e-sigaret hebben gebruikt, geeft het onderzoek wel een beeld van gebruikspatronen
van de e-sigaret onder jongeren, motieven voor gebruik en samenhang met ander
middelengebruik. Aangezien het gebruik van e-sigaretten mogelijk niet zonder risico’s is voor de gezondheid en het jongeren misschien aanmoedigt om conventionele
sigaretten te gaan roken, kan het van belang zijn om het gebruik van e-sigaretten
onder jongeren te voorkomen of te beperken.
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