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’Tabaksindustrie maakte
misbruik van coronacrisis’
Waarom liggen er zo weinig rokers
op de corona-ic? Volgens de tabaksindustrie omdat roken een beschermende werking zou hebben. Longarts Wanda de Kanter weet het echte
antwoord. ,,Die rokers zijn allemaal
al dood.’’
Covid-19 treft mensen in de hogere
leeftijdsgroepen hard, legt ze uit.
,,Veel rokers zijn op die leeftijd al
ziek geworden of overleden. Dat
gebeurt immers met twee van de
drie mensen die verslaafd raken aan
tabak. Dat is de ware reden dat er

nauwelijks rokers op de corona-ic te
vinden zijn. Een patiënt met ernstige COPD – een longaandoening die
je kunt krijgen door roken – heeft
een heel kleine kans om van de beademing af te komen.’’
De tabaksindustrie draait het om.
,,Die beweerde aan de hand van
dezelfde statistieken dat roken een
beschermende werking zou hebben
tegen het virus. Een onzinverhaal.
We weten inmiddels dat de kans dat
een roker aan covid-19 overlijdt twee
keer groter is dan een niet-roker.

De Kanter mogelijk tijdelijk
terug op ’oude nest’ RKZ
Kort nadat longarts Wanda de Kanter haar vertrek bij het Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis/NKI bekendmaakt, riep Diederik Gommers
van het Outbreak Management
Team alle medici die stoppen op om
bij te springen tijdens de coronacrisis. ,,Ik heb direct aangegeven dat ik
graag mijn collega’s in het Rode
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk kom
ondersteunen’’, aldus De Kanter.
Jarenlang werkte ze in het Rode
Kruis Ziekenhuis en zette daar samen met collega-longarts Pauline

Dekker de eerste rookstoppoli van
Nederland op.
Ze benadrukt dat het om een
tijdelijke ondersteuning gaat nu ze
zich volledig op de rookpreventie en
rechtszaken tegen de tabaksindustrie wil storten. ,,Dat is de reden
waarom ik stop bij het AvL en dat
kon ook, want er is geen tekort aan
longartsen.’’
,,Maar ik heb ook de eed afgelegd,
dus als ik ergens als arts kan bijdragen omdat de nood aan de man is
dan doe ik dat.’’

De sjoemelsigaret versus
het recht op gezondheid
De rechtsgang van Stichting Rookpreventie Jeugd tegen de tabaksindustrie nadert een hoogtepunt.
De eerste zaak die de stichting
aanspande tegen de tabaksindustrie,
bracht de sjoemelsigaret boven tafel.
Dat is een vondst om de wettige
meetmethode voor giftige stoffen in
sigarettenrook om de tuin te leiden.
Door kleine gaatjes in het filter van
de sigaret zuigt de meetmachine veel
meer lucht van buiten aan dan een
echte roker, die deze gaatjes met zijn
lippen dichtknijpt. Een mens krijgt

op die manier een veelvoud aan
giftige en verslavende stoffen binnen
dan de wettige meting heeft vastgesteld.
Volgens de bestuursrechter in
Rotterdam wordt hiermee afbreuk
gedaan aan de verplichting van de
EU en de Nederlandse Staat om de
volksgezondheid te beschermen en
verwees naar het Europese Hof van
Justitie. Dat zal hierover uitsluitsel
geven en dat kan verstrekkende
gevolgen hebben.

Lezersactie: Kookboek
’Niet roken maar koken’
’Het is een kookboek voor mensen die alles kunnen, behalve
koken’, aldus longartsen Wanda
de Kanter en Pauline
Dekker bij de presentatie van hun kookboek ’Niet roken maar
koken’ in 2019.
Daarnaast was het
voor de longartsen
een nieuwe manier
van fondsenwerving
nadat ze in het voorjaar van 2019 uit de
Alliantie Nederland
Rookvrij werden gezet.
Ze werden te activistisch bevonden. Inmiddels zijn Dekker en De
Kanter in ere hersteld en weer
toegetreden tot de nieuwe
netwerkorganisatie Nederland
Rookvrij. Het kookboek werd
echter een hit.
Voor de lezers van deze krant
is er een speciale actie: het
kookboek is verkrijgbaar voor
tien euro, inclusief verzendkos-

ten. De opbrengst gaat naar
Stichting Rookpreventie Jeugd.
Kookangst kent vele facetten.
Aangebrande gerechten, stilvallende gesprekken aan tafel.
Tijdens veertien diners
– waarvoor Dekker en
De Kanter vrienden en
familie vroegen de
recepten aan te leveren
– overwonnen de longartsen hun kookangst.
Het gebundelde resultaat hiervan is een
hilarisch kookboek met
eenvoudige gerechten, boeiende
mensen en hun verhalen en
prachtige foto’s gemaakt door
De Kanters zwager John de
Kanter. Dit alles aangevuld met
gesprekstips voor aan tafel en
een bijpassende Spotify-afspeellijst.
Bestellen kan via het webadres:
bit.ly/rokenkoken
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Wanda de Kanter
Studeerde geneeskunde
in Leiden, interne
geneeskunde en
longziekten in Gouda en
het VU Medisch
Centrum. Op de laatste
locatie werkte ze
vervolgens zes jaar.
Daarna ging ze aan de
slag in het Rode Kruis
Ziekenhuis in Beverwijk,
waar ze twintig jaar
heeft gewerkt. Met
collega longarts en
vriendin Pauline Dekker
schrijft ze boeken over
stoppen met roken en
richt ze de rookstoppoli
van het RKZ op. In 2009
starten ze samen de
stichting Rookpreventie
Jeugd.
Van 2013 tot 1 januari
2021 is ze als longarts
verbonden aan het
Antoni van
Leeuwenhoekziekenhuis
/ NKI. Eind december
werd bekend dat ze stopt
met werken als longarts
om zich helemaal te
storten op de
rookpreventie, de
rechtszaken tegen de
tabaksindustrie en het
einddoel; een rookvrije
generatie.

Als kind wist ze al dat ze dokter wilde worden. Wanda de
Kanter werd longarts. Dertig jaar lang en een van de bekendste van Nederland. Nu stopt ze abrupt om zich volledig op
rookpreventie te storten. Voor haar de enige manier om
mensenlevens te kunnen rédden.

D

e foto van
haar broer
Wicher staat
vlak achter
haar, prominent in de eetkamer. Hij
kreeg een zeldzaam soort
kanker en Wanda stond hem
bij. ,,Hij kwam in het Antoni
van Leeuwenhoekziekenhuis
terecht, waar ik werk als
longarts’’, vertelt ze. ,,Ik zag
hoe erg hij in paniek was en
probeerde hem waar mogelijk te helpen.’’
,,Hij wilde zo ontzettend
graag de wachttijden tot de
uitslagen zo kort mogelijk
hebben dat ik dat op zijn
verzoek deed. Dus ik ging
zelf alvast de uitslag na van
tests waarop hij anders langere tijd moest wachten. Dat
betekende ook dat ik zelf de
slechtnieuwsgesprekken
alvast op zijn dringend
verzoek met hem voerde.’’
Wicher overlijdt op 31 mei
2019 en laat zijn familie in
ontreddering achter. ,,Zijn
dood had een enorme weerslag op de familie, ook op

mij. Ik merkte het op mijn
werk. 37 jaar lang heb ik
diensten gedraaid, maar
opeens ging het niet meer.
Ik had kortsluiting in mijn
hoofd. Ik ben mijn diensten
in gaan korten, ben gaan
praten met een psycholoog.
Het bracht rust, maar nog
steeds vind ik het moeilijk
om door het AvL te lopen.
Het is een prachtig ziekenhuis, maar ik voelde me er
lange tijd bedroefd.’’
Bijna al haar vrije tijd

Verplaats de
focus van
welvaart naar
welzijn

steekt ze in de stichting
Rookpreventie Jeugd, de
website Tabaknee.nl en de
rechtszaken tegen de tabaksindustrie. Doordat de
afgelopen maanden de
lezingen voor de stichting
niet doorgaan door corona
heeft ze alle tijd om de
gebeurtenissen te laten
bezinken. ,,En toen kwam
alles samen. Ik besloot te
stoppen als arts en me helemaal op preventie te storten. Voorkómen dat mensen
gaan roken, voorkomen dat
ze ziek worden.’’
De Kanter ziet hoe alles
uit de kast wordt getrokken
om de maatschappij te
redden van corona. ,,Terecht
natuurlijk. Maar ik zie ook
het gebrek aan aandacht
voor de patiënten met
COPD, longfalen of kanker.
Die zitten thuis opgehokt
en staan doodsangsten uit
om corona op te lopen.
Niemand die naar hen omkijkt.’’
Ze beseft dat er nooit iets
aan zal veranderen als ze
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Wanda de Kanter is per 1 januari 2021 gestopt als longarts bij het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis. Ze stort zich nu volledig op de rookpreventie.

dat zelf niet doet. Het is de
manier waarop de zorg is
ingericht, wordt gefinancierd, zij noemt het een
verdienmodel. ,,Iedereen
verdient aan de gevolgen van
roken, maar er is vanuit die
constructie nauwelijks geld
voor preventie.’’
,,Het is ontzettend belangrijk dat we de allerbeste
longkankerzorg geven en
nieuwe behandelmethoden
ontwikkelen. Tegelijkertijd
is het belangrijk dat we de
miljoenen rokers zien. Dat

we ze laten stoppen met
roken. Dat we er voor zorgen dat kinderen niet beginnen met roken zodat zij
later die longkanker niet
krijgen. Zodat we minder
lijden en veel minder kosten hoeven te maken. Dan
houden we meer middelen
over voor ziekten die niet
vermijdbaar zijn.’’
,,Daarnaast is onze samenleving helemaal gericht op
welvaart, terwijl de bijbehorende welvaartsziekten
worden genegeerd. Een

knap fotomodel met een
sigaretje op een terras, je ziet
haar niet meer als ze ziek
wordt. Een longkankerdode
zie je nooit meer.’’
Volgens De Kanter is het
tijd dat we de focus verplaatsen van welvaart naar welzijn, maar gebeurt dat niet
zo lang multinationals het
voor het zeggen hebben. ,,Ik
heb zoveel mensen zien
doodgaan en het grootste
deel van die overlijdens was
vermijdbaar. Dat dringt
verder nergens door. Nie-

mand associeert het overlijden van Eberhard van der
Laan of Johan Cruijff met
roken en longkanker. Want
we willen niet stigmatiseren.
Denk als politicus eens na
over de generatie na ons;
wees een goede voorouder.’’
,,De sigaret is ontworpen
om verslavend te zijn en het
doel van de tabaksindustrie
is om kinderen zo jong mogelijk te pakken te nemen.
Dat is het businessmodel,
het levert immers levenslange klandizie op. Twee op de

Niemand
associeert
Eberhard van
der Laan of
Johan Cruijff
met roken en
longkanker
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drie kinderen die een eerste
trekje nemen, worden verstokte rokers.’’
Ze heeft er vertrouwen in
dat haar rechtszaken en haar
rookpreventie effect gaan
hebben. ,,In de politiek zijn
veranderingen gaande. Zelfs
de VVD vindt dat de overheid krachtiger moet zijn
ten opzichte van de tabaksindustrie. Ik ben heel blij
met staatssecretaris Paul
Blokhuis van VWS, die is
niet bang om moedig te zijn.
Spoedig zal er geen tabak
meer worden verkocht in
supermarkten. Mogelijk
komt er zelfs een vergunningstelsel dat de verkoop
van tabak alleen nog toestaat
in kleine speciaalzaken waar
ook alleen maar tabak verkocht wordt.’’
Dit is ook hét moment om
in actie te komen’’, benadrukt ze. ,,Want terwijl het
lijkt alsof steeds minder
mensen roken, tonen de
cijfers aan dat scholieren
juist weer veel vaker een
eerste sigaret opsteken. Met
name vmbo-scholieren; wel
vijf keer vaker dan leerlingen in het vwo. De tabaksindustrie maakt onder andere
gebruik van social media.’’

Voor De Kanter reden genoeg om er nog een keer vol
voor te gaan. ,,Ik ben nu 61,
dus ik heb nog wat jaren tot
aan mijn pensioen, en daarna, die ik hier volledig aan
ga wijden. Op ramkoers met
de tabakslobby, op naar een
rookvrije generatie.’’
Ze kijkt even naar de foto
van haar broer en glimlacht.
,,Wicher was altijd bang dat
ik eens in een duo-interview
met Johan Derksen zou
belanden en het onderspit
zou delven. Hij ging zelfs zo
ver dat hij filmpjes van Johan Derksen in actie analyseerde en mij vervolgens liet
zien hoe ik hem het beste
zou kunnen aanpakken. En
wat denk je, ik kwam op 31
mei 2019 – wereld niet-rokendag – met Derksen in
een radioprogramma terecht. Ik pakte het precies zo
aan als Wicher bedacht had;
een persoonlijke, amicale
benadering. En dat werkte
geweldig. Johan Derksen
ontdooide helemaal. Op weg
naar huis wilde ik het meteen vertellen, maar Wicher
kreeg ik niet meer te pakken.’’
Friso Bos

