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I

INLEIDING

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft in februari 2019 van de beleidscel van minister
Maggie De Block een aanvraag ontvangen tot het formuleren van een advies betreffende de
“heated tobacco products” (HTP), die binnenkort op de Belgische markt verwacht worden en
die vallen onder artikel 14 van het koninklijk besluit (KB) van 5 februari 2016 over de
tabaksproducten. Het betreft hier verhitte tabaksproducten zoals IQOS van Philip Morris
International, GLO van British American Tobacco en PloomTech van Japan Tobacco
International. Dit zijn producten waarin tabak verhit wordt en niet verbrand en die door de
firma’s voorgesteld worden als een gezonder alternatief voor de klassieke tabaksproducten.
Gezien het nieuwe karakter van deze producten en het positieve beeld dat de fabrikanten
ervan ophangen, vroeg de minister het advies van de HGR over de schadelijkheid voor de
gezondheid van het gebruik van dit soort nieuwe producten, met het oog op een zo goed
mogelijke vaststelling van de wettelijke bepalingen die op deze producten toegepast moeten
worden.
Enkele maanden later diende de dienst 'Inspectie Consumptieproducten' van de FOD
Volksgezondheid2 een verzoek in bij de HGR met betrekking tot de elektronische sigaret en
in het bijzonder een verzoek tot herziening van zijn advies 9265 van 20153. Hoewel de
problematiek in verband met de consumptie van nieuwe tabaksproducten en de nieuwe
1

De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen.
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een
nieuwe versie van het advies uitgebracht
2
FOD: Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Directoraat-generaal Dier,
Plant en Voeding
3
HGR 9265: Stand van zaken: elektronische sigaret - 2015

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

−1−

elektronische sigaretten eventueel een soortgelijke aanpak kunnen vertonen, gaf de HGR er
de voorkeur aan deze twee dossiers afzonderlijk te behandelen. Dit advies beperkt zich
daarom tot de nieuwe tabaksproducten en de risicobeoordeling ervan.
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II

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

1. Woord vooraf
De HGR wil eraan herinneren dat het zich onthouden van alle vormen van tabaksgebruik
een prioriteit voor de volksgezondheid vormt en dat de wetgeving daartoe moet bijdragen.
De HGR wil erop wijzen dat de meeste rapporten en artikelen die momenteel beschikbaar
zijn, afkomstig zijn van en/of gefinancierd zijn door de tabaksindustrie. Er zijn weinig
onafhankelijke publicaties beschikbaar die niet gelinkt zijn aan de tabaksindustrie.
Nieuwe tabaksproducten zijn in wezen tabaksproducten waarbij de algemene regels met
betrekking tot deze producten van toepassing zijn. Volgens de huidige wetgeving gaat het
om:
• het reclameverbod,
• het verbod op verkoop aan minderjarigen jonger dan 18 jaar,
• het rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek,
• de kennisgeving aan de autoriteiten van nieuwe tabaksproducten en -apparaten,
• de reglementering met betrekking tot de ingrediënten, de etikettering, de
productpresentatie en de verkoop op afstand.

2. Categorieën van nieuwe heated tobacco products
De nieuwe tabaksproducten of heated tobacco products zijn complexe systemen die
nicotine en additieven bevatten. Er bestaan tal van soorten van deze producten, die kunnen
worden ingedeeld in 3 categorieën.
1. producten, die verwerkte tabak rechtstreeks verhitten (conductie systemen) zoals
IQOS, GLO,
2. producten, die verwerkte tabak verhitten in een verdampingskamer (convectie
systemen) zoals PAX,
3. producten die een damp genereren vanuit een bron die geen tabak bevat en de
damp vervolgens over verwerkte tabak sturen ten einde de smaakstoffen (en
nicotine) op te nemen zoals PloomTech.
Ongeacht de verschillende verwarmingsprincipes, is het basis idee steeds dat tabak verhit
en niet verbrand wordt. Over de verschillende toestellen is de variatie waarbij tabak verhit
wordt ook zeer groot, gaande van 30 à 40 °C bij producten van categorie 3 tot 350°C bij
producten van categorie 1. Bij de carbon tip heated tobacco products kunnen die
temperaturen ook nog hoger liggen. De temperatuur waarbij de tabak verhit wordt zal
uiteraard een invloed hebben op de emissies en eveneens op het aantal soorten en de
hoeveelheid toxische stoffen in de dampen.

3. Opsporing, emissies en blootstelling
Tot de stoffen die in de aerosolen van de nieuwe heated tobacco products worden
aangetroffen, behoren nicotine en diverse schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen,
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zelfs bij lagere temperaturen. De emissie- en blootstellingsniveaus voor deze producten (met
uitzondering van nicotine) zijn beduidend lager bij heated tobacco products dan bij klassieke
sigaretten. Bovendien worden de aerosolen die worden uitgestoten door de nieuwe
tabaksproducten, vaak gekenmerkt door een hoog water- en glycerolgehalte. In het geval
van de heated tobacco products bevat de teer (gedefinieerd als de nicotinevrije droge vaste
stof die door de filter wordt vastgehouden) verhoudingsgewijs minder giftige contaminanten
en meer bevochtigingsmiddelen dan de teer van klassieke sigaretten. Het resultaat is een
verminderde, maar niet noodzakelijkerwijs verwaarloosbare, blootstelling van de
gebruikers van heated tobacco products aan een reeks schadelijke producten die
door klassieke sigaretten worden afgegeven. Naast deze verbindingen komen bij de
nieuwe heated tobacco products volgens de FDA4 echter ook 80 andere verbindingen vrij
die niet of in mindere mate worden gedetecteerd dan in klassieke sigaretten. Van die stoffen
zijn er 4 mogelijk kankerverwekkend en 30 GRAS (Generally Recognised as Safe). De
overige 46 zijn toegevoegde stoffen, meestal gerelateerd aan aroma's. Deze laatste zijn wel
toegestaan voor inname via het spijsverteringsstelsel, maar werden nooit getest voor hun
toxiciteit bij inhalatie.
Wat de passieve blootstelling betreft, lopen de meningen uiteen. Terwijl de FDA op basis
van door de Philip Morris International aangeleverde informatie besluit dat de emissie van
heated tobacco products in de omgevingslucht tot verwaarloosbare passieve blootstelling
leidt, geldt dat niet voor de auteurs van een onafhankelijke studie (Ruprecht et al., 2017),
waarin geconcludeerd wordt dat de emissieniveaus van heated tobacco products significant
hoger zijn dan die van de elektronische sigaret, maar significant lager dan die welke worden
aangetroffen in de tabaksrook van klassieke sigaretten. De auteurs van de studie
benadrukken dat de aanwezigheid van carbonyl in de emissie van heated tobacco products
in de omgevingslucht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid van
personen die er passief aan worden blootgesteld. Voor de emissie van deeltjes komen de
diverse studies tot verschillende conclusies over de relevantie van de lage gedetecteerde
concentraties.

4. Toxiciteit van de nieuwe tabaksproducten
Ondanks de methodologische beperkingen van de testen, tonen de in vitro studies over het
algemeen een verminderde potentie aan om cytotoxiciteit en mutageniciteit door blootstelling
aan heated tobacco products te induceren in vergelijking met klassieke sigaretten.
In vivo subchronische blootstelling aan IQOS-aerosol veroorzaakt minder of minder ernstige
histopathologische veranderingen dan subchronische blootstelling aan de klassieke sigaret.
Hoe dit echter samenhangt met klinische veranderingen bij mensen is onbekend.
In klinische studies over het overschakelen van klassieke sigaretten op heated tobacco
products (IQOS of GLO), werd een significante vermindering van de concentraties van
biomarkers van blootstelling aan schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen
waargenomen, hoewel deze daarom niet als volledig veilig moet worden beschouwd.
Tevens werden er gunstige veranderingen geobserveerd in enkele biomarkers van

4

FDA : Food and Drug Administration
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biologisch effect, wat suggereert dat er potentieel is voor een verlaagd ziekterisico bij
overschakeling het roken van klassiek tabak naar heated tobacco products.
De waargenomen asymptotische dosis-effectrelatie houdt echter in dat, zelfs als de
intensiteit van de blootstelling aan heated tobacco products niet meer dan 5 % van de
blootstelling aan tabaksrook zou bedragen, het risico van deze apparaten zeker niet te
verwaarlozen is.
De weinige onafhankelijke studies die er zijn, wijzen op enkele potentieel schadelijke
gevolgen van blootstelling aan heated tobacco products-aerosolen en op sommige
tekortkomingen in de studies uitgevoerd voor en door de tabaksindustrie.
Op dit moment is er geen bewijs voor de gezondheidseffecten op lange termijn (cfr.
carcinogene effecten, enz.) van het gebruik van heated tobacco products in vergelijking met
het roken van klassieke sigaretten.
Er is behoefte aan meer onafhankelijk moleculair-epidemiologisch onderzoek5, gebaseerd
op studies bij mensen die zowel de korte- als langetermijneffecten van het gebruik van
heated tobacco products op de gezondheid beoordelen.
Het risico voor de diverse unieke kankerverwekkende stoffen in de aerosolen van heated
tobacco products moet verder worden gekarakteriseerd (effect inhalatie, enz.).
De aanwezigheid van bepaalde mogelijk kankerverwekkende stoffen in de emissies van
heated tobacco products in concentraties die (veel) hoger zijn dan die welke in de emissies
van klassieke sigaretten (bv. glycidol) worden gemeten, roept vragen op. Anderzijds wijzen
alle in-vitro- en in-vivo testen, uitgevoerd om de toxiciteit van de heated tobacco products aerosolen te onderzoeken erop dat de toxiciteit lager ligt dan die van sigarettenrook.
In het geval van kankerverwekkende stoffen zonder toxiciteitsdrempel kan echter zelfs bij
een verlaagde dosis nog een aanzienlijk risico aanwezig zijn. Bijgevolg is het wenselijk
dat het risico voor de diverse kankerverwekkende stoffen in de aerosolen van heated
tobacco products verder wordt gekarakteriseerd.

5. Vergelijking van de verschillende systemen
Er blijken ook verschillen te bestaan tussen de emissies van verschillende categorieën van
producten en tussen producten binnen dezelfde categorie. Met uitzondering van IQOS van
Philip Morris International werden er echter nog maar weinig studies uitgevoerd naar de
samenstelling van de emissies van heated tobacco products en er bestaan momenteel geen
internationale normen voor het verrichten van dergelijke experimenten. Alle resultaten
moeten daarom met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Op basis van
de huidige wetenschappelijke kennis kan geen conclusie worden getrokken over deze
5

De moleculaire epidemiologie bestaat erin biologische effecten (waaronder mutaties, veranderingen in
hormoonconcentraties, veranderingen in genexpressie, epigenetische veranderingen, veranderingen in het immunologisch
systeem of in eiwitconcentraties, veranderingen in het functioneren van het zenuwstelsel) en andere vroegtijdige tekens van
processen die leiden tot ziekte, op te sporen of te meten en in verband te brengen met blootstellingen, externe condities of
interne blootstellingen waaraan de betrokken personen zijn blootgesteld.
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verschillen in termen van schadelijkheid voor de gezondheid. Hetzelfde geldt voor de
toxiciteitsstudies zelf; er is onvoldoende wetenschappelijk onderzoek om een duidelijk
antwoord te formuleren op de vraag naar de toxiciteit volgens de categorie van heated
tobacco products en in functie van de maximaal temperatuur, bereikt tijdens het gebruik.

6. Evolutie en karakteristieken van gebruik, gedragsmatige aspecten
Deze heated tobacco products zijn voorlopig nog niet te koop in België, maar zijn al enkele
jaren op de markt in andere landen, waaronder Japan. Sinds hun introductie is er een
groeiende belangstelling voor dit soort systemen, vooral onder jongvolwassenen. De
producten hebben immers een aantrekkelijke, trendy uitstraling die hen aanspreekt. De
belangstelling voor dergelijke producten is er vooral bij rokers maar ook bij ex-rokers en bij
niet-rokers.
Voorts is het vandaag moeilijk in te schatten wat het risico is van een eventuele overstap
van dergelijke producten naar de klassieke sigaret voor niet-rokers en jongeren. Om dat te
kunnen bepalen, zijn er onafhankelijke longitudinale studies nodig. Hetzelfde geldt voor de
beoordeling van de toxiciteit, met name ook in het geval van een gemengd gebruik
(klassieke sigaretten en nieuwe heated tobacco products).
In de wetenschap dat deze heated tobacco products een verslavend potentieel hebben dat
vergelijkbaar is met dat van de klassieke sigaret, kunnen deze producten worden
beschouwd als een wellicht minder schadelijk alternatief voor de klassieke sigaret. De rol
van heated tobacco products als middel voor tabaksontwenning is momenteel nog
betwistbaar en moet nader worden onderzocht.
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan de strategie voor het in de handel
brengen van deze producten.
7. Aanbevelingen van de HGR6
In het kader van het rookstopbeleid is de HGR van mening dat alle beschikbare middelen
goed zijn om het doel te bereiken. Alle systemen die momenteel in de handel zijn en minder
toxisch zijn, moeten dus in aanmerking worden genomen. Heated tobacco products lijken
een gunstiger toxiciteitsprofiel te hebben dan hun klassieke tegenhangers. Toch mogen ze
niet als risicoloos worden beschouwd. Gelet op de onzekerheden over de toxische effecten
op korte en op lange termijn van heated tobacco products, de toxische effecten van dubbel
gebruik (klassieke sigaret en heated tobacco products) en gelet op het bestaan van erkende
rookstopmiddelen (nicotinevervangers, enz.) is de HGR van mening dat hun gebruik niet
mag worden aangemoedigd door maatregelen die ze aantrekkelijker maken dan klassieke
tabaksproducten, zoals een gunstigere fiscale behandeling, het toegankelijker maken van de
producten voor hun potentiële gebruikers of tolerantie op het vlak van reclame. Bijgevolg
dient de huidige regelgeving voor sigaretten te worden toegepast voor deze heated tobacco
products.

6

Een van de deskundigen van de werkgroep wil zich distantiëren van het hoofdstuk "Aanbevelingen van de HGR". Zijn
standpunt staat in bijlage 2 bij dit advies.
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Ten slotte wijst de HGR op de verantwoordelijkheid van de gefedereerde entiteiten en de
bevoegde autoriteiten om toe te zien op transparante en onpartijdige communicatie over de
absolute en relatieve risico’s die aan het gebruik van de nieuwe heated tobacco products.
verbonden zijn.
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms7
MeSH terms*

Keywords

Sleutelwoorden

Mots clés

Schlüsselwörter

Tobacco
Smoke
Smoking
cessation,
Behavior,
addictive
Cigarettes
Tobacco products

Tobacco
Smoke
Smoking
cessation
Addiction

Tabak
Roken
Stoppen met roken
Tabaksontwenning
Verslaving

Tabac
Fumer
Arrêt tabagisme

Tabak
Rauchen
Raucherentwöhnung

Assuétude

Sucht

Cigarette
Heated
tobacco
product
Heated
tobacco
system
Heat not burn
tobacco product

Sigaret
Verhit
tabaksproduct
Verhit
tabakssysteem
Niet-verbrand
tabaksproduct

Cigarette
Produit à base de
tabac chauffé
Système à base
de tabac chauffé
Produit à base de
tabac non brûlé

Zigarette
erhitztes
Tabakerzeugnis
erhitztes
Tabaksystem
Nicht-verbranntes
Tabakerzeugnis

Tobacco products
Tobacco products

MeSH (Medical Subject Headings) is de thesaurus van de NLM (National Library of Medicine) met gecontroleerde trefwoorden
die worden gebruikt voor het indexeren van artikelen voor PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

III METHODOLOGIE
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van de werkgroep de nodige
expertises bepaald. Op basis hiervan werd een ad-hoc werkgroep opgericht met
deskundigen in de volgende disciplines: psychologie, tabakologie, toxicologie,
kankerpreventie, tabakspreventie, gezondheidsbevordering, pneumologie, farmacologie,
chemie van de contaminanten. De experten van de werkgroep hebben een algemene
belangenverklaring en een ad-hoc verklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie
heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties
die in deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Na goedkeuring van het advies door de werkgroep werd het advies tenslotte gevalideerd
door het College.

7

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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IV UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Lijst van afkortingen
ALT
Alanine aminotransferase
AOR
Adjusted odds ratio
BMDL
Benchmark Dose Lower Confidence Limit
BAT
British American Tobacco
BI
Betrouwbaarheidsinterval
BOE
Biomarker of Exposure
EFSA
European Food Safety Authority
ENDS
Electronic nicotine delivery systems
EPA
Environmental Protection Agency
FCTC
Framework Convention Tobacco Control
FDA
Food and Drug Administration
FOD
Federale Overheidsdienst
FTND
Fagerstrom Test for Nicotine Dependence
GRAS
Generally Recognized as Safe
HGR
Hoge Gezondheidsraad
HPHC
Harmful & Potentially Harmful Constituents
Schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen
HTP
Heated tobacco products
IARC
International Agency for Research on Cancer
ICH
International Conference on Harmonisation
IQOS
I-Quit-Ordinary-Smoking
ISO
International Organization for Standardization
JECFA
Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives
JTI
Japan Tobacco International
KB
Koninklijk besluit
MRTPA
Modified Risk Tobacco Product Application
MCEQ
Modified Cigarette Evaluation Questionnaire
MLA
Mouse lymphoma assay
MNWS
Minnesota Nicotine Withdrawal Scale
MoE
Margin of Exposure
MRTP
Modified-Risk Tobacco Product
NGP
Next generation products
NNK
Nicotine-derived nitrosamine ketone
NNN
N-nitrosonornicotine
NRT
Nicotine replacement therapy
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development – OESO:
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
PBA
Perception and Behavior Assessment
PHE
Public Health England
PMI
Philip Morris International
PMTA
Premarket Tobacco Product Application
RR
Relatieve risico
THS
Tobacco heating system
THP
Tobacco heating product
TPM
Total Particular Matter
TTFC
Time to first cigarette
WHO
World Health Organization – WGO: Wereldgezondheidsorganisatie
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1

Inleiding

Als reactie op de regelgevingen inzake tabaksproducten en op de krimpende markt van de
klassieke sigaret werden andere producten ontwikkeld die de benaming 'Next generation
products (NGP's)' kregen. Daartoe behoren de 'heated tobacco products' (HTPs).
Heated tobacco products zijn complexe systemen die in vele soorten bestaan.
In 2017 stelde de Britse overheid een onderscheid voor in drie categorieën:
1. producten die verwerkte tabak rechtstreeks verhitten (conductie systemen),
2. producten die verwerkte tabak verhitten in een verdampingskamer (convectie
systemen),
3. producten die een damp genereren vanuit een bron die geen tabak bevat en de
damp vervolgens over verwerkte tabak sturen, ten einde de smaakstoffen (en de
nicotine) op te nemen (HM Treasury, 2018).
In het algemeen produceren deze producten een nicotinebevattende damp door tabak te
verhitten tot een maximum van 350 °C, wat lager is dan de temperatuur door verbranding
die op 600 °C ligt voor klassieke tabaksproducten. Het verhitten gebeurt met een
verwarmingssysteem op batterijen dat vervat zit in een apparaat, gebruikt als een extern
verwarmingssysteem voor het creëren van een aerosol uit specifieke producten zoals
bijvoorbeeld tabakssticks of via een verwarmingskamer waarin een nicotinebevattende
aerosol wordt gecreëerd rechtstreeks vanuit tabak. Een ander principe bestaat uit het
verwarmen van een nicotinevrije (of nicotinehoudende) vloeistof voor het creëren van een
aerosol, die vervolgens over tabak wordt geleid en daaruit nicotine en aroma’s opneemt.

1.1 Voorafgaande opmerkingen
De HGR wil enkele sleutelbegrippen definiëren.
Roken: Onder roken verstaat de HGR het gebruik van tabaksproducten door inademing van
rook of aerosolen.
Heated tobacco products (HTP) of tobacco heating products (THP) of heat not burn tobacco
products zijn verhitte tabaksproducten of niet-verbrande tabaksproducten. Deze producten
genereren een aerosol met daarin nicotine en andere chemische producten die de
consument via de mond inhaleert. Ze bevatten dus nicotine maar ook additieven (vaak
gearomatiseerd) (WHO8). In dit advies, werd er beslist om de term « heated tobacco
products » te gebruiken.
HPHC : Harmful and Potentially Harmful Constituents. Het gaat over schadelijke en mogelijk
schadelijke bestanddelen.

8

https://www.who.int/tobacco/publications/prod_regulation/heated-tobacco-products/fr/
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1.2 Regelgevend kader
1.2.1

Algemene regelgevingen

Nieuwe tabaksproducten zijn in wezen tabaksproducten en daarom zijn de volgende
algemene regels met betrekking tot deze producten van toepassing:
• het reclameverbod (artikel 7§2bis van de wet van 24 januari 1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de
voedingsmiddelen en andere producten).
• het verbod op verkoop aan minderjarigen jonger dan 18 jaar (artikel 6§4 van de wet
van 24 januari 1977, Koninklijk besluit (KB) van 3 februari 2005 inzake het verbod op
verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van
automatische distributieapparaten, artikel 2 van de wet van 12 juli 2019 – wet tot
wijziging van de wet van 24 januari 19779).
• het rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek (Wet van 22
december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen
toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook).
1.2.2

Specifieke regelgeving

Nieuwe tabaksproducten worden specifiek gereglementeerd door het KB van 5 februari 2016
betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en
voor roken bestemde kruidenproducten.
Deze zijn er gedefinieerd als (artikel 2, 14°) :
een tabaksproduct dat :
a) niet onder een van de volgende categorieën valt : sigaretten, roltabak, pijptabak,
waterpijptabak, sigaren, cigarillo's, pruimtabak, snuiftabak of tabak voor oraal
gebruik; en
b) na 19 mei 2014 in de handel wordt gebracht;
De Belgische wetgever heeft ook de definitie van “apparaat” opgenomen in zijn KB (artikel 2,
14/1 °):
“elk toestel of element van dat toestel, nodig voor de consumptie en/of het gebruik
van een nieuwsoortig product op basis van tabak”
Artikel 14 van het KB is bijgevolg evenzeer van toepassing op nieuwe tabaksproducten als
op apparaten. In de paragrafen 1 tot en met 4 is bepaald dat nieuwe tabaksproducten en apparatuur volgens specifieke regels bij de FOD10 Volksgezondheid moeten worden
genotificeerd (notificatie 6 maanden vóór het in de handel brengen, verstrekken van
informaties en studies, vergoeding van 4000 euro).
Bovendien bepaalt lid 5 van dit artikel dat de artikelen 4, 5, 6, 11, 12§3 en 13 van het KB van
toepassing zijn op nieuwe producten en apparaten (algemene regels voor notificatie,
regulering van ingrediënten, algemene etiketteringsregels, productpresentatieregels en
regels voor verkoop op afstand).
9

Wet van 12 juli 2019 - in inwerkingtreding vanaf 1 November 2019
FOD : Federale Overheidsdienst

10
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Met betrekking tot specifieke etiketteringsregels bepaalt de Minister welke van de
bepalingen van de artikelen 7, 8, 9 en 10 van toepassing zijn. Dit betekent dat de minister
voor elk nieuw product zal bepalen of het in aanmerking komt voor etikettering als een voor
roken bestemd product of als een heated tobacco product.
1.2.3

Bijkomende regelgevingen

Sinds het KB van 13 april 2019 kent ons land de verplichting om neutrale verpakkingen in te
voeren voor sigaretten, roltabak en waterpijptabak. Ze geldt momenteel niet voor heated
tobacco products. Omdat de aanbeveling is om de heated tobacco products op dezelfde
manier te behandelen als de klassieke sigaret, zou er voor heated tobacco products ook
vooralsnog een verplichting moeten komen van neutrale verpakkingen en dezelfde
gecombineerde gezondheidswaarschuwingen van tekst en kleurenfoto’s zoals voor de
klassieke sigaretten.
Sinds het KB van 5 februari 2016 zijn bepaalde ingrediënten verboden (zie artikel 5:
Regulering van ingrediënten).11
Artikel 5§ 6 meldt dat andere producten op basis van tabak dan sigaretten en roltabak zijn
vrijgesteld van het verbod bedoeld in de paragrafen 1 en 4. Dit wil zeggen dat voor heated
tobacco products een kenmerkende aroma kunnen bevatten (§1) en dat hun componenten
(zoals filters, papier, verpakkingen en capsules) aroma's kunnen bevatten

11

Art. 5.§ 1. Het is verboden om [1 producten op basis van tabak]1 met een kenmerkend aroma in de handel te brengen.
§ 2. Het is verboden om [1 producten op basis van tabak]1 voor oraal gebruik zoals bedoeld in artikel 2, 9° in de handel te
brengen.
§ 3. Het is verboden om [1 producten op basis van tabak]1 in de handel te brengen die de volgende additieven bevatten :
1° vitaminen of andere additieven die de indruk wekken dat een [1 product op basis van tabak]1 gezondheidsvoordelen biedt of
minder gezondheidsrisico's oplevert;
2° cafeïne of taurine of andere additieven en stimulerende substanties die in verband worden gebracht met energie en
vitaliteit;
3° additieven die emissies kleuren;
4° met betrekking tot voor het roken bestemde [1 producten op basis van tabak]1, additieven die de inhalatie of de opname van
nicotine faciliteren;
5° additieven die in onverbrande vorm KMR-kenmerken hebben.
§ 4. Het is verboden om [1 producten op basis van tabak]1 in de handel te brengen met bestanddelen, zoals filters, papier,
verpakkingen of capsules, die geur- of smaakstoffen bevatten of met technische elementen die de geur, de smaak of de
intensiteit van de rook van de betreffende [1 producten op basis van tabak]1 kunnen wijzigen. Filters, papier en capsules mogen
geen tabak of nicotine bevatten.
§ 5. Het is verboden om [1 producten op basis van tabak]1in de handel te brengen die additieven bevatten in hoeveelheden die
bij consumptie de toxische of verslavende werking ervan of de KMR-kenmerken ervan in een significante of op basis van
wetenschappelijk bewijsmateriaal meetbare mate vergroten. De Minister kan een advies vragen aan de Hoge
Gezondheidsraad om deze producten te identificeren.
§ 6. Andere [1 producten op basis van tabak]1 dan sigaretten en roltabak zijn vrijgesteld van het verbod bedoeld in de
paragrafen 1 en 4.
§ 7. [1producten op basis van tabak ]1 met een kenmerkend aroma waarvan het verkoopvolume in de gehele Europese Unie 3
% of meer van een bepaalde productcategorie vertegenwoordigt, zijn vrijgesteld van de bepalingen van dit artikel tot 20 mei
2020.
§ 8. De Dienst kan de fabrikanten en invoerders van [1 producten op basis van tabak]1evenredige vergoedingen aanrekenen
voor de beoordeling of een [1 product op basis van tabak]1 een kenmerkend aroma heeft, of er verboden additieven of aroma's
gebruikt zijn, en of het [1"producten op basis van tabak ]1 additieven bevat in hoeveelheden die de toxische of verslavende
werking of de KMR-kenmerken van het [1 product op basis van tabak ]1 in kwestie in een significante en meetbare mate
vergroten.
[2 § 9. Het is verboden om elk technisch element, zoals filters en papier, in de handel te brengen die de intensiteit van
verbranding, de kleur van de emissies, de geur, of de smaak van producten op basis van tabak toelaten te wijzigen. Bovendien
mag dit element de additieven vermeld in paragraaf 3 niet bevatten.]2
----------
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2

Verschillende categorieën van nieuwe heated tobacco products

Ondanks het feit dat voor het ogenblik slechts een beperkt aantal producten beschikbaar
zijn, dient een onderscheid gemaakt te worden in verschillende categorieën. Alle producten
zijn gebaseerd op het “verhitten”, eerder dan verbranden van tabak of afgeleide producten.
In 2017 stelde de Britse overheid een onderscheid voor in drie categorieën:
1. producten die verwerkte tabak rechtstreeks verhitten (conductie systemen),
2. producten die verwerkte tabak verhitten in een verdampingskamer (convectie
systemen),
3. producten die een damp genereren vanuit een bron, die geen tabak bevat en de
damp vervolgens over verwerkte tabak stuurt ten einde de smaakstoffen (en nicotine)
op te nemen (HM Treasury, 2018).
Het type voorbeeld van de eerste categorie is IQOS van de firma Philip Morris International.
Dit product bestaat eigenlijk uit drie delen, noodzakelijk voor de werking.
Een eerste deel is de huls zelf, die het verwarmingssysteem dat de tabak gaat verhitten en
de herlaadbare batterij bevat. De verwarming gebeurt via een elektronisch gestuurde
verwarmingspin. Deze laatste bestaat uit goud en platinum en heeft een ceramieken coating.
De elektronica zorgt voor een regulatie van de temperatuur en verwarmt de tabak tot
temperaturen onder 350°C zonder verbranding.
Het tweede deel is de lader voor het herladen van de batterij en het derde deel is de
zogenaamde tobacco stick ook wel “HeatSticks” of HEETS” genoemd. Deze stick bestaat uit
een filtergedeelte en een tabaksgedeelte, waarvan het tabaksgedeelte bestaat uit tabak,
glycerine, water, cellulose, guargom en eventueel smaakstoffen. De klassieke smaakstoffen
hier zijn de synthetische tabaksmaakstoffen, menthol en fruitsmaken (HEETS met blueberry
smaak).
Na het opladen van het toestel is het de bedoeling de stick in het toestel te brengen met de
filter aan de buitenzijde van het toestel. Vervolgens dient het toestel op te warmen waarna
men kan dampen gedurende 6 minuten of 14 puffs. Het toestel bevat ook een beveiliging om
oververhitting van de stick te vermijden12.
Een ander voorbeeld in deze categorie is het product GLO van British American Tobacco,
dat gebaseerd is op hetzelfde principe, maar slechts verwarmt tot 240°C. Een variant van dit
principe is het toestel IUOC van de firma Shenzhen Yukan Technology Co. Dit toestel volgt
alle principes van de eerste categorie en van het IQOS toestel met dit verschil dat het geen
gebruik maakt van tobacco sticks, maar van klassieke sigaretten, die in het toestel worden
geschoven, en daarna niet verbrand maar verhit worden13.
In de tweede categorie vindt men als voorbeeld de PAX producten van Pax labs. Deze
producten zijn gebaseerd op het principe van een oven. De toestellen bestaan uit drie delen,
namelijk een mondstuk uit kunststof, een herlaadbare batterij en een oven. In de oven
12

https://www.pmi.com/smoke-free-products/iqos-our-tobacco-heating-system; IQOS3 user guide
https://d2vhuecemjogou.cloudfront.net/images/userguides/IQOS_3_Combined_Userguide_EN.pdf
13
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ;
http://www.iuoctech.com/en#wqd1461130731144serial
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kunnen losse tabak (10 – 20 mg), maar ook andere (medicinale) kruiden ingebracht worden.
Eveneens kunnen specifiek ontworpen concentraten gebruikt worden. De batterij levert
stroom voor het verwarmen van de oven waarbij de tabak wordt verhit door de gecreëerde
warme lucht en er dus geen rechtstreeks contact tussen het verwarmingselement en de
tabak ontstaat. Dit principe van verwarmen wordt convectie genoemd. De toestellen kunnen
ingesteld worden op vier temperaturen, namelijk 182, 193, 205 en 215 °C en hebben 15
seconden nodig om op te warmen. Het toestel beschikt over een veiligheid waarbij het
toestel afkoelt van zodra er niet meer gedampt wordt. Eén oplaadbeurt van de batterij is
voldoende voor 10 dampsessies.
Andere voorbeelden zijn het Firefly 2 toestel van de firma Firefly Vapor, de iSmoke
OneHitter van de firma iSmoke en de V2 pro series van de firma V2 pro14.
Het type voorbeeld van de derde categorie is PloomTech van Japan Tobacco International.
Dit toestel bestaat eveneens uit drie delen, namelijk een batterij, een cartridge en een
tabakscapsule. De tabakscapsule bevat een vorm van gegranuleerde tabak en is
verkrijgbaar in verschillende smaken. De cartridge bevat een niet-nicotine bevattende
vloeistof bestaande uit propyleenglycol, glycerine, smaakstoffen en water. De batterij levert
de stroom voor het verwarmen van de vloeistof, waardoor een damp gecreëerd wordt. Deze
damp vloeit naar de capsule en komt in contact met de tabak, waardoor nicotine en
smaakstoffen door de damp worden opgenomen. Er is dus geen rechtstreekse verwarming
van de tabak en de firma claimt dat de temperatuur binnen de capsule nooit hoger wordt dan
40°C. Zowel cartridges als tabakscapsules zijn apart verkrijgbaar en niet herbruikbaar. Eén
oplaadbeurt is voldoende voor het dampen van vijf tabakscapsules of 50 puffs. Ook dit
toestel zal zichzelf uitschakelen na zes minuten van inactiviteit. Een ander toestel van deze
categorie is de Lil vaporiser van de firma Korean Tobacco & Ginseng Corporation15.
Naast deze drie grote types van toestellen zijn er nog een aantal variaties op de markt.
Voorbeelden hiervan zijn de GLO iFuse van British American Tobacco en de Lil Hybrid van
Korean Tobacco & Ginseng Corporation. Dit zijn hybride producten, die het midden houden
tussen een heated tobacco product en een e-sigaret. Het principe is eigenlijk analoog aan
dat van PloomTech, maar hier wordt een nicotinehoudende oplossing gebruikt, die verdampt
wordt en vervolgens over de tabak wordt geleid om de tabakssmaak te bekomen.
Er bestaan ook zogenaamde carbon-tip heated tobacco products, vervaardigd door British
American Tobacco en Philip Morris International (TEEPS). Deze producten bestaan uit een
carbon tip, een tabakscompartiment en een filter. Het carbon wordt in brand gestoken en zo
wordt de tabak in het tabakscompartiment verwarmd. Het doel is hier de ervaring van een
klassieke sigaret na te bootsen16. Hoewel deze producten geclassificeerd worden als
hybride producten, is hun principe gelijk aan dit van de conductiesystemen. Enkel de wijze
van verwarmen verschilt, namelijk een verbranding van de carbon tip in plaats van een
elektrisch verwarmingselement.
Ter conclusie kan gesteld worden dat, hoewel er verschillende verwarmingsprincipes zijn,
het basisidee steeds is dat tabak verhit en niet verbrand wordt. Over de verschillende
14

https://www.pax.com/pages/pax-3-how-to-guide Firefly user manual (https://www.thefirefly.com/media/Firefly2UserManual_3.13.18.pdf
15
https://www.jt.com/media/news/2018/pdf/20181002_E02.pdf
16
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DOAWUGNJ; https://www.pmi.com/smoke-freeproducts/teeps-carbon-heated-tobacco-product
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toestellen is de spreiding in temperatuur waarbij de tabak verhit wordt ook zeer groot,
gaande van 30 à 40 °C bij producten van categorie 3 tot 350 °C bij producten van categorie
1. Bij de carbon tip heated tobacco products producten kunnen die temperaturen ook nog
hoger liggen. De temperatuur waarbij de tabak verhit wordt zal uiteraard een invloed hebben
op de emissies en eveneens op het aantal en de hoeveelheid toxische stoffen in de dampen.
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3

Klassieke sigaret versus nieuwe tabaksproducten

3.1 In de klassieke sigaret aanwezige stoffen
3.1.1

Opsporing, emissies en blootstelling

Naast nicotine worden in de aerosol van de systemen van het type heated tobacco products
diverse schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen (HPHC: harmful and potentially
harmful constituents) aangetroffen, hoewel de temperatuur bij dergelijke systemen niet
hoger wordt dan 350 °C en de synthese van deze stoffen bijgevolg beperkt blijft. Deze
stoffen worden vooral opgespoord in de hoofdstroom die de gebruiker inademt (actieve
blootstelling). De omgevingslucht kan echter ook verontreinigd worden door de secundaire
stromen (passieve blootstelling aan de uitwasemingen van het systeem die niet werden
ingeademd of door de gebruiker worden uitgeademd).
3.1.1.1 Schadelijke en mogelijk schadelijke
hoofdstroom en biomarkers voor de blootstelling

bestanddelen-gehalte

van

de

De schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen-gehaltes in de hoofdstroom
worden in het laboratorium gemeten met behulp van machines die speciaal daartoe
ontworpen zijn. In de diverse onderzochte studies worden twee methodologieën gebruikt:
het HCI-inhalatieregime (de meeste studies) en het ISO-regime.
Men stelt echter vast dat de met deze machines geraamde emissieniveaus
verminderingspercentages opleveren die in verhouding hoger zijn dan die welke worden
waargenomen bij isolatiestudies bij de mens en waar reducties in biomarkers van
blootstelling worden gemeten (Simonavicius et al., 2018). Om studies te kunnen vergelijken,
worden bovendien referentiesystemen gedefinieerd ten opzichte van klassieke sigaretten,
maar de aard van die referenties kan verschillen naargelang de studie. Gezien de grote
verschillen in de inhalatieregimes en bij de keuze van een referentiesysteem is het vaak niet
mogelijk nauwkeurige vergelijkingen te maken tussen twee studies (PHE, 2018). Om al die
redenen (onderschatting van de emissies door de machines en moeilijkheid om studies
onderling te vergelijken) verdient het de voorkeur het blootstellingsniveau bij de gebruikers
te beoordelen door middel van blootstellingsbiomarkers.
Metingen in de hoofdstroom door middel van inhalatiemachines.
De hoeveelheden water die in de hoofdstroom van systemen van het type IQOS worden
gemeten, liggen veel (94-131 %) hoger dan in de aerosolen van klassieke sigaretten (FDA,
2017). Opmerkelijk is ook een verhoging (20-32 %) van het totale aantal deeltjes (TPM:
total particular matter) wat een gevolg is van een hogere concentratie aan water en glycerol
in de samenstelling van de aerosol. Anderzijds is er een daling van de teeremissie met 35,8
tot 40,4 % per sigaret en van de emissies van stikstofoxiden met 97 tot 99 % (FDA, 2017). In
dit geval wordt de teer gedefinieerd als de fractie die op de filter wordt verzameld (ISO
4387:2000). De teer in verhitte tabaksproducten bevat verhoudingsgewijs minder toxische
contaminanten en meer bevochtigingsmiddelen dan de teer in klassieke sigaretten. Teer
wordt ook NFDPM (Nicotine Free Dry Particulate Matter) genoemd: het vast en vloeibaar
residu van de rook/aerosol, na extractie van water en nicotine.
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Wat nicotine betreft, ligt de emissie (per verbruikte eenheid) iets lager met het IQOSsysteem (minder dan 50 %) (Tabel 1) (FDA, 2017). Een grotere verlaging kan bereikt
worden voor andere heated tobacco produtcs: 77 % voor het GLO-systeem en 81 % voor
het iFuse-systeem (Simonavicius et al., 2018).
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µg/cig
ng/cig
ng/cig
ng/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
ng/cig
mg/cig
µg/cig
µg/cig
µg/cig
ng/cig
ng/cig
µg/cig

1,3-butadiene
1-aminonaphthalene
2-aminonaphthalene
4-aminobiphenyl
Acetaldehyde
Acrolein
Acrylonitrile
Ammonia
Benzene
Benzo[a]pyrene
Carbon monoxide
Crotonaldehyde
Formaldehyde
Isoprene
NNN*
NNK**
Toluene

IQOS PM0000424
Mean ± SD2

1.29 ± 0.047
19.4 ± 1.62
30.2 ± 2.17
0.207 ± 0.016
0.0427 ± 0.0513
0.0223 ± 0.00321
0.0087 ± 0.0012
192 ± 11.6
8.32 ± 0.755
0.145 ± 0.0112
12.2 ± 0.973
0.452 ± 0.0395
0.736 ± 0.0973
0.347 ± 0.0462
< 3.29 (LOQ)
14,1 ± 0.43
1.51 ± 0.129
10.1 ± 0.205
7.80 ± 0.423
1.42 ± 0.162

31 US Brands

Mean ± SD1

2.03 ± 0.45

30.61 ± 5.78

15.65 ± 2.42

116.46 ± 19.14

34.55 ± 9.39

21.20 ± 5.02

3.45 ± 0.76

1443.41 ± 218.35

157.59 ± 17.91

24.05 ± 3.67

32.01 ± 9.95

86.18 ± 11.99

14.95 ± 3.12

28.95 ± 3.60

51.07 ± 6.25

98.23 ± 35.09

1031.85 ± 155.79

178.67 ± 57.79

128.32 ± 34.76

149.18 ± 23.81

N/A
0,6%
204.9%
99.7%
99.8%
99.8%
99.6%
79.1%
91.7%
99.1%
38.2%
99.2%
92.3%
98.1%
unknown
77,4%
99.8%
91.1%
90.4%
98.5%

36.4%
36.1%
93.8%
99.8%
99.9%
99.9%
99.7%
86.7%
94.7%
94.4%
40.0%
99.5%
95.1%
98.8%
unknown
85.6%
99.9%
94.3%
93.9%
99.0%

Change
(per
nicotine)3

Change
(per stick)

1.28 ± 0.12

6.63 ± 0.53

7.01 ± 0.51

1.51 ± 0.31

15.2 ± 0.0

< 3.29 (LOQ)

0.32 ± 0.00

0.539 ± 0.081

0.453 ± 0.046

11.1 ± 1.1

0.127 ± 0.017

9.79 ± 1.66

206 ± 6

0.009 ± 0.002

0.022 ± 0.007

0.043 ± 0.012

0.223 ± 0.030

35.6 ± 0.59

19.5 ± 1.3

1.19 ± 0.05

Mean ± SD1

99.1%

94.8%

96.1%

99.9%

84.5%

98.9%
unknown

96.4%

99.5%

65.3%

99.5%

93.8%

85.7%

99.7%

99.9%

99.9%

99.8%

128.4%

35.8%

41.4%

Change
(per
stick)

IQOS PM0000425

source MR0000085 ; 2 values from tables 2,3,4 ; 3 Normalized to nicotine yield; * N-nitrosonornicotine; ** nicotine-derived nitrosamine ketone

mg/cig
mg/cig
mg/cig

Nicotine
Tar
Water

1

Unit

HPHC

98.6%

91.9%

93.8%

99.8%

75.7%

98.3%
unknown

93.9%

99.2%

45.4%

99.2%

90.2%

77.5%

99.6%

99.8%

99.8%

99.7%

259.4%

1.1%

N/A

Change
(per
nicotine)3

1.03 ± 0.272

5.52 ± 0.34

7.75 ± 0.766

1.27 ± 0.281

10.0 ± 0.773

< 3.29 ( LOQ)

0.48 ± 0.000

0.448 ± 0.073

0.473 ± 0.036

10.7 ± 0.943

< 0.107 (LOQ)

9.32 ± 0.569

192 ± 9

0.010 ± 0.002

0.031 ± 0.009

0.060 ± 0.003

0.192 ± 0.006

36.0 ± 0.49

18.1 ± 1.1

1.17 ± 0.03

Mean ± SD1

99.3%

95.7%

95.7%

99.9%

89.8%

98.3%
unknown

97.0%

99.5%

66.6%

94.1%
unknown

86.7%

99.7%

99.9%

99.8%

99.8%

131.0%

40.4%

42.4%

Change
(per
stick)

IQOS PM0000426

98.9%

93.2%

93.2%

99.8%

84.0%

97.4%
unknown

95.3%

99.1%

47.4%

90.7%
unknown

79.1%

99.5%

99.8%

99.7%

99.7%

263.5%

6.2%

N/A

Change
(per
nicotine)3

Tabel 1: Vergelijking van de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen (HPHC) in de aerosolen van het type heated tobacco products
en van klassieke sigaretten met verbranding (bron FDA (2017) op basis van door Philip Morris International ter beschikking gestelde gegevens
voor 3 systemen van het type IQOS PM00000424-425-426

Wat de andere schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen betreft, maken studies op
IQOS (FDA, 2017) melding van aanzienlijke verlagingen van de emissieniveaus (Tabel 1).
Voor een zeer groot aantal stoffen (1,3-butadieen, 1-aminonaftaleen, 2-aminonaftaleen, 4aminofenyl, benzeen, isopreen en tolueen) is het verminderingspercentage per
sigareteenheid 99 %, maar het ligt lager voor ammoniak (40,0–66,6 %), acetaldehyde (85,7–
86,7 %), formaldehyde (84,5–89,8 %) en, in mindere mate, voor koolmonoxide (98,3-98,9%),
acroleïne (93,8–94,7%), NNN (N-nitrosonornicotine) (94,3-96,1 %), NNK (nicotine-derived
nitrosamine ketone) (93,9–95,7 %) en benzo(a)pyreen (95,1-97,0 %).
Deze resultaten voor IQOS worden bevestigd door andere studies, vermeld in een
bibliografische review van Simonavicius et al., (2018) waarin bovendien nog andere studies
worden genoemd over GLO- en iFuse-systemen die gekenmerkt worden door vergelijkbare
emissieniveaus. Wat iFuse betreft, zijn de verminderingswaarden wel minder groot voor 3aminonaftaleen en 3-aminofenyl (97 % vs. > 99 %) en vooral voor koolmonoxide (79 % vs.
>98 %).
Tenslotte moet hieraan worden toegevoegd dat, in een rapport van Philip Morris
International (Helen et al., 2018), de auteurs bijkomende informatie geven over bepaalde
andere stoffen waaronder fenolen (92 % emissiereductie) en diverse metalen (> 95 %
reductie) zoals lood en cadmium. Voor het kwik in de emissies ligt het
verminderingspercentage echter lager (64 %).
De review van Public Health England (PHE, 2018) bevestigt eveneens de hierboven
opgesomde belangrijkste trends, maar stelt toch enkele afwijkende resultaten vast die
kunnen worden verklaard door verschillen in methodologie (meer bepaald in de keuze van
het referentiesysteem om het verminderingspercentage uit te drukken). Voor drie van de
carbonylderivaten liggen de verminderingspercentages, gemeten door Auer et al. (2017),
beduidend minder hoog dan die welke in de bovengenoemde reviews werden vermeld. Voor
acetaldehyde, formaldehyde en acroleïne werden in de bovengenoemde reviews namelijk
verminderingspercentages van meer dan 85 of zelfs 90 % gemeten, terwijl die waarden
volgens de studie van Auer et al. (2017) respectievelijk slechts 78, 26 en 18 % bedroegen.
Voor het laatstgenoemde onderzoek werd echter een ander referentiesysteem gebruikt. Dit
laatste wordt gekenmerkt door meer lage emissiewaarden, wat leidt tot een kleinere reductie
(uitgedrukt in %) dan in de andere studies.
Raming van de blootstelling aan schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen door
middel van biomarkers (biomarkers of exposure)
Over de blootstelling van IQOS-gebruikers aan schadelijke en mogelijk schadelijke
bestanddelen werden meer doorgedreven onderzoeken op menselijke modellen uitgevoerd
in het kader van isolatiestudies (5 dagen), gevolgd door de analyse van biomarkers in de
diverse geteste groepen (IQOS versus klassieke of mentholsigaret versus abstinentie). De
resultaten van 5 van deze studies door Philip Morris International werden geanalyseerd in
een systematisch literatuuroverzicht door Simonavicius et al. (2018). Het blijkt dat er, wat de
nicotinehoudende merkers betreft, geen grote verschillen zijn tussen de groepen (-15 tot
+15% ten opzichte van de rokers van klassieke of mentholsigaretten). Voor de andere
schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen stelt men een vrij aanzienlijke
vermindering vast, evenwel met verschillen naargelang de studie voor de geanalyseerde
biomarkers. Tabel 2 geeft een overzicht van de resultaten. Men moet opmerken dat de

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 20 −

reducties in de blootstellingsbiomarkers niet zo groot zijn als deze vastgesteld bij de analyse
van de constituenten in de hoofdstroom tijdens proeven die werden uitgevoerd met
inhalatiemachines (tabel 1), wat kan worden verklaard door het feit dat de effecten van een
eerdere blootstelling aan de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen een zekere
tijd kunnen aanhouden en dat, zelfs bij onthouders, de niveaus van de biomarkers niet altijd
nihil zijn.
Tabel 2: Samenvatting van de resultaten van analyses van biomarkers van schadelijke en
mogelijk schadelijke bestanddelen in isolatiestudies
(IQOS vs. sigaret gedurende 5 dagen), gereviewd door Simonavicius et al., 2018.
Schadelijke en
mogelijk
schadelijke
bestanddelen

Nombre
d’études

Verminderingspercentages
van de
blootstellingsbiomarker bij
overschakeling naar
heated tobacco products
t.o.v. blijven roken van de
sigaret (gemiddelde)

Nombre
d’études

Verminderingspercentages
van de
blootstellingsbiomarker bij
volledige abstinentie t.o.v.
blijven roken van de
sigaret (gemiddelde)

Gemiddeld
relatief
verminderings
percentage
van de
blootstellings
biomarker bij
overschakelin
g naar heated
tobacco
products
versus bij
volledige
abstinentie

1,3-Butadiène
1Aminonaphthalèn
e
2Aminonaphthalèn
e
4-Aminobiphényl
Acroléine
Acrylonitrile
Benzène
Benzo(a)pyrène
Crotonaldéhyde
Monoxyde de C
NNN*
NNK**
Oxyde d’éthylène
Pyrène
o-Toluidine

5
3

77 - 92 % (86,8 %)
94 – 96 % (95,3 %)

3
2

80 – 90 % (85,7 %)
95 – 96 % (95,5 %)

101,3 %
99,8 %

5

81 - 89 % (85,2 %)

3

68 – 86 % (79,0 %)

107,8 %

5
5
4
3
3
3
5
4
5
3
5
5

59 – 85 % (77,8 %)
47 – 74 % (59,8 %)
79 – 87 % (80,8 %)
84 – 94 % (88,8 %)
70 – 72 % (71,3 %)
57 – 77 % (65,3 %)
53 – 77 % (74,4 %)
70 – 88 % (76,3 %)
48 – 67% (55,6 %)
49 – 68 % (56,7 %)
43 – 62 % (54,4 %)
42 – 59 % (51,8 %)

3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
3

77 – 83 % (81,0 %)
67 – 84 % (73,0 %)
83 – 84 % (83,5 %)
85 – 91 % (87,7 %)
75 – 76 % (75,5 %)
60 – 70 % (65,0 %)
54 – 81 % (63,3 %)
96 – 96 % (96,0 %)
55 – 66 % (61,3 %)
50 – 62 % (56,0 %)
45 – 67 % (56,7 %)
50 – 62 % (54,7 %)

96,0 %
81,9 %
96,8 %
101,3 %
94,4 %
100,5 %
117,5 %
79,4 %
90,7 %
101,2 %
95,9 %
94,7 %

* N-nitrosonornicotine; ** nicotine-derived nitrosamine ketone

Als conclusie kan worden gesteld dat de emissie- en blootstellingsniveaus voor de
schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen (met uitzondering van nicotine) beduidend
lager zijn bij heated tobacco products dan bij klassieke sigaretten, al zijn de
verminderingspercentages voor de met machines gemeten emissies vaak te hoog geschat
ten opzichte van studies op mensen die werden uitgevoerd met behulp van
blootstellingsbiomarkers. Dit resulteert in een verminderde, maar niet per se
verwaarloosbare, blootstelling bij de gebruikers van heated tobacco products. De
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geobserveerde reducties in biomarkers van blootstelling benaderen evenwel de reducties
geobserveerd bij volledige abstinentie gedurende eenzelfde periode.

3.1.1.2 Gehalte aan schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen in de
omgevingslucht (passieve blootstelling)
Volgens de Food and Drug Administration (FDA), die zich hoofdzakelijk baseert op studies
van de fabrikant Philip Morris International, kan de passieve absorptie als verwaarloosbaar
worden beschouwd, ook al kan de aanwezigheid van bepaalde stoffen worden vastgesteld in
de secundaire stromen in de omgevingslucht (FDA, 2017).
Een onafhankelijke studie (Protano et al., 2016) daarentegen heeft aangetoond dat heated
tobacco products submicronische deeltjes in de omgevingslucht genereren, een indicator
van passief roken. Deze concentraties liggen echter vier keer lager dan in tabaksrook van
klassieke sigaretten. Ondanks het lage emissieniveau hebben de auteurs van de studie
geconcludeerd dat aan deze producten nog altijd risico's verbonden zijn voor de gezondheid
van de gebruikers en van derden (Protano et al., 2016).
In een andere onafhankelijke studie (Ruprecht et al., 2017) werden concentraties van
deeltjes van verschillende grootten (> 1,0 μm, > 0,3 μm en 10-1 000 nm) en schadelijke en
mogelijk schadelijke bestanddelen aangetroffen in heated tobacco products-emissies in de
omgevingslucht. In gesimuleerde binnenomstandigheden met 1,54 luchtverversing per uur
kan de emissie van nanodeeltjes (10-1 000 nm) tot 23,8 % bereiken van de waarden die in
sigarettenrook in de omgevingslucht worden gemeten. De concentraties van deeltjes van
verschillende grootte in de omgevingslucht van hun kant bedragen 0,7 % tot 7,3 % van de
waarden voor klassieke sigaretten. De relevantie van het aantal deeltjes kan echter aan de
kaak worden gesteld omwille van hun samenstelling en hun fysieke toestand (aanwezigheid
van water en glycerol in grotere relatieve verhoudingen) en de afwezigheid van roetdeeltjes
(Black Carbon) in de aerosol die door de heated tobacco products wordt gegenereerd
(Ruprecht et al., 2017). Wat de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen in de
heated tobacco products-emissies in de omgevingslucht betreft, kan het acroleïnegehalte
1,8 tot 2,3 % bereiken van de niveaus die in sigarettenrook worden vastgesteld, terwijl de
concentraties van acetaldehyde en van formaldehyde zich in het bereik van respectievelijk
5,0 tot 5,9 % en 6,9 tot 7,1 % bevinden.
Tenslotte concludeert een door de Imperial Tobacco Company gefinancierde studie dat er bij
IQOS gebruik emissies in de omgevingslucht zijn, wat niet het geval is bij elektronische
sigaretten en nicotine-inhalatiesystemen (Forster et al., 2018). Het lijkt echter redelijk om te
besluiten dat het gebruik van IQOS, in een omgeving die de wettelijke voorschriften voor
luchtventilatie naleeft, geen schadelijke invloed heeft op de kwaliteit van de binnenlucht
(Cancelada et al., 2019 ; Mitova et al., 2019).
In conclusie, terwijl de FDA op basis van door Philip Morris International aangeleverde
informatie besluit dat de emissie van heated tobacco produtcs in de omgevingslucht tot
verwaarloosbare passieve blootstelling leidt, geldt dat niet voor de auteurs van een
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onafhankelijke studie (Ruprecht et al., 2017), waarin geconcludeerd wordt dat de
emissieniveaus van heated tobacco products significant hoger zijn dan die van de
elektronische sigaret, maar significant lager dan die welke worden aangetroffen in de
tabaksrook van klassieke sigaretten. De auteurs van de studie benadrukken dat de
aanwezigheid van carbonyl in de emissie van heated tobacco products in de omgevingslucht
negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor de gezondheid van personen die er passief
aan worden blootgesteld. Voor de emissie van deeltjes komen de diverse studies tot
verschillende conclusies over de relevantie van de lage gedetecteerde concentraties.

3.2 Stoffen die specifiek zijn voor de nieuwe tabaksproducten
3.2.1

Opsporing, emissies en blootstelling

De FDA meldt dat, volgens dossiers die door Philip Morris International zijn aangeleverd
voor de evaluatie van systemen van het type IQOS, in de emissies 80 stoffen kunnen
worden opgespoord die niet of in lage concentraties worden aangetroffen voor klassieke
sigaretten. Van die stoffen zijn er 4 mogelijk kankerverwekkend en 30 GRAS (Generally
Recognised as Safe). De overige 46 zijn toegevoegde stoffen, meestal in verband met de
aroma's. Van deze aroma’s is tot op heden niet geweten welke schadelijke gevolgen ze
kunnen hebben bij inhalatie. De 4 mogelijk kankerverwekkende stoffen zijn glycidol, 3chloor-1,2-propaandiol [3-MCPD], 2-furanmethanol en furfural (tabel 3).
Tabel 3: Mogelijk kankerverwekkende stoffen volgens de IARC17-classificatie en per eenheid
bepaalde concentraties (tabaksstick ingebracht in het IQOS-systeem)
(bron: Helen et al., 2018).
Benaming
Glycidol
3-Monochloro-1,2-propanediol
2--Furanmethanol
Furfural

IARC-classificatie
2A (probably carcinogenic)
2B (possibly carcinogenic)
2B (possibly carcinogenic)
3 (not classifiable as to its
carcinogenicity)

Gemiddeld gehalte
(µg/eenheid)
5,71
9,94
39,18
31,08

Volgens Auer et al., 2017 (vermeld in het rapport van PHE, 2018), zou IQOS een
polycyclische koolwaterstof (acenaftyleen) uitstoten in veel hogere concentraties (tussen 3
en 6 keer naargelang de gebruikte referentie) dan de klassieke sigaret. Deze waarnemingen
werden niet bevestigd door de studies van de fabrikanten (PHE, 2018).
Bovendien toonden (Helen et al., 2018) aan dat de gegevens van Philip Morris International
ook aanzienlijk hogere niveaus van verschillende stoffen laten zien in de IQOS-emissies, die
door de FDA niet als schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen worden erkend en dit
in vergelijking met rook van de klassiek sigaret. De impact van deze stoffen op de algehele
toxiciteit of schade van IQOS is niet bekend. (Helen et al., 2018). De algemene conclusie
van Philip Morris International (maar ook van de FDA) is echter in belangrijke mate
afhankelijk van de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelenniveaus, ondanks het
feit dat Philip Morris International niet naar alle schadelijke en mogelijk schadelijke
17

IARC: International Agency for Research on Cancer
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bestanddelen heeft gekeken. In dit advies moet daarom ook nadruk worden gelegd op deze
laatste stoffen (schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen in hogere concentraties in
IQOS-emissies in vergelijking met de klassieke sigaret) en hun potentiële schade.
Tot deze verbindingen behoren ook aroma's, waarover weinig informatie beschikbaar is. De
WHO stelde (2019) dat, uit voor e-vloeistofaroma's verkregen bewijsmateriaal, blijkt dat
smaakstoffen toxische effecten kunnen hebben. Het is belangrijk om te beseffen dat de
GRAS18-verklaring voor het gebruik van een smaakstof in levensmiddelen niet automatisch
van toepassing is op het gebruik ervan in tabaksproducten, met name producten die
geïnhaleerd worden zoals heated tobacco products en e-sigaretten (WHO 2019). In een
reactie op de studie van St. Helen (et al 2018) bevestigt Philip Morris International dat
verschillende stoffen uniek zijn voor IQOS, maar dit wordt verwacht op basis van
samenstellingsverschillen (menthol en andere smaakstoffen) in vergelijking met de klassieke
sigaret. Daarentegen heeft Philip Morris International nog geen kennis van de mogelijke
toxische effecten ervan.
Daarentegen voert Philip Morris International aan, op basis van een volledige, niet-gerichte
differentiële screening van de aerosol geproduceerd door heated tobacco products dat deze
wordt gekenmerkt door een minder complexe samenstelling en de aanwezigheid van een
aanzienlijk kleiner aantal stoffen dan in gewone sigaretten (Baker et al., 2019). Deze studie
leidt ook tot de vaststelling dat de aerosol geproduceerd door heated tobacco products
typisch 85 stoffen bevat waarvan de hoeveelheden groter zijn dan in sigarettenrook. De
relevantie van 4 van deze stoffen (glycidol, 3-MCPD19, 2-furanmethanol en furfural) wordt
onder punt 4.3.4 van dit advies besproken.

18 GRAS: Generally Recognized as Safe
19

3-chloor-1,2-propaandiol
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4

Toxiciteit van tabaksproducten

4.1 Toxiciteit van tabak
Zoals in het HGR-advies over de elektronische sigaret (9265, 2015) beschreven en
hieronder herhaald wordt, is zowel actief als passief roken schadelijk voor de gezondheid.
Actief roken is rechtstreeks verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chronische
longziekten (chronic obstructive pulmonary disease en emfyseem) alsook van longkanker
(Forey et al., 2011). Roken vormt een risicofactor voor kankers (long, strottenhoofd,
slokdarm, maag, lever, mond, pancreas, colon-rectum, nier, borst, prostaat) (Torre et al.,
2015). Roken verhoogt het risico op ontstekingsziekten van het spijsverteringsstelsel
(Crohn) (Coward et al., 2015).
Roken wordt in verband gebracht met een verhoogd risico op de ontwikkeling van hart- en
vaatziekten (infarct, cerebrovasculair accident, hoge bloeddruk, perifere arteriële
aandoening) (Ambrose & Barua, 2004; Barnoya & Glantz, 2005; Tunstall-Pedoe, 2003).
Rokers hebben een hoger risico op diabetes type 2 (Willi et al., 2007), op het ontwikkelen
van nierziekten (Speeckaert et al., 2013) en op meer complicaties bij deze ziekten. Roken
verhoogt het risico op osteoporose. Roken wordt in verband gebracht met een verhoogd
risico op infectieziekten (Leung et al., 2015; Nuorti et al., 2000). Het verergert bepaalde
neurologische aandoeningen (multiple sclerose) (Ragamopalan et al., 2013). Roken wordt in
verband gebracht met een verhoogd risico op tandvlees- en tandaandoeningen (Ojima &
Hanioka, 2010). Roken verhoogt het risico op complicaties bij een heelkundige ingreep
onder algemene verdoving (Rodrigo, 2000).
Passief roken is het inademen van omgevingsrook die aanwezig is in de omgevingslucht, in
gesloten en overdekte ruimten.
Kortstondige blootstelling aan omgevingsrook heeft onmiddellijke gevolgen voor de
luchtwegen en veroorzaakt symptomen van irritatie van de oog-, nasofaryngale en
bronchiale slijmvliezen (Flouris et al., 2009). Op cardiovasculair vlak verhoogt kortstondige
blootstelling de bloeddruk en activeert ze de bloedplaatjes (Davis et al., 1989).
Chronische blootstelling aan omgevingsrook schaadt de gezondheid van kinderen,
doordat ze het risico verhoogt op bronchitis, bronchiolitis, longontstekingen bij kinderen
jonger dan 2 jaar (Jones et al., 2011), het risico op wiegendood (Golding, 1997); het risico
op aandoeningen van de onderste luchtwegen (Burke et al., 2012), astma (Vork et al.,
2007), oorontstekingen bij kinderen ouder dan twee jaar (Jones et al., 2012). Bovendien
hebben blootgestelde kinderen een veel groter risico op respiratoire complicaties bij een
algemene verdoving (Seyidov et al., 2011; von Ungern-Sternberg et al., 2010) en hebben ze
minder weerstand tegen ernstige infecties (den Boon et al., 2007 ; Murray et al., 2012).
Passief roken verergert de evolutie van chronische ziekten bij kinderen, met een bewezen
effect voor astma, mucoviscidose (Collaco et al., 2008) en diabetes type 1.
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Chronische blootstelling aan omgevingsrook schaadt de gezondheid van
volwassenen, doordat ze het risico verhoogt op cardiovasculaire aandoeningen (Barnoya et
al., 2005) zowel wat vroegtijdig overlijden (Gallo et al., 2010 ; Pell et al., 2009) als wat
kransslagaderaandoeningen betreft (verhoogd risico op infarct, op terugkerend infarct)
(Hamer et al., 2010), beroerte (Lee et al., 2006), perifere arteriële aandoening (He et al.,
2008), arteriële hypertensie (Vozoris et al., 2008), het risico op aandoeningen van de
luchtwegen (chronic obstructive pulmonary disease, emfyseem, astma en chronische hoest)
(Ebbert et al., 2007 ; Hooper et al., 2012 ; Jaakkola et al., 2003). Tot slot verhoogt passief
roken het risico op kanker bij volwassenen en in het bijzonder longkanker (Taylor et al.,
2007), borstkanker (Johnson et al., 2008), baarmoederhalskanker (Tsai et al., 2007),
pancreaskanker (Vrieling et al., 2010) en strottenhoofdkanker (Lee et al., 2008).

4.2 Toxiciteit van nicotine
Zoals al geschreven in het advies HGR 9265, 2015, bestaat er weinig kennis over de
schadelijkheid van zuivere nicotine op lange termijn.
Talrijke studies op dieren met betrekking tot de toxiciteit van nicotine besluiten tot het
bestaan van een vaat-, lever- en longtoxiciteit (Fahim et al., 2014 ; Wang et al., 2012 ;
Yokohira et al., 2012), niertoxiciteit (Arany et al., 2011), neurologische toxiciteit (Gould et al.,
2014). Bovendien heeft een dierstudie aangetoond dat het toedienen van nicotine de groei
van tumoren en de vorming van metastasen kon bevorderen (Davis et al., 2009). De
blootstelling in utero aan nicotine heeft neurologische gevolgen (Schneider et al., 2010;
Gould et al., 2014). De perinatale blootstelling zou astma kunnen bevorderen bij de
volgende generaties ratten (transgenerationele overdracht) (Bruin et al., 2010; Dwyer et al.,
2009).
Op basis van de op dit ogenblik in de literatuur beschikbare gegevens kan niet met
zekerheid worden aangetoond dat er een lange termijntoxiciteit (meer bepaald op
carcinogenese) verbonden is aan het regelmatig gebruik van zuivere nicotine (Haussmann
HJ & Fariss MW, 2016).
Anderzijds bestaan er vele en goed gevalideerde gegevens over de impact van nicotine op
de sensibilisering van het beloningscircuit. Nicotine werkt in op de cellulaire mechanismen
van synaptische plasticiteit (Gould et al., 2014). Nicotine is een zeer verslavend alkaloïde
dat door de sensibilisering van het beloningscircuit kan leiden tot een verstoring van
gemotiveerd gedrag en de sensibilisering voor andere psychotrope stoffen (zoals alcohol).
Nicotine is dus zeker geen product zonder gevolgen voor de gezondheid, maar het risico
van nicotine is erg beperkt in vergelijking met de risico’s van tabaksrook.
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4.3 Toxiciteit van klassieke sigaret versus nieuwe tabaksproducten
4.3.1

In vitro toxiciteit

Philip Morris International voerde in vitro testen uit met behulp van de Ames-test,
muizenlymfoomtest (mouse lymphona assay, MLA) en de nucleaire rode opnametest. Deze
laatste test bepaalt de cytotoxiciteit door de opname van neutraal rood in levensvatbare
cellen te meten. Deze tests wezen op een verminderd cytotoxisch potentieel voor IQOS in
tegenstelling tot de klassieke sigaret. Vergelijkbare resultaten werden verkregen met deze in
vitro test voor de THP1.0/GLO en Neostick van British American Tobacco (Jaunky et al.,
2018, Crooks et al., 2018, Thorne et al., 2018, Murphy et al., 2018).
De Ames-test detecteert chemische stoffen die mutaties in bacteriën veroorzaken die het
functionele vermogen om een essentieel aminozuur (bv. histidine) te synthetiseren,
herstellen. Bacteriën die deze veranderingen ondergaan, worden revertanten genoemd hoe meer revertanten, hoe sterker mutageen de stof. In deze studies stelde Philip Morris
International verschillende stammen bloot aan wisselende concentraties van totaal aantal
deeltjes (TPM) uit IQOS-aerosol en aan de klassieke sigaret. Deze fractie van IQOS
produceerde geen positieve mutagene reactie bij eender welke dosis in de Ames-tests in
tegenstelling tot de klassieke sigaret. Dezelfde resultaten werden waargenomen voor
HTP1.0 en Neostick (British American Tobacco) (Crooks et al., 2018, Thorne et al., 2018,
Murphy et al., 2018). De onderzoeksrapporten bevatten echter geen informatie van een
Ames-test met de gasdampfase van IQOS of de referentiesigaret, terwijl de informatie over
de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen van Philip Morris International aangeeft
dat IQOS mutagene stoffen bevat die typisch in deze fase worden aangetroffen (bv.
formaldehyde, propyleenoxide). Een Ames-test met de gasdampfase van heated tobacco
products en sigarettenrook zou als zodanig extra informatie opleveren over het mutagene
potentieel van de producten.
De muizenlymfoomtest is een kwalitatieve test die de clastogeniciteit en mutageniciteit in
een zoogdiercellijn kan bepalen door het meten van de weerstand tegen een dodelijk
pyrimidine-analoog (d.w.z. trifluorothymidine). De frequentie waarmee deze mutaties
optreden (d.w.z. de mutantfrequentie) wordt gewoonlijk uitgedrukt in het aantal mutanten per
miljoen (106) levensvatbare cellen. In deze tests meldde Philip Morris International zowel de
relatieve totale groei (gemeten voor de cytotoxiciteit) als de mutantfrequenties (van de
uitplaatefficiëntie van cellen gekweekt in trifluorothymidine selectieve en niet-selectieve
media). Zowel IQOS als sigaretaerosol produceerden vergelijkbare maximumgehalten aan
cytotoxiciteit (15-20 % relatieve totale groei) in de muizenlymfoomtest, maar de aerosol van
de klassieke sigaretten produceerde deze effecten bij veel lagere (13-29x) concentraties,
wat duidt op een groter cytotoxisch vermogen. Vergelijkbare resultaten werden verkregen
met deze in vitro test voor de HTP1.0 van de British American Tobacco (Thorne et al.,
2018).
Vergelijkbare resultaten werden waargenomen voor mutageniciteit met een verschil in
potentie van 8-30 keer lager voor de IQOS dan voor de klassieke sigaret. Philip Morris
International geeft aan dat dit verschil in potentie een index van potentiële mutageniciteit
(gereduceerd) is. Deze methode van relatieve vergelijkingen van de mutagene/genotoxische
werkzaamheid van tabaksproducten (of andere chemische stoffen) wordt echter niet
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ondersteund door richtlijnen van belangrijke instanties op
volksgezondheid (bv. de OESO20, ICH21, Health Canada, EPA22).

het

gebied

van

de

De FDA concludeerde dat deze in vitro testen beperkingen hebben (in het algemeen, maar
ook vanwege de opzet van de test) en dus een invloed hebben op de conclusies die uit deze
in vitro testen kunnen worden getrokken. Ondanks deze beperkingen tonen de in vitro
studies over het algemeen een verminderde potentie aan om cytotoxiciteit en
mutageniciteit te induceren bij blootstelling aan IQOS in vergelijking met klassieke
sigaretten. Zoals hierboven vermeld, is de concentratie van een stof die nodig is om deze
effecten te veroorzaken, mogelijk geen nauwkeurige indicator voor de mutagene werking.
Daarom is het moeilijk om op basis van deze in vitro evaluaties te bepalen of het gebruik van
IQOS op lange termijn hetzelfde carcinogene potentieel zal hebben als klassieke
sigarettenrook (FDA, 2019).
Er is weinig informatie beschikbaar over de toxiciteit van heated tobacco products
van andere categorieën dan IQOS en GLO. In dit verband toonde een studie uitgevoerd
door Japan Tobacco International aan dat hun nieuwe tabaksdampproduct oxidatieve
stressreacties vertoonde in menselijke bronchiale epitheelcellen, zij het met een lagere
potentie dan voor klassieke sigaretten (Munakata et al., 2018).
4.3.2

In vivo toxiciteit

In vivo onderzoek uitgevoerd door Philip Morris International omvatte twee 90 dagen
durende studies met alleen inhalatie via de neus bij ratten, een 18 maanden durende
carcinogeniciteitsstudie bij muizen, systeemtoxicologisch onderzoek met acute en herhaalde
blootstelling van menselijk organotypisch weefsel en een ‘overschakelingsstudie’ bij muizen.
De 90 dagen durende inhalatiestudies toonden aan dat de veranderingen ten opzichte van
de blootstelling aan IQOS-aerosol niet of veel minder ernstig waren dan de veranderingen
als gevolg van de klassieke sigaret. De urineniveaus van biomarkers van de schadelijke en
mogelijk schadelijke bestanddelen NNK23, acroleïne, benzeen en acrylnitril waren typisch
lager bij ratten die aan IQOS-aerosol werden blootgesteld dan bij ratten die aan rook van de
klassieke sigaret werden blootgesteld en vergelijkbaar met een schijnbehandeling.
Bovendien waren de incidentie van basaalcelhyperplasie en plaveiselcelhyperplasie
vergelijkbaar bij ratten die werden blootgesteld aan IQOS-aerosol of klassieke sigaret, terwijl
de hyperplasie van slijmbekercellen/hypertrofie (long) en macrofagenaggregatie (long)
alleen werden waargenomen bij ratten die aan de klassieke sigaret werden blootgesteld.
Hyperplasie, metaplasie en immuuncelinfiltratie zijn adaptieve reacties op acute stressoren,
die mogelijk kunnen verdwijnen op voorwaarde dat de factoren die ze veroorzaken
wegvallen. Als de blootstelling echter doorgaat, zoals bij roken, kunnen hyperplasie en
metaplasie worden geïnterpreteerd als pre-neoplastische veranderingen, terwijl intraalveolaire macrofagenaggregatie een vroege indicator van fibrose kan zijn en hyperplasie
van de slijmbekercellen een vroeg teken van chronische bronchitis. Philip Morris
International schrijft deze effecten toe aan de hoge nicotinedoses waaraan de proefdieren in
20

OESO: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ICH: Internationale conferentie over harmonisatie
22
EPA: Agentschap voor milieubescherming
23
NNK : Nicotine-derived nitrosamine ketone
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de IQOS-condities werden blootgesteld en is verder van mening dat dergelijke reacties
adaptatief zijn, aangezien ze tijdens de herstelperiode gedeeltelijk worden omgekeerd, maar
volgens de FDA wijzen de gegevens erop dat niet alle effecten omkeerbaar zijn. Belangrijk is
dat na 90 dagen blootstelling, het gewicht van de lever en de bloedspiegels van
alanineaminotransferase (ALT) aanzienlijk hoger waren bij IQOS dan bij klassieke sigaretten
bij vrouwelijke dieren, wat niet door Philip Morris International in hun aanvraagdossier wordt
besproken. Alanineaminotransferase is een enzym dat door hepatocyten in het bloed
vrijkomt tijdens hepatocellulair letsel en het gewicht van de lever is een gevoelige maatstaf
voor hepatocellulaire hypertrofie (Chun et al., 2018). Bovendien werd hepatocellulaire
vacuolisatie, een teken van acute leverbeschadiging, aanzienlijk verhoogd bij aan IQOS
blootgestelde vrouwelijke ratten, een effect dat niet wordt waargenomen bij dieren die aan
sigaretten zijn blootgesteld. Deze resultaten kunnen wijzen op een mogelijke hepatotoxiciteit
door het gebruik van IQOS (Chun et al., 2018).
Uit het tussentijdse Philip Morris International-rapport van een 18 maanden durende
carcinogeniteitsstudie blijkt dat de incidentie van neoplastische laesies hoger is in groepen
die aan IQOS-aerosol of de klassieke sigaret worden blootgesteld dan in groepen die aan de
schijnbehandeling worden blootgesteld; in het definitieve onderzoeksrapport concludeert
Philip Morris International echter dat deze lange termijnstudie geen toename van het risico
op longkanker door blootstelling aan IQOS-aerosol aantoont in vergelijking met de
schijngroep. Volgens Philip Morris International is de toxiciteit beperkt tot adaptieve reacties
in de bovenste luchtwegen. Als een geïnhaleerd tabaksproduct kan IQOS een
ontstekingsreactie in de luchtwegen veroorzaken, maar deze studie levert geen definitieve
informatie op over het risico op carcinogeniciteit voor de mens.
Philip Morris International gebruikte vijf afzonderlijke in vitro organotypische studies om de
effecten van acute en herhaalde blootstelling aan IQOS-aerosol en gewone rook op
menselijke tandvlees-, mond-, neus-, bronchiale en coronaire epitheelculturen te
beoordelen. Beide aerosols produceren toxiciteit (bv. oxidatieve stress, DNA-beschadiging,
verhoogde pro-inflammatoire mediatoren) in menselijk tandvlees, bronchiaal, mond-, neusen kleine luchtwegweefsels en epitheelweefsel van menselijke kransslagaders. De toxische
effecten van de klassieke sigarettenrook waren over het algemeen (maar enigszins
wisselend) ernstiger dan die van IQOS-aerosol. De experimentele benadering die in deze
studies werd gekozen, omvatte echter ook het gebruik van methoden die verkennend, niet
onafhankelijk gevalideerd zijn en een onbekend nut hebben voor reglementair gebruik. Philip
Morris International probeert te extrapoleren uit acute blootstellingsstudies met naïeve
weefsels die weinig of geen genetische variabiliteit hebben om de toxiciteit te voorspellen in
een diverse populatie met een voorgeschiedenis van sigaretten roken. Dit beperkt het
gebruik van deze gegevens.
Philip Morris International voerde ook een 8 maanden durende studie uit naar het
overschakelen op IQOS en tabaksontwenning (bedoeld om verder roken van sigaretten
versus het overschakelen op IQOS versus tabaksontwenning weer te geven) met
vrouwelijke ApoE-/- muizen.
In deze studie werden muizen 3 uur per dag, 5 dagen per week, gedurende 8 maanden
blootgesteld aan klassieke sigarettenrook, IQOS-aerosol of schijncondities. Bijkomende
groepen muizen werden blootgesteld aan de klassieke sigarettenrook onder hetzelfde
regime, maar werden na 2 maanden overgeschakeld op IQOS-aerosol (de ‘overstapgroep’)
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of gefilterde lucht (de "stopgroep"). Beperkingen in de opzet van het onderzoek hadden
echter invloed op de interpretatie van de gegevens. In het bijzonder werden in deze studie
geen mannelijke A/J-muizen gebruikt en de klassieke blootstellingsperiode voor de
overstapgroep was wellicht te kort om te kunnen bepalen hoe IQOS-aerosol het verloop van
de toxische effecten van sigarettenrook beïnvloedt. De histopathologische veranderingen in
de overstapgroep waren vergelijkbaar met tabaksontwenning, maar het is niet duidelijk of
een langere rookperiode tot hetzelfde resultaat zou hebben geleid. Het algemene patroon
van veranderingen in verband met de overschakeling van de klassieke sigaret naar IQOS
was positief. Hoewel de resultaten van de blootstelling aan IQOS niet hetzelfde waren als de
schijnhandeling (of onthouding van roken), waren sommige effecten die na de blootstelling
aan de klassieke sigaret werden waargenomen, minder opvallend of kwamen ze minder
vaak voor bij de muizen die werden ‘overgeschakeld’ naar IQOS, wat erop duidt dat de
overstap naar IQOS gunstig kan zijn voor rokers. Dubbele blootstelling aan sigarettenrook
en IQOS-aerosol werd niet geëvalueerd.
De FDA concludeerde dat uit de door Philip Morris International ingediende gegevens
blijkt dat ‘subchronische’ blootstelling aan IQOS-aerosol minder of minder ernstige
histopathologische veranderingen teweegbrengt dan subchronische blootstelling aan
vergelijkbare concentraties van de klassieke sigaret. Hoe dit echter samenhangt met
klinische veranderingen bij mensen is nog onbekend. Net als bij de in vitroonderzoeken is het moeilijk om op basis van deze evaluaties het carcinogene
potentieel van langdurige blootstelling aan IQOS-aerosol te bepalen.
Bovendien omvatte de experimentele aanpak in de organotypische studies methoden die als
verkennend worden beschouwd en die niet onafhankelijk gevalideerd zijn; de bruikbaarheid
van de gegevens is dan ook beperkt. De 8 maanden durende overschakelings/verwerkingsstudie suggereerde dat de overschakeling naar IQOS na een korte periode van
klassieke blootstelling aan sigarettenrook leidde tot histopathologische veranderingen die
vergelijkbaar zijn met het stoppen met roken; er waren echter enkele opzetbeperkingen die
de validiteit van deze gegevens verminderen.
Een belangrijk nadeel om de toxiciteit van heated tobacco products te evalueren, is dat de
meeste studies betrekking hebben op IQOS en niet op de andere soorten heated tobacco
products, de resultaten van deze andere soorten producten kunnen verschillen.
Daarenboven werden de meeste van deze studies gefinancierd door Philip Morris
International (Schaller et al., 2016). Dit werd ook verklaard door Public Health England
(PHE, 2018). Het is duidelijk dat er behoefte is aan extra onafhankelijk onderzoek.
Een onderzoek van Nabavizadeh en medewerkers (2018), in een fysiologisch model voor de
endotheelfunctie, toont verder aan dat IQOS even schadelijk is voor de endotheelfunctie dan
klassieke sigaretten. In deze studie werden verdoofde ratten (n=8/groep) via de neuskegel
acuut blootgesteld aan IQOS-aerosol, gewone rook van klassieke sigaretten of schone lucht.
De flow-gemedieerde dilatatie vóór en na blootstelling werd gemeten. De verandering in
flow-gemedieerde dilatatie bij acute blootstelling aan IQOS-aerosol was vergelijkbaar met
die bij blootstelling aan sigarettenrook, maar trad niet op bij blootstelling aan schone lucht. In
een reactie op deze studie stelt Philip Morris International dat de effecten die in de studie
van Nabavizadeh et al. zijn waargenomen in werkelijkheid korte termijn
sympathomimetische effecten zijn, die van nicotine kunnen verwacht worden en dat deze
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niet voorspellend zijn voor de ontwikkeling van hart- en vaatziekten bij mensen. Toch kan
het verschil met schone lucht niet worden ontkend.
Bovendien is het mogelijk dat de resultaten van door Philip Morris International
gefinancierde studies niet alle effecten bespreken, zoals aangetoond door Chun et al. (2018)
met betrekking tot hepatoxiciteit.
4.3.3

Klinische studies

Ter ondersteuning van de klinische evaluatie van IQOS heeft Philip Morris International
kinetische studies, studies over verminderde blootstelling, een samenvatting van de
bijwerkingen, een overzicht van gepubliceerde literatuur en postmarketingrapporten, een
onderzoek naar het feitelijke gebruik van de producten en een evaluatie van het misbruik
van de producten en de algemene gebruikspatronen in een "echte wereld" verstrekt.
Over het geheel genomen blijkt uit de klinische studies dat het exclusieve gebruik van
IQOS minder nadelige gevolgen kan hebben voor de individuele gezondheid in
vergelijking met het roken van klassieke sigaretten. IQOS verstrekt nicotine op een
vergelijkbaar niveau als de klassieke sigaret die de nicotinebehoefte en de
ontwenningssymptomen verlicht. De korte (5 daagse) studies tonen verbetering aan in de
biomarkers van blootstelling voor personen die volledig omschakelen, wat wijst op
verminderde blootstelling aan schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen. Deze
verbeteringstendensen hielden aan in de 90 dagen durende studies, hoewel sommige
deelnemers zich minder aan de voorschriften hielden en waarschijnlijk naast IQOS ook
andere tabaksproducten gebruikten. Hoewel niet aangetoond in deze studies door Philip
Morris International, suggereerde de verminderde blootstelling aan schadelijke en mogelijk
schadelijke bestanddelen dat dit kan leiden tot een verminderd tabaksgerelateerd
ziekterisico. Ondanks het feit dat dubbel gebruik regelmatig voorkwam in de Amerikaanse
studies, toonde de klinische studie die in juni 2018 werd ingediend (Lüdicke et al., 2019),
een mindere mate van dubbel gebruik aan in de loop van de tijd (zes maanden) en een
algemene trend voor verbeteringen in biomarkers van potentiële schade (significant effect
voor vijf van de acht gemeten effect-biomarkers) eveneens binnen de studietijd van zes
maanden. Productmisbruik komt niet vaak voor en het productontwerp maakt misbruik
onbevredigend. Volgens de FDA hebben de klinische studies en de literatuuronderzoeken
geen specifieke gezondheidsgerelateerde kwesties op korte termijn aan het licht gebracht
die uniek zijn voor het gebruik van deze producten. (FDA, 2019).
Dit is in goede overeenstemming met wat Public Health England (PHE, 2018) heeft gezegd.
Zij concluderen dat heated tobacco products gebruikers en omstaanders in vergelijking met
sigaretten waarschijnlijk zullen blootstellen aan lagere gehaltes aan zwevende deeltjes en
schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen. Hoewel de omvang van de waargenomen
afname varieert van studie tot studie.
Een belangrijke tekortkoming is echter dat Philip Morris International geen beoordeling
heeft gemaakt van de systemische blootstelling aan anorganische verbindingen,
fenolen en metalen, mogelijk vanwege het feit dat er voor sommige stoffen geen geldige
biomarkers bestaan of dat het tijdsverloop van de biomarkers niet optimaal is voor de
duurstudies die door Philip Morris International werden gebruikt (St Helen, 2018).
De door Philip Morris International bij de FDA ingediende klinische gegevens bij de mens
van geven bovendien ook aanleiding tot extra bezorgdheid. Verhoogde plasmabilirubine kan
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duiden op cholestatische leverbeschadiging met een verminderde levergalstroom, versnelde
vernietiging van rode bloedcellen of een verminderde bilirubinestofwisseling. Na 5 dagen
blootstelling aan IQOS, klassieke sigaretten of onthouding van roken, werd een verhoging
van het plasmabilirubine vastgesteld bij 8,8 % van de IQOS-proefpersonen, vergeleken met
0% bij de rokers en 2,6 % bij de onthouders. In een ander vijfdaags onderzoek was de
gemiddelde toename van ALT24 hoger bij IQOS dan bij klassieke sigaretten of onthouding
van roken (respectievelijk 4,5, 2,9 en 1,6 IE/L). In een 90 dagen durend onderzoek naar de
blootstelling aan IQOS, sigaretten of onthouding van roken, was het percentage van klasse
1 (milde) stijgingen in ALT na 60 dagen blootstelling het hoogst met IQOS met 6,3 % in
vergelijking met 0 % voor klassieke sigaretten.
De preklinische (in vivo) en klinische gegevens van Philip Morris International vormen
samen een zorgwekkend patroon van mogelijke hepatotoxiciteit, vooral gezien de
korte periode van blootstelling. Deze bevindingen wijzen erop dat IQOS een onverwachte
orgaantoxiciteit kan hebben die niet in verband wordt gebracht met sigaretten (Chun et al.,
2018). In een reactie op deze studie, bevestigt Philip Morris International de hierboven
vermelde waarnemingen, maar suggereert dat de effecten in de preklinische studies zijn
gekoppeld aan een andere opzet en blootstellingsomstandigheden (bv. hogere
nicotineconcentratie bij “heated tobacco products”-ratten versus ”klassieke sigaret”-ratten).
Ondanks de klinische gegevens die wijzen op een mogelijke hepatoxiciteit, beweert Philip
Morris International nog steeds dat er geen sprake is van hepatoxiciteit door te stellen dat
voor de klinische diagnose van hepatoxiciteit een gecombineerde evaluatie van
verschillende positieve parameters/tests nodig is zoals deze zich in de loop van de tijd
ontwikkelen, in plaats van de hierboven vermelde individuele/geïsoleerde parameters op
specifieke tijdstippen. Vanwege het kortetermijnkarakter van de experimenten kan de
afwezigheid van hepatoxiciteit echter niet worden vastgesteld.
Onlangs werd een systematisch review (Drovandi et al., 2019) uitgevoerd van studies
waarin de concentraties aan biomarkers van blootstelling (BoE, biomarker of exposure)
worden vergeleken bij mensen die klassieke sigaretten of nieuwe heated tobacco
products gebruiken. Uit tien studies blijkt dat 12 onderzochte biomarkers van blootstelling
een aanzienlijk lagere concentratie vertoonden bij heated tobacco products-deelnemers dan
bij de deelnemers die klassieke sigaretten gebruiken. Deze verminderingen in biomarkers
van blootstelling was het hoogst voor verscheidene bekende carcinogenen, met inbegrip van
carboxyhemoglobine, 2-aminonaftaleen, 4-aminobifenyl en 2-cyanoethylmercaptuurzuur, wat
zou kunnen wijzen op significant minder schade wanneer heated tobacco products worden
gebruikt in vergelijking met klassieke sigaretten. Bovendien waren de niveaus van 8 van de
12 biomarkers van blootstelling statistisch vergelijkbaar tussen de heated tobacco productsen onthoudingsdeelnemers, hoewel de niveaus van sommige andere kankerverwekkende
biomarkers van blootstelling dan weer aanzienlijk hoger waren. Heated tobacco produtcs
kunnen daarom een rol spelen bij de vermindering van de blootstelling, maar mogen niet als
volledig veilig worden beschouwd. De sterke betrokkenheid van de tabaksproducenten bij
deze studies toont aan dat voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van deze
bevindingen en dat er onafhankelijk onderzoek moet worden uitgevoerd om deze
bevindingen te bevestigen of te weerleggen.

24
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Deze conclusies liggen in lijn met de conclusies van de systematische review van Jankowski
et al., 2019. Zij concluderen dat na de overschakeling van klassieke sigaretten naar
heated tobacco products (IQOS of GLO), een aanzienlijke vermindering van de
niveaus van biomarkers van blootstelling aan schadelijke en mogelijk schadelijke
bestanddelen werd waargenomen. Maar hoewel uit door de tabaksindustrie
gesponsorde studies meestal is gebleken dat de overstap van het gebruik van
klassieke sigaretten naar het gebruik van heated tobacco products voordelen voor de
gezondheid oplevert, wijzen de weinige onafhankelijke studies die er zijn op een
aantal potentieel schadelijke gevolgen van blootstelling aan heated tobacco productsaerosol. Deze auteurs benadrukken ook dat de gesponsorde studies worden uitgevoerd met
schone nieuwe heated tobacco products en dus niet kan worden uitgesloten dat het gebrek
aan goede reiniging kan leiden tot de accumulatie van ongewenste stoffen in de houder, wat
van invloed kan zijn op de verhittingscondities en de chemische samenstelling van de
gegenereerde aerosol. Samenvattend stellen zij dat er op dit moment geen bewijs zou
zijn voor de langetermijneffecten van het gebruik van heated tobacco products op de
gezondheid. Er is behoefte aan toekomstig onafhankelijk onderzoek, met name op
mensen gebaseerde studies die zowel de korte- als langetermijneffecten van het
gebruik van heated tobacco products op de gezondheid beoordelen.
Een andere leemte in het onderzoek naar de effecten van heated tobacco products op de
gezondheid van de mens, zijn de effecten in het geval van dubbel gebruik. Dit risico van
dubbel gebruik bestaat in het geval van heated tobacco products zoals beschreven onder
andere in de studie van Jankowski et al., 2019.
Een interessante studie van Stephens (2017) op basis van de unit risk-waarden voor
carcinogene potentie voor 15 van de 18 verbindingen die in tabaksrook voorkomen (elf
verbindingen die door het IARC25 zijn geclassificeerd als kankerverwekkende stoffen voor de
mens van type 1 en nog eens zeven als mogelijke kankerverwekkende stoffen voor de mens
van type 2B) kwam tot de conclusie dat heated tobacco products (15 sticks per dag) in
verband worden gebracht met 2,4 % van het carcinogene risico van het roken van 15
sigaretten per dag. Stephens heeft ook berekend dat het roken van 15 sigaretten per
dag zou leiden tot een levenslange bijkomende kans op kanker van 2,4 %. Beide
berekeningen van Stephens (2017) zijn echter bijna zeker onderschattingen.
Wat het levenslange risico op kanker betreft26, is het waarschijnlijker dat regelmatig roken
gepaard gaat met een risico in de orde van 10 %. Hoewel in epidemiologische studies het
effect van de relatief gemakkelijk kwantificeerbare parameter "roken" waarschijnlijk wordt
overschat, dragen milieuparameters die moeilijker te identificeren en te kwantificeren zijn,
ook bij aan dezelfde ziekten. Uit vele studies blijkt dat roken een zeer belangrijke oorzaak is
van veel soorten kanker. In Korea werd roken verantwoordelijk geacht voor 20 239
(20,9%) kankerincidenten en 14 377 (32,9 %) sterfgevallen door kanker bij volwassen
mannen en 1 930 (2,1 %) kankerincidenten en 1 351 (5,2 %) sterfgevallen door kanker
bij volwassen vrouwen in 2009 (Park et.al., 2014). Een systematisch onderzoek met metaanalyse van documenten die werden gepubliceerd vóór 2000, toonde een verband aan
tussen roken en het risico op longkanker, dat duidelijk zichtbaar is bij iemand die gans zijn
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IARC: Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek
Alle pathologieën samen, ook die welke geen verband houden met roken. Het percentage kankers dat toe te schrijven is aan
het roken in Europa bedroeg in 2008 34,9% (Agudo et al., 2012).
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leven heeft gerookt (RR27 willekeurige effecten 5,50; BI28 5,07-5,96), het huidig roken (8,43;
7,63-9,31), ex-roken (4,30; 3,93-4,71) en het roken van alleen pijp/sigaren (2,92; 2,38-3,57)
(Lee et.al., 2012). Volgens Sasco was roken verantwoordelijk voor een derde van alle
sterfgevallen door kanker in vele westerse landen. Naar schatting zou één roker op twee
voortijdig door tabak kunnen overlijden (Sasco, 2004). Ook het risico van heated tobacco
products is waarschijnlijk hoger dan 2,4 % van het risico dat in verband wordt
gebracht met het roken van tabak, omdat het gebruik van tabaksproducten blootstelt
aan meer toxische en kankerverwekkende stoffen dan de 15 stoffen die werden
opgenomen in de berekeningen van Stephens (2017) en, wat belangrijk is, er werd
geen rekening gehouden met het effect van kleine deeltjes. Bovendien worden
gebruikers van heated tobacco products ook blootgesteld aan 4 kankerverwekkende
stoffen die niet aanwezig zijn in tabaksrook. Van groot belang is ook dat de dosiseffectcurve van blootstelling aan tabaksrook asymptotisch is, met het meest intense
effect per eenheidsdosis in het lagere blootstellingsbereik. De blootstelling aan 1 tot 4
sigaretten per dag wordt al geassocieerd met een relatief risico om te sterven aan
longkanker van 2,79 (0,94 tot 8,28) bij mannen en van 5,03 (1,81 tot 13,98) bij vrouwen,
en met een relatief risico om te sterven aan ischemische hartziekte van 2,74 (2,07 tot
3,61) bij mannen en van 2,94 (1,75 tot 4,95) bij vrouwen (Bjartveit en Tverdal 2005). In de
studie van Choi et al. (2017) bleek het roken van minder dan één sigaret per dag reeds
geassocieerd aan een hazard ratio van 10,73 voor longkanker, terwijl het roken van 1 tot 10
sigaretten per dag geassocieerd bleek aan een hazard ratio van 18,38 met een verdere
stijging van de hazard ratio tot 36,83 bij rokers van meer dan 30 sigaretten per dag. Ook de
hazard ratio voor cardiovasculaire of longziekten bleek, in relatieve termen, reeds sterk
gestegen bij rokers van slechts weinig sigaretten per dag (Choi et al., 2017). Pirie et al.
(2012), die echter geen gegevens voor heel lichte rokers insluiten en bij wie de laagste
categorie 1 à 10 sigaretten per dag rookt, nemen een verdere stijging van het relatief risico
met meer intens roken waar, stijging die echter relatief minder uitgesproken is voor
ischemische hartziekten dan voor longkanker. Dat een lagere blootstelling aan
tabaksrook leidt tot een relatief kleine afname van het bijhorende gezondheidsrisico,
suggereert ook dat zelfs een beperkte blootstelling aan tabaksrook gepaard gaat met
een aanzienlijke toename van de gezondheidsrisico's. Lee et al. (2013) identificeerde 14
studies die de effecten onderzoeken van het verminderen van het sigarettenverbruik op
longkanker, hart- en vaatziekten, chronisch obstructieve longziekten of de afname van de
longfunctie. Vergeleken met personen die hun verbruik niet verminderden, liet de metaanalyse (willekeurige effecten) een significant lager risico op longkanker zien (RR 0,81; 95 %
BI 0,74-0,88 voor eender welke vermindering, en RR 0,78; 0,66-0,92 voor de grootste
vermindering). Vier cohortonderzoeken hebben hart- en vaatziekten-resultaten aangetoond,
waarbij de gecombineerde RR voor een eventuele vermindering niet-significant (0,93 (0,841,03)) is. Een effect van vermindering werd niet consequent gezien voor chronisch
obstructieve longziekten of de achteruitgang van de longfunctie. Vier cohortstudies gaven de
resultaten van mortaliteit door alle oorzaken weer, waarbij de gecombineerde RR van 0,92
(0,85-1,01) niet-significant was. De RR van 0,95 (0,88-1,02) voor kanker als gevolg van alle
rookgedrag uit drie studies was ook niet-significant. De waargenomen asymptotische
dosis-effectrelatie houdt in dat zelfs als de intensiteit van de blootstelling aan heated

27
28

RR : relatief risico
BI : Betrouwbaarheidsinterval
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tobacco products niet meer dan 5 % van de blootstelling aan tabaksrook zou
bedragen, het risico van deze apparaten zeker niet te verwaarlozen is.

4.3.4
Potentiële toxiciteit van afzonderlijke verbindingen voor heated tobacco
products
De aanwezigheid van bepaalde mogelijk kankerverwekkende stoffen in de emissies van
heated tobacco products in concentraties die (veel) hoger zijn dan die welke in de emissies
van sigaretten worden gemeten, roept vragen op, te meer omdat alle in-vitro- en in-vivo
tests, uitgevoerd om de toxiciteit van de heated tobacco product -aerosolen te onderzoeken,
tot de conclusie komen dat de toxiciteit lager ligt dan die van sigarettenrook (Helen et al.,
2018). Volgens de FDA zouden de blootstellingsniveaus voor de 4 mogelijk
kankerverwekkende stoffen gering zijn en zouden zij, rekening houdend met andere
gegevens, niet verhinderen dat geconcludeerd kan worden dat “heated tobacco products
geschikt zijn voor de bescherming van de volksgezondheid (FDA, 2019)”.
In het geval van kankerverwekkende stoffen zonder toxiciteitsdrempel kan er echter ook bij
verminderde dosis nog steeds een betekenisvol risico aanwezig zijn
Als men het voorbeeld van glycidol neemt, tonen proeven bij ratten aan dat glycidol vooral
chronische toxische gevolgen heeft voor het voortplantingssysteem van de mannelijke
ratten. De gevolgen variëren naargelang de toegediende dosis en kunnen gaan tot
onvruchtbaarheid (EFSA, 2016). Bovendien is glycidol 'waarschijnlijk kankerverwekkend
voor de mens' (groep 2A) (IARC, 2000) en bevestigd kankerverwekkend bij de rat en de
muis (EFSA, 2016). Volgens de European Food Safety Authority (EFSA, 2016) is werking
van glycidol heel waarschijnlijk genotoxisch. EFSA (2016) en JECFA (Joint FAO/WHO
Expert Committee on Food Additives) beschouwden het teweeggebrachte kankerpotentieel
in het geval van een blootstelling op de lange termijn als kritiek effect met een toxicologisch
referentiepunt (T25, dosis die in 25 % van de gevallen tumoren veroorzaakt in de
bestudeerde weefsels) van 10.200 µg/kg lichaamsgewicht per dag voor het peritoneale
mesothelioom bij de mannelijke rat (EFSA, 2016). Gelet op het genotoxisch en cancerogeen
potentieel van glycidol wordt een op de raming van de blootstellingsmarge gebaseerde
methode toegepast (EFSA, 2017). De blootstellingsmargeramingen werden berekend door
het referentiepunt van 10.200 µg/kg lichaamsgewicht per dag te delen door de
blootstellingsniveaus. Rekening houdend met het glycidolgehalte per eenheid (tabaksstokje)
die in het systeem wordt gebracht (5,71 µg, zie tabel 3) kan de mogelijke blootstelling van
een regelmatige gebruiker die dagelijks 40 eenheden gebruikt, geraamd worden op 228,4
µg/dag of 3,81 µg/kg lichaamsgewicht/dag voor een persoon die 60 kg weegt. Bijgevolg kan
worden aangenomen dat de blootstellingsmarge gelijk is aan 10 200/3,81 = 2 680. Volgens
de EFSA (2016) wordt een blootstellingsmarge van 25 000 of meer beschouwd als weinig
zorgwekkend voor de gezondheid. Noteer evenwel dat de blootstellingsmargewaarden die
worden voorgesteld om het risico ten gevolge van blootstelling via de voeding te
karakteriseren, niet geschikt zijn om het risico van blootstelling door inhalatie in te schatten.
De gevoeligste effecten en de doelorganen kunnen namelijk verschillen naargelang een
giftige stof wordt ingenomen dan wel ingeademd. Bovendien wordt geen rekening gehouden
met toxicokinetische verschillen of met verschillende effecten naargelang het ingangspunt
van de giftige stof. Ondanks alle aangehaalde onzekerheden moet men vaststellen dat de
blootstellingsmarge bijzonder laag is ten opzichte van de waarde die als weinig
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verontrustend voor de gezondheid wordt beschouwd (2 680 tegen 25 000). Bijgevolg is het
wenselijk dat het risico voor de diverse kankerverwekkende stoffen in de aerosolen
van heated tobacco products verder wordt gekarakteriseerd.
Ter vervollediging en ter illustratie van hun potentieel risico, werd voor de andere 3 mogelijk
kankerverwekkende stoffen en bijkomend voor acenaphthylene, hun classificatie in tabel 4
weergegeven.
Tabel 4: Toxische eigenschappen van heated tobacco products unieke stoffen
Verbinding

Acute
Toxiciteit bij
inhalatietoxiciteit* herhaalde
toediening*

Carcinogeen,
Genotoxiciteit* Kritisch effect
mutageen,
reproductietoxisch*

Glycidol

H331 Giftig bij
inademing

waarschijnlijk
H341: Verdacht
carcinogeen voor de
van het
mens (groep 2A, IARC) veroorzaken van
genetische
H350: Kan kanker
schade
veroorzaken

T25-waarde van
10,2 mg/kg
lichaamsgewicht
per dag voor
neoplastische
effecten bij
ratten (EFSA
2016)

mogelijk carcinogeen
voor de mens (groep
2B, IARC)

BMDL10waarde29 voor 3MCPD van 0,077
mg/kg
lichaamsgewicht
per dag voor de
inductie van
nefrotoxiciteit bij
ratten en
afgeleid van een
toelaatbare
dagelijkse
inname (TDI)
van 0,8 µg/kg
lichaamsgewicht
per dag (EFSA,
2016)

H335 Kan irritatie
van de luchtwegen
veroorzaken

3-Monochloor-1,2propaandiol

H331 Giftig bij
inademing

/
H315:
Veroorzaakt
huidirritatie (bij
herhaalde
blootstelling)

H372:
Veroorzaakt
schade aan
organen bij
langdurige of
herhaalde
blootstelling

/ (geen in vivo
genotoxiciteit)

H351: Verdacht van
het veroorzaken van
kanker
H360: Kan de
vruchtbaarheid of het
ongeboren kind
schaden

2-Furanmethanol

H331 Giftig bij
inademing
H335 Kan irritatie
van de luchtwegen
veroorzaken

2-Furfural

H331 Giftig bij
inademing

H373: Kan
schade aan
organen
veroorzaken bij
langdurige of
herhaalde
blootstelling

mogelijk carcinogeen
voor de mens (groep
2B, IARC)

/

Niet in te delen wat
betreft de
carcinogeniciteit voor
de mens (groep 3,
IARC)

H335 Kan irritatie
van de luchtwegen
veroorzaken

H351: Verdacht van
het veroorzaken van
kanker

H351: Verdacht van
het veroorzaken van
29

BMDL: Benchmark Dose Lower Confidence Limit
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/ (geen in vitro en
in vivo
genotoxiciteit)

kanker
Acenaftyleen

H330 Dodelijk bij
inademing
H335 Kan irritatie
van de luchtwegen
veroorzaken

niet in te delen wat
betreft de
carcinogeniciteit voor
de mens

database
onvoldoende
voor evaluatie

(geen studies)

*pubchem werd als bron genomen

4.3.5
•

•

•

•

•

•

•

Conclusies

Ondanks de methodologische beperkingen van de testen, tonen de in vitro studies
over het algemeen een verminderde potentie aan om cytotoxiciteit en mutageniciteit
door blootstelling aan heated tobacco products te induceren in vergelijking met
klassieke sigaretten.
In vivo subchronische blootstelling aan IQOS-aerosol veroorzaakt minder of minder
ernstige histopathologische veranderingen dan subchronische blootstelling aan
vergelijkbare concentraties van de klassieke sigaret. Hoe dit echter samenhangt met
klinische veranderingen bij mensen is onbekend.
In klinische studies, na het overschakelen van klassieke sigaretten op heated
tobacco products (IQOS of GLO), werd een significante vermindering van de niveaus
van biomarkers van blootstelling aan schadelijke en mogelijk schadelijke
bestanddelen waargenomen, hoewel deze daarom nog niet als volledig veilig mogen
worden beschouwd. Het laatste kan ook afgeleid worden uit de waargenomen
asymptotische dosis-effectrelatie van tabaksrook die inhoudt dat zelfs als de
intensiteit van de blootstelling aan heated tobacco products niet meer dan 5 % van
de blootstelling aan tabaksrook zou bedragen, het risico van het gebruik van deze
apparaten zeker niet te verwaarlozen is.
De weinige onafhankelijke studies die er zijn, wijzen op enkele potentieel schadelijke
gevolgen van blootstelling aan heated tobacco products-aerosol en/of sommige
tekortkomingen in de studies uitgevoerd voor de tabaksindustrie.
Op dit moment kan men geen sluitende uitspraken doen over de
gezondheidseffecten op (middel)lange termijn (cfr. carcinogene effecten, ...) van het
gebruik van heated tobacco products in vergelijking met het roken van klassieke
sigaretten.
Er is behoefte aan toekomstig onafhankelijk onderzoek, bij mensen via studies die
zowel de korte- als langetermijneffecten van het gebruik van heated tobacco
products op de gezondheid beoordelen.
Het risico voor de diverse unieke kankerverwekkende stoffen in de aerosolen van
heated tobacco products moet verder worden gekarakteriseerd (effect inhalatie,
enz.).
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5

Vergelijking van de verschillende categorieën heated tobacco products

5.1 Emissieniveau van de verschillende verbindingen volgens heated tobacco productscategorie
Echte studies die de samenstelling van de emissies vergelijken tussen de verschillende
types van heated tobacco products zijn niet voorhanden. De studies vergelijken eerder de
samenstelling van de emissies met een klassieke sigaret en gebruiken hiervoor een
rookmachine. Voor het uitvoeren van deze vergelijkende studies worden twee verschillende
normen gehanteerd: de ISO 3308 norm en de HCI norm, gebruikt in Canada. Voor de
algemene instellingen als temperatuur en vochtigheid zijn beide normen vergelijkbaar, maar
factoren als het volume van de puffs, de frequentie en de graad van obstructie van de poriën
verschillen. Dit laatste zorgt ervoor dat een vergelijking van de samenstelling van de
emissies tussen verschillende heated tobacco products op basis van de gegevens in de
literatuur zeer voorzichtig dient te gebeuren en zolang er geen standaard bestaat voor het
uitvoeren van deze testen is de waarde van dergelijke vergelijking bedenkelijk (Dautzenberg
& Dautzenberg, 2019).
Voor producten van de eerste categorie, type IQOS, werden reeds reviews geschreven, die
een overzicht geven van de samenstelling van de emissies in vergelijking met een klassieke
sigaret (Simonavicius et al., 2018), gebruik makend van de HCI norm. Volgende tabel geeft
een samenvatting van de verschillende waarden, die konden teruggevonden worden in de
literatuur. Voor IQOS en GLO zijn de waarden overgenomen van referentie (Simonavicius et
al., 2018).
Tabel 5: Literatuur waarden voor verschillende schadelijke en mogelijk schadelijke
bestanddelen (HPHC) in vergelijking met een klassieke sigaret voor verschillende heated
tobacco products.
HPHC
IQOS
GLO
PloomTech
iFuse

1,3-butadiene
1-Aminonaphtalene
2-Aminonaphtalene
4-Aminobiphenyl
Acetaldehyde
Acroleine
Acrylonitrile
Ammonia
Benzene
Benzopyrene
Carbon monoxide
Crotonaldehyde
Formaldehyde
Isoprene
N-nitrosonornicotine
Nicotine-derived
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(Simonavicius et
al., 2018)

(Simonavicius et
al., 2018)

(Poynton et
al., 2017)

(Poynton et al.,
2017)

<1%
<1%
<1%
<2%
12-14 %
6-7 %
≤1%
35-38 %
<1%
6-9 %
1-2 %
5-6 %
8-11 %
<1%
4-8 %
2-5 %

<1%
<1%
<1%
<1%
5%
1-2 %
<1%
12-15 %
<1%
2-3 %
<1%
1-2 %
6-7 %
<1%
7-9 %
2%

<1%
<1.5 %
<1%
<2%
<1%
<1%
<1%
42 %
<1%
<4%
≤ 1.5 %
≤ 3.5 %
6.4 %
<1%
<1%
<1%

<1%
<1%
3%
3%
<1%
5%
<1%
< 50 %
<1%
<7%
21 %
<3%
13 %
<1%
<1%
<1%
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nitrosamone ketone
Toluene
Nicotine
Water
Glycerol
Total particulate matter
Tar/nicotine-free
dry
particulate matter

1-2 %
57-73 %
168-350 %
163-203 %
89-135 %
39-79 %

<1%
18-23 %
71-80 %
101-129 %
54-56 %
46-48 %

<1%
54.7 %
74.2 %
84 %
-

2%
139 %
-

In het vet, de producten waarvoor bijzondere aandacht vereist is vanuit toxicologisch oogpunt.

De eerste twee producten in tabel 5 behoren tot de eerste categorie beschreven in punt 2.
Beiden producten zijn conductiesystemen, die de tabak rechtsreeks verhitten. Er is dus
contact tussen de verwerkte tabak (tabaksstick) en het verwarmingselement. Wanneer de
waarden van de emissies van beide producten vergeleken worden, wordt er vastgesteld dat
voor de meeste schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen vergelijkbare niveaus
worden waargenomen. Enkel voor acetaldehyde, acrolëine, ammonia, benzopyrene,
crotonaldehyde, nicotine en water worden mogelijk significant lagere waarden bekomen met
GLO. Dit kan een gevolg zijn van het feit dat in het GLO toestel de stick slechts verwarmd
wordt tot 240 °C in vergelijking met IQOS waar temperaturen rond 350 °C worden
aangewend. Ook hier dient echter de bedenking gemaakt dat deze testen niet samen
werden uitgevoerd en ook niet in 100 % dezelfde omstandigheden, waardoor de
waargenomen verschillen kunnen te wijten zijn aan verschillen in experimentele set up.
Voor de tweede categorie beschreven in punt 2, de zogenaamde convectiesystemen konden
geen waarden van emissies teruggevonden worden in de literatuur.
PloomTech is het typevoorbeeld van de derde categorie, waarbij een nietnicotinebevattende vloeistof wordt verwarmd en vervolgens over de tabak wordt geleid.
Wanneer de teruggevonden waarden worden vergeleken met IQOS, het meest onderzochte
product in de literatuur, valt opnieuw op dat voor de meest schadelijke en mogelijk
schadelijke bestanddelen vergelijkbare waarden worden gevonden. Voor acetaldehyde en
acrolëine worden duidelijk lagere waarden gevonden in de literatuur en voor benzopyrene,
NNN30, NNK31, nicotine en water mogelijks significant lagere waarden. Ook hier geldt de
bedenking van mogelijke verschillen in de experimentele setup. Wat ook dient opgemerkt te
worden is dat de waarden van PloomTech nauwer aansluiten bij de waarden gevonden voor
GLO, hoewel GLO en IQOS op hetzelfde principe gebaseerd zijn. Mogelijk speelt de
temperatuur hier een rol.
Als laatste werden in de literatuur nog waarden teruggevonden voor iFuse, een hybride
toestel waarbij een nicotine bevattende vloeistof, vergelijkbaar met de e-liquids van de esigaretten, verwarmd wordt en over tabak wordt geleid met als doel de nodige
“tabakssmaakstoffen” op te nemen. In vergelijking met IQOS werden lagere waarden
teruggevonden voor acetaldehyde, crotonaldehyde, NNN en NNK. Voor al deze
componenten werden waarden, vergelijkbaar met PloomTech, bekomen, wat logisch kan
zijn gezien hun vergelijkbaar principe. Echter, voor 2-aminonaphtalene, ammonia, carbon
30 NNN
31

: N-nitrosonornicotine
NNK: Nicotine-derived nitrosamine ketone
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monoxide en nicotine worden hogere waarden bekomen dan met IQOS. Voor acrolëine en
carbonmonoxide is dit verwonderlijk daar deze waarden ook significant hoger liggen dan
deze teruggevonden voor PloomTech. De verschillen in ammonianiveau zijn waarschijnlijk
niet significant in vergelijking met PloomTech. Wat betreft nicotine kan de hogere emissie
mogelijk verklaard worden door het feit dat hier de nicotine in gezuiverde vorm aanwezig is
in de vloeistof en dat het enkel het doel is smaak te onttrekken aan de tabak, in tegenstelling
tot de andere producten, waarbij alle nicotine in de emissies afkomstig is van de verhitte
tabak.
In het algemeen kan gesteld worden, dat, met uitzondering van het product IQOS en zijn
voorgangers bij Philip Morris International, weinig studies zijn uitgevoerd naar de
samenstelling van de emissies van heated tobacco products. Bovendien zijn er voor het
ogenblik nog geen internationale standaarden voor het uitvoeren van dergelijke
experimenten, waardoor het vergelijken van literatuurgegevens moeilijk is en dus voorzichtig
dient geïnterpreteerd te worden. Hoewel alle studies, waarop tabel 5 gebaseerd is,
uitgevoerd werden volgens de HCI-norm, kunnen er nog verschillen zijn in experimentele set
up wat zijn invloed heeft op de emissie en dus de gemeten waarden. Bij deze testen dient
ook opgemerkt te worden dat met een rookrobot sterkere reducties van schadelijke en
mogelijk schadelijke bestanddelen worden waargenomen dan tijdens gerandomiseerde
studies met gebruikers. Men moet opmerken dat de reducties in de blootstsellingsmarkers
niet zo groot zijn als deze vastgesteld bij analyse van de constituenten in de hoofdstroom
tijdens proeven die werden uitgevoerd met inhalatiemachines (tabel 1), wat kan worden
verklaard door het feit dat de effecten van een eerdere blootstelling aan de schadelijke en
mogelijk schadelijke bestanddelen een zekere tijd kunnen aanhouden en dat, zelfs bij
onthouders, de niveaus van de biomarkers niet altijd nihil zijn.
Niettemin geven de waarden in tabel 5 een aanwijzing dat er wel degelijk verschillen
zijn in de emissie van de verschillende categorieën van producten en tussen
producten van dezelfde categorie, cfr. IQOS en GLO. Een conclusie over deze verschillen
in functie van schadelijkheid voor de gezondheid is niet mogelijk op basis van de huidige
wetenschappelijke kennis. Gestandaardiseerde analyseprotocollen voor deze producten
alsook goede vergelijkende studies binnen één laboratorium en dezelfde omstandigheden
zijn hiervoor noodzakelijk. Bovendien moet hier rekening gehouden worden met de
discrepantie tussen de resultaten van de rookrobots en de in vivo situatie. Om hier
uitspraken over te doen dienen eigenlijk blootstellingsstudies bij rokers/dampers uitgevoerd
te worden en dient er een opvolging te gebeuren van de gezondheidsrisico’s op lange
termijn.
Uit de gegevens in tabel 5 blijkt duidelijk dat, zoals reeds eerder vermeld, de emissies van
de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen significant lager liggen bij heated
tabacco products in vergelijking met klassieke sigaretten. Doch in de literatuur wordt er
gewezen op de aanwezigheid van vele niet-geïdentificeerde componenten in de
emissieprofielen van heated tobacco products. Ook hier kunnen voorlopig onbekende
toxische stoffen tussen zitten (Savareear et al., 2017).
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5.2 Schadelijkheid van de heated tobacco products naargelang de categorie
Er is onvoldoende wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om een duidelijk antwoord te
formuleren op de vraag van toxiciteit in functie van de categorie van heated tobacco
products. Op basis van wat nu in de literatuur beschikbaar is, kan men afleiden dat de
emissie van toxische stoffen vooral gerelateerd is aan de temperatuur waarbij de tabak
verhit wordt. Zo zijn bij IQOS (350 °C) de emissies aan schadelijke en mogelijk schadelijke
bestanddelen hoger dan bij GLO (250 °C), hoewel beide tot dezelfde categorie van
producten behoren. Op basis hiervan zou er kunnen gezegd worden dat de hoogste
hoeveelheid schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen vrijkomen bij de
conductiesystemen (categorie 1) gevolgd door de convectie systemen (categorie 2) en de
producten gebaseerd op het verwarmen van een vloeistof (categorie 3). Op basis hiervan
zou categorie 1, het meest schadelijk zijn, doch veel minder schadelijk dan de klassieke
sigaret. Deze hypothese dient echter genuanceerd te worden. Dit enerzijds door het feit dat
testen met een rookrobot duidelijk de blootstelling aan schadelijke en mogelijk schadelijke
bestanddelen onderschat. Anderzijds vermeldt de literatuur (Savareear et al., 2017) dat bij
een chromatografische analyse van de emissie van een heated tobacco product 205
verschillende signalen en dus chemische componenten werden gedetecteerd. De meeste
hiervan blijven tot nog toe ongeïdentificeerd. Van de componenten die ook aanwezig zijn in
de rook van klassieke sigaretten, weet men dat zij in significant lagere concentraties
aanwezig zijn in de damp van heated tobacco products. Vele van de ongeïdentificeerde
componenten kunnen dus wel toxisch zijn en er moet zeker aandacht besteed worden aan
de componenten die eigen zijn aan heated tobacco products, ook omdat ze minder
bestudeerd zijn en dus op lange termijn onverwachte gezondheidsrisico’s kunnen inhouden.
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6

Evolutie en karakteristieken van gebruik, gedragsmatige aspecten bij heated
tobacco products

6.1 Trends in het gebruik van en bekendheid met heated tobacco products
Voor zover ons bekend, zijn er momenteel geen gegevens beschikbaar over het gebruik van
heated tobacco products in België. Officieel is de IQOS-nog niet beschikbaar via shops,
warenhuizen, enz op het moment van publicatie van dit advies32. Er is echter waarschijnlijk
wel online verkoop via buitenlandse websites. Internationale gegevens wijzen op een
toenemende bekendheid met en gebruik van heated tobacco products.
Gezien de verkoopgeschiedenis van heated tobacco products in Japan, kan dit land als een
testcase beschouwd worden voor de analyse van trends inzake gebruik, bekendheid, relatie
met rookstatus, sigarettenverkoop.
In december 2013 startte Japan Tobacco International de verkoop van PloomTech. De
introductie van IQOS verliep gefaseerd: in 2014 werd het product op de markt gebracht in
Nagoya, in september 2015 in 12 van de 47 prefecturen en in april 2016 in de overige
prefecturen33. British American Tobacco startte de verkoop van GLO in december 2016.
Tabuchi bestudeerde via Internetsurveys de bekendheid met en het gebruik van heated
tobacco products (Tabuchi et al., 2015; Tabuchi et al., 2018; Tabuchi et al., 2019) (tabel 5).
In 2015 had 0,3 % van de respondenten (n = 8 240) in de maand vóór de bevraging IQOS
gebruikt en 0,3 % PloomTech. In 2017 was het gebruik van IQOS opgelopen tot 3,6%
(vertienvoudigd), van PloomTech tot 1,2 % en van GLO tot 0,8 %. In deze studies werden
geen details bevraagd met betrekking tot de gebruiksfrequentie van de producten (eenmalig,
occasioneel, wekelijks, dagelijks).
De prevalentie van het gebruik van heated tobacco products in verhouding tot de rookstatus
was als volgt:
• nooit-rokers:
IQOS: 0,1 % in 2015; 1,3 % in 2017,
PloomTech: 0,1 % in 2015; 0,6 % in 2017,
• ex-rokers:
IQOS: 1,1 % in 2015; 2,1 % in 2017,
PloomTech: 1,0 % in 2015; 0,9 % in 2017,
• huidige rokers met stopintenties:
IQOS: 1,2 % in 2015, 18,8 % in 2017,
PloomTech: 0,7 % in 2015; 6,4 % in 2017,
• huidige rokers zonder stopintenties:
IQOS: 0,2 % in 2015, 10,3 % in 2017,
PloomTech: 0,2 % in 2015; 2,2 % in 2017.

32
33

De notificatieprocedure voor IQOS is opgestart bij de FOD Volksgezondheid in oktober 2019
https://tobaccoatlas.org/2019/06/17/heated-tobacco-products-replaced-iqos-japan/
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Dual use (gezamenlijk gebruik van klassieke sigaretten en minstens 1 van de heated
tobacco products of e-sigaretten) was opgelopen tussen 2015 en 2017 van 0,8 % tot 3,4 %
(Tabuchi et al., 2019). Dual use bij rokers met de intentie om te stoppen met roken steeg
tussen 2015 en 2017 van 2,6 % naar 23,4 %. Bij rokers zonder stopintentie steeg het dubbel
gebruik van 4,1% naar 9,6 % in dezelfde periode. Ook bij deelnemers die tot 2015 niet
rookten werd in 2016 en 2017 dubbel gebruik gerapporteerd: 0,4 % in 2016 naar 1,1 % in
2017. Bij ex-rokers werd dubbel gebruik vastgesteld bij 2,2 % in 2016 en 1,6 % in 2017. Dit
impliceert dat ex-rokers of nooit-rokers in 2016 en 2017 (opnieuw) startten met roken en
meteen een heated tobacco products en/of e-sigaret toevoegden aan de klassieke sigaret.
De prevalentie lag schijnbaar hoger in de jongere leeftijdsklasse (hoofdzakelijk 20-39 jaar)
dan in de hogere leeftijdsklassen (Tabuchi et al., 2018).
Een statistische analyse kon evenwel de leeftijd niet weerhouden als een significante
predictor voor huidig gebruik (met uitzondering voor de leeftijdscategorie > 60j., waar het
huidig gebruik van heated tobacco products lager lag). Significante predictoren voor huidig
heated tobacco products-gebruik waren: mannelijk geslacht, > 60-jarigen, huidige roker
(zowel met als zonder stopintentie), voorgeschiedenis van gebruik van heated tobacco
products of e-sigaretten, huidige ‘drinker’ (verder niet gespecifieerd) (lagere kans dan
iemand die nooit ‘gedronken’ had), TV-programma gezien waarin IQOS werd
geïntroduceerd, bekendheid (‘awareness’) met promotiecampagnes van tabaksindustrie.
Dezelfde studiepopulatie werd gebruikt om een deel-aspect te belichten (Tabuchi et al.,
2019). ‘Aangezien e-sigaretten en heated tobacco products op de markt zijn gebracht als
hulpmiddel bij het stoppen met roken, moeten we, ongeacht de juistheid van dergelijke
beweringen, onderzoeken wat het effect is van e-sigaretten en heated tobacco products op
het stoppen met klassieke sigaretten’ (Tabuchi et al., 2019). Deze data werden
gerapporteerd door Hirano et al. (2017). In hun rapport bleek evenwel de associatie tussen
heated tobacco products en rookstop verdwenen en werd enkel de nadruk op de associatie
tussen e-sigaretten en rookstop.
Het toegenomen gebruik van IQOS was, naar analogie met de intentie tot het gebruik van de
e-sigaret, getriggerd door een populair TV-programma waarin het product werd gepromoot
(Amin et al., 2019).
Een leeftijdsgebonden trend (hoger procentueel gebruik van PloomTech en IQOS in de
leeftijdscategorie tussen 15j. en 39j. dan in de categorie tussen 40j. en 69j.) bleek ook uit
een eerdere survey door dezelfde auteur (Tabuchi), zowel bij mannen als bij vrouwen. Ook
niet-rokers hadden de producten ooit (3,51 % mannen; 1,25% vrouwen) of in de laatste
maand (0,60 % mannen; 0,27 % vrouwen) voor de bevraging gebruikt (Tabuchi et al., 2015).
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Tabel 6: Percentage van huidig gebruik (gebruik in de afgelopen 30 dagen) van heated
tobacco products / e-sigaretten (Tabuchi et al., 2018).
Characteritics
at
2015
baseline
Overall

e-cigarette
2015 2016

2017

IQOS
2015 2016

2017

Ploom/PloomTech
2015 2016 2017

GLO
2017

Any product
2015 2016

2017

Dual use
2015 2016

2017

1.3

1.4

1.9

0.3

0.6

3.6

0.3

0.8

1.4

1.8

4.7

0.8

1.2

3.4

Man
Woman

1.9
0.8

1.8
1.1

2.9
0.8

0.4
0.2

1.0
0.3

5.4
1.8

1.3
0.4

1.9
0.8

2.2
1.4

7.0
2.4

1.3
0.4

1.8
0.6

5.3
1.5

15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69

1.5
3.6
1.5
0.9
0.2
0.4

4.0
3.2
1.2
0.7
0.2
0.1

1.8
3.7
1.7
1.2
2.4
0.4

0.6
1.0
0.3
0.0
0.0
0.0

2.3
0.6
0.9
0.1
0.4
0.1

2.0
5.8
5.4
3.9
3.7
0.0

1.8
1.0
1.2
1.0
0.2
0.0

1.5
3.7
1.5
0.9
0.3
0.4

4.1
3.9
2.0
0.8
0.5
0.2

2.0
8.7
6.1
4.8
4.2
1.2

0.8
2.4
0.8
0.6
0.2
0.2

4.0
1.9
1.5
0.4
0.2
0.1

1.5
4.4
4.7
3.9
3.7
1.2

Neversmoker
Former
smoker
Current
smoker with
intention to
quit

0.4

0.5

0.9

0.1

0.1

1.3

0.6

0.4

0.7

1.5

-

0.4

1.1

1.5

3.5

1.5

1.1

1.7

2.1

1.0

0.5

0.9

0.9

1.6

4.0

2.8

-

2.2

1.6

2.1

5.1

10.0

1.2

0.2

18.8

0.7

0.6

6.4

1.6

2.6

5.5

25.4

2.6

5.5

23.4

0.3
1.2
Sex
0.3
0.5
1.9
0.2
0.0
0.4
Any Groups years
0.6
0.1
1.3
1.1
0.4
1.5
0.2
0.6
1.2
0.0
0.3
1.2
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.7
Smoking status
0.1
0.1
0.6

De voorgaande surveys (Tabuchi et al, 2015; Tabuchi et al., 2018; Tabuchi et al., 2019)
evalueerden de prevalentie en de evolutie in het gebruik van heated tobacco products en esigaretten over enkele jaren in hetzelfde onderzoek. Voor sommige analyses werden deze
twee categorieën samengevoegd.
Een recent cross-sectioneel, web-based, onderzoek (Sutano et al., 2019) bestudeerde de
prevalentie en enkele gebruikerskarakteristieken van heated tobacco products (geen esigaretten!) in Japan in de periode februari – maart 2018. Een representatieve groep van n =
4 684 deelnemers werd geïncludeerd. De prevalentie van heated tobacco products bedroeg
2,7 %, waarvan 0,9 % enkel heated tobacco products (= geen dual use) gebruikte. Dual use
was evenwel hoog prevalent bij een groot aantal van de heated tobacco productsgebruikers: n = 859 gebruikten heated tobacco products, waarvan n = 170 enkel maar
heated tobacco products. Dit impliceert dubbel gebruik bij 689/859 (= 80,2 %) van de heated
tobacco products-gebruikers in de studie. Van de heated tobacco products-gebruikers,
waren 67,8 % huidige rokers, 25 % ex-rokers en 1,0 % nooit-rokers. 63,4 % gebruikte de
heated tobacco products dagelijks, voornamelijk zij die enkel de heated tobacco products
gebruikten (88,3 %). Men noteert tevens indicaties van hogere nicotine-dependentie bij de
heated tobacco products-gebruikers (hogere nicotine-dependentie gedefinieerd door gebruik
van de heated tobacco products tussen 6 en 30 minuten na het ontwaken (= hoge TTFC time to first cigarette)).
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De auteurs tonen zich bezorgd omwille van het hoge aantal heated tobacco productsgebruikers bij niet- en ex-rokers en het risico op rookinitiatie bij jongeren. ‘Aangezien
gebruikers van heated tobacco products nog altijd worden blootgesteld aan schadelijke
bestanddelen, is de toename van het gebruik van heated tobacco products onder ex-rokers
en mensen die nooit hebben gerookt, een belangrijk gegevenspunt om in de toekomst te
blijven analyseren (Sutano et al., 2019)’.
Het hoge aantal dual users, volgens de auteur, suggereert dan weer ‘dat heated tobacco
products vaak dienen als aanvullende producten in plaats van als vervanging voor het roken
van sigaretten.......Toch rechtvaardigt het forse dubbele gebruik van sigaretten en heated
tobacco products een sceptische houding ten aanzien van de claims van de industrie over
risicovermindering’. Het theoretisch risico-reducerend potentieel van heated tobacco
products zal dan wellicht afhankelijk zijn van de verhouding van heated tobacco products en
klassieke sigaretten in het totale (dubbel) gebruik.
Drie jaar nadat IQOS in Italië werd toegelaten, werden ook een toenemende bekendheid
met, als het gebruik en de verkoop van heated tobacco products vastgesteld. In 2017 kende
de verkoop een exponentiele omzetgroei (Liu et al., 2018). Bij een representatieve survey (n
= 3 086) kenden 1 op 5 respondenten het product, hadden 1,4 % het reeds geprobeerd
(“tried”) (‘geprobeerd’ werd verder niet omschreven in termen van frequentie van gebruik,
maar lijkt evident te gaan om het roken van >1x een heated tobacco product), waarvan 1%
niet-rokers, 0,8 % ex-rokers en 3,1 % huidige rokers. Geprojecteerd naar de totale Italiaanse
bevolking impliceert dit dat, op het ogenblik van de publicatie in 2017, 739.000 personen
IQOS reeds geprobeerd hadden, waarvan 329 000 niet-rokers (Liu et al., 2019). Daarnaast
verklaarden nog eens 1 205 000 Italianen, waarvan 619 000 niet-rokers (nooit- of ex-rokers)
de intentie om IQOS in de toekomst te willen proberen (Liu et al., 2019). De auteur maakt
zich zorgen over het gunstige taks-regime van deze producten en het ontlopen van de
geldende tabakscontrole maatregelen (gezondheidswaarschuwingen op de pakjes,
rookverbod in openbare plaatsen en adverteren van de producten). De auteur schrijft deze
gunstmaatregelen toe aan de ‘alleged belief in heated tobacco products harm reduction’.
Bijna de helft (45 %) van de huidige gebruikers en 51% van zij die geïnteresseerd waren in
IQOS waren “nooit-rokers”. Liu noemt IQOS een ‘gateway to nicotine addiction among never
smokers rather than a harm reduction substitution for current smokers’ (2019). De door deze
auteur gevolgde redenering zou kunnen worden in vraag gesteld, enerzijds o.omwille van
twijfels omtrent de validiteit van de gateway-theorie (Etter, 2017), anderzijds gesteund door
ondermeer het PMTA34, op basis waarvan de FDA in 2019 groen licht gaf voor de verkoop
van IQOS in de USA, ‘…het toelaten van deze producten op de Amerikaanse markt is
passend voor de bescherming van de volksgezondheid omdat......de producten minder of
lagere gehaltes aan bepaalde giftige stoffen produceren dan klassieke sigaretten’.
Terzelfdertijd waarschuwde de FDA evenwel dat ‘….it does not mean these products are
safe or ‘’FDA approved’35. In het licht van deze uitspraken kunnen de bezorgdheden van Liu
(2019) begrepen worden.
Ook in de Verenigde Staten van Amerika wordt een toenemende bekendheid met en gebruik
van de heated tobacco products bij volwassenen waargenomen (Nyman et al. 2018).
Tussen 2016 en 2017 steeg de bekendheid met heated tobacco products van 9,3 % in 2016
tot 12,4 % in 2017. De groep van deelnemers die ooit heated tobacco products hadden
34

PMTA: Premarket Tobacco Product Application
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-permits-sale-iqos-tobacco-heating-system-through-premarkettobacco-product-application-pathway
35
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gebruikt, werd opgesplitst in nooit, vroeger en huidig gebruik. ‘Huidig gebruik’ werd
omschreven als ‘dagelijks’, ‘sommige dagen’, ‘zelden’. Het “huidig gebruik” steeg van 0,5 %
in 2016 tot 1,1 % in 2017. Een verdere opsplitsing naargelang de frequentie van het huidig
gebruik werd niet gemaakt De heated tobacco products werden gebruikt door 3,1 % van de
huidige rokers (AOR36 aangepast voor geslacht, leeftijd, scholing, ras en inkomen drukt de
kans uit op gebruik t.o.v. niet-roker: 1.57 BI37: 0.81 – 3.04), door 0,5 % van de ex-rokers
(AOR op gebruik t.o.v. een niet-roker: 1.25 BI: 0.51 – 3.04) en door 0,3 % van de niet-rokers.
De AOR-waarden kunnen een hogere kans op gebruik door rokers en ex-rokers t.o.v. nietrokers niet confirmeren.
Het gebruik lag (statistisch significant) hoger bij ex-rokers, bij rokers die in het verleden een
gefaalde rookstoppoging hadden meegemaakt (statistisch niet-significant t.o.v. zij die nooit
probeerden te stoppen) en bij rokers die in de komende 6 maanden van plan waren een
rookstoppoging te ondernemen (statistisch significant t.o.v. geen rookstopplan). Heated
tobacco products worden blijkbaar gepercipieerd als hulpmiddel bij een toekomstige
rookstoppoging.
Het gebruik lag tevens hoger bij de jongere leeftijdscategoriëen (1,5 % bij de 18-29 jarigen;
1,2 % bij de 30-44 jarigen; 0,3 % bij de 45+ jarigen). De hogere AOR-waarden bij jongeren
t.o.v. de +45-jarigen bleek evenwel statistisch niet-significant.
Een leeftijdsgradiënt werd eveneens vastgesteld in 2017, bij een internet-survey (n = 4.107)
door Marynak in de Verenigde Staten van Amerika (Marynak et al., 2018) en Brose in het
Verenigd Koninkrijk (Brose et al., 2018): 1,6 % gebruikt door < 30 jarigen vs. 0,5 % bij > 30jarigen. Het product werd gebruikt door 0,5 % van de niet-rokers. Bij een internetsurvey (n =
12 696) in het Verenigd Koninkrijk blijkt zowel de awareness (bekend zijn met het bestaan
van het product) als het gebruik samen te hangen met de leeftijd: dalende awareness en
gebruik bij stijgende leeftijd (Brose et al., 2018).
Kang & Cho (2019) stelden in Zuid-Korea vast dat 2,8 % van de bevraagde adolescenten (n
= 59 532; 12 – 18j.) ooit heated tobacco products hadden gebruikt, waarvan 75,5 % huidige
tabaksrokers, 45,6 % rokers van e-sigaretten en 40,3 % dual users (tabak + e-sig.). Heated
tobacco products-gebruik bleek niet geassocieerd met een toegenomen aantal
stoppogingen. De auteur roept op tot een verbod op alle heated tobacco products publiciteit
met gewijzigde schadeclaims.
Eveneens in Korea werd een online-bevraging uitgevoerd, drie maanden na de introductie
van IQOS, bij een beperkte steekproef van n = 228 jong volwassenen tussen 19-24 jaar
(Kim, 2018). 38,1 % (n = 87) waren zich bewust van IQOS, 5,7 % (n = 13) hadden ooit IQOS
gebruikt en 3,5 % (n = 8) gebruikten IQOS op het ogenblik van de bevraging. Rokers van
klassieke sigaretten waren zich meer bewust van het bestaan van IQOS en waren meer
gebruikers van IQOS dan niet-rokende deelnemers.
Een telefonische survey, uitgevoerd in 2017 in Hongkong (waar heated tobacco products
niet officieel op de markt werden gebracht, maar vrij kunnen aangekocht worden in shops of
online), bij 5 131 deelnemers, toonde aan dat n = 115 personen ooit heated tobacco
products hadden gebruikt, waarvan 108 huidige rokers, 6 ex-rokers en 1 niet-roker. Van de
36
37

AOR: Adjusted Odds Ratio
BI: Betrouwbaarheidsinterval
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ondervraagden die nooit heated tobacco products hadden gebruikt waren n = 72 personen
van plan het te gebruiken, 3 niet-rokers, 6 ex-rokers en 63 huidige rokers (Wu et al., 2019).
De hoogste gebruikspercentages werden aangetroffen in de leeftijdsklasse 30-39 jaar
(2,3%), tegenover 0,9 % bij de 15-29 jarigen. Bij zij die nooit heated tobacco products
hadden gebruikt was 15 % van de 30-39 jarigen van plan ze te gebruiken vs. 6,6 % van de
15-29 jarigen.
Farsalinos (2019) bevroeg o.a. de rookstatus bij n = 174 klanten van 2 IQOS-shops in
Athene, die in de shops producten aankochten. De meesten (97,1 %) waren huidige of exrokers, 5 deelnemers waren “niet-rokers”.
Verband tussen gebruik van heated tobacco products en verkoop van klassieke
tabakssigaretten en rookprevalentie
Japan Tobacco International, een van de drie producenten in Japan van heated tobacco
products, maakt de binnenlandse verkoopcijfers bekend van hun klassieke sigaretten
(uitgedrukt in biljoenen)38 (zie tabel 7). Deze cijfers, uitgezet tegenover de lancering van de
heated tobacco products, kunnen een indicatie geven over de invloed van de heated
tobacco products op het gebruik van de klassieke sigaretten.
.
Tabel 7: Verkoopvolumes van klassieke sigaretten in Japan
(verkocht door Japan Tobacco International)
Periode

April – november 2010
April – november 2011
April – november 2012
April – november 2013*
Januari – december 2014**
Januari – december 2015***
Januari – december 2016****
Januari – november 2017

Verkoopvolume
klassieke sigaretten
(in biljoenen)
97,1
70,1
79,1
79,3

Procentuele toe of afname
t.o.v. dezelfde periode van het
voorgaande jaar
-6,1 %
-27,8 %
+12,8 %
+0,3 %

112,4
109,2
96,6
84,0

-3,6 %
-2,8 %
-2,7 %
-12,1 %

Januari – november 2018
75,2
-11,4 %
Januari – juli 2019
44,0
-7,2 %
*December 2013: introductie PloomTech; ** november 2014: introductie IQOS ; *** september 2015: introductie
IQOS; **** april 2016: introductie IQOS; **** november 2016: introductie GLO

Tabel 7 toont de verkochte volumes klassieke sigaretten (uitgedrukt in biljoenen) in de
vermelde periode, samen met de procentuele wijziging t.o.v. dezelfde periode in het
voorgaande jaar.
Sinds de lancering van de heated tobacco products in 2013, ziet men een jaarlijkse daling in
de Japanse binnenlandse verkoop van klassieke sigaretten, in 2017 en 2018 zelfs een
aanzienlijke daling. Men merkt evenwel ook bizarre bewegingen in de verkoopcijfers, zowel
toename als afname, in de jaren die voorafgingen aan de lancering van de heated tobacco
products: een aanzienlijke toename in 2012 (+12,8 %), een daling in 2010 (-6,1 %) en een
zeer aanzienlijke daling in 2011 (-27,8 %). Vermoedelijk beïnvloeden ook andere
determinanten (prijs, taks,…?) deze verkoopcijfers van klassieke sigaretten in Japan.
38

https://www.jt.com/media/news/index.html
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Ter vergelijking worden de verkoopcijfers van klassieke tabaksproducten in België
weergegeven. Deze data worden bijgehouden door de FOD39 Financiën. Men presenteert de
verkoopcijfers vanaf 1998. De medewerker van de FOD Financiën laat weten dat het
registratiesysteem een lichte wijziging onderging vanaf 2011. Tot en met 2010 gaat het om
het aantal sigaretten waarvoor taksbandjes werden afgeleverd. Vanaf 2011 gaat het om het
aantal sigaretten die in België in verbruik werden gesteld met een aangifte inzake accijnzen.
De twee methoden leveren wel hoeveelheden op die grotendeels vergelijkbaar zijn.
Tabel 8: Verkoopcijfers klassieke tabaksproducten in België–
Bron: FOD Financiën
Jaar
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

39

Sigaretten
(in miljoenen stuks)
12.294,8
13.448,5
13.732,1
13.029,6
14.314,4
14.287,3
13.634,5
13.384,6
13.385,1
12.492,6
11.916,3
11.616,8
12.557,6
9.906,9
11.177,0
11.222,1
10.820,9
10.647,1
10.176,5
9.554,1
9.443,8

Sigarenverkoop
(in miljoenen stuks)
561,6
602,9
596,5
542,5
628,6
527,8
552,9
542,1
543,8
512,7
487,6
414,0
400,1
312,6
373,2
346,3
342,1
312,1
283,3
272,4
257,5

FOD: Federale Overheidsdienst
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Verkoop van rol-, snuif-, en
pruimtabak (in ton)
9.286,5
8.216,8
8.716,2
7.016,9
8.417,0
8.326,7
8.429,0
8.197,8
9.168,3
7.477,7
6.647,5
7.548,2
8.579,2
7.499,0
8.261,9
10.110,6
9.635,0
9.925,7
9.061,3
7.507,1
6.098,4

Figuur 1: Evolutie van verkoop (in miljoenen stuks) van sigaretten (blauwe lijn) en van rol-,
snuif-, en pruimtabak (rode lijn ) (in ton) tussen 1998 en 2018 in België

Ook in België ziet men een afname in de verkoopcijfers van klassieke sigaretten vanaf 2002
tot op heden. Deze afname leek enigszins te worden gecompenseerd door een tijdelijke
toename in verkoop van rol-, snuif-, en pruimtabak tussen 2011 en 2015, gevolgd door een
afname vanaf 2016 tot (en met) 2018. De verkoopcijfers van sigaren tonen een nagenoeg
monotone afname.
Stoklosa (2019) evalueerde de verkoop van sigaretten in Japan, na de introductie van IQOS,
en stelde vast dat de verkoop van sigaretten afnam in de maanden die volgden op de IQOSintroductie. Deze afname deed zich later voor in de prefecturen waar IQOS later werd
geïntroduceerd. De auteur concludeerde dat deze afname enkel kon worden verklaard door
de introductie van IQOS en niet door andere factoren zoals door bv. een nationaal gevoerde
campagne, wetgeving, prijs of toeval.
Uit Euromonitor International40 blijkt de globale afname in verkoop van sigaretten in Japan
1,8 % per jaar te bedragen vóór de introductie van heated tobacco products, 9,5 % per jaar
sinds de introductie.
De vraag kan gesteld worden of deze daling in verkoopcijfers van sigaretten ook kan
teruggevonden worden in de evolutie van de rookprevalentie.
De wereldwijde rookprevalentie (het aantal rokers van klassieke sigaretten) kende, met
uitzondering van een aantal landen, een daling tussen 2000 en 201541.
Ook in Japan nam de rookprevalentie af tussen 2008 en 2017 42

40

https://www.pmi.com/smoke-free-life/substantially-declining-cigarette-sales-in-Japan
Worldbank, http://blogs.worldbank.org/opendata/global-state-smoking-5-charts
WHO https://www.who.int/gho/tobacco/use/en/
42
https://www.kantarhealth.com/docs/publications-citations/sternbach-annunziata-et-al-smoking-trends-in-japan-from-20082017.pdf?sfvrsn=0&sfvrsn=0)
41
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Figuur 2: Prevalentie van roken in Japan

De studie includeerde n = 20.000 deelnemers (>18j.) in 2008 en n = 30.000 in 2017, en laat
een gestage daling zien in de rookprevalentie van 2008 tot 2010, een stabilisering tussen
2011 en 2014, gevolgd door een daling in 2016 en een toename in 2017. De rookprevalentie
evolueerde in de onderzochte periode van 25,3 % in 2008 naar 18,1 % in 2017. Bij de
opsplitsing in periodes vóór en na de introductie van heated tobacco products stelt men de
volgende data vast:
• van 25,3 % in 2008 tot 19,1 % in 2013 (-6,2 %),
• van 19,1 % in 2014 tot 18,1 % in 2017 (-1 %).
De rookprevalentie was reeds gedaald vooraleer IQOS werd geïntroduceerd en bleef relatief
stabiel sinds de introductie. Concluderend lijkt het weinig waarschijnlijk dat IQOS
betekenisvol heeft bijgedragen aan de afname van de consumptie van klassieke sigaretten.
Daarenboven hebben we geen zicht op de verkoop en potentieel compenserend effect van
andere tabak- of nicotinehoudende producten in Japan.

6.2 Gedragsmatige kenmerken bij gebruik van het product.
Philip Morris International beschrijft in de MRTPA43, ingediend bij de FDA, de resultaten van
een aantal door henzelf uitgevoerde studies (PBA44) die gedragsmatige kenmerken van het
gebruik van IQOS hebben nagegaan. Deze studies kaderen in de eis voor goedkeuring door
de FDA die zegt dat heated tobacco products "zoals heden door consumenten gebruikt, de
gezondheid van de hele bevolking ten goede zullen komen, rekening houdend met zowel de
gebruikers van tabaksproducten als degenen die momenteel geen tabaksproducten
gebruiken’.

43
44
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PBA: Perception and Behavior Assessment
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Philip Morris International vermeldt de belangrijkste bevindingen inzake de impact van
heated tobacco products:
a. bij huidige gebruikers van klassieke tabaksproducten
- Volwassen rokers, zonder intentie om te stoppen met roken, tonen interesse
om heated tobacco products te gebruiken (tussen 20,2 % en 38,9 %).
- De door Philip Morris International ontwikkelde gebruikersinstructies zijn
voldoende duidelijk om heated tobacco products op een correcte manier te
gebruiken, met slechts een minimale kans op verkeerd gebruik.
- Wanneer rokers met een wens om te stoppen met roken geconfronteerd
worden met boodschappen i.v.m. heated tobacco products, zullen ze deze
(slechts) in geringe mate hun wens om te met roken verminderen (tussen
1,1% en 11,8 %).
- Gebruikerstevredenheid met deze producten is vergelijkbaar met hun
tevredenheid met klassieke sigaretten. Dit is een belangrijk element in de
potentiele switch van klassieke sigaretten naar heated tobacco products.
- Er is geen hoger misbruikpotentieel bij gebruik van heated tobacco products
dan bij klassieke sigaretten. Misbruikpotentieel (‘abuse liability’) wordt in de
MRTPA omschreven als ‘de kans dat mensen fysieke en/of psychische
afhankelijkheid van het tabaksproduct ontwikkelen (USDHHS 2012). Het
gebruik van de term ‘misbruikpotentieel’ door het Center for Tobacco
Products van de FDA is dus vergelijkbaar met de beoordeling van de
nicotineafhankelijkheid aan de hand van de diagnostische (medische) criteria
van
de
DSM-IV/DSM-V45,
en
definieert
die
als
waarbij
afhankelijkheidspotentieel: nicotinegebruik wordt gekenmerkt als een stoornis
in het gebruik van middelen (afhankelijkheid/misbruik) en als een
middelgerelateerde stoornis (ontwenningsverschijnselen) 46.
Concreet betekent dit dat Philip Morris International argumenten aanvoert die
aantonen dat het verslavingsrisico bij heated tobacco products niet hoger ligt
dan bij de klassieke tabaksproducten (sigaretten). De heated tobacco
products zijn, steeds volgens Philip Morris International, niet attractief voor
niet-gebruikers van klassieke tabaksproducten.
- Philip Morris International rapporteert tevens een lage kans op verkeerd
gebruik van de heated tobacco products. Met ‘verkeerd gebruik’ worden 2
zaken bedoeld: 1. het opsteken van de heatsticks zoals een klassieke sigaret,
zonder het apparaat, bij 47/985 of 4,8 % van de deelnemers in hun studies en
2. het heated tobacco product-apparaat gebruiken met een klassieke sigaret
of iets anders dan de heatstick, vastgesteld bij 2/985 deelnemers.
- Rokers die heated tobacco products gebruiken samen met andere tabaks- en
nicotinehoudende producten, verhogen hun totale inname van tabak NIET.
- Het is onwaarschijnlijk dat rokers die volledig overschakelen op heated
tobacco products, nadien opnieuw klassieke sigaretten beginnen te roken.
- Dual use was beperkt in de studies in Japan (nagenoeg 85 % gebruikten
enkel IQOS), maar lag hoger in de Verenigde Staten van Amerika-studies
(tussen 55 % en 63,8 % gebruikten enkel IQOS). De verschillen waren
45

DSM: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
De bron is ‘Philip Morris Products S.A. Modified Risk Tobacco Product (MRTP) Applications. 24 may 2017’
https://www.fda.gov/tobacco-products/advertising-and-promotion/philip-morris-products-sa-modified-risk-tobacco-product-mrtpapplications#6
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wellicht toe te schrijven aan kenmerken van het onderzoek (m.n. de aard van
de gegeven instructies).
De curve in de evolutie van craving toont een gelijklopend patroon bij de
rokers van heated tobacco products en klassieke sigaretten: een sterke
toename net voor het gebruik van een sigaret/heated tobacco product; een
sterke afname net na het gebruik en vervolgens een geleidelijke terugkeer
naar het baseline-niveau.
De studies tonen geen verschil tussen IQOS en klassieke sigaretten in de
scores van de MNWS-Revised (Minnesota Nicotine Withdrawal Scale meet
de aanwezigheid van ontwenningsverschijnselen).
Na 90 dagen wordt er geen verschil waargenomen tussen gebruikers van
IQOS en klassieke sigaretten in de mate van dependentie (gemeten aan de
hand van de FTND47), noch in de intenties om te stoppen met roken
(gemeten aan de hand van de Prochaska Stages of Change’ Questionnaire).
Vroeger onderzoek met de Eclipse (een van de voorlopers van de huidige
heated tobacco products) wees op de perceptie van harm reduction door
gebruikers ervan, maar tevens op een lagere intentie om te stoppen met
roken (Shiffman et al., 2004; Shiffman et al., 2007).
De MCEQ48 geeft een lagere score aan voor de IQOS-producten net na het
gebruik t.o.v. klassieke sigaretten voor 4 parameters: craving reductie,
genotssensatie ter hoogte van de luchtwegen, psychologische beloning en
rookbevrediging. De verschillen tussen de twee producten waren verdwenen
na 90 dagen, waarmee een aanpassingsperiode aan het nieuwe product
gesuggereerd wordt.

b. Philip Morris International rapporteert tevens de belangrijkste besluiten inzake impact
van heated tobacco products bij volwassenen die geen tabaksproducten gebruiken
(niet-rokers of ex-rokers):
- Niet-rokers tonen geen interesse in de heated tobacco products, na het horen
van de informatie over het product, schade-reductie-claim, uitleg i.v.m.
potentieel risico en het feit dat heated tobacco products tabak bevatten.
- Er was slechts een zeer minieme intentie om deze producten te gebruiken of
uit te proberen bij niet- en ex-rokers.
- Noch de uitleg i.v.m. het gebruik van de producten, noch de claim betreffende
een gereduceerd risico of gereduceerde blootstelling kon de intentie om het
product te gebruiken of te proberen beïnvloeden.
c. Philip Morris International vermeldt eveneens dat de omgevingslucht niet negatief
wordt beïnvloed en benadrukt het gereduceerd brandgevaar.
d. Philip Morris International rapporteert tevens de studieresultaten inzake een correct
begrip van de producten en risicoperceptie bij de consumenten:
- Het door Philip Morris International opgestelde marketingmateriaal
betreffende hun heated tobacco products stelt de consument in staat om alle

47
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FTND: Fagerstrom Test for Nicotine Dependence
MCEQ : Modified Cigarette Evaluation Questionnaire
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informatie inzake gereduceerd risico en gereduceerde blootstelling te
begrijpen.
Het publiek kent de heated tobacco products een gemiddeld risico toe: lager
risico dan klassieke sigaretten, maar niet risico-vrij. Men percipieert de
gezondheids- en verslavingsrisico’s van heated tobacco products lager dan
die van klassieke sigaretten, maar hoger dan van NRT’s (nicotine
replacement therapy producten) of complete rookstop.
Er is bijkomende informatie nodig om de consument te informeren dat een
gereduceerde blootstelling t.g.v. een volledige switch naar heated tobacco
products niet automatisch een gereduceerd risico op rookgerelateerde
aandoeningen impliceert.

Men benadrukt het feit dat de resultaten van deze wetenschappelijke studies geproduceerd
zijn door de industrie (Philip Morris International), deze geen enkel peer-review-proces
hebben doorgemaakt en niet van enige belangenvermenging zijn vrij te pleiten.
De betrouwbaarheid van deze inzichten zou aan geloofwaardigheid winnen indien dezelfde
bevindingen konden gerepliceerd worden via neutrale onderzoeksbronnen. Dit is momenteel
(nog) niet het geval, tenzij in een pril beginstadium.
Public Health England rapporteert het urge-reducerend vermogen van heated tobacco
products (McNeill et al., 2018). Reductie van craving en ontwenning wordt tevens gemeld
door Adriaens na het gebruik van een heated tobacco product (Adriaens et al., 2018). Toch
zou een klassieke sigaret een groter bevredigend effect hebben dan de heated tobacco
products (McNeill et al., 2018).
Queloz & Etter (2019) wezen op een vergelijkbaar verslavingspotentieel van de heated
tobacco products en klassieke sigaretten, aan de hand van de TTFC49.
De tevredenheid met de heated tobacco products, volgens labo-onderzoek in Japan, neemt
sneller af dan met klassieke sigaretten. Op langere termijn verdween dit verschil. Een
gelijkaardige tevredenheidsbeoordeling toonde in Polen een ruimer en significant verschil
tussen heated tobacco products en klassieke sigaretten, wat volgens de WHO betekent dat
observaties niet kunnen gegeneraliseerd worden, maar verschillen kunnen vertonen tussen
verschillende gebieden (WHO, 2019).

6.3 De perceptie van het product (o.a. bij jongeren en jong volwassenen)
In 2018 werden heated tobacco products wereldwijd naar de markt gebracht, o.a. met het
door de industrie aangehaalde argument van een gereduceerde schadelijkheid omwille van
een lagere blootstelling aan toxische constituenten (dan in de rook van traditionele tabak),
echter op voorwaarde dat een volledige switch van klassieke sigaretten naar heated tobacco
products wordt gemaakt. Dat laatste argument wordt evenwel in twijfel getrokken door
McKelvey (2018) die besluit dat Philip Morris International onvoldoende aantoont dat
potentiele gebruikers van heated tobacco products de absolute noodzaak van een volledige
switch ontegensprekelijk hebben begrepen om de vooropgestelde gezondheidswinsten te
kunnen behalen. ‘Het is eerder zo dat zij de ongefundeerde beweringen over verminderde
risico's waarschijnlijk ten onrechte zullen interpreteren als zou IQOS onschadelijk zijn”.
49
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De (hypothetische) aanname van een volledige switch van klassieke sigaretten naar heated
tobacco products, wordt tot dusverre tegengesproken in een (beperkt) onderzoek (n = 228
jong volwassenen tussen 19-24 jaar) in Korea, 3 maanden na de introductie van IQOS (Kim
et al., 2018). Men stelde vast dat geen enkele van de IQOS-gebruikers, enkel IQOS
gebruikte, maar terzelfdertijd ook klassieke sigaretten en/of e-sigaretten (dual of triple use).
Eén deelnemer die ooit IQOS had gebruikt, was een niet-roker van klassieke sigaretten. ‘De
huidige IQOS-gebruikers rookten vaker klassieke sigaretten en/of e-sigaretten, wat in
tegenspraak is met de bewering van de tabaksindustrie dat klassieke sigarettenrokers zullen
overschakelen op heated tobacco products’ . De argumenten om IQOS te gebruiken waren
het geloof in een gereduceerde schadelijkheid en als middel om te stoppen met roken. Ze
gebruikten het product onder andere vanuit de overtuiging dat het minder schadelijk is en
ook een middel zou zijn om te stoppen met roken (van klassieke sigaretten).
Uit een evaluatie van de argumenten die door Philip Morris International werden geleverd in
de MRTP50-documenten concludeerde McKelvey “ dat de introductie van IQOS ertoe zal
leiden dat adolescenten en jongvolwassen niet-gebruikers zullen beginnen met
tabaksgebruik met IQOS en ook zou kunnen leiden tot een toename van het polygebruik van
IQOS samen met andere tabaksproducten’ (McKelvey et al., 2018). De wijze waarop IQOS
naar de consument wordt gebracht, is volgens McKelvey van die aard dat voornamelijk
jongeren worden aangesproken door o.a. de aantrekkelijke verpakkingen en shops, de
opvallende gelijkenissen met de verpakkingen en verkoopsomgevingen van populaire
digitale producten zoals de Apple iPhone. Philip Morris International biedt volgens de auteur
in hun MRTP-applicatie evenmin data over de impact op jongeren (< 18j.), ondermeer i.v.m.
hun preferenties rond gebruik van tabak (beperkte predictie van ‘intenties’ op gebruik bij
adolescenten, eerder van ‘willingness’), voorkeur voor toegevoegde smaakstoffen in esigaretten, enz., niettegenstaande het bestaan daaromtrent van een uitgebreide literatuur.
Hij wijst er eveneens op dat de geclaimde gezondheidswinsten enkel kunnen bekomen
worden na een volledige switch naar IQOS, wat evenwel in tegenstrijd staat met de
vaststelling dat slechts weinigen een volledige switch realiseren maar hoogstens overgaan
naar dual use. Tenslotte faalt Philip Morris International er volgens de auteur in om aan te
tonen dat adolescenten de gezondheidsclaims, gezondheidsrisico’s, rookstoppotentieel, enz.
volledig begrepen hebben.
Kwalitatief consumentenonderzoek, gevoerd aan de hand van o.a. experteninterviews,
product- en marketingsanalyses en focusgroepen met volwassenen in Zwitserland en Japan,
wijst uit dat IQOS naar de markt werd gebracht “ als een geavanceerd, hightech en
ambitieus product. Omdat jongeren en jongvolwassenen meer geïnteresseerd zijn in een
dergelijke productpositionering, geeft deze aanpak aanleiding tot enige bezorgdheid over de
aantrekkingskracht op de jeugd’” Het onderzoek wijst tevens op culturele factoren die
wellicht een verschil in prevalentie en gebruik verklaren tussen verschillende landen (Hair et
al., 2018).
Anderzijds wijst recent observationeel onderzoek over een periode van 8 weken bij rokers
van klassieke sigaretten met de bereidheid om heated tobacco products te willen gebruiken,
op een hogere ‘adoptie’ (gedefinieerd als ≥ 70 % gebruik van heated tobacco products in
50
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een gecombineerde consumptie van tabaksproducten gedurende week 6 van het
onderzoek) in de hogere dan in de jongere leeftijdsklassen: 18 – 24 jaar: 10,8 % ; 25-44 jaar:
16,3 %; > 44jaar: 15,3 %. Een voor de hand liggende conclusie uit dit onderzoek zou er
kunnen op wijzen dat jongeren met een bereidheid om heated tobacco products te gaan
gebruiken, in mindere mate het product adopteren dan de +25-jarigen. Men moet evenwel
wijzen op het feit dat het onderzoek door de industrie gevoerd werd, met bijgevoegde
commentaren van 4 reviewers, van wie 3 eveneens werkzaam waren bij de tabaksindustrie.
De enige ‘onafhankelijke’ reviewer (met beperkte banden met e-sigaretten-industrie)
noteerde wellicht niet-toevallig de meest kritische kanttekeningen bij de gehanteerde
methodiek. Om die reden moet dit onderzoek met de nodige gereserveerdheid behandeld
worden.
De International Tobacco Control Youth Tobacco and E-cigarette Survey (Czoli et al., 2019)
is een online-gevoerd onderzoek bij 12.064 jongeren tussen 16-19 jaar in Canada, Engeland
en de Verenigde Staten van Amerika, die 3 aspecten evalueerde:
• het bewustzijn van het bestaan van IQOS (‘awareness’ - gemeten met de vraag ‘Heb
je wel eens gehoord van een product met de naam IQOS, waarbij een tabaksstick
wordt verwarmd in plaats van verbrand?’ met antwoordmogelijkheden ‘ja/ nee’),
• interesse om IQOS uit te testen (gemeten met de vraag ‘Zou je geïnteresseerd zijn in
het uitproberen van dit product?" met antwoordmogelijkheden ‘zeker niet /
waarschijnlijk niet / waarschijnlijk wel / zeker wel’)
• en de vatbaarheid om het uit te proberen (gemeten met de vraag ‘Als een van je
beste vrienden je dit product zou aanbieden, zou je het dan proberen?’ met
antwoordmogelijkheden ‘zeker niet / waarschijnlijk niet / waarschijnlijk wel / zeker
wel).
7 % was bekend met het product; 38,6 % had interesse om het uit te proberen; 25,1 % bleek
vatbaar om het uit te testen. Alle parameters werden frequenter vastgesteld bij huidige en/of
vroegere rokers dan bij niet-rokers. Opvallend is echter dat ook niet-rokende jongeren zich
niet enkel bewust waren van het product, maar tevens interesse toonden in het product en
vatbaar bleken om het te gaan gebruiken.
De voorlopers (Accord, Eclipse) van de huidige generatie heated tobacco products werden
door de consumenten negatief beoordeeld omwille van de smaak en sensorische
karakteristieken, in vergelijking met hun vertrouwde merk van sigaretten. Ze bevatten
volgens de consument ook te weinig nicotine om hun gevoel van craving te bevredigen. Ze
zouden deze producten althans niet aanbevelen aan andere rokers (WHO, 2019).
Over de invloed van de huidige heated tobacco products op de intentie en het vermogen om
te stoppen met roken van klassieke sigaretten is weinig gericht onderzoek gebeurd. De
beschikbare data terzake zijn op enkele plaatsen in de voorliggende tekst vermeld. De
mogelijke invloed van de voorlopers van de huidige middelen (Eclipse) op de intentie om te
stoppen, werd door Shiffman reeds nagegaan (zie hoger).
Gezondheidsoverwegingen (harm reduction en middel om te stoppen met roken) vormen
niettemin argumenten om IQOS te gaan gebruiken, blijkens een onderzoek in het Verenigd
Koninkrijk bij 30 volwassenen (18 – 56j.) dat peilde naar factoren die het gebruik van IQOS
beïnvloedde (Hitchman et al., 2019). Overige argumenten om het gebruik van IQOS te
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stimuleren of af te remmen waren o.a. de kostprijs (eerder remmend), het kunnen gebruiken
in openbare plaatsen (toegestaan in het Verenigd Koninkrijk) begunstigde dan weer het
gebruik ervan. Andere stimulerende factoren waren verder: de nicotinekick die beschreven
werd als vergelijkbaar met deze van een sigaret, evenals de aantrekkelijke designs van de
shops, het toestel en verpakkingen. IQOS werd in deze studie omschreven als een
statussymbool.

6.4 Besluiten
•

•
•

•

•

•

Na de introductie van heated tobacco products in verschillende landen, werd een
gestage groei van het bewustzijn, de vatbaarheid voor het product en het gebruik ervan
vastgesteld. De meeste studies stellen een leeftijdsgradiënt vast, met een trend tot hoger
gebruik in de klasse van de jongvolwassenen en jongeren dan in de klasse van de
ouderen. Sommige studies vonden deze associatie niet terug of vonden geen
statistische significantie terug.
Het gebruik en de intentie om heated tobacco products te gebruiken worden beïnvloed
door blootstelling aan publiciteit voor het product.
In Japan werd een afname van ruim 30 % vastgesteld van de sigarettenverkoop na de
introductie van IQOS. Andere beïnvloedende factoren dan de IQOS-introductie konden
niet weerhouden worden. Evenwel, ook in 2011 toonden de verkoopcijfers een daling
van bijna 30 % t.o. v. dezelfde periode in 2010. Men kon niet beoordelen of deze daling
al dan niet werd gecompenseerd door de verkoop van andere tabak- en/of nicotinehoudende producten. De rookprevalentie, sinds verschillende jaren in dalende lijn zowel
wereldwijd als in Japan, vertoonde geen spectaculaire wijziging sinds de introductie van
heated tobacco products. De introductie van IQOS in Japan leidde blijkbaar tot een
daling van de verkoopcijfers van klassieke tabaksproducten, maar niet tot een versnelde
daling van de rookprevalentie. Ook in België ziet men een nagenoeg monotone dalende
curve in de verkoopcijfers van klassieke sigaretten en sigaren tussen 1998 en 2018. Met
uitzondering van een tijdelijke toename tussen 2011 en 2016 daalt ook in België de
verkoop van rol-, pruim-, en snuiftabak.
Heated tobacco products worden het meest gebruikt in de groep van de huidige rokers
en ex-rokers. Dit geldt zowel voor enkelvoudig als voor dubbel gebruik. Maar ook een
beperkt en betekenisvol aantal niet-rokers gebruiken de producten en dit in tegenstelling
tot de conclusies die door Philip Morris International worden beschreven.
Waakzaamheid is geboden bij de strategieën die door de producenten gehanteerd
worden bij het op de markt brengen van heated tobacco products. De aantrekkelijke,
hippe en trendy look van de shops, het toestel, de verpakkingen, enz., vergelijkbaar met
de look van digitale apparatuur, stimuleren het gebruik. Vooral jongeren voelen zich door
deze aspecten aangesproken. De kostprijs remt eerder af.
Heated tobacco produts blijven zowel schadelijk (weliswaar wellicht minder schadelijk
dan het roken van de klassieke sigaret, maar schadelijker dan niet-roken), als
verslavend en de kans bestaat dat rokers zullen switchen naar heated tobacco products
in plaats van te stoppen met roken (Pisinger & ERS Tobacco Control Committee). In dit
geval kunnen zich een paar scenario’s voordoen: ofwel ondernemen minder rokers een
rookstoppoging, wat op langere termijn de mortaliteit en morbiditeit doet toenemen, ofwel
schakelen méér rokers over op een minder schadelijk product, wat longitudinaal
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(misschien) gezondheidswinsten kan opleveren. Dit kan dan enkel in het geval van een
volledige omschakeling naar heated tobacco products. De hoge prevalentie van dubbel
gebruik, met eerder beperkte tot volledige afwezigheid van enige gezondheidswinst,
verkleint evenwel de kans op de realisatie van de tweede hypothese. Het hoge dubbel
gebruik doet in ieder geval twijfels rijzen over de realisatie van de geclaimde
gezondheidswinsten inzake de heated tobacco products. Dual use werd daarenboven bij
een groter percentage van de gebruikers vastgesteld in de epidemiologische studies dan
in de experimentele studies die door Philip Morris International werden uitgevoerd in het
kader van de PMTA51-applicatie. Onderzoek in Zuid-Korea biedt tevens argumenten voor
de eerste hypothese.
Het verslavingspotentieel van heated tobacco products wordt vergelijkbaar geacht met
het verslavingspotentieel van klassieke sigaretten.
Het hoge dubbel gebruik (dual use), wijst eerder op complementair gebruik van heated
tobacco products dan op vervangend gebruik t.o.v. de klassieke tabaksproducten.
Hiermee wordt gesuggereerd dat rokers de heated tobacco products eerder gebruiken
als aanvulling op dan als vervanging van de klassieke sigaretten.
Momenteel kan geen uitspraak gedaan worden over de bruikbaarheid als
schadebeperkend middel noch als rookstopmiddel, niettegenstaande gebruikers en de
tabaksindustrie zich op deze claims beroepen om het product te gebruiken en op de
markt te brengen. Een paar studies wijzen eerder op een negatieve associatie tussen
heated tobacco products en rookstop/intentie.
De door de industrie geclaimde geringe/quasi verwaarloosbare kans op gebruik door
niet- en ex-rokers wordt tegengesproken in de momenteel beschikbare epidemiologische
en observationele studies. Ook het vergelijkbaar tevredenheidsgevoel tussen heated
tobacco products en klassieke sigaretten, zoals geclaimd door Philip Morris International
in hun MRTPA52, wordt niet bevestigd in neutraal onderzoek (o.a. Adriaens).
Neutraal onderzoek naar de diverse gedragsmatige issues en epidemiologische data
door neutrale onderzoeksinstanties is hoogdringend noodzakelijk om het zicht op deze
belangrijke topics te verdiepen en te verruimen en een gefundeerd oordeel te kunnen
vellen. Over tal van essentiële punten (gebruik van heated tobacco products door nietrokers of gewezen rokers, hoge prevalentie van dubbel gebruik, gebruik van heated
tobacco products als rookstopmiddel, gezondheidsrisico's op lange termijn, enz.)
verschillen de conclusies verschillen al naargelang ze werden bestudeerd door
onafhankelijke onderzoeksgroepen of door bronnen die nauwer aansluiten bij de
tabaksindustrie staan. Overigens pleit de WHO, in haar 'Rapport over de wereldwijde
tabaksepidemie, 2019', ook voor een kritische houding van de autoriteiten tegenover de
beweringen van de industrie ten gunste van heated tobacco products en de
bijbehorende agressieve marketing (bijlage 1: WHO-standpunt over de mogelijke rol van
elektronische sigaretten en heated tobacco products bij het stoppen met roken).

PMTA: Premarket Tobacco Product Application
MRTPA: Modified Risk Tobacco Product Application
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7

Aanbevelingen van de HGR53

In dit hoofdstuk formuleert de HGR aanbevelingen met betrekking tot de toelating, de
communicatie en het regelgevend kader voor tabaksproducten. De HGR wenst een
onderscheid
te
maken
tussen
tabaksproducten
en
elektronische
nicotinetoedieningssystemen (ENDS of elektronische sigaretten). Over de laatstgenoemde
categorie zal binnenkort een afzonderlijk advies (HGR 9549) worden opgesteld in het kader
van de herziening van HGR-advies 9265.
De HGR is van mening dat er een coherent beleid ter bestrijding van het tabaksgebruik moet
worden ontwikkeld en gehandhaafd , waarbij het tabaksproductengebruik en de daaraan
verbonden risico's met alle beschikbare middelen moeten worden teruggedrongen vanwege
de aanzienlijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid.
Heated tobaaco products moeten als tabaksproducten worden beschouwd en de toe te
passen maatregelen moeten identiek zijn als die voor tabaksproducten.
1. Om de rookprevalentie verder te doen dalen pleit de HGR voor extra
rookpreventiemaatregelen, zijnde:
• Een ambitieus anti-tabaksplan met een duidelijk geformuleerde doelstelling zoals
een tobacco endgame (d.w.z. minder dan 5 % rokers) tegen 2040 en
ondersteund vanuit een interministeriële conferentie zodat alle beleidsniveau’s
hieraan samenwerken.
• Een drastische verhoging van accijnzen voor producten op basis van tabak om
de consumptie sterker te ontmoedigen.
• Een beperking van het aantal verkooppunten en verbod van online verkoop.
• Na het goedgekeurde totale reclameverbod op de verkoopplaats is ook een
verbod op het zichtbaar presenteren en uitstallen van producten op basis van
tabak noodzakelijk om te voorkomen dat jongeren beginnen roken en om rokers
te helpen bij het stoppen.
• Aangepaste specifieke maatregelen voor het terugdringen van roken bij
laagopgeleide groepen als één van de belangrijkste manieren om de ongelijkheid
op vlak van gezondheid tussen verschillende socio-economische groepen in de
samenleving (de gezondheidskloof) te verminderen.
• Investeren in grootschalige rookstopcampagnes zoals “Stoptober” in het
Verenigd Koninkrijk of Nederland en “Le mois sans Tabac” in Frankrijk.
• Positieve beeldvorming van roken in series, films en op sociale media
ontmoedigen.
2. Het gebruik van heated tobacco products kan mogelijk de gezondheidsrisico's
verminderen als het ontbreken van een verbranding gepaard gaat met een totale
vermindering van de schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen in de
ingeademde aerosolen, vergeleken met die in de rook van klassieke sigaretten en
andere tabaksproducten die verbrand worden. Er bestaat echter veel onzekerheid
53
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over de mogelijke vermindering van de schadelijke effecten bij gebruikers van heated
tobacco products en over de doeltreffendheid van dergelijke systemen in een
rookstopstrategie
2.1.
•

•

•

•

Potentieel om de schadelijke effecten te verminderen

Hoewel de tabak in dit geval niet verbrand wordt, geven heated tobacco products
nicotine en schadelijke en mogelijk schadelijke bestanddelen vrij. De emissie- en
blootstellingsniveaus voor de laatstgenoemde bestanddelen liggen lager, maar
zijn niet noodzakelijk te verwaarlozen, vergeleken met de klassieke sigaret. In
deze heated tobacco products werden bovendien andere stoffen aangetroffen
waaronder mogelijk kankerverwekkende, die niet of in kleine hoeveelheden
aanwezig zijn in klassieke sigaretten
Hoewel in klinische studies gunstige biologische veranderingen van bepaalde
biomarkers werden vastgesteld, wat kan wijzen op een mogelijke vermindering
van het risico, is nog niet bekend in hoeverre aan heated tobacco products
minder risico's verbonden zijn dan aan klassieke sigaretten en of zij zullen
bijdragen tot een vermindering van de tabak-gerelateerde ziekten. Er zijn
aanvullende gezondheidsstudies nodig, op korte en lange termijn, moleculairepidemiologische studies en vooral onafhankelijke onderzoeken nodig.
Er is geen bewijs dat heated tobacco products exclusief zullen worden gebruikt
als vervangproducten in de plaats van klassieke sigaretten. Dubbel gebruik (van
klassieke sigaretten en heated tobacco products) lijkt veeleer de norm bij rokers
die overschakelen (In Japan is sinds de introductie van heated tobacco products
het aantal verkochte sigaretten aanzienlijk gedaald, maar niet de
rokersprevalentie. Wellicht is dit te wijten aan het dubbelgebruik bij rokers van
klassieke sigaretten die overschakelden naar heated tobacco products).
Heated tobacco products lijken geen rol te kunnen spelen bij het stoppen met
roken en er wordt door de Britse Volksgezondheidsdienst ('Public Health
England') geen enkele functie op dat vlak toegekend. Het gaat veeleer om
nicotinevervangingsproducten.

2.2.

Rookstopstrategie

Tabaksproducten worden gecommercialiseerd als consumentenproducten en niet als
medische hulpmiddelen. Er is een notificatieprocedure en er zijn regels i.v.m.
veiligheid, kwaliteit en nicotinehoeveelheid. Er zijn regels i.v.m. verpakking en
labeling. Verder worden in België de alternatieve tabaksproducten beschouwd zoals
de klassieke tabaksproducten. D.w.z. er is een verbod op gebruik in gesloten
openbare plaatsen, er is een reclameverbod en marketing met termen als
“rookstophulp” is verboden. De Europese Unie heeft evenwel de mogelijkheid
opengelaten om nieuwe tabaksproducten via de route van “medicinal licensing” op
de markt te brengen. Dit zou inhouden dat de producten die erkend zijn als
medicijnen verkocht worden in apotheken. Tot op heden is echter geen van deze
nieuwe tabaksproducten verkrijgbaar als een rookstopmiddel met licentie (ook niet in
bv. het Verenigd Koninkrijk of in Frankrijk).
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In België heeft minister De Block na een advies door de HGR ervoor gekozen om
nieuwe tabaksproducten op de markt toe te laten, maar vrij strikt te reguleren (cfr. 15
februari 201654). Zo mag er geen online verkoop plaatsvinden of mogen er geen
claims rond harm reduction of rookstopresultaten worden gemaakt door de
producenten.
3. Bovendien zijn er erkende farmacologische hulpmiddelen om te stoppen met roken (bv.
systemen voor gecontroleerde toediening van nicotine/ nicotinevervangers) waarvan de
doeltreffendheid is aangetoond en die op de markt worden gebracht voor dit doel, dus
als medisch hulpmiddel en niet als consumentenproduct. Heated tobacco products
kunnen niet gebruikt worden als middelen voor tabaksontwenning. Het gaat om
vervangingsmiddelen voor klassieke tabaksproducten.

4. De HGR is zich ervan bewust dat heated tobacco products een ogenschijnlijk gunstiger
profiel hebben dan de klassieke tabaksigaret, maar is van mening dat hun gebruik niet
mag worden aangemoedigd door maatregelen die ze aantrekkelijker maken dan de
klassieke tabaksproducten, zoals een gunstigere fiscale behandeling, het toegankelijker
maken van de producten voor hun potentiële gebruikers, tolerantie op het vlak van
reclame, enz.
Ten slotte wijst de HGR op de verantwoordelijkheid van de gefedereerde entiteiten en de
bevoegde autoriteiten om toe te zien op transparante en onpartijdige communicatie over de
absolute en relatieve risico’s die aan het gebruik van de nieuwe de heated tobacco products.
verbonden zijn
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?.
Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun
algemene belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College
kunnen worden geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten).
De volgende experten hebben hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen
van het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Luc PUSSEMIER en het
wetenschappelijk secretariaat door Muriel BALTES.
BAEYENS Frank
BARTSCH Pierre
BODO Martial
BOUDREZ Hedwig
DECONINCK Eric
DEMAEGDT Heidi
GABRIELS Suzanne
HENDRICKX Stefaan

NACKAERTS Kristiaan
PUSSEMIER Luc
VAN LAREBEKEARSCHODT Nicolas

Psychologie
Pneumologie
Psychologie, tabakologie
Psychologie, tabakologie
Chemie, additieven, contaminanten
In vitro toxicologie, contaminanten,
spoorelementen
Psychologie, tabakologie,
tabakspreventie
Tabakspreventie, tabakologie,
gezondheidsbevordering,
gezondheidsongelijkheid
Pneumologie
Chemie, additieven, contaminanten
Toxicologie, carcinogenese et primaire
tabakspreventie

KULeuven
ULG
Bordet
UZ Gent
Sciensano
Sciensano
Stichting tegen kanker
Vlaams Instituut
Gezond Leven
KULeuven
Ex-CODA
ex-Ugent

De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord:
CAPOUET Mathieu
REMUE Eline

Tabaksbeleid
E-sigaretten, notificatie van
tabaksproducten

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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FOD APF – cel Tabak
FOD APF – cel Tabak

VII BIJLAGE

1

Bijlage 1: WHO-standpunt over de mogelijke rol van elektronische sigaretten en
heated tobacco products bij het stoppen met roken

In juli 2019 communiceerde de WHO haar rapport “The Global Tobacco Epidemic, 2019”55
Hierin wordt gewaarschuwd voor mogelijke negatieve effecten van ENDS56 (in de eerste
plaats e-sigaretten), heated tobacco products, zoals IQOS en een tobacco harm reduction
benadering. De WHO vraagt dat er voor deze nieuwe tabaksproducten en ENDS een
duidelijke regelgeving komt. Er wordt in het rapport wel een duidelijk onderscheid gemaakt
tussen heated tobacco products enerzijds en ENDS anderzijds. De WHO laat de deur open
voor potentiële positieve effecten van e-sigaretten (ENDS) in het kader van stoppen met
roken - meer bepaald wordt gesproken over " limited evidence’ dat onder bepaalde
voorwaarden bepaalde vormen van ENDS kunnen dienen als hulpmiddel bij het stoppen ",
maar de WHO vraagt meer onderzoek ter zake. De WHO stelt hier dat de onderbouwing om
ENDS aan te bevelen als rookstopmiddel op populatieniveau op dit moment ontoereikend is.
In een apart hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de strategieën van de
tabaksindustrie m.b.t. deze nieuwe producten, die interfereren met een rookstop(beleid).
Kort samengevat komen, volgens de auteurs van dit rapport, deze strategieën van de
tabaksindustrie op het volgende neer:
• Een aanzienlijk deel van de beschikbare literatuur over tobacco harm reduction wordt
gefinancierd door productfabrikanten, waaronder de tabaksindustrie, waarvan de
commerciële belangen een onvermijdelijk belangenconflict vormen.
- In het geval van heated tobacco products: de omschakeling van klassieke sigaretten
naar gebruik van heated tobacco products wordt door de WHO niet beschouwd als
stoppen met roken omdat het in beide gevallen over tabaksproducten gaat. Het risico
bestaat in die context dat marketingstrategieën van de industrie die focussen op
“stoppen” en op “omschakelen” ervoor zorgen dat consumenten, regelgevers en
beleidsmakers de twee concepten gaan verwarren. Door de verwarring van deze
verschillende productensoorten zou volgens de WHO het " limited evidence’ voor
ENDS als rookstopmiddel ten onrechte ook kunnen toegekend worden aan heated
tobacco products. In landen die een eerder soepele regeling van ENDS kennen (als
gevolg van de positieve inschatting van de rol van ENDS als rookstopmiddel) maakt
de tabaksindustrie misbruik van dit kader door heated tobacco products te
presenteren als gelijkaardige producten, om alzo te kunnen onderhandelen over een
gelijkaardige regulering voor heated tobacco products. Dat alles creëert verwarring
tussen de twee productcategorieën.
• Agressieve marketing voor de nieuwe tabaksproducten (opmerking van de HGR: wat
in België bij wet verboden is), kan de stopintentie van rokers die willen stoppen met
roken wijzigen in negatieve zin. Rokers worden aangezet om hun tabaks- of
nicotinegebruik voort te zetten in plaats van ermee te stoppen. Dit kan ook gevolgen
hebben voor de “evidence based” rookstopmiddelen omdat rokers in plaats van te

55
56

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
ENDS: Electronic Nicotine Delivery Systems
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kiezen voor de evidence based methodes gaan kiezen voor deze nieuwe
tabaksproducten.
De recente positionering van de grote tabaksfabrikanten als voorstanders van
tobacco harm reduction is een manier om de publieke opinie, de pers en
beleidsmakers te beïnvloeden. Hun imago dat flink negatief aan het worden was (cfr.
Tobacco Free Portfolio’s waarbij banken en verzekeringsinstellingen niet meer willen
handelen met tabaksbedrijven), krijgt door hun pleidooi voor tobacco harm reduction
opnieuw een positieve kleur, m.n. als verantwoordelijke partners in de strijd tegen het
roken.
De tabaksindustrie is actief aan het lobbyen om nieuwe tabaksproducten uit
bestaande tabakswetgevingen te houden.
Door promotie en lobby via haar frontgroepen zoals de Foundation for a Smoke Free
World, wil Philip Morris International regeringen onder druk zetten om IQOS op de
binnenlandse markt toe te staan en bovendien vrij te stellen van tabakscontrole
regelgeving zoals reclameverboden, accijnzen of rookverboden op openbare
plaatsen. Hierdoor worden initiatieven voor tabakscontrole verzwakt en wordt de
implementatie van de kaderconventie inzake tabaksontmoediging van de WHO (de
FCTC57) ondermijnd.

Enkele maanden later, in november 2019, verscheen er een ander WHO rapport 58. Dit
rapport bracht verslag uit van de discussies eind 2017 van een studiegroep bezig met de
“Tobacco Product Regulation”. In dit rapport wordt een wetenschappelijke basis aangereikt
voor de regulering van tabaksproducten. Er is ook een apart hoofdstuk gewijd aan heated
tobacco products. Dit tweede rapport staat positiever tegenover de e-sigaret dan “The
Global Tobacco Epidemic, 2019”. Zo staat er bijvoorbeeld:
“Overweeg een nicotinereductiebeleid samen met beleidsmaatregelen die een adequate
toegang tot nicotinevervangende therapieën (NRT) en andere producten mogelijk maken,
indien en voor zoverre goedgekeurd door de relevante autoriteiten en met passende
veiligheidswaarborgen. Dit moet worden ondersteund door opvolging bij de bevolking, het
monitoren en testen van producten, handhaving van productnormen en een sterke focus op
de bescherming van kinderen en jongeren (pg.258)”.
“Verder onderzoek is nodig om productontwikkeling en -gebruik te monitoren en toezicht te
houden oppromotiestrategieën en andere activiteiten van de tabaks- en aanverwante
industrie om zo voldoende toepasbare kennis op te bouwen ter bescherming van de
volksgezondheid.” (pg. 259).
In het WHO rapport “The Global Tobacco Epidemic, 2019” 59 worden op pagina 54
specifieke aanbevelingen gedaan voor beleid rond heated tobacco products.
Hier vindt men een vertaling in het Nederlands.
• Heated tobacco products bevatten tabak en moeten worden gereguleerd zoals
tabaksproducten.

57

Framework Convention Tobacco Control
https://www.who.int/publications-detail/who-study-group-on-tobacco-product-regulation-report-on-the-scientific-basis-oftobacco-product-regulation-seventh-report-of-a-who-study-group
59
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326043/9789241516204-eng.pdf?ua=1
58
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Heated tobacco products produceren giftige emissies, waarvan vele giftige stoffen
vergelijkbaar zijn met die in sigarettenrook.
Heated tobacco products-gebruikers worden blootgesteld aan giftige emissies van de
producten en omstanders zouden ook kunnen worden blootgesteld aan deze giftige
tweedehands uitstoot.
Hoewel de niveaus van verschillende toxische stoffen in heated tobacco products
lager zijn dan die in klassieke sigaretten, zijn de niveaus van andere stoffen hoger.
Een lager niveau van sommige toxische stoffen betekent niet noodzakelijkerwijs een
vermindering van het gezondheidsrisico.
Heated tobacco products bevatten nicotine. Nicotine is zeer verslavend en houdt
verband met gezondheidsschade, vooral bij kinderen, zwangere vrouwen en
adolescenten.
De lange termijn gezondheidseffecten van heated tobacco products-gebruik en
blootstelling aan hun emissies blijven onbekend. Er is momenteel onvoldoende
onafhankelijk bewijs over het relatieve en absolute risico. Onafhankelijke studies zijn
nodig om het gezondheidsrisico te bepalen voor gebruikers en omstanders.
Heated tobacco products zijn tabaksproducten. Dit betekent dat de verplichtingen die
vallen onder de WHO FCTC van toepassing zijn op heated tobacco products op
dezelfde manier als ze van toepassing zijn op klassieke sigaretten.

Volgens artikel 5.3. van de kaderconventie van de WHO (FCTC60) bestaat er een
fundamenteel en onverzoenbaar conflict tussen de belangen van de tabaksindustrie en de
belangen van een volksgezondheidsbeleid.
In een brief aan de Verenigde Naties, in het kader van de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen tegen 2030, stellen ASH61, FCA62, CTFK63 en STOP64 dat het
onmogelijk is om tabaksproducten te produceren, op de markt te brengen en te verkopen op
een manier die verenigbaar is met de volksgezondheid of met de Sustainable Development
Goals agenda van de Verenigde Naties 65.

60

Framework Convention Tobacco Control
Action on Smoking and Health
62
Framework Convention Alliance
63
Campaign for Tobacco Free Kids
64
Stopping Tobacco Organizations and Products
65
https://www.fctc.org/joint-letter-to-the-un-sg-re-the-role-of-the-tobacco-industry-in-the-2030-agenda-for-sustainabledevelopment/
61
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Bijlage 2: Minderheidsstandpunt van Frank Baeyens

Binnen de expertengroep distantieert Prof. Frank Baeyens zich op basis van de bevindingen
gerapporteerd in deel IV, hoofdstukken 1 tot 6, van de op in hoofdstuk 7 geformuleerde
aanbevelingen, en pleit vanuit een Tobacco Harm Reduction benadering voor een beleid dat
het gebruik van en het volledige overschakelen naar heated tobacco products aanmoedigt
bij rokers die niet kunnen of willen stoppen met elke vorm van tabaksgebruik, en die niet
wensen of er niet in slagen over te schakelen naar de e-sigaret of andere laag-risico nicotine
producten.
Hij bepleit voor heated tobacco products een eigen en specifiek wettelijk kader dat risicoproportioneel is en oog heeft voor schadelijke onbedoelde gevolgen van maatregelen
waarbij de klassiek sigaret en heated tobacco products gelijk worden behandeld. Meer
specifiek is hij voorstander van een wettelijk kader voor heated tobacco products, waarbij er:
• geen accijnzen of accijnzen proportioneel aan het risico worden gehanteerd,
• geen verplichting tot neutrale verpakkingen geldt,
• geen verbod op adverteren en informeren op de verkoopplaats geldt, noch een
verbod op presenteren, uitstallen, en demonstreren van het product,
• geen algemeen verbod op gebruik in gesloten openbare plaatsen geldt,
• verkoop op afstand wordt toegestaan aan 18-plussers.
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VIII ERRATA
Aangepaste versie van 05 juni 2020: in dit document werd de volgende kleine verbetering
ten opzichte van de vorige versie doorgevoerd:
Blz.
12-13

Oorspronkelijke versie
Artikel 5§ 6 meldt dat andere
producten op basis van tabak dan
sigaretten en roltabak zijn vrijgesteld
van het verbod bedoeld in de
paragrafen 1 en 4. Dit wil zeggen dat
voor heated tobacco products wel nog
vitaminen of andere additieven die de
indruk wekken dat een product op
basis van tabak gezondheidsvoordelen
biedt of minder gezondheidsrisico’s
oplevert (paragraaf 1), kenmerkende
aroma’s en additieven die de inhalatie
of de opname van nicotine faciliteren
(4§’) toegelaten zijn.
Omdat de aanbeveling is om de heated
tobacco products op dezelfde manier
te behandelen als de klassieke sigaret,
moet er voor heated tobacco products
ook een verbod komen op de vermelde
vitaminen of andere additieven, de
kenmerkende
aroma’s
en
de
additieven die de inhalatie of de
opname van nicotine faciliteren.
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Aangepaste versie
Artikel 5§ 6 meldt dat andere producten
op basis van tabak dan sigaretten en
roltabak zijn vrijgesteld van het verbod
bedoeld in de paragrafen 1 en 4. Dit wil
zeggen dat voor heated tobacco products
een kenmerkende aroma kunnen bevatten
(§1) en dat hun componenten (zoals
filters, papier, verpakkingen en capsules)
aroma's kunnen bevatten
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