


Het jy geweet? 

Jong volwassendheid is die vatbaarste en mees kwesbare tydstip waarop  met die 
gebruik van tabakprodukte begin kan word. Die rustende harttempo van ŉ jeugdige 
wat rook is vinniger as dié van sy portuur 

Langtermyngevolge voor die ouderdom van 18 sluit dié chroniese siektes in:  

• Long-en maagkanker,  

• Beroerte en  

• Hartsiektes  

Navorsing toon dat daar by jongmense ŉ sterk verband is tussen aktiewe 
sigaretrook en nikotienverslawing, en ook tussen verminderde longfunksie, 
longgroei en asma 



Het jy geweet? 

• Meeste mense begin rook voordat hulle 
18 is en 25% van hulle begin reeds met 
tabakgebruik voordat hulle 10* jaar oud 
is 

• Die globale tabak epidemie veroorsaak 
die dood van bykans 6 miljoen mense 
elke jaar 

• Meer as 600 000 hiervan is nie-rokers 
wat sterf as gevolg van die inasem van 
tweedehandse rook  

• Meer as 80% van hierdie voorkombare 
sterftes sal onder mense wat in die lae-
en middel-inkomste lande woon 
voorkom 

*Volgens die Wêreld-Gesondheidsorganisasie (WGO)  



Het jy geweet? 

Probleme wat kinders en jongmense vinniger kan beïnvloed, omdat hulle tabak 
gebruik :  

• Slegte asem  

• Geel tande  

• Stink klere  

• Hoes meer en kry meer gereeld verkoues 

• Moeite om by te hou met vriende in sport 

• Sigarette en tabak produkte is baie duur! 

 



Gereelde navrae oor rook 

V - Is tabak verslawend?  

A - Tabak en tweedehandse rook bevat meer as 1400 
gevaarlike en skadelike chemikalieë, insluitende nikotien, die 
middel wat tabak so verslawend maak. Daar is geen veilige 
vlakke vir tweedehandse rook nie. Tabakrook bevat meer as 
300 kanker veroorsakende chemikalieë, ook bekend as 
karsinogene  

V - Wat is rooklose tabak?  

A - Rooklose tabakprodukte sluit snuif, kou-tabak en 'snus‘ in. 
Rooklose tabak, soos pruimtabak, snuif en snus verhoog ook 
die risiko van kanker, veral mondkankers 

 



Gereelde navrae oor rook 

V - Hoekom het Suid-Afrika 'n Wet op die Beheer van Tabakprodukte?  

A - Tabakverwante siektes maak meer as 44 000 Suid-Afrikaners en byna 6 
miljoen mense wêreldwyd jaarliks dood , dit is, een persoon elke ses sekondes wat 
neerkom op een uit 10 mense in die wêreld. Die gebruik van tabak verhoog die 
risiko van kanker van die longe, slukderm-, mond, blaas, pankreas, niere, maag, 
serviks en bors 

 



Gereelde navrae oor rook 

V - Verduidelik tweedehandse rook en hoekom is dit gevaarlik?  

A - Tweedehandse rook bevat twee keer soveel teer en nikotien per eenheid 
volume as sigaretrook. Dit bevat 3X soveel kankerveroorsakende benzopireen, 5X 
soveel koolstofmonoksied,en 50x soveel ammoniak. Tweedehandse rook van pype 
en sigare is net so skadelik. Tweedehandse rook veroorsaak longkanker en dra by 
tot die ontwikkeling van hartsiekte 

V - Ek is onder 18 jaar oud is, mag ek tabakprodukte koop?  

A - Die Wet bepaal dat geen persoon enige tabakproduk aan iemand onder die 
ouderdom van 18 jaar mag verkoop of verskaf nie 

 



Gereelde navrae oor elektroniese sigarette 

V - Wat is elektroniese sigarette en is dit veilig?  

A - Elektroniese sigarette of ENLS (elektroniese nikotien lewering stelsels) is 
toestelle wat 'n chemiese mengsel lewer aan die longe van die gebruiker, wat tipies 
bestaan uit nikotien, propileen en ander chemikalieë, hoewel sommige produkte sê 
dat dit geen nikotien bevat nie. Volgens die Wêreld-Gesondheidsorganisasie, is die 
veiligheid van die elektroniese sigarette nie wetenskaplik bewys nie, die potensiële 
risiko's wat hulle inhou vir die gesondheid van die gebruikers bly onbepaald. E-
sigarette word deur die Medisynebeheerraad in Suid-Afrika beheer en is slegs 
beskikbaar op voorskrif by 'n apteek 

 

 



Gereelde navrae oor waterpype 

V - Is hookah rook beter as sigaretrook, omdat dit 
deur die water gaan?  

A - Nee, die water maak nie die rook skoon nie. 
Hookah en sigaretrook bevat beide gifstowwe, 
insluitende nikotien, teer, koolstofmonoksied, 
arseen en lood. Arseen word gebruik as 'n rotgif, 
en koolstofmonoksied is 'n dodelike gas ook 
gevind in motor uitlaatpypdampe. Selfs in klein 
hoeveelhede kan dit kinders lei tot hiperaktiwiteit, 
prikkelbaarheid en veroorsaak breinskade 

 



Gereelde navrae oor waterpype 

V - Kry 'n mens minder nikotien van 'n 
hookah as 'n sigaret? Wat van 
koolstofmonoksied?  

A - 'n Hookah roker neem ongeveer 100 
trekke in 'n enkele (45 minute) sessie, terwyl 
'n sigaret roker neem ongeveer 10 trekke per 
sigaret. Met ander woorde, om een waterpyp  
te rook gee jou soveel nikotien as om 10 
sigarette te rook. Natuurlik, is dit die "teer" in 
tabakrook wat kanker veroorsaak. Die rook 
wat in 'n tipiese hookah rook sessie is, kan 
sowat 36 keer meer teer en sowat 8 keer 
meer koolstofmonoksied, as die rook van 'n 
enkele sigaret afgee 



Gereelde navrae oor rook 

V - Ek rook reeds sigarette, hoe kan ek ophou?  

A - KANSA se eKick Butt program is 'n unieke aanlyn rookstaakprogram. Deur 'n 
reeks van e-posse, opnames en aflaaibare materiaal, lei en mentor jou om op te 
hou rook en om nie te rook nie word 'n lewenslange gewoonte, nie net die tyd 
tussen twee sigarette nie. Hierdie program verskaf 'n reeks van handige gereedskap 
om vir goed op te hou rook 



Ken die wet - elke individu 

het die reg tot ’n rookvrye 

omgewing  

Twee tabakwette is deur die parlement in 2007 
en 2008 goedgekeur. In die Staatskoerant van 21 
Augustus 2009 het die parlement hierdie twee 
wette geproklameer wat Suid-Afrika se 
tabakkontrolewette verander het 



Ken die wet - elke individu het die reg tot ’n 

rookvrye omgewing  
Kernpunte in hierdie wette is: 

• Volwassenes mag nie in ŉ motor rook as ŉ persoon van jonger as 12 jaar ŉ passasier is 
nie. 

• Rook word nie toegelaat op persele nie (private huise ingesluit) wat gebruik word vir 
kommersiële kindersorgaktiwiteite soos crèches, of vir opvoeding en onderwys 

• Slegs persone bo 18 jaar word toegelaat in ŉ aangewese rookgebied 

• Rook word nie toegelaat in gedeeltelik-afgekampte openbare plekke soos balkonne, 
oordekte patio’s, verandas, loopgange en parkeergebiede nie 

• Die boete vir die eienaar van ŉ restaurant, drinkplek, kroeg of werksplek wat die rookwet 
verbreek, is maksimaal R50 000 en vir elke individuele roker R500 

• Die tabakindustrie mag nie langer bemarkingspartytjies hou wat jongmense teiken nie 

• Wetgewing bepaal dat geen persoon enige tabakproduk mag verkoop of beskikbaar stel 
aan ŉ persoon jonger as 18 jaar nie 

• Smousoutomate wat tabakprodukte verkoop, mag nie gebruik word om ander produkte 
soos skyfies en sjokolade te verkoop nie 



KANSA 
• Nooi alle rokers uit om KANSA se webwerf 

(www.cansa.org.za) te besoek vir meer inligting oor 
hoe om op te hou rook deur aan te sluit by KANSA se 
gratis e-KickButt-program 

• Glo dat daar geen veilige vlak van blootstelling aan 
omgewingsrook en tabakrook bestaan nie. 

• Vra dat ‘n gesamentlike poging aangewend  
sal word om alle kinders en jongmense in  
te lig oor die gevare van tabakprodukte. 

• Doen ‘n beroep op ouers en voogde om hul  
kinders weg te hou van restaurante en  
binnenshuise openbare plekke wat rook toelaat. 

• Nooi volwassenes uit om rolmodelle vir hul kinders 
en ander jongmense te wees deur nie te rook nie 

 

http://www.cansa.org.za/




Die Einde 
Dankie! 

 
 

www.cansa.org.za 

Tolvry 0800 22 66 22 

Terwyl die Kankervereniging van Suid-Afrika (KANSA) elke voorsorgmaatreël getref het met die samestelling van 

hierdie aanbieding, kan dit of enige bydraer(s) tot hierdie aanbieding nie verantwoordelik gehou word vir enige optrede 

(of die gebrek daaraan) wat deur enige persoon of organisasie waarookal hulle gebaseer is, as 'n gevolg, direk of 

andersins, van inligting vervat in, of bekom is deur middel van hierdie aanbieding. 


