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Een kop teer
Rokers consumeren een kop  
teer per jaar – feit of fictie?

Wanneer je op internet zoekt naar de 
hoeveelheid teer die rokers per jaar 
binnenkrijgen, krijg je veel wisselende informatie. 
Ook over de hoeveelheid teer die in je longen 
opgenomen wordt, bestaan veel verschillende 
getallen. Al in 1962 werd op de gevaren van 
roken gewezen met daarbij de stelling dat rokers 
‘een kop teer in de longen per jaar’ krijgen.

IN DE KLAS

Van de gelegenheidsrokers is 0,9% een zware roker (>20 siga-
retten per dag), bij de ‘gewone’ rokers is dit 17,7%.
Het aantal gerookte sigaretten is bij de categorie 18-24-jari-
gen 6,5 sigaretten per dag. Voor de categorie >35 jaar is dit 
11,0 sigaretten per dag. Gemiddeld over de totale (rokers)
bevolking worden 9,9 sigaretten per dag gerookt.
Het percentage zware rokers onder de gehele bevolking in 
de leeftijdscategorie 18-24 jaar ligt op 1,9%. Voor de leef-
tijdscategorie >35 jaar is dit 3,0%. Gemiddeld over de totale 
bevolking gezien, is 2,7% een zware roker.
Een realistisch getal voor het gemiddeld gerookte aantal siga-

De uitspraak van een kop teer per jaar kwam van een 
Deense arts die een snelle berekening maakte (zie 
Provinciaalse Zeeuwse Courant, 1962). Sigaretten 

zijn sindsdien natuurlijk in samenstelling veranderd, maar 
hoeveel teer komt er nu werkelijk vrij? Hiertoe wordt de 
uitspraak over een ‘kop teer’ nogmaals bekeken.

Hoeveel wordt gerookt?
Meestal wordt in berekeningen (net als die van de Deense 
arts) uitgegaan van een roker die per dag 20 sigaretten rookt. 
Hoe realstisch is dit getal eigenlijk? 
Uitgegaan wordt hier van de getallen van het Trimbos-insti-
tuut (Trimbos, 2022). Het aantal sigaretten dat per dag ge-
rookt wordt hangt sterk samen met leeftijd, opleidingsniveau 
en geslacht. Voor een bepaling van het ‘gemiddelde’ wordt in 
deze analyse alleen onderscheid in gemaakt in leeftijdscate-
gorieën.
Van de leeftijdscategorie 18-19 jaar rookt 26,3%, van wie 
12,7% gelegenheidsroker is. Wordt gekeken naar de leef-
tijdscategorie 30-39 jaar is dit 24,1% van wie 7,3% behoort 
tot gelegenheidsrokers. Gemiddeld over de totale bevolking 
rookt 20,6% van wie 5,4% gelegenheidsrokers.
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retten per dag lijkt dus 10 te zijn. Voor zware rokers (al zijn dit 
er niet veel) blijft de 20 sigaretten per dag echter staan.
Maar, hoeveel teer zit er eigenlijk in een sigaret en wordt er 
daadwerkelijk een kop teer per jaar in de longen afgezet? 
Sinds de EU-tabakrichtlijn 2014/40/EU staat niet meer op 
een pakje aangegeven hoeveel gram teer er in de sigaretten 
zit. Het idee hierachter is, dat rokers niet het idee krijgen dat 
sommige sigaretten ‘gezonder’ zijn dan andere (persmedede-
ling Europese Commissie, 2019). Het RIVM geeft echter wel 
cijfers voor de verschillende sigaretten (RIVM, 2015).  
De grenswaarde voor de hoeveelheid teer per sigaret ligt bij 
10 mg.

Hoeveel teer krijgt een roker binnen?
Om na te gaan of een kop teer per jaar klopt, wordt verder ge-
rekend met 10 mg teer per sigaret. Een zware roker rookt per 
jaar dus 7.300 sigaretten. Deze rokers nemen dus 73.000 mg 
= 73 g teer tot zich. Gemiddelde rokers roken 3.650 sigaretten 
en krijgen 36,5 gram teer binnen.

Maar, komt 73 gram teer overeen met een kop vol teer? Voor 
deze volumebepaling moet eigenlijk de massadichtheid van 
teer bekend zijn. Nu moet de vraag gesteld worden, wat is 
teer eigenlijk? Strikt genomen bevat een (niet gerookte) siga-
ret geen teer, het is een verbrandingsproduct dat ontstaat bij 
het roken zelf (Wikipedia). De Europese definitie van wat teer 
is staat in de richtlijn 2014/40/EU, namelijk: het watervrije, 
nicotinevrije rookcondensaat. Het teergehalte van de sigaret-
tenrook wordt volgens de ISO-norm 4387 met behulp van een 
afzuigmachine gemeten. Teer is zodoende dus een mengsel 
van meerdere stoffen met onbekende dichtheid. Per defini-
tie bevat het geen water, zodoende klopt het beeld van een 
kleverige kop vol zwarte smurrie, bedoeld voor het asfalteren 
van straten, dus niet echt. Echter, de rookdeeltjes komen de 

longen binnen en hechten zich aan de vochtige longblaasjes 
waar ze opgelost worden. Misschien is hierdoor de associatie 
van een kop kleverige drab ontstaan.

Wat is teer?
Teer in sigarettenrook is niet dezelfde ‘teer’ die bij bestra-
tingen gebruikt wordt. Tot 1990 werd teer als bindmiddel in 
asfalt gebruikt. Sindsdien is dit binnen Europa niet meer toe-
gestaan en wordt bitumen gebruikt. Bitumen is veel minder 
kankerverwekkend dan teer en ontstaat bij de raffinage van 
aardolie. Teer zelf ontstaat bij de verhitting van (steen)kool. 
Men zou bij sigaretten dus eigenlijk, als je volledig correct 
wilt zijn, niet over teer maar over een nicotinevrij droog con-
densaat moeten spreken.

Een kop vol teer?
In wat voor een beeld is de 73 gram nicotinevrij droog con-
densaat dan beter te vatten dan in een ‘kop teer’? Wanneer 
je 73 gram as (bijvoorbeeld van een barbecue) neemt, kun je 
hier een flinke mok mee vullen. Doe dit in een vochtige kop 
(de longen) en er ontstaat een vies, kleverig drabje. Het beeld 
van de kop vol teer is dus niet volledig verkeerd maar moet 
wel van de nodige uitleg en achtergrond voorzien worden.

* Dit artikel verscheen oorspronkelijk in het MNU Journal en 
is door de auteur vertaald naar het Nederlands (Desch et al., 
2022). De getallen in dit artikel zijn door de auteur aangepast 
aan de Nederlandse getallen afkomstig van het Trimbos- 
instituut (Trimbos, 2022). 
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Niet dezelfde ‘teer’ die bij  
bestratingen gebruikt wordt


