Factsheet roken in Amsterdam
Hoe staat Amsterdam ervoor wat betreft de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord?1

Zwangeren

Jongeren

Volwassenen

In Amsterdam heeft 3,5% van de vrouwen tijdens de
zwangerschap gerookt. Dat komt neer op zo’n 300 vrouwen
per jaar.2

In Amsterdam rookt minder dan 1% van de jongeren in de
2e klas van het voortgezet onderwijs maandelijks. Onder
jongeren in de 4e klas is dit 8%.3

In Amsterdam rookt 27% van de volwassenen. In Nederland
is dit 21%. Het aandeel Amsterdammers dat rookt is dus
hoger dan landelijk. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus.4

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord is het doel
om het aantal zwangere vrouwen dat rookt in 2020
terug te brengen naar minder dan 5%. De ambitie
voor 2040 is dat 0% van de zwangere vrouwen
rookt. De gemeente Amsterdam streeft ernaar om
dit doel uiterlijk in 2030 te bereiken.

Steeds minder tweedeklassers
in Amsterdam roken maandelijks.
Steeds minder jongeren in
Bij vierdeklassers zet de daling niet door.

Amsterdam roken maandelijks
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Laag opgeleid

Het streven in het preventieakkoord voor 2020 is dat meer
kinderen opgroeien in een rook- en tabakvrije omgeving.
Ook de gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat
kinderen de kans krijgen om rookvrij op te groeien. Het
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ruim de helft van de kinderboerderijen al rookvrij of heeft
plannen om rookvrij te worden. In augustus 2019 hadden 67
van 86 Amsterdamse middelbare schoollocaties een rookvrij
schoolplein. Vanaf augustus 2020 is dit landelijk verplicht.
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levert hieraan een belangrijke bijdrage. Steeds meer
rookvrij. In Amsterdam is in oktober 2019 bijvoorbeeld
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(mbo, havo, vwo)

rookvrij maken van plekken in de stad waar kinderen komen,
plekken waar kinderen kunnen sporten en spelen worden
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Hoog opgeleid

Rook- en tabakvrije omgeving

Nederland

Vanuit
het
Nationaal
Preventieakkoord
is
de
ambitie voor 2040 dat 0%
van de jongeren onder de
18 jaar rookt. De gemeente
Amsterdam wil dit doel al in
2030 bereiken.

Vanuit het Nationaal Preventieakkoord is het doel om het
aantal volwassenen dat rookt in 2020 terug te brengen naar
minder dan 20%. De ambitie voor 2040 is dat minder dan 5%
van de volwassenen rookt.
Ook wat betreft het rookgedrag
van volwassen Amsterdammers is
er nog een lange weg te gaan om
de doelstellingen van 2020 en 2040
te halen. Sinds 2008 is het aantal
volwassen dat rookt niet veranderd:
het percentage schommelt tussen de
27% en 28%.

1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2018) Nationaal Preventieakkoord
2 GGD Amsterdam (2018), Jeugdgezondheidszorg
3 GGD Amsterdam (2019), Gezondheid in Beeld
4 GGD’en, CBS en RIVM (2016) Gezondheidsmonitor Volwassenenen en Ouderen

Contact? GGD Amsterdam, afdeling Epidemiologie, Gezondheidsbevordering en Zorginnovatie egz@ggd.amsterdam.nl 020 555 5495

