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Ze knoopt haar witte doktersjas dicht en steekt 
haar lange blonde haar op, voordat ze op de foto 
gaat. Orders van de communicatiemanager van 
het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis.  
Los haar kan de associatie met infectiegevaar 
oproepen en dokters in fladderende jassen 
passen niet bij het beeld dat het AVL wil uitstra
len als gerenommeerd instituut voor de behan
deling van kanker. De Kanter werkt er 30 uur per 
week als longarts, de rest van de tijd besteedt ze 
aan haar kruistocht tegen roken en de tabaks
industrie.
Die kruistocht begon met het boek Nederland 
stopt! Met roken – dat ze samen schreef met 
collegalongarts Pauline Dekker – en is inmid
dels uitgegroeid tot een machtige antirooklobby. 
Het hart daarvan wordt gevormd door de Stich
ting Rookpreventie Jeugd, met de website 
 TabakNee.nl: onderzoeksjournalistiek met een 
Geen Stijlachtige tone of voice die de tabaks
industrie en haar lobbyisten ontmaskert en 
 genadeloos op de hak neemt.
De Kanter haalt onvermoeibaar alles uit de kast 
in haar strijd tegen roken: ze maakt actief ge
bruik van social media, is kind aan huis bij radio 
en tvprogramma’s en figureert prominent in de 

geschreven pers. Ze won er tot twee keer toe de 
Vrouw in de Media Award mee.
Haar laatste project is het steunen van long
kankerpatiënte Anne Marie van Veen, die een 
rechtszaak heeft aangespannen tegen de 
 tabaksindustrie. Een grassrootcampagne vanuit 
de website sickofsmoking.nl – afgetrapt bij RTL 
Late Night van Humberto Tan – moet Nederlan
ders mobiliseren om zich achter de rechtszaak 
te scharen. 

Wat drijft je?
‘Onrecht. Ik vind het oneerlijk  om mensen de 
schuld te geven van hun longkanker, terwijl die 
schuld bij de tabaksindustrie thuishoort. Ik ben 
al meer dan 25 jaar longarts en in die kwart 
eeuw heb ik de desastreuze gevolgen van roken 
in hun volle omvang gezien. Tabak is een legaal 
product, maar doodt één op de twee gebruikers, 

Uit de spreekkamer en op de barricaden: 
longarts Wanda de kanter haalt 
commUnicatief alles Uit de kast in haar  
strijd tegen roken en de tabaksindUstrie.  
‘een vriendelijke aanpak werkt niet, 
naming & shaming wel.’

Wanda de Kanter over  
haar strijd tegen een  
dodelijke industrie



18

‘Tabaks
fabrikanTen  

ziTTen overal.  
ze sponsoren  

heT rijksmuseum, 
heT aidsfonds, 
noem maar op’

een kwart vóór het pensioen. Roken veroorzaakt 
bijna negentig procent van de jaarlijks 11.000 
nieuwe longkankerpatiënten en is verantwoor
delijk voor dertig procent van alle kankersterfte.
‘Zelf begon ik met roken toen ik 12 was. Negen 
jaar geleden betrapte mijn dochter me op haar 
veertiende ’s nachts met een sigaret. Ze heeft 
me mentaal alle hoeken van de kamer laten 
zien. Toen ben ik gestopt met roken en ben ik 
me echt in de tabaksindustrie gaan verdiepen. 
Dan schrik je je rot. Die sigaret is door allerlei 
toevoegingen aan de tabak speciaal ontworpen 
om mensen verslaafd te maken. Bovendien is de 
marketing en lobby heel geraffineerd en wijdver
takt, omdat de industrie voortdurend nieuwe 
jonge rokers nodig heeft om de dode rokers te 
vervangen.
‘Als iemand longkanker krijgt, vragen mensen 
altijd: heb je gerookt? In plaats van een troos
tende arm, geven ze je het gevoel dat het je 
eigen schuld is. Ik ben in een TEDxtalk opgetre
den als een longkankerpatiënt die al dood is om 
te laten zien wat dat met je doet. Terwijl het de 
schuld van de tabaksindustrie is.’

Je opponenten wijzen op de vrije  
keuze van mensen om wel of niet te  
beginnen met roken.
‘De meeste mensen beginnen met roken als ze 
puber zijn. Op die leeftijd overzie je de gevolgen 
voor de toekomst helemaal niet. Je wilt alleen 
maar stoer doen. En in vier weken tijd ben je 
verslaafd. Er ís geen sprake van een vrije keuze 
meer bij een verslaving. Niemand heeft het over 
het begrip vrije keuze bij heroïne en cocaïne. 
Niemand wil hard drugs op het schoolplein, 

maar roken vinden we normaal. De industrie 
heeft het begrip vrije keuze gekaapt. Het inper
ken van die vrijheid zou betutteling zijn. Terwijl 
de marketeers van diezelfde tabaksindustrie 
zich specifiek op jongeren richten. Ze zorgen er 
bijvoorbeeld voor dat er in computergames vaak 
gerookt wordt, zelfs Disney heeft contacten met 
tabaksfabrikanten.
‘Wij willen een rookvrije generatie creëren en 
pleiten voor een rookverbod voor kinderen die 
worden geboren na 1 januari 2017. Waarom is 
het betutteling als je kinderen weghoudt bij 
tabak? Wij vinden het juist verwaarlozing als je 
dat niet doet. Een helm en een autogordel zijn 
toch ook verplicht? Als artsen hebben wij be
loofd om niet alleen de gezondheid van individu
ele patiënten, maar ook die van de gezondheid 
van de gemeenschap als geheel te bevorderen. 
Dat staat expliciet in de competenties waaraan 
elke arts zich moet committeren. Roken zorgt 
elk jaar voor 20.000 doden. Van de Nederlan
ders tussen de 20 en 30 jaar rookt 37 procent, 
dat is absurd veel. Daar bind ik de strijd tegen 
aan en daar roep ik ook andere artsen toe op. 
Uit die spreekkamer!’

Welke communicatiestrategie ligt aan die 
strijd ten grondslag?
‘We hebben goed gekeken naar het speelveld. 
Je hebt allereerst de rokers zelf. Ik bash geen 
rokers, ik veracht ze niet. Ik kan als exroker 
morgen ook longkanker krijgen en ik ga mezelf 
daar niet om haten. Ik ben gewoon verslaafd 
geraakt. Dus we komen niet aan de rokers, al 
helpen we ze wel om te stoppen.
‘Dan heb je de tabakslobby. Tabaksfabrikanten 
en hun lobbyisten zitten overal! Ze sponsoren 
het Rijksmuseum, het Aidsfonds, noem maar 
op. Op het Aidsgala zit de directie bij wijze van 
spreken naast de koningin. Ze weten ook allerlei 
bekende en hooggeplaatste personen aan zich 
te binden, die de Eerste en Tweede Kamer beïn
vloeden. Elco Brinkman was ooit minister van 
VWS en werd toch commissaris bij Philip Morris. 
Irene Asscher is dat nog steeds, Corine Wort
mann is bestuursvoorzitter van ABP, dat als 
grootste pensioenfonds ter wereld in de tabaks
industrie zit. Dus het pensioen van alle leraren 
en artsen in universitaire centra, ook een deel 
van het mijne, wordt belegd in een industrie die 
ervoor zorgt dat een op de vier mensen dat 
 pensioen niet eens haalt. Zo onethisch.’
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‘onze minisTer 
van gezondheid 
laaT zich alleen 

informeren  
door lobbyisTen 

en rokers’

Op TabakNee nagelen jullie die mensen  
op een harde en persoonlijke manier aan 
de schandpaal.
‘We vallen mensen niet aan op hun persoon, 
maar op hun functie. Bovendien baseren we ons 
altijd op feiten, maken we alleen gebruik van 
persoonlijke informatie die al openbaar was  
en geven we iedereen de mogelijkheid voor 
verweer.
‘Brinkman was minister van VWS. Hij geeft zelf 
in een boek gezegd: wat vond ik het erg dat ik 
kanker kreeg, wat was ik bang in de MRIscan
ner. Dan vind ik het onbestaanbaar dat je com
missaris wordt bij Philip Morris, het bedrijf dat al 
die mensen in de MRIscanner doet belanden. 
Irene Asscher was hoogleraar Duurzaamheid en 
ze is de moeder van Lodewijk Asscher. Moet je 
dat laatste melden, wordt er dan gevraagd. Maar 
ze zegt zelf in een interview dat ze aan haar 
kinderen heeft gevraagd wat die ervan vonden 
dat ze commissaris van Philip Morris werd. Als 
ze die link zelf legt, dan mogen wij dat ook ge
bruiken om haar aan te spreken.
‘Ons doel is om het mensen op zo’n hoog niveau 
publicitair onmogelijk te maken om nog com
missaris te worden bij dit soort bedrijven. De 
boodschap: dat doe je gewoon niet, commissa
ris worden bij vieze, bijna criminele bedrijven die 
willens en wetens kinderen verslaafd maken.’

Zoeken jullie bewust de grenzen op?
‘Ja. Ons doel is het criminaliseren van de tabaks
industrie en daarbij kiezen we voor de confron
tatie. Dat irriteert sommige mensen, die zeggen: 
die harde aanpak werkt niet, laten we het samen 
oplossen. Maar juist die vríendelijke aanpak van 
de afgelopen jaren heeft niets opgeleverd. Onze 
naming & shamingstrategie doet dat wel. De 
dag nadat de site online was gegaan, had ik 200 
gemiste oproepen toen ik wakker werd.  
De Wereld Draait Door, Nieuwsuur, iedereen 
belde, het was een explosie. Je kunt van alles 
van die toon vinden, maar het zorgt wel voor 
mediaaandacht.
‘Soms schrijft een van ons, de journalisten van 
TabakNee, onze secretaris of ikzelf, iets wat te 
fel is. Daar spreken we elkaar dan op aan. Je 
moet geen rel schoppen om de rel. Maar een 
rellerige toon werkt op zich wel. Bovendien zijn 
de journalisten onafhankelijk, ze bepalen zelf 
wat en hoe ze schrijven.’

De journalisten worden betaald. Hoe ver-
houdt zich dat met onafhankelijke journa-
listiek?
‘De site wordt gefinancierd met giften, zoals een 
donatie van KWF Kankerbestrijding. Dat geld 
gebruiken we onder meer om onze journalisten 
te betalen om onderzoek te doen naar de ta
baksindustrie en daarover te schrijven. Dat doen 

ze weliswaar in opdracht van ons, maar ze zijn 
wel redactioneel onafhankelijk. Dat hebben we 
ook in onze statuten vastgelegd. De site is be
doeld als een soort nieuwsportal. We hopen dat 
de pers de resultaten van al dat spitwerk oppikt.’

Met longkankerpatiënte Anne Marie 
van Veen heeft jullie strijd nu ook een 
boegbeeld. Iemand die zelf ziek is, kan 
de boodschap vast nog effectiever 
vertellen dan een arts.
‘Dat is inderdaad sterker. We hebben wel eens 
eerder longkankerpatiënten in beeld gebracht. 
In een televisieserie van negen portretten door 
Frans Bromet, die wij gefinancierd hadden. We 
hebben toen heel veel moeite moeten doen om 
die negen mensen te vinden. Mensen praten 
niet makkelijk over een onderwerp dat is omge
ven door schuld en schaamte, het is een taboe.
Anne Marie benaderde ons zelf met de vraag of 
we haar wilden steunen. Ze wil de tabaksindus
trie een proces aandoen, omdat ze wil voorko
men dat haar eigen en andere kinderen ooit 
gaan roken. Wij hebben toen geholpen met het 
bouwen van een website, met een tweeledig 
doel. Allereerst om ervoor te zorgen dat mensen 
die Anne Marie willen steunen elkaar kunnen 
vinden. Dat zijn er inmiddels dertienduizend. 
Daarnaast roept de site andere mensen die ziek 
zijn geworden door roken op om zich mede in te 
schrijven voor de strafrechtszaak. Hoe meer 
inschrijvingen, hoe lastiger het Openbaar Minis
terie nog om die groep heen kan.
‘Sickofsmoking.nl is dus een grassrootcampag
ne om de zaak van onderaf in beweging te 
 krijgen, door zoveel mogelijk mensen te mobili
seren. Daar hebben we geld voor uitgetrokken. 
We hebben natuurlijk niet de miljoenen die een 
miljardair uit Californië heeft geïnvesteerd in een 
grassrootcampagne voor de verhoging van de 
accijns op tabak. Dus onze campagne is een 
beetje houtjetouwtje, maar eigenlijk hoort een 
grassroot dat ook te zijn. We proberen met de 
middelen die we hebben het maximale eruit  
te halen.
‘Dat is al aardig gelukt, zeker na het optreden bij 
RTL Late Night. Maar dat moet nog veel meer 
worden. We hebben nu te maken met de zomer
stop van populaire programma als DWDD.  
Dat maakt het lastiger. Nieuwsuur is er nog wel, 

‘er zijn partijen die me proberen te pakken’
Wanda de Kanter maakt ook veel vijanden met 
haar kruistocht tegen de rooklobby. Ze ontvangt 
soms haatmail en wordt aangevallen in haar rol 
van arts: 
‘Op social media verschijnen soms reacties die 
mijn professionaliteit als arts in twijfel te trekken of 
om me zwart te maken. Als je die mensen natrekt, 
blijken ze soms maar één volger te hebben. Het 
zijn nepaccounts. Dat roept soms het vermoeden 
op dat de tabaksindustrie erachter zit. Maar als je 
dat hardop zegt, heb je morgen weer honderd 
reacties tegen je.
‘Op mijn Facebookpagina werd ook een oproep 
gedaan om mij te pakken. Na zo’n oproep ben ik 
soms bang dat een partij mystery patients zal 
inzetten om me te kunnen betrappen op 
medische missers en me zo in diskrediet te 
brengen.
‘De kritiek raakt me diep. Ik heb mijn hele leven al 
arts willen worden, daar ligt mijn hart. Ik vind het 
wreed dat er mensen zijn die mijn professionaliteit 
en integriteit als arts ter discussie stellen, alleen 
omdat ik wil voorkomen dat mensen ziek worden 
en dood gaan aan roken. Het maakt je ook 
kwetsbaar. Maar je kunt niet meer terug en dat wil 
ik ook niet. Daarvoor is het onrecht dat ik aan de 
kaak wil stellen te groot.’
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maar daarvoor moet je actualiteit kunnen  
bieden en het duurt nog even voor de rechts
zaak gaat lopen.’

Je richt je pijlen ook op de politiek.
‘Ja, minister Schippers van VWS heeft de afgelo
pen jaren niets gedaan aan rookpreventie en 
juist allerlei maatregelen teruggedraaid. Wij 
pleiten al jaren voor bewezen effectieve maatre
gelen als een accijnsverhoging en het inperken 
van het aantal verkooppunten. Je kunt op elke 
straathoek, bij elke supermarkt en benzinepomp 
sigaretten kopen. Geen wonder dat elk kind van 
negen jaar oud in Nederland drie merken kan 
noemen, ook al is tabaksreclame verboden.
‘We hebben in Nederland ook geen plain packa-
ging. Terwijl in het buitenland is gebleken dat het 
effectief is als jongeren zich niet meer kunnen 
profileren met een merk sigaretten, omdat elk 
pakje er hetzelfde uitziet. We hebben hier welis
waar vieze plaatjes van rokerslongen op pakjes 
sigaretten, maar alleen omdat dat nu eenmaal 
moet van Europa. Het enige wat de regering 
heeft gedaan, is het verhogen van de leeftijd 
waarop tabak aan jongeren verkocht mag wor
den van 16 naar 18 jaar. Maar die maatregel 
werkt niet, omdat het niet goed gehandhaafd 
wordt. Met mystery guests is aangetoond dat 
kinderen op zeventig procent van de distributie
punten de sigaretten gewoon meekrijgen.’

Wat vind je van de NIX-campagne: niet 
roken, niet drinken onder de achttien jaar?
‘De NIXcampagne is samen met de tabaks
industrie bedacht. Maar hij werkt averechts:  
het NIXlogo legt de koppeling met roken. Het 
heeft juist een signaalfunctie: hier verkopen ze 
sigaretten. Dat averechtse effect is al eerder 
opgetreden in Amerika en nu zie je het ook hier 
gebeuren. De tabaksindustrie wist dat natuurlijk, 
die heeft niet voor niets meegewerkt.
‘In Engeland heb je een fantastische antirook
campagne: DontBeThe1. Die laat geen zwarte 
longen zien, want dat schrikt mensen af en dan 
sluiten ze zich af voor de boodschap. Nee, die 
Engelse campagne laat een klein jongetje zien 
dat zich alleen moet aankleden, omdat zijn 
 moeder ziek is. Een kind dat alleen achterblijft, 
dat raakt mensen echt. Een succesvolle anti
rookcampagne moet dus emotioneel  
hard hitting zijn.
‘In Nederland maken we alleen omtrekkende 
bewegingen. Terwijl een rapport heeft aange
toond dat we in Nederland de minste kennis 
hebben over de langetermijngevolgen van roken. 
Dat komt doordat wij een minister van gezond
heid hebben die niet praat over de desastreuze 
gevolgen van roken en zich alleen laat informe
ren door lobbyisten en door rokers, die bang zijn 
dat hun verslaving wordt ingedamd.’

Heb je een boodschap voor  
communicatieprofessionals die  
voor de tabaksindustrie werken?
‘School je om, zoek een andere baan en accep
teer dat je wat minder geld verdient.  Denk eens 
na: waar ben je eigenlijk mee bezig? De meeste 
mensen laten op hun werk hun moreel thuis. 
Joris Luyendijk heeft dat in zijn boek over de 
bankensector zo mooi beschreven. De bestuur
ders die miljoenen verdienen met het leiden van 
tabaksbedrijven en de aandeelhouders die erin 
blijven beleggen zijn immoreel. Maar de uitvoer
ders van het beleid zijn eerder amoreel: ze den
ken te weinig na over waar ze dagelijks mee 
bezig zijn. Dat geldt ook voor communicatiepro
fessionals. Realiseer je dat jouw bedrijf een 
product verkoopt dat zes miljoen mensen in de 
wereld doodmaakt, terwijl jij probeert om dat 
product zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dus 
ga iets anders doen.
‘Wij hebben bij TabakNee trouwens geen geld 
om een communicatieadviseur te betalen. Onze 
communicatie is gebaseerd op intuïtie en au
thenticiteit, longpatiënten die ons scherp hou
den en een goed netwerk dat ons gevraagd on 
ongevraagd van advies dient. Ik ben altijd op 
zoek naar manieren om de boodschap nog 
succesvoller over het voetlicht te brengen. Dus 
ik doe graag een oproep aan communicatiepro
fessionals: nog tips?’

Hoe belangrijk was het 
feit dat Johan Cruijff 
longkanker kreeg voor 
de strijd tegen roken?
Wanda de Kanter: ‘We 
hadden Johan destijds 
al geïnterviewd voor ons 
boek. Ik was een groot 
fan van hem. Toen 
bekend werd dat Johan 
longkanker had, werden 
we gek gebeld door de 
media met de vraag of 
we daar commentaar op 
wilden leveren. We 
hebben toen met elkaar 
besloten om er niet op 
in te gaan. Johan was 
niet onze patiënt en als 
hij dat wel was geweest, 
hadden we er sowieso 
niets over kunnen 
zeggen. Bovendien 
wisten we niets over het 

stadium van zijn ziekte. 
Ik heb uiteindelijk alleen 
iets op persoonlijke titel 
gezegd bij een 
tvprogramma, omdat ik 
Johan bewonderde. En 
ik heb het aangegrepen 
om nog maar eens te 
zeggen dat je van roken 
longkanker krijgt. Als 
een icoon als Johan 
Cruijff longkanker krijgt, 
helpt dat om het dichter 
bij de mensen te 
krijgen, ja. En het helpt 
ook bij het doorbreken 
van het grote taboe 
eromheen.’
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Hoe El Salvador 
hielp een taboe  
te doorbreken


