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Dertig procent van alle kankersterfte komt door roken. En ook voor de behandeling van kanker is
roken slecht. Toch is deze kennis nog onvoldoende doorgedrongen bij medisch oncologen, stelt
longarts dr. Wanda de Kanter, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam.
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Sick of Smoking
In september 2016 doet advocate Benedicte Ficq namens Anne Marie van Veen, longkankerpatiënte en
moeder van vier kinderen, aangifte tegen de tabaksindustrie. Reden: het opzettelijk en met voorbedachten rade
benadelen van de gezondheid van kinderen, door een product met opzet zo verslavend mogelijk te maken.
Van Veen roept zoveel mogelijk mensen op zich als strijder aan te melden en vraagt degenen die net zoals
zijzelf ziek zijn geworden door roken, eveneens aangifte te doen.
De Kanter heeft zich aangesloten bij deze beweging tegen de tabaks-industrie. “De belangrijkste reden is om
de schuld te leggen daar waar die hoort, zodat het stigma van de longkankerpatiënt afneemt. Daarbij kan de
kans op kanker in de toekomst met 30% afnemen als er geen tabak meer verkocht wordt.”
De Kanter roept medisch oncologen op zich hierbij aan te sluiten. “Zij zien de gevolgen van het rookgedrag van
patiënten. De stem van medisch oncologen zal daarom zwaar wegen.”
Voor meer informatie raadpleeg: www.sickofsmoking.nl

