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Summary



 

Smoking leads to numerous illnesses and premature deaths and Europe has 
one of the highest proportions of deaths attributable to tobacco compared 
to the rest of the world. In most high income countries the burden of smoking 
and its related illness is considerably higher in those of low socioeconomic 
status (SES). Tobacco control efforts have up to now not reduced these 
inequalities, as the gap in smoking prevalence between low and high SES 
groups has widened over time. In order to identify tobacco control policies 
that have the potential to decrease socioeconomic inequalities in smoking, 
we need a better understanding of the magnitude and causes of smoking 
inequalities and more knowledge on the impact of current tobacco control 
policies on smoking inequalities.

The overall aim of this thesis was to assess socioeconomic inequalities in 
smoking in Europe and the effects of tobacco control policies on smoking 
and smoking inequalities. 
Two specific aims were addressed:

1. To quantify socioeconomic inequalities in smoking and assess the 
contribution of a few specific mechanisms through which socioeconomic 
status might affect smoking initiation.

2. To evaluate the impact of tobacco control policies on smoking rates in 
national populations and their impact on socioeconomic inequalities in 
smoking.

Part I consisted of chapters 2 to 6 and was focussed on describing and 
understanding socioeconomic inequalities in smoking. Chapter 2 described 
inequalities in adolescent smoking according to family and adolescent SES 
indicators in six European countries. The adolescents’ academic performance 
was strongly associated with smoking, such that adolescents with poor 
academic performance were more likely to be smokers. Family indicators of 
SES were not, or only weakly associated with smoking.

Chapter 3 described area inequalities in smoking initiation, current 
smoking and smoking cessation in urban areas of the Netherlands. In 
more highly educated and in younger adults area deprivation was related 
to smoking initiation, independent of individual SES. Area inequalities 
in current smoking and smoking cessation were explained by individual 
characteristics.

Chapter 4 identified possible socioeconomic differences in the use of anti-
smoking parenting strategies in a subpopulation of the Netherlands. No 
consistent socioeconomic differences in the use of parenting strategies 
were found and hence there was no support for the hypothesis that anti-
smoking parenting strategies contribute to socioeconomic inequalities in 

262



Summary

adolescent smoking. 

Chapter 5 described individual and contextual determinants of perceived 
peer smoking prevalence among adolescents in six European countries. 
Determinants of a higher perceived prevalence score were female gender, 
ever smoking, having friends who smoke, low academic performance, low 
parental educational level, and higher actual prevalence of smoking in the 
school. Determinants of perceived smoking prevalence were very similar in 
different SES groups.

Chapter 6 aimed at investigating to what extent educational inequalities 
in adolescent smoking in the Netherlands were explained by differences 
in self-control and cognitive functioning. Self-control and cognitive 
functioning, especially cognitive ability, substantially weakened the 
association between education and smoking, but inequalities remained 
significant and substantial. Self-control and cognitive functioning explain 
some, but not all, inequalities in adolescent smoking.

Part II consisted of chapters 7 to 11 and was focussed on evaluating the 
impact of tobacco control policies on socioeconomic inequalities in 
smoking. Chapter 7 evaluated the effect of a package of tobacco control 
policies introduced in the Netherlands in 2003 on adolescent smoking and 
smoking inequalities. The policy package included bans on tobacco sales 
to minors, advertising and sponsoring and tobacco sales in government 
institutions. Smoking prevalence rates decreased among adolescents of 
both higher and lower educational levels. However, the policy package 
was more effective among adolescents in higher educational tracks, and 
inequalities in adolescent smoking increased.

Chapter 8 examined the association between tobacco control policies 
measured at the national level on the Tobacco Control Scale and adolescent 
smoking in 13 European countries. Countries with stronger tobacco control 
policies tended to have lower smoking rates, in both high and low SES 
adolescents. There were no significant socioeconomic inequalities in the 
effect of tobacco control policies on adolescent smoking.

Chapter 9 examined the association between school smoking policies and 
smoking behaviour among 14 to 17 year old adolescents in six European 
countries and assessed educational inequalities in these associations. The 
results suggest that school smoking policies may not have a direct effect 
on daily smoking but may reduce smoking on the school premises. No clear 
evidence was found to support that effects of school policies would differ 
by educational level. 
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Chapter 10 assessed the medium-term effects of the partial tobacco point 
of sale display ban, introduced on 6 April 2012, on smoking in the general 
population in England. The display ban did not lead to an immediate 
decline in smoking, but was followed by a decline in the trend of smoking 
prevalence that could not be accounted for by seasonal factors, e-cigarette 
use or price changes. This effect was demonstrated in respondents in 
manual occupations, but not in those in non-manual occupations. There 
was no effect found on cigarette consumption levels.

Chapter 11 evaluated the effects of laws prohibiting the sales of tobacco 
to minors below the age of 18 on adolescent smoking and perceived 
obtainability of cigarettes in 19 European countries. Youth access laws made 
the obtainment of cigarettes more difficult, to an equal extent among youth 
of lower as well as higher socioeconomic status. However, it did not lead to 
lower adolescent smoking rates within four years.

So far, most tobacco control policies have been effective in reducing 
smoking rates but not in reducing socioeconomic inequalities in smoking. 
An unresolved issue in tobacco control is how to reach larger reductions 
in smoking in low socioeconomic groups, and thus reduce socioeconomic 
inequalities in smoking. In order to inform policy makers on future equity-
oriented policies, we need a better understanding of why adolescents 
of lower socioeconomic strata more often initiate smoking, and how 
tobacco control policies can take into account the mechanisms underlying 
socioeconomic inequalities in smoking.

Socioeconomic inequalities in adolescent smoking are most prominent 
according to the adolescent’s own academic performance, and less 
prominent according to family socioeconomic indicators. Marginalisation 
of poorly performing adolescents potentially leads to rebellion, stress 
and a lack of future orientation. Smoking may be a logical response to 
marginalisation due to societal stigmatisation of smokers. Moreover, 
predisposing factors that are more prevalent in adolescents from lower 
socioeconomic backgrounds, such as lower cognitive ability and self-
directedness, and more short-term time-preferences, may cause them to be 
more likely to perform poorly in school as well as initiate smoking. Whether 
these mechanisms indeed translate into Inequalities in smoking also 
depends on the opportunities for adolescents to initiate smoking, which 
relates to the availability and affordability of tobacco.

Taking into account these mechanisms, we expect that, in order to reduce 
socioeconomic inequalities in smoking, tobacco control and school policies 
would have to 1. reduce the opportunities of adolescents to obtain tobacco, 
2. provide individual support in schools to students who perform more 
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poorly, and 3. de-normalise tobacco in such ways that smoking is not 
stigmatised or becoming a symbol of rebelliousness. Further research on 
how tobacco control policies can achieve larger effects on smoking in lower 
socioeconomic groups is imperative to develop policies for a tobacco-free 
generation.
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Samenvatting



 

Roken is de oorzaak van vele ziekten en een belangrijke risicofactor van 
vroegtijdige sterfte. Vergeleken met de rest van de wereld kent Europa 
een zeer hoog aandeel tabaksgerelateerde sterfte. Roken en aan roken 
gerelateerde ziekten komen in de meeste hoge-inkomenslanden veel 
meer voor in groepen met een lage sociaaleconomische status (SES) dan 
in hoge SES-groepen. Tot op heden is tabaksbeleid er niet in geslaagd om 
verschillen tussen SES-groepen te verkleinen, aangezien de kloof tussen 
hoge en lage SES in de loop van de tijd is gegroeid. Om tabaksbeleid te 
kunnen ontwikkelen dat de potentie heeft om deze kloof te verkleinen is een 
beter begrip nodig van de omvang en de oorzaken van sociaaleconomische 
verschillen in roken. Bovendien is meer kennis nodig over de effecten van 
het huidige tabaksbeleid op sociaaleconomische verschillen in roken.

Het doel van dit proefschrift was,om sociaaleconomische verschillen in 
roken in Europa in kaart te brengen en om de effecten van tabaksbeleid 
op rookgedrag en sociaaleconomische verschillen in roken te onderzoeken.
Twee specifieke doelen werden onderscheiden:

1. Het kwantificeren van sociaaleconomische verschillen in roken 
en de bijdrage van enkele specifieke mechanismen waardoor 
sociaaleconomische status met roken samenhangt.

2. Het evalueren van de effecten van tabaksbeleid op roken en 
sociaaleconomische verschillen in roken in nationale populaties.

Deel I bestond uit de hoofdstukken 2 t/m 6 en richtte zich op het 
beschrijven en begrijpen van sociaaleconomische verschillen in roken. 
Hoofdstuk 2 beschreef verschillen in roken onder jongeren in zes Europese 
landen, gemeten naar SES-indicatoren van de familie en de adolescent. 
De schoolprestaties van jongeren waren sterk geassocieerd met roken: 
jongeren met slechte schoolprestaties hadden meer kans om te roken dan 
jongeren met goede schoolprestaties. Familie-indicatoren waren niet of 
nauwelijks met roken geassocieerd.

Hoofdstuk 3 beschreef verschillen in beginnen met roken, rookprevalentie, 
en stoppen met roken tussen wijken in Nederland. In jongvolwassenen en 
volwassenen met een hoog opleidingsniveau waren tekenen van achterstand 
in de wijk geassocieerd met beginnen met roken. Dit was onafhankelijk van 
individuele SES. Buurtverschillen in rookprevalentie en stoppen met roken 
lieten zich verklaren door individuele kenmerken.

Hoofdstuk 4 beschreef mogelijke SES-verschillen in het gebruik van rook-
specifieke opvoedstrategieën in een subpopulatie van Nederland. Er was 
geen consistent verschil in het gebruik van opvoedstrategieën tussen hoge 
en lage SES-groepen. Het onderzoek biedt daarom geen bewijs voor de 
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hypothese dat SES-verschillen in opvoeding SES-verschillen in roken onder 
jongeren kunnen verklaren. 

Hoofdstuk 5 beschreef individuele en contextuele determinanten van 
de waargenomen rookprevalentie onder leeftijdsgenoten bij jongeren 
in zes Europese landen. Determinanten van een hogere waargenomen 
prevalentie waren vrouwelijk geslacht, nooit gerookt hebben, vrienden 
hebben die roken, zwakke schoolprestaties, laag opgeleide ouders, en een 
hogere werkelijke rookprevalentie op school. Determinanten waren sterk 
vergelijkbaar tussen hoge en lage SES-groepen.

Hoofdstuk 6 onderzocht de bijdrage van zelfbeheersing en cognitieve 
functies aan opleidingsverschillen in roken onder Nederlandse jongeren. 
Zelfbeheersing en cognitieve functie, met name intelligentie, zwakten de 
relatie tussen opleiding en roken af, maar verschillen bleven substantieel 
en significant. Zelfbeheersing en intelligentie verklaren een deel van 
verschillen in roken tussen de opleidingsniveaus, maar niet alle.

Deel II bestond uit de hoofdstukken 7 t/m 11 en richtte zich op het evalueren 
van de effecten van tabaksbeleid op sociaaleconomische verschillen in 
roken. Hoofdstuk 7 evalueerde het effect van een pakket aan tabaksbeleid 
dat in 2003 in Nederland geïmplementeerd werd. Het pakket bestond o.a. 
uit verboden op tabaksverkoop onder de 16 jaar, reclame en sponsoring, 
en verkoop in overheidsgebouwen. Rookprevalenties daalden aanzienlijk, 
onder jongeren met zowel een hoge als lage SES. De daling was echter 
sterker onder jongeren die een hogere opleiding volgden en verschillen 
tussen SES-groepen namen toe.

Hoofdstuk 8 onderzocht het  verband tussen nationaal tabaksbeleid, 
zoals gemeten in de Tobacco Control Scale en roken onder jongeren in 
13 Europese landen. Landen met een sterker tabaksbeleid hadden lagere 
rookprevalenties, zowel onder hoge als lage SES-jongeren. Tabaksbeleid 
had geen significant verschillend effect op jongeren uit hoge en lage SES-
groepen.

Hoofdstuk 9 onderzocht het verband tussen rookbeleid op school 
en rookgedrag onder jongeren in zes Europese landen. De resultaten 
suggereren dat schoolbeleid geen direct effect op roken heeft, maar dat 
het wel het aantal rokers op het schoolplein kan doen afnemen. Er was geen 
bewijs voor een differentieel effect naar opleidingsniveau.

Hoofdstuk 10 evalueerde de middellangetermijneffecten van het 
gedeeltelijke verbod om sigarettenpakjes uit te stallen (i.e. display ban). Deze 
display ban is op 6 april 2012 geïntroduceerd in Engeland. De display ban 
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heeft niet geleid tot een directe afname in de rookprevalentie in de algemene 
bevolking, maar wel tot een sterkere daling in de trend na 6 april 2012. 
Deze sterkere daling kon niet worden verklaard door seizoensinvloeden, het 
gebruik van elektronische sigaretten of prijsveranderingen. Het effect werd 
significant aangetoond in respondenten met een laag beroepsniveau, maar 
niet in respondenten met een hoog beroepsniveau. Er werd geen effect 
gevonden op het aantal gerookte sigaretten per dag.

Hoofdstuk 11 evalueerde het effect van een leeftijdsverhoging voor de 
verkoop van tabak naar 18 jaar. Het onderzoek besloeg 19 Europese landen 
en onderzocht effecten op roken en verkrijgbaarheid van sigaretten. De 
leeftijdsgrensverhoging maakte het moeilijker om aan sigaretten te komen, 
en dit werd gevonden in jongeren van zowel hoge als lage SES-groepen. De 
verminderde verkrijgbaarheid heeft echter niet binnen vier jaar geresulteerd 
in een daling van de rookprevalentie.

Tot dusver is tabaksbeleid over het algemeen effectief in het reduceren 
van de rookprevalentie, maar niet in het reduceren van verschillen in 
roken tussen sociaaleconomische groepen. Een onopgelost vraagstuk in 
de bestrijding van tabak is hoe roken kan worden tegengegaan in groepen 
met een lage sociaaleconomische status en hoe dus sociaaleconomische 
verschillen in roken kunnen worden verkleind. Om toekomstig beleid vanuit 
een gelijkheidsperspectief te ontwikkelen is een beter begrip nodig van 
waarom adolescenten van lage sociaaleconomische strata vaker beginnen 
met roken en hoe tabaksbeleid rekening kan houden met mechanismen die 
ten grondslag liggen aan sociaaleconomische verschillen in roken.

Sociaaleconomische verschillen in roken onder jongeren zijn het meest 
prominent wanneer gemeten naar de schoolprestaties van de jongeren zelf 
en minder prominent naar de sociaaleconomische kenmerken van het gezin. 
Marginalisatie van adolescenten met slechte schoolprestaties kan leiden tot 
rebellie, stress en een verminderde oriëntatie op de toekomst. Roken zou een 
logische respons kunnen zijn op marginalisatie vanwege de stigmatisering 
van roken in de samenleving. Bovendien zouden eerder predisponerende 
factoren die vaker voorkomen bij jongeren van een lage sociaaleconomische 
achtergrond, zoals een zwakkere intelligentie en zelfsturing, en een voorkeur 
voor kortetermijnbelangen, mogelijk veroorzaken dat deze groep slechter 
presteert op school en eerder begint met roken. Of deze mechanismen 
inderdaad leiden tot sociaaleconomische verschillen in roken is mede 
afhankelijk van de mogelijkheid die adolescenten hebben om te beginnen 
met roken, via de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van tabak.

Als we deze mechanismen in acht nemen verwachten wij dat 
sociaaleconomische verschillen in roken verkleind kunnen worden door in 
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tabaks- en schoolbeleid om 1. de mogelijkheden om tabak te verkrijgen 
te verkleinen, 2. individuele steun te bieden op scholen aan leerlingen 
die minder goed presteren, en 3. roken te denormaliseren, zonder rokers 
daarbij te stigmatiseren of tot een symbool van rebellie te maken. 
Vervolgonderzoek naar de vraag hoe tabaksbeleid grotere effecten onder 
lage sociaaleconomische groepen kan bewerkstelligen is noodzakelijk om 
toekomstig beleid te ontwikkelen voor een rookvrije generatie.
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