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SUMMARY 

 

Smoking has been the most important cause of death and disease throughout the 

world for many years. Even though the overall prevalence of cigarette smoking has 

decreased, in many European countries between 20% and 30% of the population is 

still a smoker. What is especially worrying, is that while smoking rates among the 

higher SES groups (i.e. higher educated and higher income groups) were steadily 

going down, this was much less so for the lower SES groups. Therefore, smoking is 

increasingly becoming a burden on the health and life expectancy of lower SES 

groups. 

 

Following the emergence of evidence that smoking causes lung cancer, many 

governments have started taking action to prevent children from taking up smoking, 

and to encourage adults to quit smoking. Since the late 1990s, the number of policies 

and interventions implemented to decrease smoking has greatly increased. Many 

countries now at least have bans on smoking in public places, large health warning 

labels on tobacco packaging, and smoking cessation programs. But there are still 

large differences between European countries in the number and type of policies 

that are in place. 

 

For many of these policies, it has been shown that they can be effective in reducing 

the smoking prevalence in the total population. However, there is very little evidence 

for any of them that they can reduce inequalities between low and high SES groups. 

Moreover, many findings cannot be generalized to the national or even European 

level, as they are based on small or unrepresentative samples, or as they were 

performed in a controlled environment. Other factors that limit the applicability of 

some existing studies is the lack of international comparability because of different 

methods used, and the rapidly changing reality which might make older findings 

quickly obsolete. 

 

The aim was to address these gaps in the current knowledge by providing evidence 

on how to reduce inequalities, based on evaluations of recent natural experiments in 

tobacco control policy across Europe. More specifically, the objective was to 

evaluate for a number of tobacco control policies whether they have increased 

smoking cessation rates in general, and in particular those of lower SES groups. This 

general objective was then divided into a number of more specific research 

objectives:  
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 To describe recent developments in tobacco control policies in Europe and 

underlying patterns [Part I]. 

 To describe recent trends in socio-economic inequalities in smoking cessation 

and cessation-related behaviour across Europe [Part II]. 

 To evaluate associations between specific tobacco control policy measures and 

precursors of smoking cessation [Part III]. 

 To evaluate associations between a comprehensive set of tobacco control 

policies and socio-economic inequalities in smoking cessation [Part IV]. 

 To describe in more detail the causal mechanisms through which a specific 

tobacco control policy, i.e. an increase in taxes, can affect smoking cessation 

[Part V]. 

 

Part I of this thesis focuses on recent developments in tobacco control policies in 

Europe from the late 1990s to the early 2010s. In Chapter 2, we studied the 

development of tobacco control policies over time in Europe. We found some 

general trends, and we identified three components that describe the way policies 

have developed together. Component 1 (tobacco price and cessation support) did 

not improve much over time, but did vary strongly between countries. Component 

2 (advertising bans in print media, cinemas and outdoors) saw high scores from the 

early 2000s, except for two laggards (Germany and Greece). Component 3 (smoking 

bans in public places, health warning labels, and point of sale advertising and display 

bans) saw strong and consistent progress throughout Europe. 

 

In Chapter 3, we looked specifically at the political environment that could explain 

differences in policy. We found that the political environment was not consistently 

associated with changes in tobacco control over the period 1996-2010. However, 

during the late 1990s, countries with left wing governments saw stronger 

improvements in tobacco control than other countries. The effectiveness of 

governments in applying their policies was important as well, but only in the early 

2000s, when many new policies were being introduced. After 2005, the importance 

of national politics seemed to decline further, possibly being replaced by the growing 

importance of international politics.  

 

Part II was aimed at describing patterns and trends in socio-economic inequalities 

in smoking behaviour in Europe. In Chapter 4, we assessed trends in inequalities in 

smoking cessation in Europe. We found increases in smoking cessation and small 

inequalities by SES from 1987 to 1995. In contrast, from 2002 to 2012, we found a 

widening in inequalities, as smoking cessation only increased among the high SES 
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group. Inequalities by education and by occupation were mostly similar. Moreover, 

we found considerable between-country differences, with strong inequalities in 

Scandinavia and the British Isles, and small or insignificant inequalities in Italy, 

Portugal and Spain. 

 

In Chapter 5, we studied the use of e-cigarettes (ENDS) and sociodemographic 

factors associated with its use. We found that the use of ENDS in Europe was still 

very rare in 2012, with the overall prevalence of having ever used ENDS being just 

7.2%. In addition, ENDS were mostly used just by those who were also smoking 

regular cigarettes. However, the use of ENDS was relatively high among some 

groups, namely teenagers, young adults, and the higher educated. Using ENDS 

specifically to quit smoking accounted for less than 10% of all users. This too, was 

most common in young adults and students.  

 

Part III focuses on a novel approach, studying trends in online searching for 

smoking cessation-related information, using Google Trends data. In Chapter 6, we 

used this approach to evaluate the effect of a smoking ban in bars and restaurants 

and the reimbursement of pharmaceutical cessation support. The smoking ban 

caused an increase of 41% in information searching, lasting up to 4 weeks. The 

reimbursement of pharmaceutical cessation support in 2011 was associated with an 

increase of 22%, lasting up to 1 year after implementation. The reintroduction of 

reimbursement in 2013 also led to an increase of 21%, but lasting only up to 32 

weeks. 

 

In Chapter 7, we used the same approach with Google Trends data to study the 

effects of the introduction of pictorial health warnings in six European countries. 

We found no consistent evidence that the introduction of pictorial health warnings 

(PHW) led to significant increases in online information searching for smoking 

cessation. There was only one significant increase in search volume, in the UK, two 

to three months after implementation, but it was a small increase (3%). In general, 

it seems the effects PHW must be found in other areas than smoking cessation and 

searching for related information.   

 

Part IV was where we studied the association between tobacco control policy and 

socio-economic inequalities in smoking cessation. In Chapter 8, we studied such 

associations, using data from 1988 up to 2011 in the Netherlands. We found no 

associations between tobacco control policy and smoking cessation during the 

period of weak, partial tobacco control policies from 1988 to 2000. However, from 
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2001 to 2011, we found that the stronger, comprehensive policies were significantly 

associated with higher cessation rates. Moreover, this association was similar across 

all SES groups, although possibly the effect is visible among high SES groups one 

year before it becomes apparent among low SES groups. 

 

In Chapter 9, we similarly studied associations between tobacco control policy 

scores and smoking cessation, but here we used data from all 27 EU countries from 

2006 to 2012. We found higher tobacco control policy scores were significantly 

associated with higher quit rates among the high SES groups only. Moreover, in the 

middle and high SES groups, higher tobacco control policy scores were also 

associated with a lower amount of cigarettes smoked per day. We found no 

significant associations among the low SES groups. When we studies the individual 

policy domains, we found five out of the six were associated with smoking cessation 

in the high SES group only, while again we found no significant associations for the 

low SES group. 

 

Part V of thesis aimed at shedding more light on the mechanisms underlying policy 

effects. Specifically, in Chapter 10, we set out to describe mechanisms through 

which increases in the tax/price of tobacco may trigger people to quit smoking or 

to cut down on the number of cigarettes smoked. Despite extensive systematic 

literature review, only a small number of useful studies was identified that contained 

evidence on such mechanisms. We found some supporting evidence for three 

mechanisms: changing balance between the cost and utility of tobacco, 

reinforcement of societal anti-smoking norms, and stronger substitution effect (i.e. 

tobacco competes with essential consumption goods). The cost/utility balance 

seemed to be the main mechanism among the high SES groups, while the 

substitution effect is more likely to influence behaviour of the low SES group. 

 

Chapter 11, the general discussion, summarises the findings of each individual 

chapter, and reflects on methodological issues encountered in various chapters of 

this thesis. Lastly, it also provides an overarching discussion of the main findings, 

and it formulates implications for tobacco control policy and recommendations for 

future research.  

 

Using country comparisons and time trend studies in this thesis has proven very 

useful and appropriate for evaluating real world policies. This was made possible by 

the use of data from large scale repeated (inter)national surveys. However, these data 

also have some limitations, such as not providing enough detail to fully study the 
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complexities of smoking cessation. The realist review method used for Chapter 10 

did provide some insight in the process, but was limited by the low number of 

studies that contained evidence on mechanisms. 

 

The main conclusion is that the studied tobacco control policies seem to have made 

a strong contribution to increases in smoking cessation rates throughout Europe 

over the past decades. However, they have not been able to achieve the same effect 

among low SES groups, compared to high SES groups, and may thus have 

contributed to a widening of inequalities. This lack of strong policy effects among 

the low SES groups might be explained in part by: a prevailing pro-smoking norm 

within this group, the low reach of policies among low SES smokers, and a generally 

lower quit success rate among lower SES smokers. 

 

Based on the work in this thesis, I recommend future research on this topic to use 

a multidisciplinary approach, to put together the individual pieces of the puzzle that 

is tobacco control. The field is currently dominated by quantitative research, which 

could be supported and enriched by qualitative or mixed methods approaches. I also 

argue that future research should more often seek to utilize existing data sources. 

These data often have a lot more potential beyond what already has been studied 

with it, moreover in this way, much more knowledge can be gained at low cost. 

Additionally, the widespread use of internet and social media already provide us with 

many new sources of data. The possibilities to use these new data sources in tobacco 

control research are likely to keep growing, and deserve to be encouraged. 

 

Our main policy recommendation is twofold. Firstly, it is important that decreasing 

inequalities should be clearly stated as the goal of the policy, if only because 

otherwise the effectiveness of the policy is likely to remain limited. Secondly, current 

policy types, such as smoking cessation services and media campaigns, could be 

made more effective by using a targeted approach, focused on low SES groups. On 

a more general level, most countries still fall way short of the policy requirements 

and recommendations of the FCTC. Therefore, full implementation of the FCTC 

can still lead to significant reduction in smoking levels across Europe. But in the 

end, targeting low SES groups and implementing the FCTC may not be enough to 

fully win the fight against smoking. Ultimately, we may need radical policy solutions 

like banning the production and sale of tobacco products, in order to achieve a 

tobacco-free future for all. 
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SAMENVATTING 

 

Roken is al vele jaren overal ter wereld een van de belangrijkste oorzaken van ziekte 

en sterfte. Zelfs nu het roken in Europa steeds minder zichtbaar geworden is, roken 

in veel Europese landen nog steeds drie van de tien mensen. Het is vooral zorgelijk 

dat het aantal rokers bij hoogopgeleiden bij laagopgeleiden minder sterk daalt dan 

bij hoger opgeleiden. Daardoor komt, relatief gezien, een steeds groter deel van de 

gezondheidsschade van roken terecht bij de laagopgeleiden. 

 

Sinds is aangetoond dat roken longkanker veroorzaakt, zijn er in bijna alle landen 

maatregelen genomen om tabaksgebruik te ontmoedigen. Hiermee wil men 

voorkomen dat kinderen beginnen met roken en ervoor zorgen dat volwassenen 

gemakkelijker kunnen stoppen met roken. Vooral vanaf de jaren ’90 zijn er veel 

nieuwe maatregelen en interventies ingevoerd om roken tegen te gaan. Veel landen 

hebben nu ten minste een rookverbod in openbare ruimtes, grote waarschuwingen 

op sigarettenpakjes, en voorzieningen om mensen te helpen bij het stoppen met 

roken. Maar er zijn nog steeds grote verschillen tussen Europese landen in het aantal 

maatregelen en het soort maatregelen dat is ingevoerd. 

 

Voor veel van deze maatregelen is aangetoond dat ze effectief zijn in het 

verminderen van roken in de algemene bevolking. Er is echter maar heel weinig 

bewijs dat ze ook effectief kunnen zijn in het verkleinen van de verschillen tussen 

hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Verder zijn veel onderzoeken gedaan met kleine 

of niet vergelijkbare groepen, waardoor de resultaten niet toepasbaar zijn op de 

gehele bevolking. Sommige andere onderzoeken zijn van beperkte waarde vanwege 

een slechte vergelijkbaarheid tussen landen (de toegepaste methodes verschillen te 

zeer van elkaar) of omdat de resultaten inmiddels verouderd zijn in het licht van de 

snel veranderende zorg en samenleving. 

 

Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in hoe de verschillen 

tussen hoog- en laagopgeleiden verkleind kunnen worden. Hiervoor heb ik recente 

data gebruikt uit heel Europa om het effect van de maatregelen uit het verleden te 

onderzoeken en zo de beperkingen in de huidige kennis aan te vullen. Specifieker 

gezegd was het doel om voor een aantal recente tabaksbeleidsmaatregelen te 

onderzoeken of het stoppen met roken bevorderd hebben, waarbij de focus is gelegd 

op de laagopgeleiden. Dit bredere doel kan verdeeld worden in vijf aparte 

onderzoeksdoelen: 
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 Het beschrijven van recente veranderingen in tabaksbeleid in Europa [Deel I]. 

 Het beschrijven van recente verschillen tussen hoog en laagopgeleiden in 

stoppen met roken in Europa [Deel II]. 

 Het onderzoeken van het effect van tabaksbeleidsmaatregelen op stappen die 

voorafgaan aan stoppen met roken [Deel III]. 

 Het onderzoeken van effecten van tabaksbeleidsmaatregelen op verschillen 

tussen hoog en laagopgeleiden in stoppen met roken in Europa [Deel IV]. 

 Het onderzoeken op welke manier tabaksbeleid, in het bijzonder prijsbeleid, kan 

leiden tot stoppen met roken [Deel V]. 

 

Deel I van dit proefschrift gaat over recente ontwikkelingen in tabaksbeleid in 

Europa. In Hoofdstuk 2 bestudeerden we de verandering van tabaksbeleid over de 

tijd in Europa. We vonden een aantal algemene patronen en drie componenten die 

beschrijven hoe de maatregelen zich samen ontwikkeld hebben. Component 1 (prijs 

van tabak en hulp bij stoppen met roken) is nauwelijks verbeterd door de tijd, maar 

verschilde sterk tussen landen. Component 2 (verbod op tabaksreclame in kranten, 

tijdschriften en bioscopen en buitenreclame) was al vanaf 2000 goed op orde, 

behalve in Duitsland en Griekenland. Component 3 (rookverbod in openbare 

ruimtes, waarschuwingen op sigarettenpakjes en een verbod op zichtbare 

tabaksproducten en reclame in winkels) heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt 

in heel Europa. 

 

In Hoofdstuk 3 keken we naar de politieke omgeving die verschillen in beleid zou 

kunnen verklaren. We vonden dat de politieke factoren in het algemeen geen 

consistente invloed hadden op veranderingen in tabaksbeleid in de periode 1996-

2010. Wel zagen we tijdens de late jaren ’90 de sterkste verbeteringen in tabaksbeleid 

in landen met een linkse regering. De effectiviteit van de overheid in het uitvoeren 

van beleid was wel belangrijk, maar alleen van 2001 tot 2005, toen veel nieuwe 

maatregelen werden ingevoerd. Na 2005 is de rol van de nationale politiek kleiner 

geworden, mogelijk doordat de invloed van de internationale politiek (EU, WHO) 

steeds groter werd. 

 

Deel II had als doel het beschrijven van verschillen tussen hoog en laagopgeleiden 

in rookgedrag in Europa. In Hoofdstuk 4 onderzochten we verschillen in stoppen 

met roken in Europa. We vonden dat er van 1987 tot 1995 steeds meer mensen 

stopten met roken en dat de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden klein 

geworden waren. Voor de periode 2002 tot 2012, vonden we juist dat die verschillen 

steeds groter werden, doordat het aantal mensen dat stopte met roken enkel nog 
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steeg bij hoogopgeleiden. We vonden ook dat verschillen tussen beroepsgroepen 

ongeveer hetzelfde waren als verschillen tussen opleidingsgroepen. Tenslotte 

vonden we grote verschillen tussen landen: de verschillen in stoppen met roken 

tussen hoog- en laagopgeleiden waren groot in Scandinavië en de Britse eilanden en 

klein in Italië, Portugal en Spanje.  

 

In Hoofdstuk 5 hebben we onderzocht hoeveel mensen elektronische sigaretten 

gebruiken en welke factoren het gebruik bepalen. We vonden dat het gebruik van 

elektronische sigaretten weinig voorkwam in 2012; in totaal had 7% procent van de 

bevolking ze ooit gebruikt. De mensen die elektronische sigaretten gebruikten waren 

bijna allemaal mensen die ook gewone sigaretten rookten. We vonden wel dat 

sommige groepen, zoals tieners, jongvolwassenen en hoogopgeleiden, vaker 

elektronische sigaretten gebruikten. Slechts 1 van de 10 gebruikers van elektronische 

sigaretten gaf aan dat ze het gebruikten om te stoppen met roken. Ook hiervoor gold 

dat dit meer voorkwam bij jongeren en hoger opgeleiden. 

 

Deel III concentreerde zich op trends in online zoeken naar informatie over 

stoppen met roken. In Hoofdstuk 6 gebruikten we Google trends data om het effect 

te bestuderen van het rookverbod in de horeca en het vergoeden van medicijnen om 

te stoppen met roken. Na het rookverbod in de horeca groeide het aantal 

zoekopdrachten naar stoppen met roken met 41%; dit effect duurde 4 weken. De 

vergoeding van medicijnen om te stoppen met roken in het basispakket in 2011 

zorgde voor een groei van 22% in het aantal zoekopdrachten; dit effect bleef 

zichtbaar tot ongeveer een jaar na het begin. Toen de vergoeding in 2013 opnieuw 

werd ingevoerd, leidde dit weer tot een groei in het aantal zoekopdrachten van 21%, 

dit keer duurde het effect tot 32 weken. 

 

In Hoofdstuk 7 gebruikten we dezelfde Google Trends data om het effect van 

afschrikwekkende plaatjes op sigarettenpakjes op informatie-zoekgedrag te 

onderzoeken in zes Europese landen. De invoering van de plaatjes op 

sigarettenpakjes heeft in de meeste landen niet geleid tot meer zoeken naar 

informatie over stoppen met roken. Alleen in het Verenigd Koninkrijk groeide het 

aantal zoekopdrachten; twee tot drie maanden na invoering van de wet was er een 

kleine groei van 3%. Het lijkt er dus op dat de impact van de afschrikwekkende 

plaatjes niet direct verwacht kan worden in de effecten op stoppen met roken en het 

daarmee samenhangende zoeken naar informatie, maar wellicht op andere aspecten. 
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In Deel IV bestudeerden we de effecten van tabaksbeleid op verschillen tussen 

hoog- en laagopgeleiden in stoppen met roken. In Hoofdstuk 8 onderzochten we 

deze effecten met Nederlandse data van 1988 tot en met 2011. In een periode van 

relatief zwak tabaksbeleid, van 1988 tot 2000, zagen we geen effecten op stoppen 

met roken. In de periode van 2001 tot 2011, een periode van sterker beleid, zagen 

we wel dat meer beleid leidde tot een toename in stoppen met roken. Dit effect was 

even sterk bij laagopgeleiden als bij hoogopgeleiden. Wel leek het erop dat het een 

jaar langer duurde voordat het effect bij laagopgeleiden optrad. 

 

In Hoofdstuk 9 bestudeerden we het effect van tabaksbeleid op stoppen met roken, 

maar dit keer met data uit alle 27 EU landen van 2006 tot 2012. We vonden dat meer 

tabaksbeleid leidde tot een toename in stoppen met roken, maar alleen bij 

hoogopgeleiden. Ook zagen we in de middelhoog- en hoogopgeleiden dat meer 

tabaksbeleid samenhing met een afname van het aantal sigaretten dat men per dag 

rookte. Hetzelfde patroon, wel een effect bij hoog- en niet bij laag opgeleiden, 

vonden wij ook in de analyse van aparte soorten beleid. 

 

Deel V van dit proefschrift had als doel duidelijk te maken hoe tabaksbeleid bij 

individuele mensen kan leiden tot verandering in gedrag. In Hoofdstuk 10 hebben 

we beschreven hoe een verhoging van de prijs van sigaretten kan leiden tot stoppen 

of minderen met roken. Ondanks een grondig en systematisch literatuuronderzoek 

hebben we maar een klein aantal onderzoeken gevonden dat betrouwbare informatie 

bevatte over hoe het effect ontstaat. We vonden desondanks steun voor drie 

verschillende manieren waarop een prijsstijging kan leiden tot stoppen met roken: 

een verandering in de balans tussen de kosten en voordelen van roken, versterken 

van een sociale norm tegen roken, en een sterker vervangingseffect (uitgaven aan 

tabak verdringen noodzakelijke uitgaven). Het afwegen van kosten en voordelen lijkt 

het belangrijkst te zijn voor hoogopgeleiden, en het vervangingseffect lijkt vooral te 

werken voor mensen met een laag inkomen. 

 

Hoofdstuk 11, de algemene discussie, geeft een korte terugblik op resultaten van elk 

hoofdstuk, en een bespreking van sterke en zwakke punten van de gebruikte 

onderzoeksmethodes in dit proefschrift. Daarnaast geeft het ook een algemene 

discussie van de belangrijkste bevindingen en geeft het aan welke adviezen voor 

beleid en toekomstig onderzoek hier uit volgen. 

 

Het gebruiken van landenvergelijkingen en trendstudies in dit proefschrift was erg 

nuttig en geschikt om beleidsmaatregelen te onderzoeken zoals ze daadwerkelijk zijn 
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ingevoerd. Dit was mogelijk door gebruik te maken van data uit grootschalige 

herhaalde (inter)nationale vragenlijsten. Een nadeel hiervan is dat we slechts een 

beperkt aantal aspecten van het complexe proces van stoppen met roken konden 

onderzoeken. De methode die we in Hoofdstuk 10 gebruikten, de realist review, geeft 

meer inzicht in die complexiteit. Dit werd echter wel beperkt door het geringe aantal 

onderzoeken dat relevante informatie bevatte. 

 

De belangrijkste conclusie is dat de bestudeerde beleidsmaatregelen er voor hebben 

gezorgd dat meer mensen zijn gestopt met roken in Europa in de afgelopen dertig 

jaar. Helaas waren deze maatregelen minder effectief bij laagopgeleiden dan bij 

hoogopgeleiden. Daarmee hebben de maatregelen mogelijk zelfs bijgedragen aan een 

vergroting van de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden. Dit zwakkere effect 

bij laagopgeleiden kan deels verklaard worden door: een sociale norm binnen de 

groep die nog positief over roken is, maatregelen die maar moeilijk laagopgeleiden 

bereiken en de lagere kans dat een stoppoging succesvol is bij laagopgeleiden. 

 

Op basis van deze conclusies zou ik aanraden dat in verder onderzoek verschillende 

takken van wetenschap meer samen werken. Met de gecombineerde kennis uit al die 

vakgebieden zouden de puzzelstukjes in elkaar kunnen vallen. Ook pleit ik er voor 

om voor nieuw onderzoek vaker bestaande databronnen te gebruiken. Met deze data 

is vaak nog veel meer mogelijk dan er tot nu toe mee onderzocht is, en daarnaast 

kan het veel geld besparen. Het toenemende gebruik van internet en sociale media 

geeft onderzoekers ook nieuwe bronnen van data. De mogelijkheden om deze te 

gebruiken in tabaksonderzoek zullen blijven groeien en moeten aangemoedigd 

worden.  

 

Mijn belangrijkste advies voor beleid bestaat uit twee delen. Ten eerste is het 

belangrijk om het verkleinen van de verschillen tussen hoog- en laagopgeleiden heel 

duidelijk te benoemen als beleidsdoel, al was het maar omdat anders de effectiviteit 

van het beleid beperkt zal blijven. Ten tweede zullen bestaande maatregelen, zoals 

hulp bij stoppen en informatie in de media, effectiever kunnen worden als ze 

specifiek gericht zijn op laagopgeleiden. In het algemeen is het zo dat veel landen 

nog niet voldoen aan de eisen en adviezen uit het Kaderverdrag inzake 

tabaksontmoediging van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2003. Daarom kan 

het volledig invoeren van alle maatregelen uit dit verdrag nog grote winst op kunnen 

leveren in de meeste Europese landen. Maar uiteindelijk is het richten op 

laagopgeleiden of het volledig invoeren van het verdrag misschien niet genoeg om 

het gevecht tegen roken te winnen. Uiteindelijk zijn voor een volledig tabaksvrije 
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toekomst voor iedereen wellicht meer radicale beleidsmaatregelen nodig, zoals een 

verbod op het produceren en verkopen van tabaksproducten. 

 

 
 


