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Slechts toont (29,9 %)
Onvolledig (13,8 %)
Voltooid (56,3 %)

Directe link (100 %)

1-2 min. (0,5 %)
2-5 min. (51,8 %)
5-10 min. (38,7 %)
10-30 min. (6,6 %)
30-60 min. (1,1 %)
>60 min. (1,4 %)
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Resultaten
Wat is uw leeftijd?

Enkele keuze, Antwoorden 440x, onbeantwoord 2x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

minderjarig

0

0%

tussen de 18 en 25 jaar

9

2,0 %

tussen de 26 en 40 jaar

85

19,3 %

tussen de 41 en 60 jaar

269

61,1 %

60+

77

17,5 %
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Mijn voetnoten: Geen minderjarige mensen, veel poeha over controle op internet, maar uit resultaten blijkt dat er geen minderjarige mensen zijn die dampen.
De grootste groep is 40+, mensen die volwassen genoeg zijn om niet betutteld te worden door overheidsinstellingen.
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Waarom bent u begonnen met elektrisch roken?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Gezondheidsproblemen

57

12,9 %

Nieuwsgierig / proberen

57

12,9 %

Aangeraden via familie of vrienden

35

7,9 %

Om het ''gewone'' roken te minderen /stoppen

327

74,0 %

anders:

38

8,6 %

57 (12,9%)
57 (12,9%)
35 (7,9%)
327 (74,0%)
38 (8,6%)
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Mijn voetnoten: De meeste mensen zijn overgestapt van het roken, omdat ze minder of niet meer willen roken. Redenen: gezondheid of ﬁnancieel. Zelfs op
aanraden van doctoren volgens ons onderzoek.
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Omdat ik het roken niet meer kon betalen
Denk dat het goedkoper is
(2x) Goedkoper
"Noodgedwongen" ivm ziekenhuisopname
Twee jaar geleden
Moet veel reizen voor werk dus ben vaak in een hotel. Eroken kan makkelijk in mijn kamer
Geurtjes
Gewoon roken stinkt. is veel slechter dan dampen, meer lucht in de longen, meer noten in mijn stem
Geld besparing
Prijs vs sigaretten
goedkoper dan tabak roken
minderen / stoppen met waterpijproken
had toch ernstige ademproblemen
Kosten besparing
Geld
advisr arts ziekebhuis
in plaats van
Ik moest gewoon stoppen na 48 jaar roken en copd
omdat ik gestopt bent met gewoon shag te roken dit is veel goedkoper
stinkt niet
Ben sinds een jaar gestopt met roken
Aangeraden door een vriendin omdat gewoon stoppen met roken niet wilde lukken.
Voor alle duidelijkheid, ik rookte 2 corona type Havana type long-filler sigaren per dag
was al een tijd gestopt met roken maar kon het niet missen. Toen maar gaan dampen omdat ik niet meer
Goedkoper dan roken
On he heel te stopped met roken
de zoveelste prijsverhoging van tabak
Rook sigaren en nu tussendoor een e-sigaar in huis.
ik piepte 's nachts heel erg
kosten
Om minder slechte stoffen binnen te krijgen en om minder te hoeven schilderen
ik was al meer dan 1 jaar gestopt en was zo gegroeid, daarom e sigaret
Het word steeds duurder
Om af te vallen, een afleiding van alsmaar eten.
Ik rook een e sigaar om kosten uit te sparen op mijn gewone sigaartjes.
gezondheidszorgen
roken is vies maar de nicotine niet
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Heeft u voor de e-sigaret gewone shag/sigaretten gerookt?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja, meer dan 10 per dag

392

88,7 %

ja, minder dan 10 per dag

35

7,9 %

nee

15

3,4 %

392 (88,7%)
35 (7,9%)
15 (3,4%)
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Mijn voetnoten: De overheid is bang dat de e-sigaret mensen aanspoort tot roken. Uit ons onderzoek blijkt dat slechts een kleine groep begonnen is met de esigaret, (en wie zegt dat ze anders niet de gewone sigaret zouden pakken?) en het grote merendeel al gerookt heeft voor de e-sigaret.

Rookt u naast de e-sigaret ook nog gewone sigaretten?

Enkele keuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja, net zoveel als voor de e-sigaret

11

2,5 %

Ja, maar minder dan 10 per dag

94

21,3 %

Nee

337

76,2 %

11 (2,5%)
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Mijn voetnoten: De meeste mensen hebben hun roken vervangen door dampen. Of zijn drastisch gaan minderen naar onder de 10 sigaretten per dag.
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Hoe lang dampt u al?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Minder dan een jaar

110

24,9 %

Langer dan een jaar

332

75,1 %

110 (24,9%)
332 (75,1%)
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Mijn voetnoten: Het dampen is geen tijdelijke vervanging, of voorbijgaand iets, de meeste mensen dampen al langer dan een jaar.

Zijn er lichamelijke voordelen te merken sinds het gebruik van uw e-sigaret?

Meerkeuze, Antwoorden 437x, onbeantwoord 5x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nee

100

22,9 %

Ja, namelijk...

339

77,6 %

100 (22,9%)
339 (77,6%)
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Mijn voetnoten: Meer dan 90% zegt meer lucht of zuurstof te krijgen, en minder te hoesten. 90% zegt daarnaast nog een betere conditie te bespeuren. Tja...
wat moet je hier nog aan toevoegen?

(10x) Meer lucht
Betere conditie en meer lucht.
Betere reuk en smaak.
minder hoesten; geen stank van sigaretten
minder benauwd
Vitter
Geur en smaak zijn verbeterd, en meer lucht
verbetering conditie, gezonder tandvlees, minder vaak verkouden, minder hoesten, minder keelpijn.
niet meer hoesten s'morgens
Geur en smaak verbeterd, ademhaling, ochtendhoest weg.
Geen astma
vooral een beter reuk- en smaakvermogen
Hoest veel minder. Minder snel buiten adem
(2x) Betere conditie
(6x) minder hoesten
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(6x) minder hoesten
Schonere tanden frissere smaak huis is frisser
Niet meer benauwd, proef beter, zieker beter uit
meer lucht,(had astma,nu geen puffer meer nodig) betere smaak,betere reuk
(2x) betere conditie
Meer lucht tijdens het sporten. Reuk en smaak sterk verbeterd. Hoest niet meer.
fitter, beter proeven
betere conditie, betere huid,
Stoppen
Adem, uithoudingsvermogen, minder hoesten, tandvlees verbetering en nog veel meer
kleding stinken niet zo erg meer, beter ademhalen
(5x) Minder hoesten
(2x) Minder kortademig
Geen rokershoest meer
Fitter, niet meer slijm op hoesten, geen stinkerij meer in huis en in je kleren, enz enz enz
Meer lucht, minder hoesten, minder slijm/rommel in longen
(3x) Meer adem
Alle verbeteringen die de gezondheid kan ondergaan als je stopt met roken
(2x) Meer energie
niet meer hoesten, meer lucht / conditie
niet meer hoesten en krijg veel meer lucht!
Conditie +30%, bij verkoudheid/griep aanzienlijk minder last
Minder hoesten en veel meer lucht.
Energieker, meer lucht, mnder snel buitenadem.
Ik hoest niet meer.
Betere Conditie
Geen zwaar gevoel meer, en geen bruine slijm uithoesten meer. Er zit geen teer in de e-liquid.
veel fitter en in de ochtend totaal geen last van rokers hoest etc.
fitter, meer fisiek aankunnen
Niet meer hoesten en snachts geen piepende ademhaling meer
Meer lucht, minder geroggel, fitter gevoel, geen stinklucht uit en rondom je lijf
Betere ademhaling. Betere fysiek
Niet meer hoesten en fitter
Betere conditie, minder hoesten, meer geur, reuk en smaak, geen nare rooklucht aan mijn vingers, voe
beter ademhaling, huid ziet er gezonder uit, tanden zien er beter uit, fysiek is er op vooruit gegea
hoest niet meer en meer energie
meer uithoudingsvermogen
Niet meer hoesten en kuchen. Heb meer lucht. Ruik en proef beter.
Meer energie meer lucht
Geen gekuch meer
Meer smaak
Fitter, ruik alles veel beter, smaak is extreem goed alleen maar positief alles na stoppen met roken
geen hoest meer
meer long inhoud
minder hoesten en minder piepen
uithoudingsvermogen, sterkere nagels, verbeterde huid, verbeterde reukzin
Veel fitter,niet hoesten,geen gele vingers of tanden,niet stinken.Ik voel me gewoon veel beter
Betere conditie: meer longinhoud, lagere bloeddruk etc. Betere reuk en smaakbeleving nu.
Gezonder, meer energie en geen last van slijm in mijn longen
10
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Gezonder, meer energie en geen last van slijm in mijn longen
meer lucht, reuk en minder moe
Reuk en smaak niet hoesten meer conditie
Niet meer hoesten, geen gele tanden en vingers meer, betere conditie, ...
meer lucht in mijn longen, meer noten in mijn stem bij zingen. voel me totaal beter
Meer lucht en betere conditie
niet meer hoesten, minder snel buitenadem
Meer lucht, smaak, reukvermogen, conditie
niet hoesten , meer energie
verbetering uithoudinsvermogen
Conditie is verbeterd
(6x) meer lucht
Veel minder hoesten, niet meer ziek.
Betere conditie, betere huid, meer zuurstof, betere reuk,...
Ik hoest niet meer
Veel meer lucht jemerkt het het dat de giftige stoffen er niet in zitten
Meer lucht, geen ademhalingsproblemen, meer uithoudingsvermogen
het eten smaakt beter meer smaak ik snurk en ik hoest niet meer
beter ademen ik voel mij gezonder
Niet meer hoesten, betere smaak/geur, betere conditie..
meer lucht gekregen, niet meer piepend de trap op
smaak en reuk verbetering
betere conditie, ademhaling, smaak en reuk verbetering, veel minder hoesten/kuchen, minder verkouden
Minder hoesten, meer lucht
gemakkelijker ademhalen/minder slijm in de luchtwegen
Bijna geen last meer van astma
Schone tanden
Meer lucht / makkelijker ademen
meer lucht minder hoesten
ik stink niet meer naar rook.Geen bruine vingers meer
veel schoner en betere spijsvertering
(2x) meer lucht, minder hoesten
ik hoest niet meer, geef geen bloed meer op bij het hoesten, als ik al een keer een hoestje heb!!!
Longen beter
Is nog voor mij te vroeg om te oordelen
Meer lucht. Niet meer hoesten
Beter conditie geen zware hoestbuien meer beter ademen
Diversen
Betere smaak
niet meer hoesten, veel meer lucht
Smaak voor eten is beter
minder slechte adem
ik heb COPD en met de e-sigaret meer longinhoud!
smaak, reuk, conditie
Meer lucht, minder slijm, harder fietsen en overige sporten
Minder rochelen en hoesten
Meer longcapaciteit, meer energie, hardlopen gaat stukken beter.
longen
Betere conditie,en voel me 10x beter
11
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Betere conditie,en voel me 10x beter
Uithoudingsvermogen beter .minder slijm .minder hoesten .minder snel ziek worden.meer zuurstofgehalte
Minder benauwd, geen slijmvorming, betere huid
Betere reuk, ademhaling, minder hoesten, algemene verbetering fysieke toestand, geen stinkadem meer
Ademcapaciteit, overall fitheid is sterk verbeterd
Veel minder een rokershoest! Meer adem !
meer eetlust, minder vieze smaak in mond, meer energie
Hoest minder
Geen hoesten meer. Beter ademhalen. Meer smaak gekregen en betere reukzin
Voel me veel fitter.
Reuk is veel beter en geen rokershoest meer
Meer lucht en meer smaak
(2x) Fitter
(2x) Minder snel buiten adem
ik hoest niet meer
meer lucht, betere conditie.
meer lucht, verbeterde conditie
Meer lucht bij zware inspanning
Geen kortademigheid meer, betere smaak- en reukvermogen.
Meer lucht, betere reuk,fitter,geen slijm meer ophoesten, betere doorbloeding in de benen, betere al
Meer vitaliteit
geen hoesten meer.
Niet hoesten en rook stank
(2x) Conditie
Je ruikt het niet
Meer lucht, geen hoest meer
hoesten is weg, niet meer zo snel buiten adem
(3x) Geen hoest meer.
meer conditie en niet meer hoesten
Minder hoest/ minderpiepen
(2x) Meer longinhoud
minder last van luchtwegen (hoesten, vrijer ademen)
hoest niet meer
Geen inspanningsastma meer
meer lucht, minder hoesten, meer conditie
meer lucht.
meer lucht maar wat naar paar jaar geen iedee
Niet meer hoesten.
Smaak en geur
minder hoesten, minder sputum
veel meer lucht en conditie
veel veel beter
Meer lucht.
Minder hoesten en minder kortademigheid
ik ben fitter, mijn huid ziet er veel gezonder uit
Meer lucht/conditie, schoner gebit
Trappen lopen gaat beter
meer adem
Meer lucht. Geen stank. Minder geld. Geen gele muren, vingers en tanden.
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Meer lucht. Geen stank. Minder geld. Geen gele muren, vingers en tanden.
Conditie en longinhoud stuk beter geworden
(3x) fitter
longinhoud is veranderd
Lucht
fiiter
meer conditie meer ruiken en dergelijke
meer conditie
Voel mij beter meer lucht
ik heb meer lucht
Minder hoesten en keel schrapen
long inhoud , smaak,
Geen slijmen meer en meer zuurstof
Meer lucht, beter reuk en smaak, algeheel beter voelen.
betere reuk, geen ziekte, langer sex, minder wallen, beter leven dus.
ik hoest niet meer heb veel meer "lucht " Ruik weer goed en alles smaakt beter
Fitter en betere conditie
Smaak , geur , huid, tandvlees, meer energie, meer lucht
(2x) niet meer hoesten
Voel me gewoon gezonder
voel me beter en meer "lucht"
Meer adem, minder verkoudheden, minder ziek of sneller genezen
,eer lucht, minder gehoest
geen hoestbuien meer, meer lucht, betere smaak, geen last meer van korte adem
schoner gebit, meer smaak en minder hoesten
Niet meer hoesten
minder moe, betere conditie
Minder benauwd, minder hoesten, meer conditie
geen taai slijm meer in de keel.
rokershoest verdwenen, 20% meer longinhoud (bewijs tijdens medisch onderzoek), geen "stank" meer
vrijwel onmiddelijk meer zuurstof
geen rokershoest meer.niet meer hijgen na de trap op lopen.
Geen hoest meer, betere smaak, tandarts tevreden, meer lucht, betere conditie en geen stank meer.
meer longinhoud
meer adem.
conditie minder last van luchtwegen
niet meer hoesten of kortademig. In alle opzichten 'gezonder'
fitter, meer adem
ochtend hoes weg
Meer energie, meer lucht
Betere smaak, fitter
Betere conditie, rokershoest volledig verdwenen, betere huidskleur, flinke geldbesparing
als astmatische - bronchitus patient veel en veel minder last en ziek
Mijn medicatie werkt beter
mijn stem is verbeterd
Meer uithoudingvermogen en zuurstof.
geen vol hoord meer en meer uithoudings vermogen
betere longinhoud
Meer conditie meer lucht
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Meer conditie meer lucht
reuk en smaak zijn beter
Ik heb geen piepende ademhaling meer en ben niet meer benauwd. Mijn conditie is flink verbeterd.
minder buitenadem, meer energie, geen slijm meer in mond en keel
Beduidend minder hoesten en geen slijmvorming meer.
Meer lucht, geen 'rokershoestje' meer.
Minder hoesten en fitter
Ademen
Minder geïrriteerde keel.
Voelt beter ... Huid is veeeel beter ... Adem ruikt niet ...
Conditie beter, vrijer ademen
meer uithouding, frisser voelen, meer energie
betere conditie, niet meer hoesten
betere ademhaling
reuk beter
Meer lucht, geen hoesten meer
Renormalization beeline verandas meet Dan verwacht
beter slapen, fitter en mijn gezicht ziet er beter uit (zeggen vrienden)
meer lucht en betere conditie
minder moe, beter slapen, geen pijn aan de longen, geenpijn aan de keel, fitter
geen piepen meer en veel meer lucht
astma klachten zijn behoorlijk verbeterd
meer adem bij inspanningen
minder piepende adem
Ik voel me fitter
Meer lucht, conditieverbetering
mijn vrouw zegt dat ik niet meer stink
Meer lucht, betere conditie
minder hoesten, minder moe
op alle fronten fitter
Geen bronchites meer. Meer weerstand en zelfs me huid geneest sneller na het tattoeeren.
meer lucht, geen hoesten meer, geen slechte adem
alle bekende, betere conditie, smaak
Hoest veel minder, voel me schoner
reuk
meer lucht, niet meer hoesten
Warme voeten door betere doorbloeding. Weinig hoesten nog. Meer longinhoud met ademen.
Conditie verbeterd
actiever ( meer adem )
zelfde als stoppen met roken volgens een vriendin van mij, die is gestopt door de e sigaret
Beter gezondheidsgevoel, geen piepend geluid meer bij ademhaling
Minder hoesten.
minder hoesten, minder benauwd
hoef niet meer aan de puffers voor mijn longen
Minder zenuwachtig, minder gewichtsverlies, minder last van hoesten en slijm in de keel
niet meer/minder hoesten
hoestbuien zijn veel veel minder als ik ziek ben geweest , of s'morgens bij het ontwaken enz........
Gezondere huid
Conditie beter.
14

Enquete EA-Sigaret.nl
Conditie beter.
Betere reuk en smaak. Meer energie en lucht
minder nicotine
vrijwel geen astma meer
meer lucht,meer smaak meer reuk
gezondere kleur, meer conditie
Niet meer hoesten, meer lucht.
Smaak en geur terug, betere conditie en niet meer hoesten
meer lucht,meer smaak,minder hoesten enz.
minder benauwd en longen pruttelen niet meer grotere long inhoud, is gebleken in het AVL
Veel meer conditie
minder hoesten ruik meer meer lucht
Afgevallen
Niet meer dat rokershoestje sochtends na het opstaan
hoesten is gestopt, mijn stem klinkt niet zo zwaar meer, meer lucht.
Veel minder hoesten en meer lucht
verschillende
geen rochelende longen meer, kan weer heel diep ademhalen, hoest s'nachts niet meer.
algehele conditie verbetering, en nog amper verkouden geweest
Wat meer lucht.
meer zuurstof
Meer adem meer smaak fitter
Gedaan met hoesten en meer adem
Conditie is omhoog gegaan. Reuk en smaak is vooruit gegaan. Huid ziet er beter uit.
ik heb meer eetlust
meer adem, je ruikt alles beter (niet altijd prettig), meer eetlust
beter conditie, ik hoest niet meer
Alle voordelen van het stoppen met roken, en niet aangekomen
mijn reuk is verbetert
Geen hoest meer tijdens het slapen
Hoest niet meer.
betere conditie minder benauwd beter ruiken
meer lucht, minder stinken
meer lucht hebben, minder hoesten
alles smaakt beter
Minder kort ademig.
Geen hoest meer
voel mij betet
meer lucht , betere reuk , meer smaak en een betere conditie.
minder moe, iets meer conditie
Meer lucht en eetlust.
niet meer hoesten, meer lucht, inmiddels ook gespot met roken en dampen.
uithoudingsvermogen en niet meer hoesten
Minder fluimen
Meer lucht, minder last van geirriteerde luchtwegen
beter voelen
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Heeft u lichamelijke nadelen ondervonden van het dampen?

Meerkeuze, Antwoorden 441x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nee

385

87,3 %

Ja, namelijk...

56

12,7 %
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Mijn voetnoten: Veel nadelen zijn droge mond of keel, dit komt door de PG, deze stof onttrekt vocht aan uw lichaam. Zaak om zoveel mogelijk te drinken dus.
Ook spierklachten kunnen door uitdroging optreden. Het hoesten is in het begin van het dampen een normaal verschijnsel. In de gewone sigaretten zitten
hoestremmers (ja echt) en in e-liquid zit dat niet.

Meer slijm in keel en meer kuchen
droge mond. Dus veel drinken
keelpijn
droge keel
droge keel (dorst), verstopte neusholtes
Verslavende hobbie rijker
in het begin veel dorst
gevoel van uitdroding dus veel drinken!
Bij begin gebruik ecig te hoge dosis nicotine, te lang door dampen, duizelig, tegen vergiftiging aan
Keelpijn
droge keel,hoesten
Darmproblemen na stoppen met roken
PG vloeistof= hoofdpijn, pijn in mijn keel en misselijkheid. VG= GEEN nadelen
gewichtstoename, ca. 4 kg
Het roken is iets zwaarder op de keel
(3x) gewichtstoename
Aften door een pg allergie.... ik damp nu alleen 100% vg en gaat prima
Aangekomen
in het begin droge mond en hoesten tijdens t dampen
(3x) Droge keel
sinitus is een gevaar, ontsteken van holtes
(2x) droge mond
Soms meer hoesten
Hartkloppingen
Uitdrogings spiersamentrekkingen
Ik reageer allergisch omdat er iets van kleurstof in de vloeistof zit
Allergie voor pg, uitte zich in eczeem in gezicht. Damp nu 100%VG, nu geen last meer.
Bebouwde luchtwegen droeg mond
winderig
Hoesten
Droge mond bij aanvang
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Droge mond bij aanvang
Bij veel dampen, droge mond
Meer hese stem, alsof je voortdurend een kikker in de keel hebt.
Darmprobleem &maag
Allergie aan pg, droge mond, soms jeuk, droge lippen
Hoesten, toen overgestapt naar VG dit ging beter
ik heb gemerkt dat ik van PG op ten duur altijd moest hoesten (tijdens het vapen),
soms droge mond & keel; verwaarloosbaar en opgelost met dropjes
paradontitis
Van een te hoog nicotine gehalte (12 vroeger, 6 nu) ga ik verschrikkelijk hikken.
pijn in de longen, misschien allergisch voor de pg/vg?
dikker geworden
ik moest wel overstappen naar hoger percentage vg liquid, zit nu op 50-50 kreeg anders een te droge
Soms hoesten
stress ivm het juiste product te pakken krijgen hier in holland
Last van tandvlees bloedingen. Maar dat is normaal als je nicotine gaat minderen.
voel mij beter
soms keelpijn bij bepaalde liquids.
wat keelklachten maar dit ligt aan liquit
Vernauwde luchtpijp bij sommige liquids
Slijmen zere keel

Zou u andere mensen in uw omgeving het elektrisch roken aanraden?

Enkele keuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

433

98,0 %

9

2,0 %

Nee
433 (98,0%)
9 (2,0%)
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Bent u begonnen met een tabakssmaak?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

353

79,9 %

Nee

89

20,1 %

353 (79,9%)
89 (20,1%)
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Mijn voetnoten: Hier hadden we ook menthol bij moeten zetten. Excuses voor het ontbreken van dit antwoord.

Dampt u nu nog tabakssmaken?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

158

35,7 %

Nee

168

38,0 %

Ja, maar ook andere smaken

125

28,3 %

158 (35,7%)
168 (38,0%)
125 (28,3%)
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Weet u wat u dampt? Let u op de ingrediënten en PG/VG als u een e-liquid
koopt?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

272

61,5 %

nee

82

18,6 %

soms

81

18,3 %

anders, namelijk...

14

3,2 %

272 (61,5%)
82 (18,6%)
81 (18,3%)
14 (3,2%)
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Mijn voetnoten: Gelukkig letten de meeste mensen wel op wat ze dampen. Al is het natuurlijk lastig om te weten wat je vermijden moet. Er wordt vertrouwd
op de keuze van de webshop, en niet elke webshop is transparant omtrent haar eliquids. Hier moeten we dieper op ingaan, een echt aandachtspunt.

Damp niet meer
Maakt mij totaal niet uit. Als het maar lekker is
Ja, want maak liquids zelf
Ik mix zelf mijn e-liquid. Voornamelijk Inawera basis en smaakstoffen.
Ik maak zelf mijn e-liquid met als base VG.
ik let er wel op, maar weet niet altijd wat ik moet vermijden.
menthol
Ik niet goed op de hoogte op welke ingredienten ik zou moeten letten eerlijk gezegd.
liefst meer dan 80vg/20pg en GEEN ethanol
maak ze zelf
Maak me e-juice zelf. Alleen vg!!!!
gebruik geen e-liquid
ik naar de nicotine sterkste
nee maar ik vind het eigenlijk wel belangrijk
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Denkt u dat e-liquids uit China minder goed zijn dan Europese e-liquids?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

141

31,9 %

Nee

62

14,0 %

Weet niet

230

52,0 %

anders, namelijk...

13

2,9 %

141 (31,9%)
62 (14,0%)
230 (52,0%)
13 (2,9%)
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Mijn voetnoten: Er zijn vooroordelen omtrent de herkomst, soms terecht en soms onterecht, we gaan hier ook dieper op in.

Er zitten overal slechte tussen. Je kan beter gewoon duurdere kwaliteit kopen voor je eigen genot/ge
Geheel afhankelijk van de producent er zijn ook slechte eu en us liquids
Maakt mij totaal niet uit. Als het maar lekker is
Samenstelling veranderde nog wel eens bij DK liquids. Dus Ja
Hangt van producent af
Soms wel. Zie dekang debacle met vervuilde liquid waar zetmeel in zat
Heb ik nooit over nagedacht want die vraag is voor mij overbodig.
Weet ik niet ik damp liquids uit de USA
afhankelijk van het merk.
zijn die chinezen wel te vertrouwen ?
Mogelijk is er in china minder controle op de e liquid ingredienten?
New all tabak die er groot word is 2000x slechter. En al's het word gettest is er nix an De hand
Philip Morris heropent een hal om e-liquids te gaan produceren.
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Op welke nicotine sterkte bent u begonnen?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

0 mg/ml

11

2,5 %

6 mg/ml

51

11,5 %

12 mg/ml

178

40,3 %

18 mg/ml

209

47,3 %

11 (2,5%)
51 (11,5%)
178 (40,3%)
209 (47,3%)
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Heeft u uw nicotinegehalte inmiddels verlaagd?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

277

62,7 %

nee

165

37,3 %

277 (62,7%)
165 (37,3%)
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Bent u van plan om uw nicotinegehalte te verlagen?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

213

48,2 %

nee

120

27,1 %

weet ik niet

112

25,3 %

213 (48,2%)
120 (27,1%)
112 (25,3%)
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Mist u uw gewone sigaret, als u dampt?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

17

3,8 %

nee

317

71,7 %

soms

112

25,3 %

17 (3,8%)
317 (71,7%)
112 (25,3%)
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Bent u van plan om (ook) te stoppen met dampen?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

70

15,8 %

nee

206

46,6 %

weet ik niet

173

39,1 %

70 (15,8%)
206 (46,6%)
173 (39,1%)
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Denkt u dat de e-sigaret schadelijk is?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

10

2,3 %

ja, een beetje minder slecht dan de gewone sigaret

29

6,6 %

ja, veel minder slecht dan de gewone sigaret

329

74,4 %

nee

83

18,8 %

10 (2,3%)
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83 (18,8%)
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Denkt u dat nicotine slecht voor uw gezondheid is?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

245

55,4 %

nee

131

29,6 %

weet niet

70

15,8 %

245 (55,4%)
131 (29,6%)
70 (15,8%)
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Mijn voetnoten: Nicotine is vooral een verslavende stof. En bij teveel is deze stof ook schadelijk maar wanneer is iets teveel? Ook hier gaan we meer aandacht
aan geven.

Wordt u beïnvloed door slechte publiciteit van de e-sigaret in de media?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

12

2,7 %

nee

343

77,6 %

soms

67

15,2 %

anders, namelijk...

32

7,2 %

12 (2,7%)
343 (77,6%)
67 (15,2%)
32 (7,2%)
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Mijn voetnoten: antwoorden spreken voor zich.
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Ben gestopt met dampen
Ik erger er mij groen en geel aan die gesponserde berichtgeving die totaal niet klopt.
Niet beinvloed, wel jammer van de slechte publiciteit doordat ik zelf positieve ervaringen heb.
Als je goed research doet, dan weet je wat wel/niet feiten zijn.
nee, volg het nieuws/ uitkomsten onderzoek kritisch
Beinvloed: nee. Teleurgesteld in de mensheid: ja.
Ik zelf niet, maar ik moet het wel vaak verdedigen tegen onwetenden.
Ja soms wel .denk vooral dat de tabaksindustrie te kampen heeft met verliezen door de innovatie van da
Weet niet meer wat wel of niet waar is/denk eerder dat het een geld belastingdervings kwestie is
Tot nu toe niet echt maar ik hou het wel in de gaten. RIVM, studies en reacties artsen op dampen
Deels. Eerst moest ik me als roker verantwoorden, nu als damper.
Woedend door de "sponsering" ervan, en politiekers die zich laten "misbruiken" (omkopen?)
Ik verwacht in de toekomst onderzoek dat negatieve effecten van het dampen aantoont
door de wetgeving die daaruit voortkomt wel ja...
Op zich nee, maar ik erger me mateloos aan de negatieve berichtgeving en 'gekleurde informatie'
Ik erger me rot aan de ondeskundigheid van de personen die wel de regelgeving denken te kun bepalen.
Ik volg de media niet omdat deze onbetrouwbaar zijn, bovendien inhaleer je sigarendamp niet.
media is toch al ongeloofwaardig
ik word er aardig woedend over omdat ik steeds hetzelfde zie
Het irriteerd me mateloos.
ja, ik word voornamelijk boos
Het maakt me boos dat ze een beter alternatief zo negatief benaderen, belastinggeld op normaal roke
wij zien niet naar de reclame dat zijn verkoopstrukken
Nee, ik word er juist boos om
v raag me weleens af wat de schade kan zijn
De onderzoeken wijzen duidelijk uit dat het minder slecht is dan tabak roken. De overheid loopt zeke
stoor mij er enorm aan, zeker door de zogenaamde wetenschappers die beter zouden moeten weten maar s
Omdat ik een e sigaar rook is dit niet relevant voor mij.
ik vind het moeilijk om er echt achter te komen in hoeverre dampen schadelijk is voor mij en anderen
In het begin wel maar nu ik er meer over weet niet meer.
de een zegt dit de ander dat, ik weet het ook niet meer.
vies politiek spelletje.
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De overheid verbiedt een uitgebreide productbeschrijving, hoe vindt u dit?

Meerkeuze, Antwoorden 441x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

goed

15

3,4 %

niet goed

399

90,5 %

anders, namelijk

32

7,3 %

15 (3,4%)
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32 (7,3%)
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Mijn voetnoten: Zoals al eerder vermeld, de grootste groep is oud en wijs genoeg om zelfstandig te kiezen. En je moet wel weten wat je koopt. We zullen dus
een productomschrijving moeten blijven voeren, en geen aanprijzingen meer doen.
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slaat nergens op.die wetjes en regeltjes.....
Belachelijk!
Afhankelijk van soort. Reclame voor jongeren of niet-rokers 'niet goed', info voor gebruikers wel goe
de overheid verbiedt een handleiding met donts and dos?? beetje jammer dus niet goed
Achterlijk, betuttelend, etc. etc.
Onzin, er gaat zoveel geld om in de tabaksindustrie, ze doen er alles aan de e-sigaret in kwaad dagl
Alles draaid om geld en de onkunde van de overheid. Dit is ook zo'n ridicule beslissing.
De overheid probeert in de toekomst hoge accijns teheffen
belachelijk. slaat nergens op. ze moeten het met rust laten!
(2x) belachelijk
belachelijk en betuttelend!
Ik denk dat ze deels ongelijk hebben maar er een plausibele reden voor hebben.
Ze moeten sigaretten uit de winkels halen. En afblijven van gezonde dampspullen
Beschrijving is fijn, maar ook dampen is ongezond.
Belachelijk en betuttelend.
indien leeftijdsgebonden: OK, andere consumptiegoederen moeten dat ook. Maar jongeren niet verleiden
betuttelig gedoe , ieder heeft het recht om te weten wat ie koopt , net als met voedingswaren .
overdreven
Erg slecht, de regering is waarschijnlijk bang hun melkkoe te verliezen
Ik vind het onbegrijpelijk dat ze voorlichting hoe een product werkt kunnen verbieden.
Buitengewoon slecht!
De overheid is nog onbetrouwbaarder dan de media, het gaat hen om een reden de belasting te verhogen
de overheid heeft veel liever dat je gewoon rookt, meer geld voor ze
de UK studie, dat moeten ze uitgebreid promoten
misschien goed voor de jeugd
Belachelijk. Ze helpen bedrijven die mensen gewone sigaretten willen laten roken!
Heel erg goed!
onzin. dat is bij veel homeopatische medicatie ook zo, regelgeving klopt voor geen meter.
kan me er niet druk om maken, zolang ik maar aan mijn trekken kom ;-)
Onzin, oud en wijs genoeg om zelf bewust te beslissen.
Knap stom; mensen weten nu zo niet wat ze aanschaffen en kunnen hierdoor rommel kopen.
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Als er minder product informatie gegeven mag worden, zal dit uw toekomstige
aankopen beïnvloeden?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Ja

81

18,3 %

nee

332

75,1 %

anders, nanelijk...

35

7,9 %

81 (18,3%)
332 (75,1%)
35 (7,9%)
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Mijn voetnoten: Als antwoorden wordt oa gegeven dat mensen hun info elders vandaan halen, maar elders zal er ook geen beschrijving meer staan op den
duur. Komen we terecht op onze voetnoot bij de vorige vraag.
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dan zoek ik mijn informatie elders.Youtube,buitenland e.d.
Misschien, je wil uiteindelijk weten wat je koopt
Weet ik niet hangt van het product af
nee,ik heb modboxen,tanks en 12 liter base in voorraad,kan jaren vooruit
mogelijk
Misschien
ligt eraan. Product moet wel aan de kwaliteitseisen voldoen.
Ben gestopt
Hoogstens meer - nutteloze - tijd kwijt aan uitzoeken
Weten wat je dampt, waar het vandaan komt is juist iets goeds en dus betrouwbaarder
Ik weet al wat het enige is wat ik damp en zal blijven dampen zolang in nog damp.
Ik weet wat ik nu koop maar extra info bij nieuwe producten zou ik uiterst op prijs stellen
meer opzoeken op het net /youtube
Ik probeer zelf onderzoek te doen naar voor mij belangrijke info voor aanschaf (RTA's dan, vooral)
Product informatie is belangrijk.de consument moet weten wat hij koopt.
Zelf informeer ik mij wel op de "zwarte markt" (inet) maar sigaret rokers zullen worden benadeeld!!!
nee omdat ik t product ken er wordt moeilijker aan dampen begonnen denk ik
geen idee
ik word niet op de hoogte gehouden
goed mogelijk, bij twijfel niet kopen
Dat hangt er van af wat niet meer vermeld mag worden.
Lang leve internet
Ik vertrouw op de keuze van Ea sigaret
je weet niet goed meer wat je koopt
Heb al een vast aantal producten in die gebruik en/of koop. Dat blijf ik doen.
misschien.
Ik informeer mezelf steeds goed voordat ik een product koop. In binnen en buiteland.
ik weet ondertussen genoeg van alles om te weten wat ik koop
Ja zeker omdat ik wel wil weten hoe het smaakt
Ik wil gewoon zoveel mogelijk info hebben goede of slechte. Maak daaruit wel mijn eigen opinie
Goeie webshops kunnen altijd nog informatie via de mail geven en vragen beantwoorden.
Je moet wel weten wat je aanschaft, dus minder info is slechte zaak
Mensen zullen weer meer sigaretten gaan roken, dus meer belastingen voor de staat!!
Ik blijf hetzelfde kopen wat ik nu koop
Nee omdat ik nu inmiddels wel wat kennis heb vergaard.
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We mogen uiteraard niet aan minderjarigen verkopen. Maar via internet is
controle moeilijk. Vindt u dit de taak van de webshop? of van de ouders? of van
de overheid?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

taak van webshop

97

21,9 %

taak van ouders / opvoeders

338

76,5 %

taak van overheid

73

16,5 %

weet niet

25

5,7 %

anders, namelijk

31

7,0 %

97 (21,9%)
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31 (7,0%)
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Mijn voetnoten: Meeste mensen vinden het de taak van de opvoeders, maar met een antwoord zijn we het eens, namelijk dat we allemaal verantwoordelijk
zijn. Ook hier gaan we dieper op in.
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Alles en idereen. De maatschappij dat zijn wij!
Is wel erg moeilijk te controleren voor alle partijen
e id als controle
Overheid, Digid/eID koppeling op sites kostenloos beschikbaar stellen
Moeten ze zelf weten komen er toch wel aan
Webshop moet er zoveel mogelijk aan doen om verkoop aan minderjarigen te voorkomen. Rest is ouders
taak van iedereen
webshop, maar zie hoe cremedevape het doet, wat mij betreft voldoende
Wellicht id verplichting online bij aanmelding eenmalig...
drugs ,wapens al het ellende kan via het internet besteld worden is niks aan te doen mijn inziens
Alle bovenstaande
Eigen verantwoordelijkheid
iedereen moet zijn aandeel doen
moeilijk omdat het niet te controleren is
Beter als sigaretten kopen
Ik denk niet dat dit door wie dan ook te controleren valt
Tabak, alcohol, "medicatie" is ook geen (moeilijke) controle, maar géén verbod!
Overheid bepaalt, webshop geeft leeftijdsgrens aan, ouders/opvoeders controleren
Denk dat alle partijen hierbij alert moeten zijn.
De kans dat minderjarige gaan dampen i.p.v. roken is minimaal.
Of taak van de banken, die weten hoe oud een rekeninghouder is en kunnen betaling blokkeren.
100% de taak van de ouders.die laten Internet toe en kopen de pc/foons ect
van bettutteling is nog nooit iemand beter geworden
eigen verantwoordelijkheid.
is een hopeloze missie
Lijkt me niet te controlleren.
controle is mogelijk, door kopie van ID bewijs. Maar in eerste plaats is het aan de minderjarige zel
geen contole
Zolang webshop naar eer en geweten handelt is het vooral de verantwoording van gebruiker en opvoeder
van niemand het is kinder achtig zo als het gaat
geen van allen

31

Enquete EA-Sigaret.nl

Als er een verplichte ID verzendwijze komt, bent u dan bereid om te identificeren
bij het bestellen?

Meerkeuze, Antwoorden 442x, onbeantwoord 0x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

ja

357

80,8 %

nee

55

12,4 %

anders, namelijk....

42

9,5 %

357 (80,8%)
55 (12,4%)
42 (9,5%)
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Mijn voetnoten: Bij ID plicht willen de meeste mensen zich wel identiﬁceren, maar niet met kopietjes. Aangezien dit ook geen waterdicht systeem is, zal ook
nimmer om kopietjes gevraagd worden. We hopen op een andere oplossing met hulp van de overheid.
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Op een ID-kaart staat informatie waar jullie geen recht op hebben. Maar 18+ wel nodig
Misschien, is namelijk wel fraudegevoelig
Ben gestopt
heeft geen nut diegene kan niet zien of het wel dezelfde persoon is die de ID gaf
Onder geen beding stuur ik mijn legitimatiebewijs toe ivm gevaar identiteitsfraude
Als ik met zekerheid weet dat mijn id informatie per direct verwijdert met betrekking tot id fraude
Ligt eraan in welke vorm en hoe dit technisch gerealiseerd wordt.
maar niet door het sturen van een kopie van id; te gevoelig voor misbruik
ja, maar met tegenzin. bemoeizucht van het rijk!
Ik zal wel moeten
Ligt eraan hoe , geen copie id op internet.
dan ga ik ze gewoon in de winkel kopen
Zal waarschijnlijk enkel in fysieke winkels kopen
ja, mits vernieteging van ID's garant staat, zie cremedevape in UK.
Ben al met dampen gestopt
Misschien elders bestellen
Nee want zo kan er ook misbruik gemaakt worden zo heb je ook geen controle of het minder jarige zijn
Vind niet goed nog meer controle ben volwassen en geen kind
Hangt er van af hoe dat gebeurt
Dat ligt er aan hoe ze dit willen bewerkstelligen
Als het echt niet anders kan doe ik dat wel,maar vind het allemaal erg overdreven. Niet van jullie hoo
zolang bsn niet nodig is zou het kunnen, maar liever niet.
zou niet leuk zijn....maar dan is t niet anders
.
weet ik nog niet.
u heeft mijn gegevens toch
De overheid moet tools aan de webshops leveren waarmee leeftijd gechekt wordt ivm privacygegevens
Ik wil geen copieen van id-bewijzen via internet verstrekken.
weet ik niet
mij te fraudegevoelig, moet ik dan overal inloggen met digi-d of overal een kopie van mn legitimatie
zal wel moeten
Ik deel geen kopie ID
mits op een veilige manier
ja, maar zou het belachelijk vinden als de overheid zo ver gaat.
Zie mijn antwoord op de vorige vraag, betalingstransactie is leeftijd check.
Eenmalig registreren met I'd of rijbewijs oké. Maar aan de deur is zwaar gelul van ze dan
Jawel, eenmalig bij registratie op de website.
geen keuze.... toch?
mits id gegevens goed beschermd worden
zal wel moeten kan niet anders dan toch
wel ID, maar geen kopietjes oid
Ik bestel mijn liquid meestal bij personen die het zelf maken omdat dan helder is wat er in zit.
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zijn er zaken die we niet gevraagd hebben die we wel hadden moeten vragen?

Meerkeuze, Antwoorden 441x, onbeantwoord 1x
Antwoord

Antwoorden

Ratio

Nee

366

83,0 %

ja, namelijk...

77

17,5 %
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Mijn voetnoten: Er zitten inderdaad zaken tussen die we vergeten zijn. Wordt vervolgd...

Is de e-sigaret nu maatschappelijk beter? (wie bewijst dat) Of is het commercieel aantrekkelijk
bewustwording verschil tussen PG en VG
Hoe denken jullie hoe het gefinacieerd word om slechte berichgeving op internet te krijgen?
Vindt u ook dat regeringen ons voorliegen omtrent de schadelijkheid van de E-sigaret?
De hoeveelheid dat een persoon damt per dag
Accijns en Tabakswet. Als dampen geen roken is, hoort het niet in de Tabakswet thuis ;)
Overheid verbood het eerder. Deze verstokte roker was zonder esigaret niet gestopt. Meer aandacht voor
Blijf je dampen als de overheid de prijs van e-liquid en andere zaken flink gaat opschroeven?
Volg de stroom van het geld en je vindt antwoorden....
Een vraag dat duidelijk maakt hoeveel mensen idd helemaal gestopt zijn met roken dankzij e-cig ;)
"Wie, volgens jou, is de (grootste) drijfveer achter de negatieve publiciteit van de E-cig?
Stop de tabakslobby! Gewoon verwerpelijk
Zouden de wetten rond dampen en dampproducten moeten verstrengen of versoepelen? "Versoepelen"
Het geeft een vettige aanslag op de ramen
Op hoeveel nic ik nu damp :) 3 mg en hoeveel maanden ik damp 10 m. dan zie je de nic daling van mensen
Of ik ook al gestopt ben met dampen en roken
als u een liquid op maat kan bestellen, zou u dat doen?
wat vindt u van de bemoeienis van de overheid en idiote wetgeving omtrent e smoking?
Pijprokens komen niet aan de orde.
Of we te vrezen zijn. Over ea-sigaret: dit ben ik opzich wel, vaak worden er fouten met verzenden gem
Niet direct. Sommige vragen had iets meer ruimte voor nuance in kunnen zitten
Of ik al op 0% nicotine zit: ja. Met welke smaak is begonnen ipv tabak: menthol
Wat de omgeving vindt dat je electronisch rookt
Er is niet gesproken over de vele andere stoffen in de gewone sigaret , die niet in de esigaret zitt
Vindt U dat E roken sociaal geaccepteerd wordt?
proeft u of denkt u dat er een verschil is tussen een standaard liqued of een premium liquid/
Huidige nicotine sterkte is 0
Hoe ik denk over het betuttel van de overheid door bepaalde zaken te verbieden, qua inhoud
wat ik ervan vind dat de overheid het de dampers zo moeilijk maakt met al die regels
Is het minder schadelijk
of er allergische reacties zijn op de vloeistoffen. dat is bij mij namelijk wel het geval
jammer vab die 2ml wat heb je daar aaan ik rook 10 ml per dag heb 7 ml tanks
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jammer vab die 2ml wat heb je daar aaan ik rook 10 ml per dag heb 7 ml tanks
het financieel verschil (budget) dampen tov klassiek roken, de juiste apparatuur vinden
ik ben minderjarig, maar ik heb toestemming van mijn ouders. Zij bestellen voor mij
Ik mis tegenwoordig vaak 6 Mg met 0 mg
Nicotine tussen 0 en 6. Ik damp 3
Gebruikt u nu meer of minder nicotine door te dampen naast t roken. Ik gebruik meer ipv minder.
wat vindt u van de houding van de overheid t.a.v de e-sigaret...
Eat vind je van electric roken? Voordelen? Nadelen?
misschien de hoeveelheid die men dampt, en wat men er aan uitgeeft
Hoeveel dampt u per dag, en neemt dit nog af?
hoe lang heeft het geduurd om af te bouwen naar 0 mg nicotine?
Vind je de media objectief over dit onderwerp? (reklame over "nicorette"-spray, pleisters & kauwgom)
naar welk nicotine gehalte ben je gedaald: 3mg
of het roken nog trekt na het overgaan op dampen.
ben je Belg?
Als ik id moet geven, ga ik niet meer online kopen
hoe groot zijn uw wolken??? kan je trukjes?? ben jij verantwoordelijk voor de ochtendmist?
ik damp nu zonder nicotine en die vraag mis ik
mech mod of box mod, dripper of clearomizer, favoriete smaken, etc...
Hoelang dampt u al? En hoeveel sigaretten p/d rookte u voordat u begon met dampen. (Ik ben daar n...
Aan het begin een aanvink-lijst met producten. E-sigaren/pijp rokers inhaleren niet.
of ik meer ben gaan dampen. .ik ben begonnen met 0 nicotine en inmiddels heb ik 11 en ik vind het z
Denkt u dat kinderen die gaan e-smoken daarna overstappen op echte sigaretten?
hoeveel bespaart vapen je per maand? Mijn vrouw en ik zaten op 5 pakjes per dag....
of de verkoop van sigaretten verboden zou moeten worden, want dat moet het beslist wel
dampt u meer dan u vroeger rookte.
Wat men vindt van het gelijktrekken van dampen met tabak (accijns)
over meer voorlichting aan rokers
Wat vind u van de nieuwe regels? Hoeveel mensen om u heen heeft u aan het dampen gekregen?
Valt Detab en 0% nicotine ook onder de nieuwe wet?
Miste de vraag hoeveel mg nicotine ik nu damp. (geminderd van 18 naar 6)
over de E sigaar
Bent u van mening dat e-dampen onder de tabakswet moet vallen? (nee, dus)
prijs waarde en wat je per jaar bespaart
De voordelen voor je interieur, behang en geur van de kleding, geen brandgevaar.
hoeveel nicotine ik nu gebruik.
Zou er beter voorlichting moeten zijn wat betreft e-sigaretten
Buiten de lichamelijke voor en nadelen .... Het is heel prettig dat je niet naar tabaksrook stinkt.
kan zo niks bedenken,
Wat vindt U van de anti-damp hetze? (Ik vind het ongegronde onzin).
hoe zit het met blowen enz
Hoeveel nicotine in ondertussen gebruik. Ik ben namelijk van 19mg naar 3mg gegaan
of je al gestopt ben met roken.
bent u een eigen liquid maker of koop je enkel voor gemaakte liquids
Iets over de prijs ...
Ik ben begonnen met 12mg, maar damp inmiddels op 18mg (betere throatkick; komt meer overeen met siga
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Instellen de enquete
Vragen per pagina

Eén

Laat meerdere indieningen toe?

Laat terug op eerdere vragen?

Vraagnummers weergeven?

Willekeurige vraag volgorde?

Toon voortgangsbalk?

Notificaties ontvangen per e-mail?

Wachtwoordbeveiliging?

IP restrictie?
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Laatste antwoord
Enquete EA-Sigaret.nl
Geachte Heer / Mevrouw,
Dank u voor het willen meewerken aan dit onderzoek. Door het invullen van deze 5 minuten durende enquête proberen we een beter inzicht te krijgen in
de dampers, en de redenen van mensen om over te stappen naar het elektrische roken, en de voor- of nadelen die u mogelijk ondervindt. En natuurlijk
zijn we benieuwd of de media invloed uitoefent op uw elektrische roken.
Alle vragen worden anoniem ingevuld, en de resultaten zullen we bekend maken na het verzamelen van deze gegevens.

Wat is uw leeftijd?
minderjarig
tussen de 18 en 25 jaar
tussen de 26 en 40 jaar
tussen de 41 en 60 jaar
60+

Waarom bent u begonnen met elektrisch roken?
Gezondheidsproblemen
Nieuwsgierig / proberen
Aangeraden via familie of vrienden
Om het ''gewone'' roken te minderen /stoppen
anders:

Heeft u voor de e-sigaret gewone shag/sigaretten gerookt?
Ja, meer dan 10 per dag
ja, minder dan 10 per dag
nee

Rookt u naast de e-sigaret ook nog gewone sigaretten?
Ja, net zoveel als voor de e-sigaret
Ja, maar minder dan 10 per dag
Nee
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Hoe lang dampt u al?
Minder dan een jaar
Langer dan een jaar

Zijn er lichamelijke voordelen te merken sinds het gebruik van uw e-sigaret?
Nee
Ja, namelijk...

Heeft u lichamelijke nadelen ondervonden van het dampen?
Nee
Ja, namelijk...

Zou u andere mensen in uw omgeving het elektrisch roken aanraden?
Ja
Nee

Bent u begonnen met een tabakssmaak?
Ja
Nee

Dampt u nu nog tabakssmaken?
Ja
Nee
Ja, maar ook andere smaken

Weet u wat u dampt? Let u op de ingrediënten en PG/VG als u een e-liquid koopt?
ja
nee
soms
anders, namelijk...

Denkt u dat e-liquids uit China minder goed zijn dan Europese e-liquids?
Ja
Nee
Weet niet
anders, namelijk...
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Op welke nicotine sterkte bent u begonnen?
0 mg/ml
6 mg/ml
12 mg/ml
18 mg/ml

Heeft u uw nicotinegehalte inmiddels verlaagd?
ja
nee

Bent u van plan om uw nicotinegehalte te verlagen?
ja
nee
weet ik niet

Mist u uw gewone sigaret, als u dampt?
ja
nee
soms

Bent u van plan om (ook) te stoppen met dampen?
ja
nee
weet ik niet

Denkt u dat de e-sigaret schadelijk is?
ja
ja, een beetje minder slecht dan de gewone sigaret
ja, veel minder slecht dan de gewone sigaret
nee

Denkt u dat nicotine slecht voor uw gezondheid is?
ja
nee
weet niet
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Wordt u beïnvloed door slechte publiciteit van de e-sigaret in de media?
ja
nee
soms
anders, namelijk...

De overheid verbiedt een uitgebreide productbeschrijving, hoe vindt u dit?
goed
niet goed
anders, namelijk

Als er minder product informatie gegeven mag worden, zal dit uw toekomstige aankopen
beïnvloeden?
Ja
nee
anders, nanelijk...

We mogen uiteraard niet aan minderjarigen verkopen. Maar via internet is controle moeilijk. Vindt
u dit de taak van de webshop? of van de ouders? of van de overheid?
taak van webshop
taak van ouders / opvoeders
taak van overheid
weet niet
anders, namelijk

Als er een verplichte ID verzendwijze komt, bent u dan bereid om te identificeren bij het
bestellen?
ja
nee
anders, namelijk....

zijn er zaken die we niet gevraagd hebben die we wel hadden moeten vragen?
Nee
ja, namelijk...
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