
edereen weet dat het roken van sigaretten 
en longkanker onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. In sigarettenrook zit een 

mix van duizenden stoffen. Van in elk geval 
vijftien is bewezen dat ze kankerverwekkend 
zijn. Roken is in 90% van de gevallen de 
oorzaak van longkanker. Dat is derde meest 
voorkomende kanker in Nederland. Jaarlijks 
overlijden er in Nederland ruim 8.000 
mensen aan. Het is een van de dodelijkste 
kankers. 

In de negentiende eeuw was longkanker nog 
een grote zeldzaamheid. In 1888 promo-
veerde de arts Franz Josef Schlereth aan de 
universiteit van Kiel op het onderwerp. Long-
kanker was zo zeldzaam dat het beschrijven 
van slechts twee gevallen voldoende was 
voor de doctorstitel. Dat komt nu niet meer 
door de ‘leescommissie’ heen.

Onwelkome boodschap
Na de eerste wereldoorlog begon het patho-
logen op te vallen dat zij steeds meer geval-
len van longkanker vonden bij hun secties. 
In het ziekenhuis van Chemnitz werkte Fritz 
Lickint als Oberarzt van de afdeling interne 
geneeskunde. Hij merkte dat zijn kanker-
patiënten opvallend vaak rokers waren. Hij 
schreef hier in 1929 een artikel over. De 
toon was gezet, de voor de tabaksfabrikan-
ten onwelkome boodschap uitgesproken. 
Lickint stond daarna bekend als de grootste 

vijand van de tabaksfabrikanten. Hij heeft 
veel aandacht aan de relatie tussen roken 
en ziekte gegeven. Als eerbetoon is er in 
Erfurt nog altijd het Fritz-Lickint-Institut für 
Nikotinforschung und Raucherentwöhnung.

Dossiers
Een doorwrochte epidemiologische studie 
naar de relatie tussen roken en longkanker 
werd in 1938 geschreven door auteur Franz 
Hermann Müller uit het universiteitszieken-
huis van Keulen. Hij onderzocht 82 mannen 
en veertien vrouwen die waren overleden 
aan longkanker. Net als Lickint had Müller in 
de gaten dat juist rokers longkanker kregen. 
Hij besloot de medische dossiers van de 
overleden patiënten naar rookgedrag te 
raadplegen, ondervroeg nog levende patiën-
ten en schreef alle nabestaanden aan.

Hij stelde vier vragen: 1. Was de overledene 
een roker? En zo ja, hoeveel rookte hij?  
2. Heeft de overledene in het verleden 
gerookt en heeft hij dit opgegeven? Zo 

ja, hoe lang? 3. Heeft de overledene in 
het verleden meer gerookt dan vlak voor 
zijn ziekte? 4. Heeft de overledene in zijn 
beroep blootgestaan aan rook, teer, stof, 
gassen en dergelijke? Hij vond dat 29% van 
de longkankerpatiënten ‘extreme Raucher’ 
waren geweest, 21% ‘sehr starke Raucher’, 
15% ‘starke Raucher’, 31% ‘mässige Raucher’ 
en 3% ‘Nichtraucher’.

Diep inhaleren
Zijn eindconclusie was helder: het roken van 
sigaretten en longkanker waren onlosmake-
lijk met elkaar verbonden. Zijn aanbeveling: 
“In het bijzonder rokers die de gewoonte 
hebben om de rook diep te inhaleren, 
waardoor kankerverwekkende stoffen diep 
in de longen komen, zeker bij mensen die uit 
kankerbelaste families komen, moeten het 
roken opgeven”. Er is in zeventig jaar niet 
veel veranderd. Nog steeds zal dit advies 
van Müller aan rokers gegeven worden. 

Bijzonder in het artikel van Lickint uit 1929 
is de opmerking over passief meeroken. Ook 
hiermee waarschuwen we rokers nog steeds: 
laat uw kinderen niet meeroken! 

Roken is dodelijk staat op het sigaretten-
pakje. We weten het al vanaf begin 1900. De 
mooie epidemiologische studies van Lickint 
en Müller lieten dat in de jaren dertig van de 
vorige eeuw al zien. 
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