Is het hart van een roker
GROTER of KLEINER als
gevolg van roken?

Wat betekent PASSIEF
ROKEN ?
A
B
C

Welke stof in
sigarettenrook maakt je
verslaafd aan tabak?

De sportprestaties van
een roker zijn:
A
B
C

Wat is juist?
A
B
C

alle rokers krijgen longkanker
roken verhoogt de kans op
longkanker
de meeste rokers sterven aan
longkanker

Napoleon
Columbus
Julius Caesar

Vanaf welke leeftijd mag
je tabak kopen?

beter dan van een niet-roker
even goed als van een niet-roker
minder goed dan van een niet-roker

Uit welk werelddeel is
tabak afkomstig?
A
B
C

Amerika
Azië
Afrika

Door roken gaat je
bloeddruk:

Wie bracht de
tabaksplant naar Europa?
A
B
C

een trekje doen aan de sigaret van
iemand anders
roken zonder inhaleren
rook inademen van iemand die in je
buurt rookt

A
B
C

stijgen
dalen
even hoog blijven

Welke 3 giftige stoffen
zitten in sigarettenrook?

C

C

A

A

Nicotine, teer en
koolstofmonoxide (CO)

groter

nicotine

B

B

16 jaar

Van welke stof krijgt een
roker gele tanden?

Noem 2 soorten
nicotinevervangende
middelen.

Komt longkanker meer
voor bij mannen of bij
vrouwen?

Baby’s van rokende
moeders:
A
B
C

Waarom begonnen
Indianen tabak te roken?
A
B
C

A
B
C

om vrede te vieren
om hun overwinning in oorlog te
vieren
om hun honger niet te voelen

worden meestal te vroeg geboren
worden meestal op tijd geboren
worden meestal te laat geboren

Welke stof uit
sigarettenrook neemt in
je bloed de plaats van
zuurstof in?

Geef 3 voorbeelden van
plaatsen waar je NIET
meer mag roken.

Noem 3 merken van
sigaretten op.

Tabak wordt gemaakt
van een:

Hoe kan je aan iemand
zien dat hij/zij een roker
is ook al is hij/zij op dat
moment niet aan het
roken?

boom
struik
kruidachtige plant

teer
Pleisters – kauwgom –
zuigtabletten - inhaler

mannen
A

C
Koolstofmonoxide
= CO

Belga – Marlboro – bastos –
L & M – armada – gauloise –
camel – kent – stuyvesant –
michel…

Gele vingers – gele tanden –
stinkende adem rokershoest

Restaurant – café – school –
station – bibliotheek – trein
– bus – vliegtuig – stadhuis
– postkantoor – jeugdlokaal
- ….

Wat zegt de
waarschuwing op
een pakje sigaretten in
verband met de huid?

Hoeveel sigaretten
zitten er meestal in een
pakje ?

Waarom is het roken
van light sigaretten
toch niet gezonder
dan gewone sigaretten
roken?

Wat is de gemiddelde
prijs van een gewoon
pakje sigaretten
ongeveer?

Welke stof in
sigarettenrook zorgt
ervoor dat een roker
sneller buiten adem is?

Welke invloed heeft roken
op je hartslag?

Welke stof maakt
rokerslongen
bruin-zwart?

Voor welke soort dood
waarschuwt de slogan op
een pakje sigaretten?
A
B
C

Hebben sigaren ook een
filter?
A
B
C

nooit
soms
altijd

onverwachte snelle dood
langzame pijnlijke dood
langzame verstikkingsdood

Uit welk land
komen de dure
HAVANA sigaren?

B

Roken veroudert
de huid

B

Versnelt de hartslag

B

De roker gaat harder
trekken en meer
sigaretten roken om
evenveel nicotine
te krijgen

Koolstofmonoxide
= CO

teer

A
Cuba

Kweekt men in België
ook tabak?
A
B
C

neen, nergens
ja maar weinig
ja, heel veel zelfs

Hoe lang duurt het eer een
sigarettenpeuk die op de
grond terecht kwam
helemaal vergaan is?
A
B
C

5 maand
1 jaar
5 jaar

Hoeveel miljoen pakjes
sigaretten werden in België
verkocht in 2007?
A
B
C

A
B
C

Op tabak moeten taksen
betaald worden. Hoeveel %
van de prijs is dat?
A
B
C

25
50
75

Hoeveel % van de zwangere
vrouwen blijft roken?
A
B
C

10
20
30

Wat bedoelt men met een
KETTINGROKER?

6
12
24

Hoeveel ° C is de
temperatuur van de
gloeiende punt van een
sigaret? Je mag er 100 °C
naast zitten!

Als je stopt met roken, na
hoeveel dagen is de nicotine
dan uit je lichaam weg?

Hoeveel mensen sterven er
vroegtijdig in België door
passief roken?

Hoeveel keer ademen we
gemiddeld per dag? Je mag
er 1000 naast zitten!

500
1000
2000

C

A

Iemand die de ene
sigaret na de andere
rookt

2 dagen

28 000

B

C

B

700° C

C

Voor welk sigarettenmerk
was de cowboy op
zijn paard op de
reclameaffiches te zien?

In België is reclame
maken voor tabak verboden.
Waar mag het echter
nog wel

Voor welk sigarettenmerk
is een kameel op het
pakje te zien?

Wie rookt het meest?
A
B
C

Vlamingen
Brusselaars
Walen

Wat doet een
TABACOLOOG?

Welke stof uit sigarettenrook
komt NIET in je bloed
terecht?
A
B
C

Hoeveel mensen in België
hebben een job dankzij de
productie en verkoop van
tabak?

Vul de slogan aan:
ROKEN WERKT ZEER
VERSLAVEND, …….
A
B
C

Hoeveel euro is de maximum
boete voor roken in een
openbaar gebouw?
A
B
C

46
76
146

teer
nicotine
koolstofmonoxide

200
2 000
20 000

Sinds welk jaar is roken op
de bus verboden?

Marlboro

Helpt mensen om te
stoppen met roken

Krantenwinkel,
buitenlandse bladen

Camel

A
C

B

Begin er niet mee

2004

C

