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Hoofdstuk 8 Leefstijlfactoren 
 
8.1 Roken 
 
Inleiding 
In 2014 rookte in Nederland 27% van alle 20 tot40- jarige vrouwen. Uit een onderzoek van het Trimbos 
Instituut blijkt dat in 2016 7% van de vrouwen tijdens de zwangerschap heeft gerookt. (5 procent 
gedurende alle trimesters en 4 procent gedurende één of twee trimesters). Na de zwangerschap stijgt 
het percentage rokers weer: 13 procent van de moeders had in de vier weken voor het onderzoek 
gerookt. Iets minder dan de helft van de moeders die tijdens de zwangerschap succesvol zijn 
gestopt met roken, begint hier na de zwangerschap weer mee (Trimbos Instituut, 2017). 
 
Dit hoofdstuk bespreekt de negatieve effecten van het roken op de vruchtbaarheid en de 
zwangerschap. De preconceptiefase is de aangewezen periode om vrouwen voor te lichten over de 
risico’s van het roken voor en tijdens de zwangerschap en om het stoppen met roken aan te moedigen 
en hulp te bieden. 
 
Methodiek 
De volgende punten worden in dit hoofdstuk besproken: 
- Wat zijn de risico’s van roken in de preconceptionele fase en in het eerste trimester van de 

zwangerschap op de uitkomst van de zwangerschap? 
- Zijn er effectieve interventies mogelijk? 
- Door wie kunnen deze interventies worden uitgevoerd? 
 
Voor de inhoud en organisatie van preconceptiezorg zijn de volgende kwaliteitsdocumenten 
geraadpleegd: 
- Handreiking ‘Beleid voor Begeleiding Stoppen met Roken binnen het Verloskundig 

Samenwerkingsverband’ (Trimbos instituut, NVOG, KNOV, 2014); 
- Richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving’ (Trimbos Instituut, 2017); 
- Standaard ‘Preconceptiezorg’ (NHG, 2011a); 
- Standaard ‘Stoppen met roken’ (NHG, 2011b);  
- Standaard ‘Subfertiliteit’ (NHG, 2010). 
 
Kernpunten uit de richtlijnen en rapporten 
 
Inhoud van de zorg 
• Roken en zwangerschap  
Roken lijkt de vruchtbaarheid te verminderen bij vrouwen (NHG, 2010). Rokende mannen hebben een 
verminderde spermakwaliteit. Het is onduidelijk of deze verminderde spermakwaliteit gepaard gaat 
met verminderde vruchtbaarheid (NHG, 2010).  
 
Roken verhoogt de kans op een miskraam en een buitenbaarmoederlijke zwangerschap (NHG, 2010) 
Roken in de zwangerschap is gerelateerd aan intra-uteriene groeirestrictie en dit resulteert in een laag 
geboortegewicht en babysterfte. Er wordt geschat dat kinderen van rokende moeders 150 tot 300 
gram lichter zijn dan kinderen van niet-rokende moeders (NHG, 2011a). Rokende vrouwen hebben 
twee tot drie keer zoveel kans op een kind met een geboortegewicht onder de 2500 gram. Daarnaast 
blijkt er een toegenomen kans op vroeggeboorte, placenta praevia en placentaloslating (NHG, 2011a) 
Kinderen van rokende moeders hebben een tweemaal hogere kans om te sterven als gevolg van 
wiegendood (NHG, 2011a) Ook passief roken (meeroken: het inademen van omgevingstabaksrook) is 
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geassocieerd met een lager geboortegewicht en vroeggeboorte (Gezondheidsraad, 2007; NHG, 
2011a). 
 
• Interventies  
De richtlijnen adviseren om het paar met kinderwens te stimuleren preconceptioneel te stoppen met 
roken. Nicotine vervangende middelen kunnen dan nog gebruikt worden (NHG, 2011a). Stoppen met 
roken vóór de 16e week van de zwangerschap brengt het risico op vroeggeboorte en laag 
geboortegewicht terug naar het niveau van niet-rooksters (NHG, 2011a).  
 
Interventies voor stoppen met roken worden onderverdeeld in kortdurende en intensieve 
interventies. Onder kortdurende interventies wordt verstaan: een eenmalig stopadvies, gesprekken, 
motivatie en een verwijzing naar meer intensieve ondersteuning. De NHG-standaard Stoppen met 
roken beschrijft de minimale interventiestrategie (H-MIS, ook wel Stimedic), waarbij in zes stappen, 
verdeeld over twee of drie consulten, het motivatieniveau en de nicotineafhankelijkheid wordt 
vastgesteld (NHG, 2011b). De KNOV en NVOG werken met de V-MIS: een stappenplan voor de 
begeleiding van zwangere vrouwen bij het stoppen met roken (vergelijkbaar met de H-MIS). Dit plan 
bestaat uit zeven stappen: vaststellen van het rookprofiel, verhogen van de motivatie, bespreken van 
barrières om het roken te staken, het maken van een stopafspraak, het bespreken van hulpmiddelen, 
hulp na de stopdatum en het voorkomen van terugval na de bevalling. Deze methode lijkt effectief bij 
zwangere vrouwen. Volgens de betrokken beroepsgroepen kan dit stappenplan ook gebruikt worden 
voor het stoppen met roken in de preconceptieperiode (Trimbos handreiking V-Mis). 
 
Het gezondheidsraadrapport beschrijft op basis van een Cochrane review, dat interventies (variërend 
van een eenmalig advies tot een uitgebreid programma) resulteren in een significante afname van 
roken vergeleken met de groep die geen enkele interventie kreeg. Hiermee wordt de kans kleiner op 
vroeggeboorte en pasgeborenen met een geboortegewicht onder de 2500 gram (Gezondheidsraad, 
2007). 
 
De richtlijnen geven aan dat er geen wetenschappelijk onderzoek verricht is naar de effectiviteit van 
stoppen-met-roken interventies in de preconceptionele periode (Gezondheidsraad, 2007). Tijdens het 
preconceptieconsult krijgen vrouwen met een kinderwens en hun partners een kort advies om te 
stoppen met roken. Indien iemand overweegt te stoppen met roken kan in een vervolgconsult het 
stappenplan van de H-MIS of V-MIS ingezet worden. Indien de kortdurende interventie niet effectief 
blijkt, wordt een intensieve interventie aangeboden (NHG, 2011b). De Gezondheidsraad beveelt 
zorgverleners aan om paren met een kinderwens dringend en persoonlijk te adviseren te stoppen met 
roken en hen zo nodig te begeleiden bij dit proces (Gezondheidsraad, 2007). Zorgverleners kunnen 
ervoor kiezen om de paren met kinderwens door te verwijzen voor een intensievere vorm van 
gedragsmatige ondersteuning. Dit kan bijvoorbeeld naar een praktijkondersteuner of een 
verpleegkundige op een rookstoppoli (CBO, 2009). Wanneer interventies voor de zwangerschap 
aangeboden worden, is medicamenteuze ondersteuning nog mogelijk (Gezondheidsraad, 2007). 
Verslavingsinstellingen bieden eveneens (dag)programma’s aan voor het stoppen met roken. 
 
In de preconceptieperiode kunnen alle vormen van nicotine vervangende middelen of andere 
medicamenteuze ondersteuning bieden. Tijdens de zwangerschap wordt het gebruik van 
medicamenteuze ondersteuning afgeraden. Ook nicotine vervangende middelen zijn minder wenselijk 
tijdens de zwangerschap, maar kunnen soms gebruikt worden als stoppen met roken niet lukt (NHG, 
2011b).  
 
Organisatie van zorg 
De V-MIS is een minimale stoppen-met-rokeninterventie die verloskundigen en gynaecologen tijdens 
consulten met de zwangere vrouw en partner kunnen gebruiken. De handreiking van het Trimbos 
instituut geeft verloskundigen en gynaecologen handvatten om een stoppen-met-rokenbeleid op te 
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stellen binnen het verloskundige samenwerkingsverband (VSV) (Trimbos, 2014). Ook speelt de huisarts 
vaak een rol als begeleider bij gedragsverandering op het gebied van o.a. roken (NHG, 2011a).  
 
Conclusies 
- Roken in de preconceptieperiode heeft een negatief effect op de vruchtbaarheid.  
- Roken in de zwangerschap is gerelateerd aan intra-uteriene groeirestrictie, een lager 

geboortegewicht, vroeggeboorte en babysterfte als gevolg van wiegendood.  
- Passief roken is ook geassocieerd met een lager geboortegewicht en vroeggeboorte.  
- Stoppen met roken interventies tijdens de zwangerschap zijn bewezen effectief. Er is weinig 

onderzoek gedaan naar de effectiviteit van stoppen met roken interventies in de 
preconceptieperiode. 

 
Overwegingen  
De effectiviteit van zowel de H-MIS als V-MIS is aangetoond, alhoewel niet specifiek voor paren met 
kinderwens. Er is echter geen reden om aan te nemen dat deze interventies bij deze groep niet effectief 
zouden zijn. Aanstaande ouders zijn veelal gemotiveerd om te stoppen met roken omdat dit in het 
belang is van hun toekomstige kind en omdat dit de kans op een zwangerschap verhoogt 
(Gezondheidsraad, 2007).  
 
Aanbevelingen 

Aanbevelingen Roken Aangewezen zorgverlener 
Informeer paren met een zwangerschapswens over de gevolgen van 
roken: 
● De verminderde vruchtbaarheid van de vrouw en de verminderde 

spermakwaliteit van de man;  
● De risico’s tijdens de zwangerschap, namelijk een verhoogde kans 

op groeivertraging, laag geboortegewicht, vroeggeboorte, placenta 
praevia, placentaloslating en perinatale sterfte; 

● Het risico van passief roken van de zwangere, namelijk verhoogde 
kans op een lager geboortegewicht en vroeggeboorte; 

● Het verhoogde risico op wiegendood. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geef rokers een kort, doch dringend advies om te stoppen met roken 
door motiverende gespreksvoering. 

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Bied paren de mogelijkheid aan om naar de huisarts te gaan voor 
begeleiding in het stoppen met roken.  

Alle zorgverleners die een 
preconceptieconsult uitvoeren 

Bied paren eventueel een vervolgconsult aan bij lokale aanbieders van 
stoppen-met-roken-interventies.  
 
 
 
 
 
 

Verloskundige, huisarts, gynaecoloog 
 
De mogelijkheden voor 
ondersteuning bij het stoppen met 
roken zijn regionaal verschillend. 
Maak lokaal afspraken over de 
vervolgconsulten bij de huisarts of 
stoppen-met-roken poli. 

 
Meer informatie 
www.rokeninfo.nl/rookvrijestart. 
www.rokeninfo.nl/toolkit 
www.ikstopnu.nl 
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