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U slaat zojuist het themanummer
‘Stoppen met roken’ open, dat niet
geheel toevallig in oktober verschijnt.
In 2019 doen ruim 50.000 Nederlanders mee met Stoptober met het doel
om blijvend te stoppen.

We zijn de laatste jaren roken steeds
minder als normaal gaan zien. De focus
verschuift van de vrijheid om te mogen
roken naar het recht van kinderen om
rookvrij te kunnen opgroeien. Duidelijk
wordt dat roken geen lifestyle of vrije
keus is, maar een hardnekkige verslaving. Een verslaving die kinderen in de
puberteit grijpt. Een verslaving die de
tweedeling in de maatschappij versterkt. Want geld zoekt geld en
armoede vindt armoede, scholing zoekt
scholing en achterstand vindt achterstand, schrijft Yuval Harari in Homo
Sapiens. Rokers vinden rokers en geven
achterstand door aan hun kinderen.
Zorgverleners en politici hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om
deze vicieuze cirkel te doorbreken en
zich in te zetten voor een rookvrije
generatie.
Jasper Been bespreekt in een helder,
wetenschappelijk onderbouwd overzicht, wat de effecten van maatregelen
van overheden zijn en op welke wijze
gynaecologen kunnen bijdragen aan

rookvrij opgroeien van kinderen.
Voorafgaand hieraan plaatsen we het
focusgroeponderzoek van Leonieke
Breunis. Wat vinden vrouwen die
roken of gestopt zijn met roken in de
zwangerschap zelf? Wat kunnen wij
van hen leren?
Daarna zoomen we in op de levensfases waarbij wij als gynaecologen
betrokken zijn.
Robbert van Oppenraaij geeft een
overzicht van de gevolgen van roken op
de fertiliteit en vroege zwangerschap.
De prangende vraag of we een behandeling starten als de vrouw en/of haar
partner nog roken staat centraal.
U vindt hier ook de uitslag van de
enquête, met dank voor het invullen.
Daarna ga ik zelf in op stoppen-metrokenzorg voor zwangere vrouwen en
hun partners. In 2017 is hierover een
richtlijn verschenen. Hoe bekend is
deze richtlijn en wat is er nog nodig
om deze zorg beter te organiseren?
Dan maken we een overstap naar cervixafwijkingen. Luc van Lonkhuijzen
presenteert een casus van een vrouw
die zich afvraagt of roken verband
houdt met haar afwijkende uitstrijkje.
Naast de artikelen bieden we een
aantal interviews. Sylvia Heddema is
rookstopcoach en legt uit hoe zij
vrouwen in de zwangerschap begeleidt
met nicotinevervangende middelen.
Zij biedt inzicht in wat motiverende
gespreksvoering inhoudt.
Robert van de Graaf en Marieke
Helmus zijn verslavingsartsen.
Zij leggen uit wat een rookverslaving
is en hoe verslavingszorg hulp kan
bieden in de, in onze ogen, hopeloze
situaties. Marieke legt zich toe op het
bereiken van laaggeletterden en lager
opgeleiden en blijkt een succesvol
rookstopcoach voor deze groep.
Zij licht een tipje van de sluier op.
Robert ondervond aan den lijve hoe
zorgverleners pubers verslaafd

maakten aan roken. Dat was voor
hem het startpunt om de zorg rookvrij
maken.
Tot slot een interview met Luc van
Lonkhuijzen, die naast zijn werk als
gynaecoloog, zijn maatschappelijke rol
oppakt en van de hockey- en voetbalclubs op het Centraal Station belandt
om een rookvrije generatie dichterbij
te brengen.
Rest mij nu nog wat ruimte voor enkele
persoonlijke woorden. Aan een collega
vroeg ik wat zij belangrijk zou vinden
voor deze editorial. Haar antwoord
was: ‘voorbeelden van successen’. Dat
was ik bijna vergeten. Nog niet zo heel
lang geleden dacht ik dat vrouwen die
in de zwangerschap roken zo ernstig
verslaafd zijn, dat ik over wel bijna
bovennatuurlijke gaven moet beschikken om hen er nog vanaf te krijgen.
Toen raakte ik betrokken bij een script
voor de e-learning ‘Rookvrije Start’ van
het Trimbos Instituut. Ik speelde de
dokter en het lukte de vrouw het zetje
te geven om te stoppen met roken. Dat
script heb ik toen ook maar eens in de
spreekkamer toegepast. En het lukte
tot mijn eigen verbazing. Nu heb ik elk
polispreekuur minstens één stoppenmet-rokengesprek. Regelmatig verrassend en ontroerend. Ik wil ze niet meer
missen. Mijn tips: lees deze special,
doe een training motiverende gespreksvoering en doe met mij de hele maand
oktober elk polispreekuur tenminste
één stoppen-met-rokengesprek.
Rest mij tot slot de NTOG-redactie te
danken voor de mogelijkheid om dit
themanummer te maken, het Trimbos
Instituut voor de bijlages en de auteurs
die onder behoorlijke tijdsdruk hun uitstekende artikelen op tijd inleverden.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.
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Wat bevordert en wat belemmert stoppen met roken?

‘Morgen stop ik echt’
drs. L.J. Breunis arts-onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
dr. M.L.A. de Kroon arts maatschappij en gezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
drs. L.T. Laureij arts-onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
prof. dr. E.A.P. Steegers gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. L.C. de Jong-Potjer huisarts, Zoetermeer, Erasmus MC, Rotterdam
dr. J.V. Been kinderarts-neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Roken tijdens de zwangerschap is nog steeds een veel
voorkomend probleem met kans op ernstige gevolgen.
Uit focusgroeponderzoek onder vrouwen die bleven
roken ondanks hun zwangerschap(swens) bleek dat er
veel schuldgevoel en schaamte heerst. Tegelijk ervaren
zij voordelen aan doorroken en nadelen aan stoppen met
roken. In de zorg voor deze vrouwen is het belangrijk om
open het gesprek aan te gaan, ruimte te bieden voor
deze gevoelens en het stoppen met roken niet af te
dwingen. Vervolgens kan samen een plan gemaakt
worden om succesvol te stoppen met roken.
In Nederland rookte in 2018 3,5% van de zwangere
vrouwen dagelijks gedurende de gehele zwangerschap.1
Onder laagopgeleide vrouwen is dit ruim drie keer zo
vaak. De prevalentie van roken tijdens de zwangerschap
daalt bij middelbaar- en hoogopgeleide zwangere
vrouwen langzaam, maar blijft bij laagopgeleide zwangere vrouwen al jaren stabiel hoog.1 Naast een laag
opleidingsniveau zijn ongeplande zwangerschappen,
Turkse etniciteit, rokende partners en het roken van een
hoog aantal sigaretten per dag vóór de zwangerschap
belangrijke risicofactoren voor doorroken tijdens de
zwangerschap.2-4 De gevolgen voor het kind kunnen
immens zijn met rondom de geboorte onder andere een
hoger risico op pre- en dysmaturiteit, aangeboren afwijkingen en sterfte en in het latere leven een verhoogde
kans op astma, luchtweginfecties, gedragsproblemen en
obesitas.5-7 Ondanks deze ernstige gevolgen ervaren veel
verloskundige zorgverleners problemen met het bespreken van stoppen met roken rondom de zwangerschap.8

Focusgroeponderzoek
Voorafgaand aan het opzetten van een onderzoek om deze
groep vrouwen te helpen, de SAFER pregnancy studie,
voerden wij een focusgroeponderzoek uit om de verschil
lende belemmerende en bevorderende factoren bij stoppen
met roken te identificeren. Werving en uiteindelijk aanwezig
laten zijn van deelnemers verliep moeizaam. Aan het eerste
groepsgesprek namen vijf vrouwen deel die rookten ondanks
hun zwangerschap (n=3) of zwangerschapswens (n=2). Aan
het tweede groepsgesprek namen vier vrouwen deel die
waren gestopt met roken vanwege hun zwangerschap (n=3)
of zwangerschapswens (n=1).
De groepsgesprekken vonden plaats aan de hand van een
lijst met stellingen. Deze stellingen gingen over kennis en

motivatie, de huidige stopondersteuning van omgeving en
zorgverleners en wat vrouwen nodig hebben om succesvol te
stoppen met roken.

Kennis en motivatie
Het eerste groepsgesprek begon met de stelling ‘Het is goed
voor mij en mijn toekomstige kind om voor of tijdens mijn
zwangerschap te stoppen met roken’. Alhoewel aanvankelijk
iedereen het daarmee eens was, werden vervolgens bezwa
ren geuit. De deelnemers vertelden dat veel zorgverleners
regelmatig beginnen over het roken en de schadelijkheid
hiervan, voornamelijk als zij de zorgverlener raadpleegden
vanwege een medisch probleem. Het verband tussen roken
en het medisch probleem werd door de deelnemers niet
altijd gezien. Het gaf irritatie als de zorgverlener het medisch
probleem zonder verdere uitleg bestempelde als het gevolg
van roken (quote 1). Dit werd in het tweede focusgroeps
gesprek beaamd.
Quote 1
"Mijn vriend heeft een keer een abces gehad en het enige
wat er werd gezegd: ze zegt 'rook je?'. 'Ja.' 'Nou daar
komt het door.' Neehee, het komt gewoon door een
onwijs ontstoken haarzakje, niet doordat hij rookt."
Hoewel de informatie door zorgverleners verschaft dus niet
altijd als geloofwaardig werd gezien door de deelnemers,
was de gezondheid van hun kind wel de belangrijkste reden
om te stoppen met roken (quote 2).
Quote 2
[Deelneemster vertelt verhaal over iemand in haar omgeving die rookte tijdens de zwangerschap en een doodgeboren kind kreeg.] “Ik zou, als ik haar was... dan had ik
het op mezelf gegooid. Van had ik maar niet gerookt.”

Schuldgevoel en schaamte
Het niet lukken om te stoppen, zorgde voor schuldgevoelens
en schaamte onder de deelnemers (quote 3, 4 en 5). Boven
dien werkte hameren op ‘moeten stoppen’ door zorgverle
ners ook averechts: dit kan bijdragen aan een gevoel van
stigmatisering (quote 6). Uit literatuur blijkt dat stigmatise
ren, voornamelijk bij laagopgeleide rokers, samenhangt met
minder stoppogingen in het aansluitende jaar.9
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Quote 3
"Die drie minuten die je buiten stond had je ook je kind
uit die gevangenis [refereert hierbij aan de box] kunnen
halen en een torentje met haar kunnen bouwen. Wat is
er nou leuker, je longen verkankeren of een torentje
bouwen met je kind? En dan kan ik zo kwaad worden op
mezelf! En een uur later ga ik weer roken…"
Quote 4
"En toen ik zwanger was van die kleine van mij toen
rookte ik echt alleen thuis want op geloof ik twee vriendinnen na wist niemand dat ik nog rookte want ik had
tegen iedereen gezegd dat ik was gestopt. Zelfs mijn
ouders die weten nog steeds niet dat ik in die zwangerschap heb gerookt."
Quote 5
"Als je zwanger bent en je rookt ben je alleen op de
wereld want iedereen stopt behalve ik."
Quote 6
"Je weet dat het slecht is, en je weet dat het niet goed is.
Dus ik denk als dan nog zo'n verloskundige zegt 'je moet
stoppen met roken' dan denk ik alleen maar 'joehoe,
weet ik.' Dat werkt bij mij alleen maar heel erg averechts."

Waarom stoppen zo moeilijk is
Hoewel tijdens de zwangerschap de gezondheid van het
ongeboren kind een extra motivatie is om te stoppen met
roken, is dit moeilijker door de versnelde afbraak van nico
tine tijdens de zwangerschap10 Het lichaam heeft hierdoor
sneller weer behoefte aan nicotine en de zwangere vrouw
heeft dus eerder trek in een sigaret. Daarnaast staat deze
vrouw voor een keuze: een kleine beloning op korte termijn
in de vorm van een sigaret of een grote beloning op lange
termijn in de vorm van goede gezondheid van zichzelf en het
kind. Hierbij speelt delayed discounting een rol. Delayed discounting betekent dat een beloning minder waard wordt,
naarmate er langer op gewacht moet worden. Hoe langer die
tijdsperiode, hoe sneller mensen voor de kleine beloning op
de korte termijn zullen kiezen. Ook de zekerheid van die
grote beloning op de lange termijn is belangrijk: nu sowieso
de kleine beloning of over een langere tijd misschien de
grote beloning. Omdat stoppen met roken tijdens de zwan
gerschap geen garantie geeft op een gezond kind en doorro
ken niet altijd leidt tot een slechte uitkomst (quote 7), leidt dit
in combinatie met het verslavende effect tot een tweestrijd.
Quote 7 "Ik vind het eigenlijk schandalig van mezelf dat ik
een kind blijkbaar niet een reden genoeg vind om te
stoppen met roken. Maar ik heb gewoon een stemmetje
in mijn hoofd die zegt 'hoezo, jij leeft toch ook nog, je
zus leeft toch ook nog, moet je kijken hoeveel kinderen
er op de wereld zijn gekomen waarvan de ouders
hebben gerookt'."

Ruim twee derde van alle volwassen rokers is voor het acht
tiende levensjaar begonnen.5 Hoewel het verslavende aspect
van roken de belangrijkste reden is waarom stoppen zo
moeilijk is, is roken daarnaast dus ook een hardnekkig inge
sleten gewoonte (quote 8).
Quote 8
"Dat het toch ook gewoon gewenning is. Dat had ik zelf
ook in het begin toen ik dan anderhalf jaar gestopt was
met roken ook, dat ik dan in mijn pauze mijn jas aan trek
en dan denk 'o ja ik rook helemaal niet meer'. Nou me
jas uit. En dan sta je echt zo van 'wat ga ik nu doen'. En
dan weet je gewoon niet wat je moet doen omdat je zo
gewend bent om te gaan roken."
Met name de vrouwen die rookten, gaven aan dat zij ook
voordelen aan roken en nadelen aan stoppen met roken
ervaren. Zo gaven zij aan dat roken een sociale functie heeft
en werden 'stoppers' regelmatig bestempeld als 'zeikerds'
(quote 9). Daarnaast waren enkele vrouwen bang om aan te
komen in gewicht en hebben veel vrouwen ervaren dat ze
chagrijnig worden tijdens het stoppen, wat zijn weerslag
heeft op de omgeving van de vrouw (quote 10).
Quote 9
"Weet je wat ik wel trouwens demotiverend vind? Ik heb
echt een hekel aan de mensen die zijn gestopt met roken.
Want wat een zeikerds zijn dat. Dat is niet normaal. En
dat is ook echt zo dat ik denk 'zo wil ik niet worden'.
Wat zijn dat verschrikkelijke mensen."
Quote 10
"Dan word ik chagrijnig, straks ga ik dat afreageren op mijn kind. Dat wil ik echt per definitie niet.
Dan rook ik liever als dat ik op haar afreageer."
Reactie hierop van andere deelnemer: "Ja maar dat
hebben mijn kinderen ook, die zeggen ga maar weer
roken dat is misschien wel beter voor je."

Stoppen met roken
Opvallend is dat drie van de vier vrouwen die waren gestopt
met roken een plan hadden gemaakt. Zij hadden bijvoor
beeld nagedacht over de dag waarop ze zouden stoppen
(quote 11) en wat zij konden doen op het moment dat ze het
moeilijk hadden (quote 12). Dit in tegenstelling tot de groep
vrouwen die het niet was gelukt te stoppen: hun pogingen
waren vaker een spontane ingeving (quote 13). Ook gaven de
vrouwen die waren gestopt met roken aan dat zij dit samen
met hun partner deden en dit van grote meerwaarde vonden
(quote 14).
Quote 11
"En de maand erna waren we allebei jarig. Dus toen heb
ik gezegd van 'oké onze verjaardagen, weet je met de
vrienden in de tuin, en dan klaar'. Dus halverwege januari,
het was echt het weekend vierden we onze verjaardag dus
pakjes sigaretten gehaald, die hebben we opgerookt in de
twee dagen daarna en toen was het klaar."
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Quote 12
"En als jij stress krijgt omdat je op die bank zit en denkt
'ooo ik heb nu nicotine nodig, ik moet roken…', ja wat ik
zelf deed, ga die koelkast eens een keer uitruimen, zorg
dat die weer blinkt. Weet ik veel ga die stoep vegen. Je
moet jezelf wel bezighouden, je moet niet op de bank
gaan zitten mokken."
Quote 13
"Ik stop echt wel tien keer per dag. En een uur later
steek ik er weer een aan."
Quote 14
“Want als mijn man niet was gestopt met roken had ik
ook nog steeds doorgerookt waarschijnlijk.”
Uit onderzoek blijkt dat de helft van de vrouwen die is
gestopt met roken tijdens de zwangerschap, opnieuw begint
met roken na de bevalling.11 Deelnemers uit het focusgroep
onderzoek gaven aan dat de omgeving en zelfoverschatting
hierbij een belangrijke rol spelen (quote 15 en 16).
Quote 15
"Maar ik geef ook eerlijk toe, als ik met bepaalde
mensen ben dan wil ik toch wel, dat ik er een zwak voor
heb, dat ik denk van 'o, ik zou het nu toch wel heel graag
willen', dus echt eigenlijk uit gewoonte is het dan meer,
want de nicotine heb ik al niet echt meer nodig want
daar ben ik op zich van afgekickt. Alleen die vriendinnen
zeggen dan 'ja sorry maar van ons ga je het niet krijgen'.
Dat ik denk van ja nou mooi, want ik ga er wel spijt van
krijgen ga ik het nu weer doen."
Quote 16
"En dan neem je dat sigaretje en dan doe je inderdaad
drie weken niks meer aan sigaretten. Zie je wel, ik heb
drie weken niet gerookt dus kan makkelijk. Die ene lukt
gewoon. En ineens zit je weer aan een pakje per dag. Het
sluipt er echt in."

SAFER pregnancy studie
De resultaten van het focusgroeponderzoek hebben we
gebruikt om de SAFER (Smoke and Alcohol Free with
E-Health and Rewards) pregnancy studie vorm te geven. De
SAFER pregnancy studie (Nederlands Trial Register ID
NL7493), gestart in februari 2019, richt zich op het stoppen
met roken en alcoholgebruik in de zwangerschap. In dit
onderzoek ondersteunen we vrouwen middels het beschik
baar stellen van informatie over een gezonde leefstijl (via de
website www.slimmerzwangeronderzoek.nl) en groeps
sessies. Deze sessies zijn erop gericht om de kennis over een
gezonde leefstijl te verhogen en te helpen bij het vinden van
alternatieven voor roken. Daarnaast bieden de groepssessies
ruimte om na te denken over de eigen identiteit als nietroker en het organiseren van sociale steun. Succesvol
stoppen, belonen we met individuele tegoedbonnen en een
groepsbeloning (zelfontwikkeld wijkproject), medegefinan
cierd door lokale ondernemers.

Eerder hebben we een ethisch framework ontwikkeld
waarbij we de morele dilemma’s rondom het bieden van
beloningen voor stoppen met roken tijdens de zwangerschap
exploreren.12 Eerder onderzoek uit Engeland liet al zien dat
het bieden van beloningen bovenop de standaardzorg de
kans op stoppen met roken tijdens de zwangerschap kan
verhogen.13 De resultaten van de SAFER pregnancy studie
worden eind 2020 verwacht.

Conclusie en aanbevelingen
De resultaten uit dit focusgroeponderzoek komen overeen
met uitkomsten uit eerdere onderzoeken, zoals bijvoorbeeld
het rapport van Pharos, uitgevoerd in het kader van het
PROMISE onderzoek.14 Naar aanleiding van ons focusgroep
onderzoek hebben we de volgende concrete aanbevelingen:
-A
 ls er een verband is tussen roken en een medisch pro
bleem, leg dit verband uit. Leg ook uit dat roken niet per se
de oorzaak is, maar wel een risicofactor.
-G
 a open het gesprek in zonder vooroordelen, voorkom het
aanpraten van schuldgevoelens.
-R
 okers ervaren voordelen aan roken en nadelen aan
stoppen met roken. Vraag hiernaar en denk samen na over
een vervanging voor het roken.
-M
 aak samen een plan voor het stoppen en denk daarbij
ook aan een stopdatum, omgaan met moeilijke momenten
en de gewoonte van het roken.
-B
 esteed ook aandacht aan het terugvallen als een patiënt/
cliënt is gestopt. Ook na de zwangerschap.
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Samenvatting
Gemiddeld rookt in Nederland 3,5% van de zwangere
vrouwen, bij laagopgeleiden is dit drie keer zo veel. Roken
tijdens de zwangerschap vergroot de kans op ernstige mor
biditeit en mortaliteit. Desondanks ervaren veel verloskun
dige zorgverleners problemen in het bespreken van stoppen
met roken rondom de zwangerschap. Ter voorbereiding op
de ontwikkeling van de SAFER pregnancy studie werden
twee focusgroepen georganiseerd. De eerste focusgroep
was met vrouwen die rookten ondanks hun
zwangerschap(swens) (n=5), de tweede focusgroep met
vrouwen die waren gestopt met roken vanwege hun
zwangerschap(swens) (n=4). Uit het focusgroeponderzoek
kwam naar voren dat deze vrouwen veel schuldgevoel en
schaamte ervaren en het tot weerwil leidt als zorgverleners
aandringen op stoppen met roken. Stoppen met roken
blijkt, zowel uit de literatuur als uit dit focusgroeponder
zoek, moeilijk. Zo is roken zeer verslavend, ook deels een
ingesleten gewoonte en ervaren vrouwen nadelen aan
stoppen met roken en voordelen aan doorroken. Voor zorg
verleners is het belangrijk zonder oordeel het gesprek in te
gaan, open te staan voor de emoties bij de vrouw en samen
een stopplan te maken.

conceive (n=5), the second focus group included women
who quit smoking because of their pregnancy or wish to
conceive (n=4). The focus group study showed that these
women experience guilt and shame and that a health care
provider who tries to force smoking cessation may be coun
terproductive. Smoking cessation is very difficult; smoking
is highly addictive and also an ingrained habit. Moreover,
women experience advantages from smoking and disadvan
tages regarding smoking cessation. Health care providers
should approach these women without judgement, be open
to their emotions and aim to make a smoking cessation
plan together with the client.
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Summary
On average, 3.5% of women in the Netherlands smoke
tobacco throughout pregnancy. Women with a low educa
tional level smoke three times more often during preg
nancy. Smoking during pregnancy is associated with serious
pregnancy complications. Despite these risks, many obstet
ric health care providers experience problems in guiding
these women towards a smoke free pregnancy. During the
development of the SAFER pregnancy study, two focus
groups were conducted. The first focus group included
women who smoked despite their pregnancy or wish to
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19/6 stoppen met roken
Gezamenlijk doel voor politiek en zorgverleners
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Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien.1
Zorgverleners, maatschappelijke partijen en de politiek
hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld om toe te
werken naar een rookvrije generatie. In dit artikel
bespreken we waarom dit essentieel is en op welke
wijze u, als zorgverlener verantwoordelijk voor de zorg
rond de reproductieve levensfase, daaraan kunt bijdragen.

Gezondheidsrisico’s van roken
Roken is de nummer één voorkombare risicofactor voor
ziekte en sterfte wereldwijd. Elk jaar sterven er zeven
miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van roken. In
Nederland overlijden 20.000 personen per jaar ten gevolge
van roken. Roken heeft een negatief effect op vrijwel alle
orgaansystemen van het lichaam, vaak met ziekte tot
gevolg.2 Als we inzoomen op onze dagelijkse praktijk, zien
we ongunstige effecten van roken op de fertiliteit en op de
uitkomst van de zwangerschap (tabel 1). Daarnaast zijn er
negatieve langetermijneffecten op de gezondheid van kinde
ren.
Roken vermindert de vruchtbaarheid van de vrouw. Bij roken
de mannen is de kwantiteit en beweeglijkheid van zaadcellen
lager en de morfologie verstoord. Als vrouwen die roken een
fertiliteitsbehandeling krijgen, is de kans op een succesvolle
zwangerschap sterk verlaagd. Als een zwangerschap tot stand
komt is het risico van een extra-uteriene graviditeit sterk ver
hoogd en er is een substantieel hogere kans op een miskraam.
Roken en meeroken tijdens de zwangerschap zijn beide scha
delijk voor de placenta en de foetus en verhogen het risico van
foetale sterfte met respectievelijk 46% en 23%.3 Volgens de
huidige schattingen overlijden in Nederland elk jaar zestig kin
deren perinataal doordat de moeder rookt. Ook vroegge
boorte en groeivertraging komen veel vaker voor wanneer een
zwangere vrouw rookt of regelmatig meerookt.4 Voor kinderen
van vrouwen die (mee)roken tijdens de zwangerschap blijven
de effecten van blootstelling aan tabaksrook doorwerken
gedurende de rest van het leven. Dit betekent dat deze kinde
ren een grotere kans hebben op wiegendood en vaker last
hebben van astma, luchtweginfecties, overgewicht, gedrags
problemen en chronische ziekten op volwassen leeftijd.3
Kinderen die thuis worden blootgesteld aan tabaksrook gaan

vaker later ook zelf roken en kunnen zo de risico’s weer

overdragen op de volgende generatie.5
Recent is duidelijk geworden dat ook rookdeeltjes die achter
blijven op bijvoorbeeld kleding, interieur en andere opper
vlakten een gevaar vormen voor de gezondheid (kader 1).
Deze zogenaamde ‘derdehands rook’ blijkt aantoonbaar op
vele plaatsen, ook bij kwetsbare patiënten in het zieken
huis.6 Een recente Amerikaanse studie liet zien dat zelfs bij
prematuren van wie de ouders rookten nicotine-derivaten
aantoonbaar waren op de couveuse, op de buidelstoel, en
tot op de huid en in de urine.6 Het is bekend dat bestand
delen van derdehands rook in het lichaam worden opgeno
men via de huid en slijmvliezen. Dierstudies laten zien dat
blootstelling aan derdehands rook leidt tot inflammatie,
DNA-schade en afwijkingen aan bijvoorbeeld huid, lever,
longen en hersenen.7 Meer onderzoek is nodig om de
gezondheidsrisico’s voor de mens te onderzoeken.

Prevalentie van roken rondom het jonge leven
Wereldwijd zijn er meer dan één miljard rokers. In 2017
rookte in Nederland ruim 23% van de volwassen bevolking,
waarbij opvalt dat prevalentie het hoogst is in de vruchtbare
levensfase (tot 33% onder 20-24-jarigen) zie tabel 2.8 Ook is
er een sterke sociaaleconomische gradiënt: lageropgeleiden
roken veel vaker dan hogeropgeleiden. Onder laagopgelei
den tussen de 25 en 45 jaar rookte in 2016-17 meer dan één
op drie van de vrouwen en ruim de helft van de mannen.9
Op basis van de laatste cijfers lukt het iets meer dan de helft
van de rokende vrouwen om te stoppen tijdens de zwanger
schap, 7% rookt op enig moment van de zwangerschap en
3,5% gedurende de gehele zwangerschap. Roken tijdens de
zwangerschap komt met name veel voor onder jonge (18%
bij 16-24 jaar), lageropgeleide (16%) en alleenstaande (17%)
vrouwen. Iets meer dan een kwart van de zwangere
vrouwen geeft aan dat hun partner rookt tijdens de zwanger
schap. Helaas begint ruim 40% van de vrouwen die stopt
tijdens de zwangerschap weer met roken in de eerste weken
na de bevalling.10

Stoppen vermindert risico’s in de zwangerschap
Het belang van stoppen met roken tijdens de zwangerschap
werd onder andere benadrukt in een studie van het SCOPEconsortium.11 In dit prospectieve cohortonderzoek onder
rokende en niet-rokende zwangere vrouwen in Australië en
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Tabel 1. Selectie van associaties tussen roken, fertiliteit en zwangerschaps- en kinduitkomsten
Uitkomst geassocieerd met roken

Grootte van de associatie

Referentie

Roken in de preconceptiefase (man)
Minder zaadcellen

–10 × 106/ml (95%CI –13; –6)

Sharma et al. Eur Urol 2016

Minder beweeglijke zaadcellen

–3.5% (95%CI –5.5; –1.4)

Sharma et al. Eur Urol 2016

Slechtere morfologie zaadcellen

–1.4% (95%CI –2.6; –0.1)

Sharma et al. Eur Urol 2016

Roken in de preconceptiefase (vrouw)
Hoger risico infertiliteit

OR 1.60 (95%CI 1.34-1.91)

Augood et al. Hum Reprod 1998

Roken tijdens fertiliteitsbehandeling (vrouw)
Minder kans levendgeboren kind
Hoger risico miskraam
Hoger risico EUG

OR 0.52 per cyclus (95%CI 0.37-0.74)
OR 2.48 (95%CI 1.79-3.43)

Zhang et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018
Zhang et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018

OR 15.7 (95%CI 2.9-85.8)

Waylen et al. Hum Reprod Update 2009

RR 1.32 (95%CI 1.21-1.44)

Pineles et al. Am J Epidemiol 2014

Roken tijdens de zwangerschap
Hoger risico miskraam
Hoger risico solutio placentae

OR 1.80 (95%CI 1.75-1.85)

Kleinere foetus (3e trimester)

–0.18 SD (95%CI –0.24; –0.11)

Hoger risico foetale sterfte
Hoger risico aangeboren afwijkingen

OR 1.46 (95%CI 1.38-1.54)
Gastrointestinaal: OR 1.27 (1.18-1.35)

Shobeiri et al. J Matern Fetal Neonatal Med 2017
Abraham et al. PLoS One 2017
Pineles et al. Am J Epidemiol 2016
Hackshaw et al. Hum Reprod Update 2011

Cardiovasculair: OR 1.09 (1.02-1.17)
Bewegingsapparaat: OR 1.16 (1.05-1.27)
CZS: OR 1.10 (1.01-1.19)
Hoger risico vroeggeboorte
Hoger risico neonatale sterfte
Hoger risico wiegendood
Hoger risico wheezing/astma

OR 1.27 (95%CI 1.21-1.33)

Shah & Bracken. Am J Obstet Gynecol 2000

OR 1.22 (95%CI 1.14-1.30)

Pineles et al. Am J Epidemiol 2016

OR 2.25 (95%CI 2.03-2.50)

Zhang & Wang. Leg Med (Tokyo) 2013

<2 jaar: OR 1.33 (95%CI 1.03-1.71)

Vardavas et al. Eur Respir J 2016

<6 jaar: OR 1.36 (95%CI 1.19-1.55)

Silvestri et al. Pediatr Pulmonol 2015

≥6 jaar: OR 1.22 (95%CI 1.03-1.44)
Hoger risico lagere luchtweginfecties

OR 1.24 (95%CI 1.11-1.38)

Jones et al. Respir Res 2011

Hoger risico ADHD bij kind

OR 1.60 (95%CI 1.45-1.76)

Huang et al. Pediatrics 2018

Hoger risico overgewicht bij kind

OR 1.37 (95%CI 1.28-1.46)

Rayfield & Plugge. J Epidemiol Community Health 2017

Hoger risico obesitas bij kind

OR 1.55 (95%CI 1.40-1.73)

Rayfield & Plugge. J Epidemiol Community Health 2017

Meeroken tijdens de zwangerschap
Hoger risico foetale sterfte
Hoger risico aangeboren afwijkingen
Hoger risico vroeggeboorte
Hoger risico wheezing <2 jaar

OR 1.23 (95%CI 1.09-1.38)

Leonardi-Bee et al. Pediatrics 2011

OR 1.13 (95%CI 1.13-1.26)

Leonardi-Bee et al. Pediatrics 2011

OR 1.20 (95%CI 1.07-1.34)

Cui et al. PLoS One 2016

OR 1.11 (95%CI 1.03-1.20)

Vardavas et al. Eur Respir J 2016

Hoger risico wiegendood

OR 1.97 (95%CI 1.77-2.19)

Zang & Wang. Leg Med (Tokyo) 2013

Hoger risico wheezing/astma > 6 jaar

OR 1.30 (95%CI 1.13-1.51)

Silvestri et al. Pediatr 2015

Meeroken op de kinderleeftijd

Hoger risico opname astma

OR 1.85 (95%CI 1.20-2.86)

Wang et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2015

Hoger risico lage luchtweginfecties

OR 1.54 (95%CI 1.40-1.69)

Jones et al. Respir Res 2011

Hoger risico middenoorontsteking

OR 1.32 (95%CI 1.20-1.45)

Jones et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2012

Hoger risico meningococcenziekte

OR 2.02 (95%CI 1.52-2.69)

Lee et al. Plos Med 2010

Associaties geëxtraheerd uit (veelal recente) meta-analyses. EUG: extra-uteriene graviditeit; OR: odds ratio; RR: risk ratio;
CZS: centraal zenuwstelsel; ADHD: attention deficit hyperactivity disorder
Kader 1. Verschillende typen tabaksrook
Eerstehands rook (active smoking): tabaksrook die wordt geïnhaleerd door de roker zelf
Tweedehands rook (meeroken, passive smoking): tabaksrook in de lucht in de directe omgeving van de roker, wordt geïnhaleerd door zowel de
roker als anderen in diens directe omgeving
Derdehands rook: onderdelen van tabaksrook die achterblijven op oppervlakten, ook nadat er niet meer wordt gerookt
Omgevingsrook (environmental tobacco smoke): tabaksrook in de omgeving, kan zowel tweede- als derdehandsrook zijn
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Tabel 2: Kerncijfers roken rondom het jonge leven in
Nederland
Bevolkingsgroep

Percentage
roken

Referentie

Volwassen bevolking (2018)
waarvan dagelijks

22,4%
71,6%

CBS '19

• Mannen (2018)

25,7%

CBS '19

Mannen, 20-24 jaar (2017)

40,2%

Trimbos '18

Mannen, 25-29 jaar (2017)

35,2%

Trimbos '18

Mannen, 30-39 jaar (2017)

30,2%

Trimbos '18

19,2%

CBS '19

• Vrouwen (2018)
Vrouwen, 20-24 jaar (2017)

24,9%

Trimbos '18

Vrouwen, 25-29 jaar (2017)

23,1%

Trimbos '18

rouwen, 30-39 jaar (2017)

23,0%

Trimbos '18

In de vier weken voor de
zwangerschap (2018)

15%

Trimbos '19

Tijdens de zwangerschap
(2018)

7%

Trimbos '19

11%

Trimbos '19

25%

Trimbos '19

Na de zwangerschap (2018)
• Rokende partner tijdens de
zwangerschap (2018)

Nieuw-Zeeland, ging stoppen met roken voor vijftien weken
zwangerschapsduur gepaard met een volledige normalisatie
van het risico op vroeggeboorte en foetale groeirestrictie.
Pasgeborenen van rokers die erin slaagden vroeg in de
zwangerschap te stoppen, hadden een gemiddeld 270 gram
hoger geboortegewicht, volledig vergelijkbaar met nietrokers. In een recente analyse van een geboortecohort onder
ruim 70.000 zwangere vrouwen in Engeland vonden wij een
vergelijkbaar effect van stoppen met roken.12 In deze studie
werd als effect niet alleen een volledige ommekeer gezien
van stoppen met roken in het eerste trimester op de kans op
vroeggeboorte en een laag geboortegewicht, maar ook op
intra-uteriene sterfte. Daarbij waren de hoofdomtrek bij de
geboorte en het gewicht van de placenta volledig genormali
seerd.12 Dat laatste is interessant en onderschrijft de hypo
these dat de schade van roken aan de placenta waarschijn
lijk deels reversibel is. Stoppen met roken tijdens de zwan
gerschap heeft dus wel degelijk zin en leidt vrijwel zeker tot
verbetering van de perinatale uitkomst en gezondheidswinst
voor kinderen op korte termijn. Langetermijnonderzoeksge
gevens ontbreken nu nog. Deze zullen door verbetering van
foetale groei en de perinatale uitkomst door stoppen met
roken zeer waarschijnlijk ook gunstig worden beïnvloed.

Tabaksbeleid verbetert gezondheid kinderen
Op verschillende niveaus kunnen stappen worden genomen
om roken en de bijbehorende gezondheidsrisico’s te vermin
deren. Onderzoek heeft aangetoond dat beleidsmaatregelen
hierin een belangrijke rol spelen. Na invoer van rookvrije
omgevingen, zoals op de werkplek, in de horeca en in
andere publieke ruimtes, werd in veel landen een daling
gezien in het aantal rokers, onder wie rokende zwangere
vrouwen en neemt ook het meeroken af.13,14 Opvallend is
dat socialenormveranderingen geassocieerd zijn met deze

publieke maatregelen. Een aanzienlijk deel van de bevolking
besluit bijvoorbeeld, naar aanleiding van de nieuwe normen
cultuur, dat er ook in huis niet meer mag worden gerookt.15
Op deze manier neemt rookblootstelling sneller af, en verbe
tert de volksgezondheid. Inmiddels is er ook bewijs dat
invoer van rookvrije omgevingen leidt tot een afname van
het aantal ziekenhuisopnames voor luchtwegproblemen,
hart- en vaatziekten en beroertes.16 Verder worden er
minder kinderen te vroeg geboren: –3,8% (95%CI –6,4; –1,1).
Ook neemt het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen voor
ernstige astma aanvallen (–9,8% (95%CI –16,6; –3,0)) en
lagere luchtweginfecties (–18,5% (95%CI –32,8; –4,2)) duide
lijk af.17 De effecten zijn groter naarmate meer plekken rook
vrij zijn met minder uitzonderingen zoals rookruimtes.16,17
Naast maatregelen om een rookvrije omgeving te bevorde
ren, zijn accijnzen en leeftijdsrestricties bewezen effectief in
verbetering van perinatale gezondheid. Alleen al in de EU
zijn de laatste tien jaar naar schatting ruim 9000 gevallen
van zuigelingensterfte voorkomen door verhogingen van de
prijs van tabaksproducten.18 Na het verhogen van de mini
mumleeftijd voor aankoop van tabak in de VS nam roken
tijdens de zwangerschap af met 15% en daalde het aantal
pasgeborenen met een laag geboortegewicht.19

Roken en jong leven: de rol van zorgverleners
Het is duidelijk dat politieke aanpak van de tabaksepidemie
helpt om de volksgezondheid te verbeteren van zowel vol
wassenen als van (ongeboren) kinderen. Daarnaast ligt er
een belangrijke rol voor u als zorgverlener. Belangrijk uit
gangspunt is de erkenning dat roken geen lifestyle of eigen
vrije keuze betreft, maar een hardnekkige verslaving is. De
meeste rokers raken verslaafd voor hun achttiende levensjaar
en het overgrote deel zou het liefst stoppen. Het is daarom
essentieel dat elke zorgverlener vraagt naar rookgedrag en
indien de patiënt rookt, het belang van stoppen met roken
bespreekbaar maakt. Een eenvoudig stopadvies is al be
wezen effectief in het vergroten van de stopkans.20
Desondanks lijkt er een drempel te bestaan voor zorg
verleners om roken en stoppen met roken te bespreken. In
2014 gaf een kwart van de zwangere rokers aan dat er door
de verloskundige nooit over roken is gesproken en een derde
van de rokers gaf aan geen stopadvies te hebben gekregen.21
De Minimale-Interventiestrategie Stoppen met roken voor de
Verloskundigenpraktijk (V-MIS) is een eenvoudig stappenplan
om stoppen-met-roken bespreekbaar te maken in de verlo
skundigenpraktijk. Hoewel veel eerstelijnsverloskundigen
aangeven met de V-MIS te werken, doorloopt maar één op de
tien alle benodigde stappen.22
In oktober 2017 verscheen het Addendum Behandeling
van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning
bij zwangere vrouwen, dat op basis van de meest recente
wetenschappelijke inzichten beschrijft op welke wijze zwan
gere vrouwen het meest effectief kunnen worden onder
steund bij het stoppen.23 Gedragsmatige ondersteuning is de
pijler van deze zorg en in het algemeen geldt dat intensieve
zorg het meest effectief is. Hoewel de V-MIS onderdeel uit
maakt van de benadering van de rokende zwangere, zal ver
wijzing naar een gespecialiseerde rookstopcoach veelal nodig
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zijn. Betrekken van de partner in de stoppoging is van grote
meerwaarde, gezien de sociale steun voor de aanstaande
moeder en het beperken van meeroken. Als gedragsmatige
behandeling alleen onvoldoende is, kunnen daarnaast
nicotine-vervangende middelen worden ingezet. Inzet van
nicotine-vervangers is veilig en kan de stopkans op termijn
vergroten. Er is een praktijkkaart beschikbaar die zorgver
leners helpt met praktische informatie om de inzet van nico
tine-vervangers te vergemakkelijken.23 In het artikel van Van
der Houwen in deze uitgave worden de richtlijn en de V-MIS
nader toegelicht.
Hoewel de meerderheid van de verloskundige zorgverleners
vraagt naar het rookgedrag tijdens de zwangerschap, blijken
noodzakelijke stappen om effectieve hulp in te zetten veelal
niet te worden gemaakt.22 Gebrek aan motivatie van de
zwangere om te stoppen wordt genoemd als een belangrijke
barrière. Het verhogen van deze motivatie is dan ook een
essentieel onderdeel van de V-MIS en het overkoepelende
Stroomschema rokende zwangere vrouw dat de kern van
het Addendum vormt. Motiverende gespreksvoering is een
techniek die kan helpen om intrinsieke motivatie en de
uiteindelijke stopkans te vergroten. De Taskforce Rookvrije
Start heeft een gratis e-learning ontwikkeld die praktische
handvatten geeft voor toepassing van deze techniek in de
dagelijkse praktijk.23 De e-learning wordt door gebruikers
zeer positief beoordeeld en is geaccrediteerd voor vier punt
en door de relevante beroepsverenigingen in de geboortezorg
waaronder de NVOG.
Verschillende onderzoeken zijn gaande, die evalueren
hoe de effectiviteit van stoppen-met-rokenzorg verder kan
worden vergroot. Zo zijn er toenemende aanwijzingen dat
financiële beloningen de stopkans kunnen vergroten. Het
eerste onderzoek in Nederland om deze benadering in de
zwangerschap toe te passen in combinatie met groepssessies
en een eHealth tool, is momenteel gaande door Breunis et
al. In onderzoeken van het Trimbos Instituut en het UMCG
worden op dit moment best practices geïdentificeerd om
stoppen-met-rokenzorg effectief in te bedden op VSV-niveau.
Dit is essentieel aangezien er nog een belangrijke implemen
tatieslag nodig lijkt om aanwezige kennis over wat wel en
niet werkt in de praktijk te laten landen.

Maatschappelijke ontwikkelingen rondom roken
In de laatste jaren is een socialenormverandering gaande
waarbij roken steeds minder als normaal wordt gezien.
Steeds meer partijen scharen zich achter het doel toe te
werken naar een rookvrije generatie. Kinderen hebben het
recht om rookvrij op te groeien en de maatschappij, poli
tiek en zorgverleners hebben een verantwoordelijkheid dit
mogelijk te maken.1 De Taskforce Rookvrije Start, waarin
de relevante beroepsverenigingen in de geboorte- en jeugd
gezondheidszorg en ook het ministerie van VWS, het Trimbos
Instituut en ZonMw zijn verenigd, maakt zich sinds enkele
jaren sterk om het belang van rookvrij opgroeien op verschil
lende manieren onder de aandacht te brengen. Verschillende
beroepsverenigingen waaronder de NVOG en NVK hebben
formele standpunten ingenomen over roken. Samen met
andere partijen is mogelijk gemaakt dat de rookvrije

Kader 2. Selectie van afspraken rondom roken in het
Nationaal Preventie Akkoord
Accijnsverhoging (2020)
Tabaksartikelen uit het zicht (supermarkten: 2020;
andere verkooppunten: 2021)
Neutrale verpakkingen (2020 voor sigaretten)
Alle schoolpleinen rookvrij (2020, ook hogescholen en universiteiten)
Alle kinderopvanglocaties rookvrij (2020)
Alle ziekenhuizen rookvrij (2025)
Stoppen-met-rokenzorg buiten het eigen risico (2020)
Zorgpad stoppen-met-roken in elke geboortezorgregio (2020)

Bron: Nationaal Preventie Akkoord
generatie onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord van
Rutte III. Aanpak van roken is dan ook een van de drie pijlers
van het Nationaal Preventie Akkoord, waarin onder leiding
van staatssecretaris Blokhuis voor het eerst sinds jaren grote
stappen worden gezet om een rookvrije generatie mogelijk
te maken (kader 2). Onderdeel hiervan is het streven naar
een vermindering in het percentage zwangere vrouwen dat
rookt (van 9 naar 5%) en het percentage dat na de zwanger
schap weer begint (van 50 naar 25%). Ook de ambitie om
toe te werken naar rookvrije zorg is een onderdeel van het
Akkoord en veel zorginstellingen nemen hierin zelf al initi
atief. Ook het Erasmus MC lanceert dit jaar een breed plan
om rookvrij te worden. Hierin wordt voorzien in een rookvrij
gebied dat ook de nabijgelegen Hogeschool Rotterdam en
het Erasmiaans Gymnasium omvat, een initiatief dat wordt
ondersteund door de Gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt
geïnvesteerd in een programma om medewerkers en patiën
ten actief toe te leiden naar effectieve stoppen-met-roken
begeleiding.

Conclusie
Roken is een belangrijke en volledig voorkombare oorzaak
van ongunstige gezondheidsuitkomsten, ook rondom het
jonge leven. Een maatschappelijke normverandering rondom
roken lijkt gaande, vergezeld van nieuwe politieke wil om
effectief tabaksbeleid in te stellen. Daarnaast is het essen
tieel dat zorgverleners hun verantwoordelijkheid nemen om
roken bespreekbaar te maken en (aanstaande) moeders en
hun partners toe te leiden naar effectieve stoppen met roken
zorg: samen voor een rookvrije start.
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Samenvatting
Rookblootstelling tijdens de zwangerschap en in het jonge
leven geeft een scala aan gezondheidsrisico’s. Kinderen
hebben het recht op rookvrij opgroeien, maar zijn hierin
van anderen afhankelijk. Effectief tabaksbeleid kan rook
blootstelling en de negatieve gezondheidseffecten ervan
terugdringen. Zo worden er na instelling van rookvrije
omgevingen aantoonbaar minder kinderen te vroeg
geboren of in het ziekenhuis opgenomen voor luchtweg
problemen. Daarnaast hebben zorgverleners een belang
rijke taak om (aanstaande) zwangere vrouwen, hun part
ners en jonge ouders te wijzen op de gevaren van roken
voor het jonge leven. Stoppen met roken kan de risico’s
voor het ongeboren kind normaliseren. Wij bespreken de
verschillende mogelijkheden om (toekomstige) ouders
hierin te ondersteunen en toe te leiden naar effectieve
stoppen-met-rokenzorg. Samen kunnen we bijdragen aan
een rookvrije start.
Trefwoorden
roken, tabak, tabaksbeleid, perinatale gezondheid, zwan
gerschap, kinderen, meeroken
Summary
Early-life tobacco smoke exposure is associated with a
range of adverse health outcomes. Children have the right
to grow up in a smoke-free environment, yet they are
unable to control their own level of exposure. Strong
tobacco control policies are effective in reducing tobacco
smoke exposure during pregnancy and childhood, and
through doing so, improve health in early life. Implementa
tion of legislation prohibiting smoking in enclose public
places is associated with sizable reductions in preterm
birth and hospital admissions for asthma and lower respi
ratory infections among children. In addition, health pro
fessionals also have a responsibility to inform pregnant
women, their partners, and young parents about the
dangers of smoking. Smoking cessation before and during
pregnancy can help reduce smoking-associated health
risks. Here, we describe the various opportunities available
to health professionals to support (future) parents to stop
smoking. Together we can help provide a smoke-free future.
Keywords
smoking, tobacco, tobacco control policies, perinatal
health, pregnancy, children, second-hand smoke
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Interview met rookstopcoach Sylvia Heddema

Een zwangere vrouw die rookt begeleiden:
wat is daar anders aan?
drs. Clasien van der Houwen

Sylvia Heddema, van oorsprong longverleegkundige, is
rookstopcoach bij SineFuma. Zij behoort tot de pioniers
van Nederland die zich specifiek voor zwangere vrouwen
die roken inzet. Zij is lid van de Taskforce Rookvrije Start
en was als projectcommissielid betrokken bij de totstandkoming van het addendum en het praktijkadvies
over nicotinevervangende middelen. In 2016 heeft zij
voor de zorgverleners haar ervaring en kennis gebundeld
in het boek Gun ieder kind een rookvrije start.

Pionieren
In Nederland komt systematische aandacht voor vrouwen
die roken in de zwangerschap nu pas goed opgang, terwijl
dit Engeland al veel langer het geval is. Zo ervaarde Sylvia
Heddema een gebrek aan kennis en richtlijnen, toen zij zich

Sylvia Heddema met haar dochter.

een jaar of vijf geleden voor het eerst in dit onderwerp ver
diepte. "Een verloskundige benaderde mij met de vraag of ik
ook zwangere vrouwen begeleidde bij hun stoppoging. Mijn
eerste reactie was: waarom niet, wat is daar anders aan?"
Vervolgens vroeg ze zich af of er wel veel zwangere rokers
waren, want zij zag ze niet en hoorde ook andere rookstop
coaches er niet over. Zij vervolgt: "Er bleken ruim vijftien
duizend zwangere rokers te zijn. Er was geen richtlijn, noch
over verwijzing, noch over gebruik van nicotinevervangers in
de zwangerschap. In Engeland was er wel een duidelijk
beleid met protocollen. Samen met SineFuma hebben we
toen een visie op zowel de begeleiding als het gebruik van
nicotinevervangers geformuleerd. Ik ben echt heel blij dat er
nu ook in Nederland een richtlijn is."
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Nicotinevervangende middelen: wanneer
geïndiceerd?

De gynaecoloog en motiverende gespreksvoering

In onze richtlijn staat dat zorgverleners die ervaring hebben
met nicotinevervangende middelen zwangere vrouwen
hiermee kunnen begeleiden. Sylvia geeft zelf regelmatig de
voorkeur aan kortwerkende nicotinevervangers: "Vaak is een
zwangere vrouw al flink geminderd met roken. Zijn er bij
voorbeeld nog zes rookmomenten, dan kan ze op die
momenten nicotinezuigtabletten gebruiken. Het is dan ver
volgens makkelijker om deze af te bouwen. Soms is een
pleister een betere optie, bijvoorbeeld bij een ernstige ver
slaving of als ze veel last heeft van misselijkheid bij gebruik
van zuigtabletten of kauwgom. Belangrijk is dat je wel vol
doende hoog doseert, want de eerste dag goed rookvrij
doorkomen is een belangrijke stap op weg naar meer zelf
vertrouwen om het vol te houden".

In het standpunt tabaksontmoediging van de NVOG staat dat
vrouwen die roken in de zwangerschap een intake of ver
volggesprek krijgen bij een verloskundige of gynaecoloog,
die getraind is in motiverende gespreksvoering. Sylvia geeft
deze trainingen ook. "Bij een motiverend gesprek laat je
vooral de ander aan het woord. Je gaat het gesprek aan om
de ander te laten bewegen richting stoppen. Je leert verschil
lende technieken, zoals open vragen stellen en reflecteren".
In haar boek geeft ze veel voorbeeldzinnen voor allerlei situ
aties. Vertelt een vrouw dat roken minder ongezond is voor
het kind dan het wonen aan de snelweg, dan gaat ze daar
niet meteen tegenin. Ze vraagt dan bijvoorbeeld: "Vertel
eens, wat weet je daarvan?" Of ze geeft een korte reflectie
zoals: "Roken is gezond". Dat nodigt de ander uit tot een toe
lichting. Ze stelt zich nieuwsgierig op, niet veroordelend.
Ze eindigt wel altijd met het juiste verhaal. "Belangrijk is dat
je eerst aansluit op wat de ander weet en dan wel een
opening zoekt om jouw visie hierop te vertellen. Anders
denkt zij dat het klopt wat ze zegt".
Ze vermijdt patstellingen. Wat wij vaak weerstand noemen,
heet bij haar wrijving. "Het gaat om de relatie tussen de
zorgverlener en de patiënt. Als daar wrijving ontstaat dien je
als zorgverlener een stapje terug te doen en te kijken hoe dat
komt en kan worden opgelost".
In haar trainingen gaat het ook over het verschil tussen
'behoudtaal' en 'verandertaal'. "Elke roker gebruikt zowel
behoudtaal, zoals roken is fijn als verandertaal, zoals mogelijk is het niet zo gezond. Lok verandertaal uit en versterk
deze. Dat vergoot de kans op stoppen."

Gedragsmatige begeleiding en commitment

De korte bocht

Sylvia maakt onder andere gebruik van motiverende
gesprekstechnieken. "Het begint met de motivatie om te
stoppen", zegt ze. "Die blijkt vaak wel hoog te zijn, bijvoor
beeld 8. Daarentegen is het vertrouwen dat het lukt vaak
maar een 4. Dan vraag ik wat ze nodig heeft om meer ver
trouwen te krijgen. Ik bespreek ook uitgebreid wat ze gaat
doen op de vaste rookmomenten. Dat werk ik heel concreet
uit. Waar zit je normaal als je rookt? Wie is erbij? Is er een
andere plek in huis waar je naartoe kunt? Kun je het daar
gezellig maken? Wat doe je als je trek hebt? Welke afleiding
helpt je? Dat kan om allerlei momenten gaan, zoals na het
eten, bij ruzie, bij stress. Hoe meer oplossingen ze zelf
verzint, hoe beter ze is voorbereid. En hoe groter de kans dat
het stoppen lukt."
Vervolgens neemt Sylvia stap voor stap de eerste stopdag
door. Dan komt haar directheid om de hoek kijken. "Oké,
voor de duidelijkheid, zondag rook je je laatste sigaret. De
sigaretten zijn op of je gooit ze weg. Je staat maandag op en
dan rook je niet meer. Je kunt al je bedachte opties inzetten.
Je kunt ook op de momenten van trek de zuigtabletten
gebruiken. Maar je rookt niet. Afgesproken? Ik bel je
‘s  avonds op en dan vertel je mij hoe het gegaan is."
Verder geeft Sylia haar het vertrouwen dat ze het kan. En
natuurlijk mag ze bellen als ze onverhoopt toch heeft
gerookt. Dan beschouwt ze deze uitglijder als een leermo
ment dat blijkbaar nog nodig is.

"Motiverende gespreksvoering is één van de methoden die je
kunt inzetten. Dat past echter niet bij elke roker of elke zorg
verlener. Er zijn ook andere manieren om het roken te
bespreken en stoppen te adviseren", licht Sylvia toe. Ze geeft
een voorbeeld: als een vrouw rookt, dan zegt de gynaeco
loog op een neutrale manier: ‘Roken hoort niet bij een
gezonde zwangerschap en daarom verwijs ik je naar een
rookstopcoach. Vind je het goed dat de coach contact met je
opneemt?’ Het bespreken van roken is dan geen moeilijk
onderwerp, maar net zo vanzelfsprekend als de bloeddruk
meten.

Sylvia Heddema geldt als een van de meest ervaren coaches
bij begeleiding met nicotinevervangende middelen in de
zwangerschap. "Het begint met een goede rookanamnese",
zo vertelt Sylvia. "Vaak wordt uit de vragenlijst die we
afnemen al duidelijk wie prima kan stoppen met roken met
coaching alleen, dat blijft de eerste keus, en wie daarnaast
nicotinevervangers nodig heeft. Ik zie ze als een hulpmiddel.
Sommige vrouwen gebruiken ze vervolgens niet, maar het
geeft hen net wel voldoende vertrouwen om te durven
stoppen. Andere hebben ze maar een paar dagen nodig. En
weer anderen een veel langere periode."

Kortwerkende nicotinevervangers of pleisters?
Hoe doseren? Een kwestie van ervaring

Follow-up en complimenten
Tot slot benadrukt Sylvia dat er nog een andere belangrijke
taak is voor gynaecologen. Dat is de follow-up. "Vraag altijd
hoe het gaat en blijf complimenten geven over alle nietgerookte sigaretten en rookvrije momenten, dagen of weken.
Vraag of er nog moeilijke momenten zijn en of je kan helpen.
Juist bij een uitglijder is een compliment op zijn plaats. Zoek
samen naar wat ze heeft geleerd of nog moet leren om
dezelfde situatie de volgende keer rookvrij door te komen.
Rookt ze weer dagelijks, begin dan met een compliment voor
haar inzet. En biedt haar vervolgens hulp aan om er hele
maal vanaf te komen. Vaak zijn er meer stoppogingen nodig
en kunnen nicotinevervangers haar in deze situatie helpen".
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Roken en subfertiliteit

De behandeling begint met de begeleiding
van stoppen met roken
dr. R.H.F. van Oppenraaij gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
dr. A.L. Metz-Berends gynaecoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
drs. C. van der Houwen gynaecoloog, Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen

Gynaecologen en fertiliteitsartsen zien regelmatig paren
met een zwangerschapswens van wie een of beiden nog
rookt. De NVOG heeft in 2017 het standpunt ingenomen
dat een eventuele fertiliteitsbehandeling niet eerder dan
na drie maanden wordt gestart, nadat het paar optimaal
begeleid is bij stoppen met roken. Wat is de noodzaak
van dit standpunt, wat is optimale begeleiding en hoe
doen we het anno 2019?
In 2006 pleitte professor N. Macklon voor een verbod op
IVF-behandeling voor vrouwen die roken.1 Hij toonde aan dat
bij hen de kans op een zwangerschap spontaan dan wel met
IVF met 50% is gereduceerd, dat er twee keer zo veel IVFcycli nodig zijn en dat de kans op infertiliteit 60% groter
is.2,3 In die tijd werden in veel IVF-klinieken geen fertiliteits
behandelingen gestart bij vrouwen met een gevorderde leef
tijd (>40-43 jaar) en bij vrouwen met een hoge BMI (>32-40
kg/m2) vanwege o.a. minder goede uitkomsten. Aangezien
tabaksverslaving een vergelijkbare vermindering van uitkom
sten geeft, zou het logisch zijn dezelfde maatregelen te over
wegen. In Nederland was er echter geen bijval van de NVOG
en de patiëntenvereniging Freya.4

Standpunt NVOG
Na ruim tien jaar in 2017 heeft de NVOG een eerste stand
punt tabaksontmoediging uitgebracht, integraal afgedrukt in
dit tijdschrift. De NOVG stelt dat ze zich inzet voor een rook
vrije samenleving, in het bijzonder vanwege haar betrokken
heid bij de gevolgen van roken voor de vruchtbaarheid en
het ongeboren kind en het leed dat uit deze verslaving kan
voortkomen voor de ouders zelf en hun kinderen. Voor
mensen met een zwangerschapswens en een rookverslaving
staat het volgende beschreven in het standpunt:
• Z ij krijgen een intake- of vervolggesprek bij een hulp
verlener die getraind is in motiverende gespreksvoering
voor stoppen met roken.
• E r is een directe overdracht naar een rookstopcoach of
anderszins. Na toestemming, neemt deze coach zelf contact
op met de patiënt.
• E en eventuele fertiliteitsbehandeling wordt niet eerder dan
na drie maanden gestart om de patiënt optimaal te begelei
den bij stoppen met roken of met serieuze stoppogingen.
Dit laatste is noodzakelijk, omdat veel mensen meer pogin
gen nodig hebben om blijvend te kunnen stoppen met roken.

Hoe groot is het probleem in Nederland?
Er zijn geen Nederlandse data beschikbaar over de prevalen
tie van roken door vrouwen en/of mannen die vanwege sub
fertiliteit worden verwezen.
In de algemene populatie tussen 20 tot 40 jaar rookt 30 tot
40% van de mannen en 23 tot 25% van de vrouwen.5 In de
eerste vier weken voor de zwangerschap rookt 15% van de
vrouwen, terwijl 7% dit nog op enig moment in de zwanger
schap doet.6
Gezien het negatieve effect van roken op de zwangerschaps
kans is het aannemelijk dat de prevalentie bij paren die hulp
zoeken hoger is. Onze eigen ervaring is dat het bespreken
van roken een vaak terugkerend onderwerp is bij de intake.

Effecten van roken op de zwangerschapskans en
de succeskans van een behandeling
Sinds Macklon zijn standpunt innam, zijn er verschillende
meta-analyses verschenen over de gevolgen van roken op
fertiliteit en fertiliteitsbehandeling en hebben verenigingen
daarover uitspraken gedaan.
De American Society of Reproductive Medicine (ASRM) geeft in
hun 5th Practice Committee Opinion in 2018 het volgende aan:7
• Er is een sterke associatie is tussen roken en subfertiliteit.
Tot 13% van de subfertiliteit is te verklaren door roken.
• Er is een verhoogd risico op miskraam en extra-uteriene
graviditeit (EUG).8
• Vrouwen die roken hebben bijna twee keer zoveel IVFbehandelingen nodig om zwanger te worden in vergelijking
met vrouwen die niet roken.2
• Roken versnelt mogelijk de ovariële veroudering en ver
vroegt mogelijk de menopauze met 1 tot 4 jaar.9
• Semenparameters (concentratie, motiliteit, morfologie) zijn
slechter bij mannen die roken in vergelijking met mannen
die niet roken. Deze resultaten zijn dosisafhankelijk. Een
negatief effect van roken op de mannelijke vruchtbaarheid
is echter nog niet aangetoond.10
• Vrouwen die niet roken maar wel excessief worden bloot
gesteld aan tabaksrook (tweedehands rook) hebben moge
lijk een vergelijkbare vermindering van hun vruchtbaarheid
als vrouwen die zelf roken.11
De ASRM concludeert dat het ontmoedigen van roken zinvol
is, dat zorgverleners deze vrouwen én mannen moeten infor
meren, monitoren en helpen met een geïndividualiseerde
stoppen-met-rokeninterventie.
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Effecten van roken van vrouwen op de vruchtbaarheid en fertiliteitsbehandelingen
Al in 1998 is aangetoond dat de kans op subfertiliteit na een
jaar ruim 50% groter is bij vrouwen die roken vergeleken
met vrouwen die niet roken.3 Na deze meta-analyse zijn nog
enkele grote populatiestudies verschenen die die uitkomst
ondersteunen. Vrouwen die roken hebben hogere basale
FSH-, lagere luteale oestrogeen- en lagere AMH-waardes dan
vrouwen die niet roken. Verder hebben longitudinale studies
aangetoond dat AMH per jaar 20% sneller daalt bij vrouwen
die roken, wat kan passen bij een versnelde ovariële verou
dering en een vervroegde overgang.7
De kans dat een fertiliteitsbehandeling lukt is eveneens sub
stantieel lager bij vrouwen die roken. De ASRM stelt o.b.v.
twee inmiddels verouderde meta-analyses dat vrouwen die
roken 50% minder kans hebben om zwanger te worden met
een IVF-behandeling. Hierna zijn twee nieuwe meta-analyses
verschenen die deze associatie bevestigen. 12,13 De oorzaak
van deze kans reductie is waarschijnlijk multifactorieel: er is
een noodzaak tot hogere dosering gonadotrofines voor ovari
ële stimulatie, er zijn lagere piek-oestradiolwaardes, het
aantal geoogste oöcyten is lager, er zijn meer toxines in de
folliculaire vloeistof (o.a. cadmium en cotinine), cycli worden
vaker gecanceld, de zona pellucida is dikker, de conceptie
faalt vaker en er is een lagere kans op implantatie.7

Effecten van roken van vrouwen op de vroege
zwangerschap
Als een vrouw rookt en toch spontaan zwanger wordt, dan is
er een 30% hogere kans op een miskraam. De kans op een
EUG is 3,5 keer zo groot.8 Na IVF zijn de resultaten nog
nadeliger. De kans op een miskraam per klinische zwanger
schap is 2,5 keer groter bij vrouwen die roken.12 De kans op
een EUG na IVF is mogelijk zelfs 15 keer groter bij vrouwen
die roken.14
Roken leidt ook tot een grotere kans op aangeboren afwijkin
gen. Het is niet bekend of deze risico’s te voorkomen zijn als
vrouwen direct stoppen met roken als ze weten dat ze
zwanger zijn. Ook om deze reden is het beter om voor de
zwangerschap te stoppen met roken. Het is inmiddels
bewezen dat roken vroeg in de zwangerschap de kans op
een palatoschisis met 25% en de kans op een pes equinova
rus met 25-50% verhoogt.15 Het is verder aannemelijk dat
roken de kans op gastroschisis en een atriumseptum defect
met 25-50% verhoogt.15

Effecten van roken van mannen op de vruchtbaarheid en fertiliteitsbehandelingen
Na de publicatie van de ASRM is er nog een meta-analyse
over de effecten van roken op de semenparameters volgens
de herziende WHO-criteria verschenen.16 Hierin worden de
eerder gevonden afwijkingen zoals een verminderde sperma
tozoaconcentratie, verminderde motiliteit en minder morfo
logisch normale spermatozoa bevestigd en deze effecten
blijken dosisafhankelijk te zijn. Andere effecten van het
roken die worden beschreven zijn o.a.: verhoogde oxidatieve
stress, leucospermie, erectiele dysfunctie, DNA-fragmentatie,
epigenetische veranderingen, negatief effect op het semen

plasma en een verminderde werking van het proteolytisch
enzym acrosin, nodig om de zona pellucida van de oöcyt te
penetreren.17 Hoewel roken overduidelijk leidt tot een slech
tere semenkwaliteit, heeft men nog niet kunnen bewijzen
dat het daadwerkelijk leidt tot vermindering van de manne
lijke vruchtbaarheid.
Als een man rookt, kan dit wel gevolgen hebben voor de
vruchtbaarheid van de vrouw.
Tweedehands rook kan leiden tot een lagere vruchtbaarheid
en mogelijk een grotere kans op miskramen.8 Een Ameri
kaanse studie laat een 20% lagere kans op een levend
geboren kind zien bij een IVF-behandeling bij niet-rokende
vrouwen die blootgesteld waren aan tabakslucht, bepaald
door cotininemeting in het follikelvocht.18
Zie voor een overzicht van deze cijfers en referenties tabel 1,
bij het artikel van Jasper Been et al. op bladzijde 279.

Stoppen-met-roken interventie
Redenen om te stoppen met roken voor de zwangerschap
zijn dus het verhogen van de kans op een spontane zwanger
schap of een succesvolle behandeling, verkleinen van de
kans op een miskraam of een EUG en het voorkomen van
nadelige effecten op de vroege zwangerschap. Een andere
reden is dat stoppen-met-rokeninterventies effectiever zijn
bij subfertiele vrouwen dan bij zwangere vrouwen.
De preconceptieperiode wordt gezien als een window of
opportunity.19
Als NVOG hebben we het standpunt ingenomen om volgens
de methode van motiverende gespreksvoering het stoppen
met roken te bespreken. Een minimale gedragsmatige inter
ventiestrategie werkt namelijk beter dan alleen een stoppenmet-rokenadvies met een doorverwijzing.20 Als curatief
opgeleide professionals hebben we echter weinig ervaring
met preventie en het opgang helpen van gedragsverandering.
We weten weinig van verslaving en hoe we bevredigend en
effectief de verslaving kunnen bespreken.

De huisarts in de ketenzorg
In het fertiliteitstraject is er een professional die beter
geschoold is in preventie dan wij: de huisarts. Onze ervaring
is dat huisartsen voorafgaand aan een verwijzing voor sub
fertiliteit lang niet altijd het roken bespreken. Dat is een
gemiste kans, want veel huisartsen bieden in hun praktijk
stoppen-met-rokenhulp. Hier ligt dus onze eerste en wellicht
belangrijkste taak: de ketenzorg in onze regio verbeteren. Als
patiënten begrijpen dat zij pas kunnen worden verwezen als
zij serieus bezig zijn met stoppen met roken of gestopt zijn,
dan voorkomen we een teleurstelling als ze bij ons komen.
Er is voor hen een duidelijke, gezamenlijke, visie van huis
arts en gynaecoloog of fertiliteitsarts nodig. We voorkomen
zo ook dat zij na hun verwijzing weer worden terugverwezen
voor stoppen-met-rokenhulp.

Het gesprek over stoppen met roken
Als een paar gestopt is met roken is een compliment op zijn
plaats. Rookt de vrouw en/of de man nog wel dan kunt u het
gesprek open ingaan. Zie hiervoor ook het interview met
Sylvia Heddema.
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U kunt ook meteen uitleggen waar het omgaat op een vrien
delijke manier. Een voorbeeld is: ‘Ik begrijp dat je graag
zwanger wilt worden. Als je stopt met roken, neemt je kans
toe. Vind je het goed dat ik daarover meer uitleg?’.
Onze ervaring is dat stoppen in deze situatie vrouwen
meestal wel lukt. Daarbij zijn zij in bepaalde mate afhanke
lijk van ons voor hun behandeling. Een stok achter de deur
helpt. Of we deze stok willen gebruiken is een morele vraag.
Maar waarom niet de behandeling van de rookverslaving
zien als de eerste behandeling van het fertiliteitstraject?

De partner
De motivatie om te stoppen bij de partner is vaak minder
groot. Maar ook de partner is belangrijk. Een vrouw heeft
meer moeite om met roken te stoppen als haar partner haar
niet ondersteunt of zelf blijft roken. De kans op terugval in
de zwangerschap of postpartum is dan ook groter. Zoals
eerder aangegeven is meeroken waarschijnlijk nadelig voor
de zwangerschapskans, ook in geval van een vruchtbaar
heidsbehandeling. En wat gelukkig steeds meer ouders aan
spreekt is dat zij hun toekomstig kind graag rookvrij willen
laten opgroeien. Een gesprek over derdehands rook is hier
op zijn plaats. Zie hierover meer in het artikel van Jasper
Been.

Een stopdatum en follow up of verwijzen
In de verloskunde gebruiken we de V-MIS. Dit is een
minimale-interventiestrategie die bewezen effectief is.21
Er worden een aantal stappen doorlopen. Een stopdatum en
follow-up zijn hierbij cruciaal. Zolang er geen stopdatum is
afgesproken en geen follow-up is aangeboden, is de kans
aanzienlijk dat het bij een gesprek blijft met een urgent stop
advies. Uit ervaring weten we dat als vervolgens het fertili
teitsonderzoek of de behandeling wordt ingezet, de kans
aanzienlijk is dat beiden of een van beide blijft roken. Dat is
jammer voor het paar en voor onszelf. Want hoe bevredi
gend is het als we zelf mogen ervaren dat het hen lukt.
Lukt het stoppen niet of is de verslaving ernstig of lijkt de
kans dat een stoppoging lukt klein, dan kunt u naar een
stoppen-met-rokencoach, de huisarts of verslavingszorg ver
wijzen.
De NVOG zegt hierover dat dit gebeurt volgens de warme
overdracht. Dat houdt in dat u vraagt of u contact mag
opnemen met degene naar wie u verwijst en dat deze dan
contact opneemt met de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat de
kans op een stoppoging veel groter is bij deze handelswijze
vergeleken met het advies aan de patiënt om zelf contact op
te nemen.
Tot slot kunt u een folder meegeven die specifiek is gemaakt
voor paren met zwangerschapswens. De Taskforce Rookvrije
Start heeft deze samen met het Trimbos Instituut gemaakt en
is bijgevoegd is aan dit nummer.

Hoe doen we het in Nederland?
In hoeverre is het standpunt van de NVOG uit 2017 ten
aanzien van tabaksontmoediging doorgedrongen tot de
gynaecologische praktijk? Om een indruk te krijgen van de
implementatie van de adviezen hebben we een korte

Tabel 2. NTOG-enquête onder NVOG leden over roken en
fertiliteit
Als een paar in aanmerking komt voor een fertiliteitsonderzoek
en de vrouw en/of partner rookt, geef je dan een stopadvies?
Respons

%

n

Altijd, zowel aan de vrouw als partner, ongeacht
wie van hen rookt.

89,3

217

Altijd aan de vrouw die rookt, aan partner alleen
als de vrouw ook rookt.

1,7

4

Altijd aan de vrouw die rookt, niet aan partner.

0,4

1

Vaak, zowel aan de vrouw als partner, ongeacht
wie van hen rookt.

7,4

18

Vaak aan de vrouw die rookt, aan partner alleen
als de vrouw ook rookt.

0,00

0

Vaak aan de vrouw die rookt, niet aan partner.

0,4

1

Soms/niet, ongeacht wie van hen rookt.

0,4

1

N totaal

242

Heb je een training motiverende gespreksvoering gevolgd?
Ja

21,4

Nee

78,6 187

N totaal

51
238

Als de vrouw of partner gemotiveerd is om te stoppen met
roken, raad je dan professionele ondersteuning aan (rookstop
poli/huisarts/telefonische coach)?
Altijd

47,1

114

Vaak

36,8

89

Soms

14,9

36

Nooit

1,2

N totaal

3
242

Als de vrouw of partner een stoppoging gaat doen of als je een
van hen verwijst voor hulp, regel je dan follow up (telefonisch
of consult)?
Altijd

11,6

28

Vaak

21,1

51

Soms

28,9

70

Nooit

38,4

93

N totaal

242

Als een paar in aanmerking komt voor een fertiliteitsbehande
ling en de vrouw en/of partner rookt (nog), start je dan de
behandeling?
Ja, ongeacht wie van beiden (nog) rookt

70,4 162

Ja, als de vrouw niet rookt, maar de partner (nog)
wel

9,6

22

Ja, als de vrouw niet rookt, de partner wel maar
wel eerst 3 maanden serieuze stoppogingen heeft
gedaan

5,7

13

10,0

23

4,4

10

Ja, als de vrouw (nog) rookt, maar wel eerst 3
maanden serieuze stoppogingen heeft gedaan
Nee, zolang een van beiden nog rookt .
N totaal Totaal

230
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enquête per mail verstuurd naar alle praktiserende gynaeco
logen in Nederland, gebruikmakend van de NVOG-ledenlijst.
Aangezien de vragen specifiek het deelgebied van de fertili
teit betroffen, werd gevraagd de vragen te laten beantwoor
den door een enkele of afvaardiging van gynaecologen van
elke vakgroep of maatschap. Door de aanvullende vraag te
stellen in welk ziekenhuis de respondent werkzaam was,
kon een indruk worden verkregen van de representativiteit
van onze enquête voor de dagelijkse praktijk in de verschil
lende ziekenhuizen in Nederland.
In totaal werden 242 enquêtes ingevuld. 34 Respondenten
vulden niet het ziekenhuis in waar zij werkzaam waren. De
overige representeerden 86 verschillende ziekenhuizen. Uit
gaande van 114 ziekenhuizen/zorginstellingen in Nederland
betekent dit een respons van tenminste 86/114= 75,4% van
de ziekenhuizen.22
Er werden vijf vragen gesteld over fertiliteit en roken.
Zie tabel 2 voor vragen en antwoorden. Uit de antwoorden
blijkt dat het overgrote deel van ons (89,3%) patiënten advi
seert te stoppen met roken. De NVOG adviseert vervolgens
een gesprek met een hulpverlener die getraind is in motive
rende gespreksvoering. Dit blijkt maar een klein deel van
ons te beheersen (21,4%). Wel verwijst het overgrote deel
(altijd of vaak) patiënten naar een andere professional voor
ondersteuning (83,9%). Het blijkt echter dat we het minder
goed doen waar het de follow-up van deze groep betreft,
maar 11,6% zorgt altijd voor een vervolgconsult. Wanneer er
een indicatie voor fertiliteitsbehandeling bestaat, blijkt dat
de meerderheid (70,4%) van ons patiënten die roken behan
delt. Maar een zeer klein percentage, 4,3%, start geen
behandeling zolang patiënten nog roken.

Conclusie
Er is al jaren voldoende bewijs dat roken een negatief effect
heeft op de vruchtbaarheid en vroege zwangerschap. Wij
sluiten ons bij de ASRM aan: zorgverleners dienen vrouwen
én mannen te informeren, te helpen en te monitoren met
een geïndividualiseerde stoppen-met-rokeninterventie. De
behandeling van de rookverslaving is daarmee de eerste
behandeling van het fertiliteitstraject. Elk ziekenhuis dat fer
tiliteitszorg biedt, dient hiervoor een zorgpad te ontwikkelen
waarbij de huisarts een rol heeft, er geschoolde medewer
kers zijn die het stoppen-met-rokengesprek doen en er dui
delijke afspraken onderling en met patiënten zijn over de
follow-up.
Uit de enquête blijkt dat weliswaar het overgrote deel van de
gynaecologen een stopadvies geeft, maar ook een grote
meerderheid met een behandeling start nog voordat er een
serieuze kans is op een geslaagde stoppoging.
Onze conclusie is dat er in Nederland veel winst valt te
behalen in het fertiliteitstraject voor onze patiënten. Ade
quate stoppen-met-rokenbegeleiding zal de resultaten van
geslaagde behandelingen, doorgaande zwangerschappen
verbeteren en daarbij ook leiden tot minder vrouwen die in
de zwangerschap roken.
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Samenvatting
Gynaecologen en fertiliteitsartsen zien regelmatig
paren met een zwangerschapswens van wie een of
beiden nog rookt. De NVOG heeft in 2017 het stand
punt ingenomen dat een fertiliteitsbehandeling niet
eerder dan na drie maanden wordt gestart, nadat het
paar optimaal begeleid is bij stoppen met roken. Er is
inmiddels al jaren voldoende bewijs dat roken en mee
roken een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid,
fertiliteitsbehandelingen en vroege zwangerschap. Uit
de enquête, gehouden onder Nederlandse klinieken die
fertiliteitszorg aanbieden, blijkt dat de begeleiding van
tabaksontmoediging nog lang niet optimaal is. Het
advies stoppen-met-roken wordt grotendeels gegeven,
maar er is geen adequate follow up en er worden geen
consequenties aan het blijven roken verbonden. Elk
ziekenhuis dat fertiliteitszorg biedt, dient een zorgpad
te ontwikkelen waarbij de huisarts een rol heeft, er
geschoolde medewerkers zijn die het stoppen-metrokengesprek doen en er duidelijke afspraken onder
ling en met patiënten zijn over de follow-up.
Trefwoorden
Roken, subfertiliteit, fertiliteitsbehandeling, vruchtbaar
heid, tweedehands roken
Summary
Gynaecologists and fertility doctors regularly see
couples with a pregnancy wish, of whom one or both
are still smoking. In 2017, the NVOG took the position
that fertility treatment should not be initiated until
after three months, after the couple was optimally
assisted in cessation of smoking. There has been suffi
cient evidence for years now that smoking and passive
smoking has a negative effect on fertility, assisted
reproductive treatments and early pregnancy. The
survey, conducted among Dutch clinics that offer ferti
lity care, shows that counselling for smoking cessation
is by no means optimal. The advice to give up smoking
is largely given, but there is no adequate follow-up and
no consequences are attached to persistent smoking.
Every hospital that offers fertility care must develop a
care path where the general practitioner plays a role,
there are trained employees who do the smoking ces
sation counselling and clear agreements with patients
about the follow-up.

Keywords
Smoking, subfertility, assisted reproductive treatment,
fecundity, secondhand smoking
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19/6 stoppen met roken
Stoppen-met-rokenzorg voor zwangere
vrouwen en hun partners
drs. C. van der Houwen gynaecoloog, Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen
dr. R.H.F. van Oppenraaij gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam*
drs. R.C. van de Graaf verslavingsarts, VNN Groningen*
* Auteurs van het addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’

Stoppen-met-rokenzorg voor (aanstaande) ouders vindt
plaats op de werkplek: in de spreekkamer door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen, op de afdeling
door verpleegkundigen, bij de ouders thuis door kraamverzorgenden en op het consultatiebureau. Het betreft de
hele keten van geboorte- en jeugdgezondheidszorg,
samen met rookstopcoaches. Daarmee is deze zorg multidisciplinair en organisatie-overstijgend. Individueel
hebben hulpverleners expertise nodig die afgestemd is
op hun werkgebied. Onderling is goede samenwerking
zodat (aanstaande) ouders eenduidige informatie krijgen
en de hulp, follow-up en begeleiding bij (dreigende)
terugval goed verlopen. Elementen in deze zorg zijn:
• Ontwikkeling van zorgpaden conform de richtlijn voor
zowel zwangere vrouwen die roken als partners die
roken en voor degenen die recent zijn gestopt met
roken.
• E xpertise-ontwikkeling van zorgverleners: training in
motiverende gespreksvoering en verwijzen volgens de
richtlijn.
• Samenwerking van het VSV met jeugdgezondheidszorg
en stoppen-met-rokenzorg.

De richtlijn adviseert het gebruik van de V-MIS voor de stop
pen-met-rokeninterventie.
Als de kans redelijk is dat een stoppoging lukt, kunnen alle
stappen worden doorlopen.
De V-MIS bestaat uit zeven stappen:
1. H
 et vaststellen van het rookprofiel van de zwangere vrouw
en haar partner.
2. H
 et verhogen van de motivatie om te stoppen.
3. B
 espreken van problemen en barrières die samengaan
met het stoppen met roken.
4. Maken van een stopafspraak en vaststellen van een stop
datum.
5. Bespreken van mogelijke hulpmiddelen die helpen bij de
onthouding van het roken.
6. H
 ulp geven na de stopdatum.
7. Voorkomen van terugval na de bevalling.

In 2016 is de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en
stoppen met roken ondersteuning’ herzien.1 De zorg voor
zwangere vrouwen was hierin onderbelicht. Op initiatief van
de Taskforce Rookvrije Start en VWS is daarop het adden
dum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met
roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’ ontwikkeld in
2017.2 Dit addendum geeft praktische aanbevelingen voor
gynaecologen over
• Gedragsmatige ondersteuning en verwijzen
• Farmacotherapie waaronder nicotinevervangende middelen
Zie kader 1 voor het stroomschema ‘rokende zwangere vrouw’.

De V-MIS maakt gebruik van motiverende gespreksvoering,
een techniek om gedragsverandering te stimuleren. Als hulp
verleners zijn wij gewend een stopadvies te geven en dit
medisch toe te lichten. Deze methode kan werken. Maar
regelmatig ervaren we weerstand. Een gemotiveerd stop
advies is echter geen motiverend gesprek. De crux is de
ander. ‘Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen
zeggen, maar door wat ze zichzelf horen zeggen’, een gepara
fraseerd citaat van Blaise Pascal (1623-1662).5 Hoe de ander
te bewegen is een kunst die we kunnen leren, zie hiervoor
het interview met Sylvia Heddema. Het voordeel van deze
techniek is dat vrouwen zich niet veroordeeld voelen, dat het
gesprek over het roken de vertrouwensband niet beschadigt,
maar eerder versterkt.
Regelmatig is de motivatie om te stoppen wel aanwezig,
maar het vertrouwen dat het lukt, niet. Vragen naar eerdere
stoppogingen, naar wat goed ging en wat kan helpen om het
vertrouwen te versterken, kan openingen geven.

Gedragsmatige ondersteuning: V-MIS

Wanneer en naar wie verwijzen

In Nederland wordt door de eerstelijnsverloskundigen
gewerkt volgens een minimale-interventiestrategie: de V-MIS.
De kans op het stoppen met roken is hiermee substantieel
groter dan na reguliere zorg.3 Chamberlain heeft in een
recent Cochrane review aangetoond dat gedragsmatige inten
sieve begeleiding voor zwangere vrouwen nog effectiever is.4
Daarnaast helpen mogelijk financiële beloningen. Onderzoek
hiernaar vindt plaats in de regio Groningen en Rotterdam.

De richtlijn adviseert verwijzing voor intensieve gedragsma
tige hulp in de volgende situaties:
• E erdere stoppoging is mislukt (kortdurend gestopt of ern
stige ontwenningsverschijnselen).
• In voorafgaande zwangerschap is gerookt.
• P artner blijft roken.
• S toppen lukt met eigen interventie (V-MIS) niet of er is
terugval.

De richtlijn en het addendum
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Stroomschema rokende zwangere vrouw a
Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek en behandeling

• Partner
rookt niet/
heeft
stopwens
• Eerdere
stoppoging
succesvol
> 6mnd

• In eerdere
zwangerschap
gerookt
• Partner blijft
roken
• Eerdere
stoppoging
mislukt

Zwangere vrouw
die rookt

Stap 1 & 2
Uitvragen rookprofiel & motivatie
Verhogen motivatie
Stopadvies geven

Minimale interventie b

Intensieve interventie

Stap 2
Motivatie verhogen

Complicerende factoren
Psychosociale problematiek
Ernstige ontwenningsklachten
Andere verslavingen
Verwijzen
Huisarts/gynaecoloog
nee

Stap 3
Barrières bespreken

keuze zwangere vrouw

ja

JGZ c

Via
huisarts/gynaecoloog/POP-poli
Stap 4
Stopafspraak maken

Stap 5
Hulpmiddelen bespreken

Stap 6
Follow-up 1 week na stopdatum

Verwijzen
SMR-Coach/Rookstoppoli/POH

Verwijzen
Verslavingsarts

Behandeling
Altijd psychosociale interventie(s)
Optioneel: medicatie (NVM)
Terugvalpreventie

Behandeling
Multidiscplinaire aanpak
Altijd psychosociale interventies(s)
Optioneel: medicatie (NVM)
Terugvalpreventie

niet
gestopt

gestopt of niet gestopt

Overdracht
Verloskundige/gynaecoloog
Stap 7
Terugvalpreventie

a

b
c

Overdracht
Kraamzorg - kinderarts - JGZ

Stroomdiagram gaat uit van situatie waarbij de zwangerschap in eerste instantie wordt begeleid door de verloskundige. Indien begeleiding
zwangerschap plaatsheeft bij gynaecoloog of huisarts staan afwijkingen van het stroomdiagram beschreven in de addendumtekst.
Gebaseerd op V-MIS & STIMEDIC-basis.
De JGZ biedt ondersteunende prenatale zorg aan vrouwen met diverse psychosociale risicofactoren.

Kader 1. Stroomschema rokende zwangere vrouw
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• Complicerende factoren als psychosociale problematiek en/
of andere verslavingen treden op.
De richtlijn adviseert elk VSV in kaart te brengen welke
mogelijkheden er voor verwijzing zijn. Veel huisartsenpraktij
ken bieden stoppen-met-rokenhulp. Via de site ikstopnu.nl
van het Trimbos Instituut vindt u geregistreerde rookstop
coaches, praktijkondersteuners en instellingen gespeciali
seerde verslavingszorg in de eigen regio alsmede de moge
lijkheden voor telefonische coaching en online-hulp.6
Als er complicerende factoren zijn, adviseert de richtlijn ver
wijzing naar verslavingszorg. Voorbeelden zijn psychiatrische
problematiek, geweld in het gezin, financiële problemen,
andere verslavingen, stoppen met roken lukt niet bij de
rookstopcoach etc. Als andere problemen op de voorgrond
staan is het moeilijk om de tabaksverslaving aan te pakken.
Een gespecialiseerde multidisciplinaire benadering is dan
aangewezen. Per VSV is er een strategie nodig voor deze
kwetsbare zwangere vrouwen. Dit kan een POP-poli zijn of
een project als ‘kansrijke start’. Verslavingszorg is bekend
met het organiseren van een multidisciplinaire aanpak
rondom een verslaving en is daardoor bij uitstek een
geschikte partner voor deze zorg. Als er praktische proble
men zijn voor een verwijzing dan is consultering van een ver
slavingsarts een alternatief. Zie ook het interview met Robert
van de Graaf en Marieke Helmus.

Hoe verwijzen
De richtlijn adviseert een ‘warme overdracht’. Dat houdt in
dat de hulpverlener bij een verwijzing aan de patiënt vraagt
of het goed is dat de rookstopcoach contact met haar
opneemt. Uit een Engels onderzoek blijkt dat dit veel effec
tiever is dan zelf contact laten opnemen.7 Er waren vijf kli
nieken die werkten volgens het principe ask-advice-connect
en vijf volgens het principe ask-advice-refer. Bij de klinieken
die werkten volgens de connect-methode werden patiënten
gebeld en bij de andere klinieken kregen patiënten een ver
wijzing met de vraag zelf contact op te nemen. Ruim 17.000
rokers werden benaderd. Tussen de 35 tot 40% van de pati
ënten ging akkoord met een verwijzing. In de klinieken die
werkten volgens de connect-methode startten 14,7% patiën
ten een therapie tegenover 0,5% in de klinieken die werkten
volgens de refer-methode.
Naast de warme overdracht is ook een vlotte verwijzing in
de zwangerschap noodzakelijk. Dit vergt goede samenwer
king tussen verwijzers met rookstopcoaches en praktijkon
dersteuners.

Farmacotherapie
Stap 5 van de V-MIS behelst het bespreken van eventuele
hulpmiddelen. Buiten de zwangerschap worden vaak midde
len gebruikt als Varenicline (Champix), een partiële nicotine
receptoragonist, en Bupropion (Zyban), een antidepressivum.
De richtlijn raadt het gebruik van beide middelen tijdens de
zwangerschap af omdat er nog onvoldoende ervaring mee is.
Uit studies blijkt vooralsnog niet dat deze middelen in de
zwangerschap schadelijk zijn, maar er is ook geen sterk
bewijs dat deze middelen veilig zijn.8

E-sigaret
De richtlijn raadt eveneens het gebruik van e-sigaretten af,
ook als substitutie voor gewone sigaretten. De e-sigaret bevat
nicotine, maar zou in theorie veiliger zijn, omdat er geen ver
brandingsproducten bij vrijkomen. Inmiddels is al aange
toond dat er in de damp toxische stoffen vrijkomen zoals for
maldehyde, zware metalen en carcinogene nitrosamines.
Dierexperimenteel onderzoek laat zien dat het nageslacht
vaker respiratoire en neurologische afwijkingen heeft.9

Nicotinevervangende middelen in de
zwangerschap
Wel mogelijk zijn nicotinevervangende middelen (NVM). De
richtlijn concludeert dat het aannemelijk is dat NVM effectief
en veilig zijn voor zwangere vrouwen wanneer ze als hulp
middel worden ingezet in aanvulling op een gedragsmatige
interventie. De indicatie is als een gedragsmatige interventie
niet slaagt of als er is een bij voorbaat kleine kans op een
geslaagde interventie is. Alleen zorgverleners die ervaring
hebben met NVM kunnen de begeleiding doen. Intensieve
monitoring is nodig om de juiste dosering vast te stellen en
zo nodig bij te stellen. Voor het gebruik van NVM in de zwan
gerschap dient de zorgverlener toestemming te hebben van
een arts en als zodanig kunnen gynaecologen daarvoor
worden benaderd.
Hoewel gynaecologen de begeleiding met NVM niet doen,
zijn zij wel degenen die zich uitspreken over de veiligheid
ervan. In kader 2 vindt u verdere informatie.

Gynaecologen en nicotinevervangende middelen
Ook al bepalen gynaecologen de dosering van NVM niet, ze
hebben wel een rol in de ketenzorg.
Bij de overdracht naar de rookstopcoach of praktijkonder
steuner is het belangrijk om te vragen of hij/zij ervaring heeft
met NVM en om samen verder af te stemmen. Er is een
praktijkkaart beschikbaar voor de zorgverleners met prakti
sche informatie om de inzet van NVM te vergemakkelijken10
en er is een folder met informatie voor gebruikers.11
Huisartsen en apothekers raden pleisters soms af. In Lareb
stond tot voor kort dat er bij voorkeur geen pleisters worden
gebruikt in de zwangerschap. Deze tekst is inmiddels aange
past conform de richtlijn.

Follow-up
Een belangrijk punt voor zowel vrouwen die nog roken als
voor vrouwen die gestopt zijn vlak voor of tijdens de zwan
gerschap is de follow-up. De richtlijn adviseert een case
manager die het stopproces bewaakt. Informeren hoe het
gaat en complimenteren zijn vaste onderdelen bij elk consult
en zo nodig verwijzen als het stoppen niet lukt of bij een
terugval. Onderscheid moet worden gemaakt tussen een uit
glijder en terugval. Bij een uitglijder heeft de persoon een of
meer sigaretten gerookt, maar is weer gestopt. In dat geval is
een verwijzing niet nodig.
Een ander vast onderdeel is een gesprek om terugval te
voorkomen na de bevalling. Dit gesprek kan bijvoorbeeld
rond 36 weken plaatsvinden. Ruim 40% van de vrouwen die
gestopt zijn met roken tijdens de zwangerschap, beginnen
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Schadelijke stoffen van tabak, de veiligheid en effectiviteit
van nicotinevervangende middelen (NVM)
Schadelijke stoffen tabaksrook
De belangrijkste schadelijke stoffen van tabaksrook zijn nicotine, koolmonoxide en verbrandingsproducten, waaronder de
poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK).14
Nicotine heeft een vaatvernauwend effect. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat nicotine de veroorzaker is van
groeivertraging, maar dit staat ter discussie. Rookloze tabak (e.g. pruimtabak, snuiftabak) heeft maar een beperkt effect
op het geboortegewicht.15 Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat nicotine wel kan bijdragen aan aangeboren
afwijkingen aan de longen en tot gedragsafwijkingen kan leiden.
Koolmonoxide is waarschijnlijk wel een belangrijke oorzaak van groeiachterstand. Koolmonoxide vervangt de
zuurstofbinding aan de hemoglobine en leidt tot bemoeilijkte afgifte van zuurstof. Bij de foetus zijn deze effecten sterker
en langer aanhoudend dan bij de moeder. Het resultaat is een chronisch te kort aan zuurstof. De hypoxie lijkt ook een
belangrijke rol te spelen bij aangeboren afwijkingen als schisis.
Poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) komen vrij bij slechte verbranding van koolstofverbindingen en zijn aanwezig in
bijvoorbeeld uitlaatgassen, rook van diathermie en tabaksrook. Ze hebben direct schadelijke effecten op de foetus. Uit
dierexperimenteel onderzoek blijkt er een verhoogde kans op onder andere klompvoet, schisis en een negatief effect op
de fertiliteit. Zwangere vrouwen die zijn blootgesteld aan PAK hebben een verhoogd risico op IUGR en prematuriteit.

Veiligheid van nicotinevervangende middelen
Bij gebruik van NVM is in ieder geval het voordeel dat de foetus niet meer wordt blootgesteld aan koolmonoxide, PAK en
andere schadelijke stoffen. Daarmee is nog niet bewezen dat NVM te verkiezen zijn boven blijven doorroken. In theorie
kan de zwangere vrouw meer nicotine binnen krijgen als zij NVM gebruiken.
Een recent review laat zien dat dit in de praktijk niet het geval is: de nicotine- of cotininespiegels zijn bij deze vrouwen
significant lager.16
Verder kan de toedieningsvorm uitmaken. Tot voor kort was in Nederland het advies bij voorkeur alleen intermitterende
NVM (kauwgom, zuigtabletten) te gebruiken en werden pleisters afgeraden. Het voordeel van een pleister is echter een
stabielere spiegel nicotine waardoor er meer rust is voor de roker met minder pieken en dalen, vooral van belang bij
ernstiger intoxicaties. Inmiddels is het standpunt herzien: pleisters zijn nu ook mogelijk voor zwangere vrouwen. De
richtlijn baseert zich op een review van Coleman17 en de SNAP-trial.18 Deze laatste, dubbelblind gerandomiseerde, studie
(n=1050) laat zien dat na twee jaar follow-up er minder afwijkingen zoals gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen
zijn gerapporteerd in de groep kinderen van de vrouwen die nicotinepleisters gebruikten tijdens de zwangerschap.
In de beschikbare studies zijn de pleisters in de nacht verwijderd. Niet bekend is of toepassing gedurende de nacht
effectiever dan wel schadelijker is. Veiligheidshalve is het advies de pleister ’s nachts te verwijderen. Het verwijderen van
de pleister voor de nacht leidt wel tot daling van de nicotinespiegel wat kan leiden tot craving in de ochtend na het
opstaan en dus kan leiden tot het roken van een sigaret.

Effectiviteit van NVM
In de review van Coleman is een significant en positief effect gevonden van NVM op het stoppen met roken tijdens de
zwangerschap vergeleken met een controlegroep. In de SNAP-trial slaagden ook meer vrouwen erin om te stoppen met
roken met NVM vergeleken met placebo. Dit effect hield echter niet langdurig stand en na de zwangerschap was het
verschil verdwenen. NVM zijn in de zwangerschap veel minder effectief dan buiten de zwangerschap. Waarschijnlijk komt
dit omdat de standaarddosering (bepaald op basis van het aantal dagelijks gerookte sigaretten) relatief te laag is voor een
zwangere die rookt. Verklaringen daarvoor zijn:
•V
 erhoogd metabolisme in de zwangerschap
•M
 inder gebruik dan nodig door onzekerheid hulpverlener of gebruiker
•O
 nvoldoende substitutie als de vrouw compensatoir rookt als zij probeert te minderen in de zwangerschap; ze rookt de
sigaret tot het eind op, inhaleert dieper om zo toch aan haar nicotine behoefte te voldoen.
Verdere onderzoeken naar effectieve doseringen en lange termijneffecten zijn nodig.

Kader 2. Schadelijkheid tabak, veiligheid en effectiviteit nicotinevervangende middelen.
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weer in de eerste weken na de bevalling.12 Hier ligt ook een
belangrijke taak voor de kraamzorg. De actuele rookstatus
moet daarom een structureel onderdeel zijn van de over
drachten tussen de verschillende echelons.

Stoppen-met-roken zorg in VSV’s
Nu er een richtlijn is, kunnen VSV’s gericht aan de slag met
stoppen-met-roken zorg. De implementatie van de richtlijn
komt voorzichtig opgang. In 2019 is er een online vragenlijst
afgenomen door het Trimbos Instituut en door 30 VSV’s inge
vuld. De resultaten verwachten we begin december. Enkele
voorlopige conclusies zijn:
• Bijna alle VSV’s hebben een zorgpad voor vrouwen die
roken in de zwangerschap, maar er is meer aandacht nodig
voor terugval en de partner.
• De bekendheid van de richtlijn kan beter, bij 5 van de 30
VSV’s was er geen aandacht aan besteed, bij 3 VSV’s werd
al gewerkt conform de aanbevelingen. De overige VSV’s zijn
nog bezig met informatieverspreiding en verwerken van de
aanbevelingen op de werkplek.

Taskforce Rookvrije Start
Sinds enkele jaren maakt de Taskforce Rookvrije Start zich
sterk voor het verbeteren van stoppen-met-roken zorg.
Daartoe is een netwerk opgezet van inmiddels ruim 700
ambassadeurs, onder wie 35 gynaecologen.
Het implementeren van de richtlijn is een speerpunt. De
Taskforce biedt werkbezoeken aan om VSV’s hierbij te
helpen. Waar knelpunten zijn zoekt de Taskforce naar struc
turele oplossingen. Zo neemt de Taskforce deel aan het Nati
onaal Preventieakkoord en lobbyt voor maatregelen ter ver
betering van de stoppen-met-roken zorg tijdens de zwanger
schap. Een winstpunt is dat vanaf 2020 de stoppen-metroken zorg en NVM buiten het eigen risico vallen.
Het Trimbos Instituut gaat begin 2020 een telefonische hulp
lijn opzetten voor het begeleiden van zwangere vrouwen.
Rookstopcoaches kunnen aansluiten als zij voldoen aan cri
teria die door de Taskforce worden opgesteld.

Meld u aan
De Taskforce gaat trainingen ontwikkelen en de succes
volle e-learning helpen uitbouwen. Het belangrijkste werk
gebeurt immers in de spreekkamer, want daar motiveren
wij (aanstaande) ouders te stoppen met roken, het vol te
houden of de draad weer op te pakken bij een terugval.
Voelt u met ons de noodzaak om de zorg voor rokende
(aanstaande) ouders te verbeteren? Meld u aan als ambas
sadeur en meld uw VSV aan als Lokale Taskforce.13 We
werken met veel plezier en inzet met u samen aan een
rookvrije start voor ieder kind.
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Samenvatting
In Nederland is in 2017 de richtlijn ‘Behandeling van
tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning bij
zwangere vrouwen’ verschenen.
De richtlijn beschrijft het proces van het bespreken van
stoppen met roken door de gynaecoloog zelf met een
minimale-interventiestrategie, wanneer en hoe te verwij
zen, wanneer de mogelijkheid van nicotinevervangende
middelen te bieden en hoe een goede follow-up te organi
seren.

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, oktober 2019 www.ntog.nl

Om de richtlijn te implementeren is naast verbetering van
kennis van deze richtlijn scholing in motiverende gespreks
voering nodig voor zorgverleners. Voorts is er een goede
organisatie en samenwerking nodig tussen de verschillende
disciplines die bij de geboortezorg zijn betrokken.
De Taskforce Rookvrije Start, een initiatief van de verschil
lende betrokken beroepsgroepen, VWS en het Trimbos Insti
tuut, ondersteunt de lokale samenwerking door het opzet
ten van een landelijk netwerk met ambassadeurs (nu 800),
best practices te delen, bij knelpunten oplossingen te
zoeken, materialen en scholingen te ontwikkelen.

To implement the guideline, in addition to improving know
ledge of this guideline, training in motivational interviewing
is needed for healthcare providers. Furthermore, good orga
nization and cooperation is needed between the various
disciplines involved in birth care.
Smoke-Free Start Task Force, an initiative of various profes
sional groups, in cooperation with the Ministry of Health,
Welfare and Sport and the Trimbos Institute, supports local
cooperation by setting up a national network with ambassa
dors (now 800), sharing best practices, finding solutions at
bottlenecks, and developing materials and training courses.

Trefwoorden
roken, tabak, perinatale gezondheid, zwangerschap, meero
ken, implementatie, stoppen met roken

Keywords
smoking, tobacco, perinatal health, pregnancy, second-hand
smoke, implementation, smoking cessation
Contact
Clasien van der Houwen, clasienvdhouwen@planet.nl
0513-685685

Summary
In 2017, the guideline “Treatment of tobacco addiction and
support for smoking cessation for pregnant women” was
published in the Netherlands. The guideline describes the
process of discussing smoking cessation by the gynecologist
with a minimal intervention strategy; when and how to
refer; when to offer the possibility of nicotine replacement
products and how to organize proper follow-up.

Verklaring belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële)
belangenverstrengeling. Clasien van der Houwen krijgt
financiële ondersteuning voor 8 uur per week van het
Trimbos Instituut.

Overgenomen van de website van de NVOG; publicatiedatum januari 2017

Standpunt NVOG tabaksontmoediging
Naar een rookvrije samenleving
januari 2017
De NVOG zet zich in voor een rookvrije samenleving, in het bijzonder vanwege haar betrokkenheid bij de gevolgen van roken voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind en het leed dat uit
deze verslaving kan voortkomen voor de ouders zelf en hun kinderen.
De NVOG onderschrijft het KNMG-standpunt: “tabaksontmoediging, naar een rookvrije samenleving”. De NVOG
wil een forse accijnsverhoging op tabak en minder verkooppunten, een totaal verbod op zichtbare uitstalling van
tabak. De NVOG wil dat de invloed van de tabaksindustrie wordt verminderd.
De NVOG biedt ruimte in haar congressen, tijdschrift en nieuwsbrieven voor nieuwsberichten en onderzoeken
die kunnen bijdragen aan een rookvrije samenleving.
De NVOG pleit voor een actief stop-met-roken beleid in alle ziekenhuizen voor patiënten die een gynaecologische operatie krijgen.
De NVOG pleit voor gratis hulpverlening voor stoppen-met-roken zonder aanspraak op het eigen risico voor
iedereen en in het bijzonder voor paren met zwangerschapswens en (aanstaande) ouders met een tabaksverslaving.
De NVOG pleit voor meer onderzoek naar effectieve “stoppen met roken” interventies voor zwangere vrouwen en
hun partners.
De NVOG vindt het belangrijk dat klinisch verloskundigen en gynaecologen een rolmodel voor hun patiënten
zijn. Zij roken niet op de werkplek en zij ruiken niet naar rook.
De NVOG pleit voor het volledig rookvrij maken van alle ziekenhuizen in Nederland.
De NVOG zet zich in voor het aanstellen van ambassadeurs die deze boodschappen actief uitdragen. In elk geval
één klinisch verloskundige en één gynaecoloog per VSV.
De NVOG moedigt klinisch verloskundigen en gynaecologen aan hun invloed aan te wenden op tabaksontmoediging, zowel binnen als buiten de werksfeer.
De NVOG zet zich in voor een zorgpad voor mensen met zwangerschapswens en een rookverslaving.
• Zij krijgen een intake of vervolggesprek bij een hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering.
• Er is een directe overdracht naar een stoppen-met-roken coach of anderszins. Na toestemming, neemt deze
coach zelf contact op met de patiënt.
• Een eventuele fertiliteitsbehandeling wordt niet eerder dan na drie maanden gestart, om de patiënt optimaal
te begeleiden tot stoppen met roken of met serieuze stoppogingen.
De NVOG zet zich in voor een zorgpad dat binnen het VSV functioneert voor zwangere vrouwen en partners
die roken.
• Er is een intake of vervolggesprek bij een hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering.
• Er is een directe overdracht naar een stoppen-met-roken coach of anderszins. Na toestemming, neemt deze
coach zelf contact op met de zwangere.
• Er is adequate dossiervoering en een adequate overdracht tussen eerste lijn en kraamzorg en JGZ over het
roken.
• Indien de zwangere vrouw gestopt is met roken, krijgt zij bij 32-36 weken opnieuw een gesprek met een
hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering, om het risico op terugval na de bevalling te
bespreken en zo mogelijk te voorkomen.
Actiecomité naar een rookvrije samenleving NVOG
Clasien van der Houwen, Irene van Zuijdgeest, Jan Jaap Erwich, Grada van den Dool, Robbert van Oppenraaij, Luc van Lonkhuijzen

19/6 stoppen met roken
Interview met Robert van de Graaf en Marieke Helmus

"Wij zijn gewend om mensen te helpen met complexe
problematiek: dat is onze natuur, we doen niks anders"
drs. Clasien van der Houwen

Robert van de Graaf, werkt als verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland. Hij is bestuurslid van Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en lid van
de Taskforce Rookvrije Start. Hij is het boegbeeld van de
rookvrije zorg, is initiator van rookvrij Ureterp en rookvrij Groningen. Hij heeft aan diverse richtlijnen over
tabaksverslaving meegewerkt waaronder het addendum
en het praktijkadvies over nicotine vervangende middelen. Hij heeft deelgenomen aan de preventietafels van het
preventieakkoord en is initiator van ‘Artsen slaan alarm’.
Marieke Helmus, eveneens verslavingsarts, werkt bij
Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.
Zij was tot 2019 projectleider Rookvrije zorg bij Jellinek.
Nu is ze strategisch adviseur Rookvrij! Bij Pharos.
Hier zet ze zich in om de stoppen-met-rokenzorg en preventie inclusief te maken. Dat wil zeggen: rekening
houdend met de behoeften, mogelijkheden en sociaaleconomische context van lager opgeleiden en migranten.

Marieke Helmus en Robert van de Graaf

Rookvrije generatie
Het uiteindelijke doel van Robert van de Graaf en Marieke
Helmus is gelijk: een rookvrije generatie. Ervoor zorgen dat
kinderen niet meer verslaafd raken aan tabak. Van de Graaf
doet dat door zich te richten op het rookvrij maken van
omgevingen en in het bijzonder de zorg. Helmus richt zich
daarnaast op de groep die het moeilijkst te bereiken is en
juist het grootste aandeel vormt: rokers met een lage oplei
ding, met een kwetsbare achtergrond en laaggeletterden.

Door ons raakten kinderen in de jeugdzorg
verslaafd
Voor Robert van de Graaf begon het toen hij in de
verslavingszorg kwam werken in een doorrookte jeugdzorg
kliniek, zoals hij die noemt. "Ik zag daar kinderen verslaafd
raken aan roken door ons, wij leerden hoe ze moesten
roken, wij gaven ze geld om sigaretten te kopen in de interne
winkel, terwijl er een verbod was in de supermarkt, want zij
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waren nog minderjarig, het was absurd". In 2013 maakt hij
deze jeugdzorgkliniek rookvrij tegen alle weerstanden in.
Op de vraag wat hij zijn mooiste hoogtepunt vindt, komt zijn
antwoord snel: "Binnen vijf jaar zijn alle ziekenhuizen en
JGZ-instellingen met dit thema bezig. Ik vind het bijzonder
dat ik hierin een centrale rol heb. Ik ben blij met de rook
vrije gemeenten en supermarkt (de Lidl), maar de zorg gaat
me nog meer aan het hart. Wij hebben als zorgverleners
zoveel impact, wij kunnen echt het verschil maken".
Inmiddels vraagt hij zich af of niet allemaal te snel gaat.
En hier komt de verslavingsarts in beeld. Hij maakt zich
zorgen over de rokers. "Niet iedereen kan in hetzelfde tempo
veranderen. Rokers voelen de beweging als een persoonlijke
aanval, terwijl het rookvrij maken bedoeld is om te voorko
men dat kinderen gaan roken en mensen van de sigaret af te
helpen". Hij adviseert niet-rokers om in gesprek te gaan met
collega’s die roken, zonder oordeel, gewoon geïnteresseerd.
Veel rokers zijn ook voor een rookvrij generatie.

Waarom is roken zo verslavend?
Robert legt uit dat roken niet direct als een verslaving wordt
gezien en daardoor juist zo fnuikend is. "Het verschil met
alcohol en drugs is dat daarbij de ontregeling meteen zicht
baar en voelbaar is. De sociale omgeving gaat ingrijpen als je
dat al niet zelf doet. Roken sloopt ook je lijf, niet meteen,
maar als een sluipmoordenaar. Je veroorzaakt geen overlast,
je kan blijven functioneren. En sterker nog als je probeert te
stoppen en je bent chagrijnig, kan de omgeving je aansporen
om alsjeblieft maar weer te gaan roken."
Roken is als middel zo verslavend, omdat de tijd tussen
inname en het moment van genot zo kort is. Bij roken duurt
het gemiddeld zeven seconden voordat nicotine de hersenen
bereikt. Dit is sneller dan bij cocaïne snuiven. De tabaks
industrie heeft ammoniak toegevoegd om het verslavend
effect nog eens te versterken. "Daarbij is nicotine een heel
vernuftig stofje", aldus Robert, "er is voor iedereen wel wat
in te vinden zoals ontspanning, betere concentratie en
minder zin in eten." En tot slot is de psychische en sociale
verslaving sterk. "Veel mensen verbinden bijzondere herin
neringen aan het roken. Kom je weer in zo'n situatie terecht,
dan komt de sigaret zomaar als een pop-up naar boven.
Stoppen kun je zien als rouwverwerking, de sigaret is ver
bonden met vele gewoonten en rituelen."

Wat biedt verslavingszorg?
Als het om verslavingen gaat is de verslavingszorg de laatste
in de keten. "Helaas is er voor roken als zelfstandige versla
ving nog geen vergoeding", geeft Robert aan, "daar werken
we aan, maar je kunt altijd een verslavingsarts consulteren.
Wij zijn gewend om mensen te helpen met complexe proble
matiek. Dat is onze natuur, we doen niks anders, we werken
multidisciplinair, we zoeken naar wat werkt, we laten niet
los, we blijven motiveren, weer proberen, met vallen en
opstaan, we kijken naar de omgeving en leveren maatwerk."
Dat is ook het werk van Marieke Helmus. Zij geeft het voor
beeld van hoe zij betrokken was bij een patiënt die via een
POP-poli werd begeleid. Zij hielp haar vanuit de Jellinekkli

niek. "Stoppen met roken is niet alleen belangrijk voor het
kind, maar ook voor de moeder zelf. Juist in een moeilijke
situatie. Aangetoond is dat mensen die stoppen met roken
gemiddeld minder angstig en minder somber zijn. Het zorgt
voor meer mentale stabiliteit. Maar in de eerste maanden
kan er wel een verergering van klachten zijn en iemand daar
doorheen helpen is essentieel.
Het is zo belangrijk dat je als team goed samenwerkt en met
zijn allen zo’n vrouw blijft motiveren en haar vertrouwen
blijft geven".

Stoppen met roken is een proces
Marieke richt zich in het bijzonder tot mensen met een lage
sociaaleconomische status. Ze is een volhouder en daarmee
succesvol coach geworden ook in uitzichtloze situaties.
Wat is daarbij belangrijk? "Aansluiting zoeken is de eerste
stap. Helpen om de weg vrij te maken. Uitleggen hoe een
verslaving werkt. Vertrouwen geven dat stoppen kan. En vol
houden, want stoppen met roken is een proces. Gemiddeld
heeft een roker twee tot zes stoppogingen nodig. Ik vergelijk
het wel eens met diabetes. Als iemand niet goed is ingesteld,
zeg je ook niet het lukt niet, maar dan blijf je zoeken."
Ze licht de stappen verder toe. "Veel cliënten leven in een
stressvolle situatie, ze zijn aan het overleven. Dan kun je niet
verwachten dat iemand ruimte heeft voor een gedragsveran
dering. De weg vrijmaken kan beteken dat hulp nodig is om
de schuldenproblematiek te verlichten of dat je via het
sociaal wijkteam steun kan bieden bij huiselijke problemen.
Parallel daaraan motiveer je iemand om te stoppen met
roken. Daarbij kan horen dat je de familie mobiliseert om
haar te steunen. Veel rokers zijn het vertrouwen dat ze
kunnen stoppen kwijt. En dat vertrouwen geef ik hun weer.
Succes is iets wat zichzelf versterkt. Ik ga hen met meer
overtuiging tegemoet."

Lage gezondheidsvaardigheden en
laaggeletterdheid
"Bij lageropgeleiden met problemen merk ik dat ik heel con
creet moet zijn", vertelt ze. "Is geld een probleem dan helpt
het om samen te kijken wat een week niet roken oplevert en
wat je daarvan kan kopen voor je kind.’ Bij lageropgeleiden
werkt de terugvraagmethode ook goed.
Marieke introduceert deze als volgt: "Ik ben benieuwd of ik
het goed heb uitgelegd. Kunt u mij vertellen wat ik net heb
gezegd?" De beeldverhalen van Pharos heeft ze zelf nog niet
gebruikt, want ze zijn pas net uitgegeven, maar ze gaat er
zeker meewerken.
Op de vraag wat zij haar mooiste hoogtepunt vindt, ant
woordt ze: "Alle kleine successen samen en de ontwikkeling
van mijn vaardigheid die maakt dat ik concreet help om vici
euze cirkels te doorbreken en zo bijdraag aan de gezondheid
voor de kwetsbare groepen".
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Een afwijkend uitstrijkje? Besteed aandacht
aan het roken
dr. L. van Lonkhuijzen gynaecoloog oncoloog, Amsterdam UMC
drs. M. Mansour huisarts-in-opleiding, onderzoeker, Amsterdam UMC
drs. J.N. Vermeulen arts-onderzoeker psychiatrie, Amsterdam UMC

Een vrouw presenteert zich op onze polikliniek met
afwijkende cytologie en hoog risico HPV. Zij vraagt zich
af of haar rookgedrag invloed heeft op de bij haar gevonden afwijking. In deze klinische les gaan wij nader in op
deze vraag en de mogelijkheden om stoppen met roken
te bespreken bij CIN en cervixcarcinoom.

Casus
Een 30-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek
gynaecologische oncologie van het Amsterdam UMC. Zij was
para 0 en gezond. Ze vertelde ons dat ze drie jaar geleden
een conisatie had ondergaan in haar land van herkomst. De
bijbehorende diagnose was haar niet bekend. Sindsdien
werd ze regelmatig gecontroleerd. Bij de laatste uitstrijk was
er een Pap3A, positief voor hoog risico HPV.
Ze was recent voor haar werk in Nederland komen wonen.
Dit was de reden dat zij naar ons werd verwezen. Bij colpo
scopie zagen wij een klein azijnzuurwit gebied waarvan we
een tweetal biopten namen. De patholoog vond het beeld
passen bij een ernstige dysplasie (CIN 3) waarbij een invasief
cervixcarcinoom niet kon worden uitgesloten.
We vragen standaard bij vrouwen die bij ons op de poli
kliniek komen naar intoxicaties. Mevrouw vertelde ons dat
ze zo’n 15 jaar ten minste 10 sigaretten per dag rookte. Ze
was op haar veertiende gestart met roken toen al haar vrien
dinnen daar ook mee begonnen. Ze vroeg ons of haar rook
gedrag invloed heeft op de bij haar gevonden afwijking.

Roken en de kans op Cervicale Intra-epitheliale
Neoplasie
In Nederland raakt 80% van de vrouwen op een moment in
hun leven besmet met een hoogrisico-HPV-virus (hrHPV). Het
grootste deel van deze infecties wordt door het lichaam
geklaard. Echter, bij een klein deel van de vrouwen persis
teert de infectie en kan leiden tot cervicale intra-epitheliale
neoplasie (CIN). Indien onbehandeld, ontwikkelt zich daar
weer een klein deel van tot een cervixcarcinoom.
Vrouwen die roken, krijgen door de inhalatie van verbran
dingsproducten van tabak een scala aan toxische stoffen
binnen naast nicotine. Een deel van deze stoffen is kanker
verwekkend. Verder is bekend dat roken de afweer tegen
infecties remt.1 Dit lijkt ook een rol te spelen bij hrHPV. Een
deel van de vrouwen met een hrHPV-infectie maakt antili

chamen aan tegen het betreffende HPV, wat hen kan
beschermen tegen een doorgaande infectie. Eldridge et al.
toonden aan dat vrouwen die roken minder antilichamen
aanmaken vergeleken met vrouwen die niet roken.2
Dit resultaat is dosisafhankelijk.
Epidemiologische studies bevestigen de associatie tussen
roken en een grotere kans op de aanwezigheid van hrHPV en
CIN. Er zijn nog geen meta-analyses over dit onderwerp. Er is
wel een grote transversale studie (>16.000 vrouwen) en een
prospectieve cohortstudie, beide uit China.3,4
Beide studies laten een associatie zien tussen roken en
hrHPV (OR 1,45, 95% CI 1,10-1,91) en tussen roken en CIN2+
(OR 1,89, 95% CI 1,01-3,44).3 In de prospectieve studie zijn
ruim 1.500 vrouwen met een hrHPV zonder CIN twaalf jaar
vervolgd. Rokers die meer dan twintig sigaretten per dag
rookten, hadden een veel grotere kans op het ontwikkelen
van CIN3+, met een hazard ratio van 2,31 (95%CI 1.12-4.16).4

Roken en het risico op plaveiselcelcarcinoom van
de cervix
Het is bekend dat roken een risicofactor is voor de ontwikke
ling van CIN naar een cervixcarcinoom.5 Een Japanse metaanalyse van vijf studies toont een sterke associatie tussen
roken en cervixcarcinoom aan.6 Vrouwen die ooit hadden
gerookt, hebben een tweemaal zo hoog risico op cervixcarci
noom als vrouwen die nooit hadden gerookt (RR 2,03, 95%CI
1,49-2,57). Vier van deze studies vinden ook een dosis-res
pons-relatie: meer sigaretten hangt samen met een hoger
risico. Een gecombineerde analyse van 23 epidemiologisch
studies met in totaal 13.541 vrouwen met cervixcarcinoom
laat hetzelfde zien: rokers hebben een verhoogd risico (RR
1,60, 95%CI 1,48-1,73).7
Bovenstaande bevindingen worden verder bevestigd in een
grote Europese prospectieve cohortstudie met daarin veel
Nederlandse vrouwen. Rokers blijken een hoger risico te
hebben op CIN3 en cervixcarcinoom. Ook vinden de onder
zoekers dat dit risico weer afneemt na stoppen met roken.
Maar pas twintig jaar nadat vrouwen met roken zijn gestopt,
is dit risico weer genormaliseerd.8

Meeroken en het risico op Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie en cervixcarcinoom
Ook tweedehands rook is geassocieerd met een hoger risico
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op cervixcarcinoom. In delen van China roken veel mannen
en weinig vrouwen. In de eerdergenoemde transversale
studie blijkt 73% van de vrouwen te zijn blootgesteld aan
tabaksrook uit de omgeving tegenover 1,9% die zelf rookte of
gerookt had. In deze studie was er een licht verhoogd risico
op hrHPV (OR 1,1, 95%CI 1,00-1,24) voor de vrouwen die
hadden meegerookt, maar er was geen statisch significant
verschil voor CIN. In een meta-analyse werd wel een duide
lijk verband gezien tussen tweedehandsrook en cervixcarci
noom.9 In totaal werden veertien studies geïncludeerd met
meer dan 380.000 vrouwen. De samengestelde OR voor
tweedehands rook en cervixcarcinoom was 1,70 (95% CI:
1,40–2,07).

Stoppen met roken bespreken bij afwijkende
cytologie en CIN
Onze patiënt vroeg zelf of haar rookgedrag een verband
heeft met de afwijkende uitslag. Meestal vragen vrouwen die
roken hier niet naar of kennen het verband niet. Hoe staan
zij er tegenover als de arts of gynaecoloog dit zelf naar voren
brengt?
Recent is in Nederland een kwalitatieve studie verricht over
het bespreken van stoppen met roken bij het uitstrijkje. In
totaal zijn vijftien vrouwen die een uitstrijkje kregen en
rookten geïnterviewd.
Hen is gevraagd wat ze ervan zouden vinden als hun bezoek
aan de huisarts voor een uitstrijkje gecombineerd wordt met
een stoppen-met-rokenadvies. Als belangrijke factoren om
een stopadvies te accepteren, zien zij:
• Uitleg over de relatie tussen roken en (baarmoederhals)
kanker.
• Een open en niet veroordelende houding.
• Een persoonlijk advies.
Een deel van de vrouwen stond positief tegenover het
aanbod. Zij gaven aan dat zij geïnformeerd willen worden
over de gezondheidsrisico’s en zagen dit als de taak van de
zorgverlener, mede omdat het lastig is het onderwerp zelf ter
sprake te brengen.
Vrouwen die hierover twijfels hadden, gaven aan dat het
advies confronterend kan zijn of schaamte kan oproepen,
omdat het onverwacht is en het uitstrijkje een stressvol
moment kan zijn. Opvallend was dat het merendeel van de
vrouwen zich niet bewust was van het risico dat hun rook
gedrag geeft op persisterende hrHPV infecties, afwijkende
uitstrijkjes en cervixcarcinoom. Op dit moment loopt een
vervolgonderzoek in Nederlandse huisartsenpraktijken om te
onderzoeken of vrouwen daadwerkelijk een stoppoging
ondernemen na een dergelijk advies en of dit advies nade
lige invloed heeft op deelname aan het bevolkingsonder
zoek.10
Er zijn verschillende studies over het bespreken van stoppen
met-roken bij afname van het uitstrijkje. We hebben echter
geen studies gevonden over het bespreken hiervan bij afwij
kende cytologie en/of CIN.

Stoppen-met-roken bespreken bij mensen die de
diagnose cervixkanker krijgen
Stoppen-met-roken is belangrijk voor mensen die met een

maligniteit worden gediagnosticeerd. Het vermindert de kans
op complicaties tijdens de behandeling, het verkleint de kans
op recidief en het verbetert de kwaliteit van leven. Dit
gegeven wordt ook erkend in de SONCOS-norm waarin de
voorwaarden voor goede oncologische zorg zijn vastgelegd.11
Het actief ontmoedigen van roken is een algemene voor
waarde waaraan een oncologisch centrum moet voldoen.
Deze voorwaarde is echter vrij algemeen geformuleerd en
het is onduidelijk in hoeverre de ziekenhuizen die onder de
norm vallen hieraan voldoen.
De diagnose kanker biedt een mogelijkheid voor dokters en
verpleegkundigen om patiënten te helpen stoppen met
roken. In een grote Amerikaanse studie bleek dat het een op
de drie rokende kankerpatiënten lukte om te stoppen, terwijl
dat bij rokende mensen zonder kankerdiagnose maar een op
de vijf was.12

Hoe kunt u stoppen-met-roken bespreken?
Er zijn verschillende manieren om stoppen-met-roken te
bespreken. U kunt voor een kort stopadvies kiezen. Dit
bestaat uit:
Vraag: Rookt u en zo ja hoeveel?
Vertel: Met goede begeleiding en de juiste medicatie kunt u
stoppen.
Vervolg of verwijs: Ik verwijs u naar uw eigen huisarts om
hierover een afspraak te maken.
Als het echt moet kan dit advies binnen een minuut worden
afgerond. Een dergelijk kort stopadvies is al aantoonbaar
effectief.13,14
Als er een verband is tussen de aandoening waarvoor we
een patiënt behandelen en roken, dan is een uitgebreider
gesprek noodzakelijk. Bij afwijkende cytologie is het onze
taak informatie te geven over risicofactoren en in het bijzon
der over beïnvloedbare risicofactoren als roken en meero
ken. Zoals de vrouwen uit het kwalitatieve onderzoek aange
ven, is het belangrijk om dit uit te leggen. Dit komt overeen
met de bevindingen van Breunis in dit tijdschrift, een kwali
tatief onderzoek onder zwangere vrouwen die roken of
hebben gerookt. Zij adviseert om ook uit te leggen dat roken
niet per se de oorzaak is, maar wel een risicofactor.
U kunt voor het gesprek de stappen van de minimale inter
ventie strategie toepassen zoals die beschreven zijn in het
artikel van Van der Houwen. Deze strategie is bij zwangere
vrouwen effectiever dan een regulier stopadvies.15
U kunt het gesprek bijvoorbeeld beginnen met de vraag:
'Weet u/je dat er een verband is tussen een afwijkend uitstrijkje en roken?' Voor veel vrouwen is dit voor het eerst dat
zij persoonlijk worden geconfronteerd met een lichamelijke
afwijking die het gevolg kan zijn van roken. Regelmatig biedt
dit een opening.
In geval van cervixkanker is uitleg over de positieve effecten
van stoppen zoals een kleinere kans op complicaties bij de
behandeling, een kleinere kans op een recidief en verbete
ring van de kwaliteit van leven opportuun.
Nogal eens wordt gedacht dat stress in deze situatie het
stoppen met roken belemmert en het niet het juiste moment
is. Zoals eerder aangegeven is de kans dat stoppen lukt in
deze situatie juist groter. Daarbij komt dat stoppen met
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roken op den duur geassocieerd is met minder stress, angst
en somberheid en een leidt tot een betere kwaliteit van
leven.16

Hoe liep het af met onze patiënt?
Bij onze patiënt werd na de biopten, waarop de verdenking
cervixcarcinoom werd geuit, een lisexcisie verricht. Gelukkig
bleek hierin geen invasieve groei maar wel een CIN3 tot aan
de snijranden. Ze was inmiddels overgegaan van sigaretten
op een e-sigaret. Bij de laatste controle bleek ze helemaal te
zijn gestopt met roken van sigaretten en e-sigaretten. Zij
voelde zich hiermee duidelijk beter.
Patiënt staat binnenkort gepland voor een re-lisexcisie. We
blijven haar vervolgen en we blijven haar bij ieder bezoek
complimenteren en motiveren om niet terug te vallen in haar
verslaving.

107(6): 1066-73.
14. Roberts NJ, Kerr SM, Smith SM. Behavioral interventions associated
with smoking cessation in the treatment of tobacco use. Health
Serv Insights. 2013; 6: 79-85.
15. De Vries H, Bakker M, Mullen PD & van Breukelen G. The effects of
smoking cessation counselling by midwives on Dutch pregnant
women and their partners. Patient Education & Counseling. 2006;
63: 177-187.
16. Taylor G, McNeill A, Girling A, Farley A, Lindson-Hawley N, Aveyard
P. Change in mental health after smoking cessation: systematic
review and meta-analysis. BMJ. 2014; 348: g1151.

Samenvatting
We presenteren een casus van een vrouw die rookt, met
een cervixafwijking verdacht voor cervixcarcinoom. Roken
geeft een ongeveer twee keer zo grote kans op CIN en cer
vixcarcinoom. Na stoppen met roken vermindert deze
kans weer. Daarom moeten we vrouwen met afwijkende
cervixcytologie stoppen-met-roken zorg aanbieden.
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Summary
We present a case of a woman who smoked cigarettes and
who had a cervical lesion suspected to be a cervical carci
noma. Smoking increases the risk of Cervical Intraepethe
lial Neoplasia and cervical cancer twofold. Offering
smoking cessation support should be offered to all
smokers who present themselves.
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Interview met Luc van Lonkhuijzen

Stap over de drempel en kom in actie
drs. Clasien van der Houwen

Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog oncoloog in het
Amsterdam UMC, is voor gynaecologen het voorbeeld
van een arts die zich succesvol inzet voor stoppen met
roken buiten de spreekkamer. Hij is gestart in zijn eigen
omgeving, Abcoude. Hij kreeg daarvoor in 2017 de Rookvrije Generatie Award. In 2018 werkte hij mee aan de film
‘Artsen slaan alarm: Verklein de kans’. Hij zat bij Pauw
aan tafel vanwege de actie 150 Artsen slaan alarm: ‘Verkooppunten omlaag en sigaretten duurder’.

Luc van Lonkhuijzen

Hier is mijn kaartje
‘Ik zie dat je rookt. Wellicht heb je ooit een dokter nodig in
de toekomst. Dus als je ooit wilt stoppen of kanker krijgt,
dan kun je me bellen, hier is mijn kaartje’, dit zijn de
woorden van Luc van Lonkhuijzen. Hij is één van de artsen
die in een witte jas het gesprek aangaat met rokers op het
plein van het Centraal Station. Het is een campagnefilm die
in 2018 viraal ging en miljoenen mensen bereikte.
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De sportclubs

Rokers

Hoe is Luc zover gekomen? Nog niet eens zolang geleden,
een jaar of drie of vier, was hij bij een bijeenkomst met
Wanda de Kanter over de omgeving rookvrij maken. ‘Een
paar dagen later’, zo vertelt hij, ‘stond ik op het sportveld
waar mensen stonden te roken en daar heb ik wat van
gezegd. Vervolgens heb ik bij de ledenvergadering voorge
steld om de hockeyclub rookvrij te maken. Dat gaf wat
gesteggel met voor-en tegenstanders. Toen heb ik maar een
brief geschreven en die meteen ook aan de voetbalclub
gestuurd. Dan blijkt dat veel mensen dit een goed idee
vinden en zo zijn de clubs rookvrij geworden. Het ging eigen
lijk verbazingwekkend makkelijk.’

Zijn persoonlijke motivatie is dat hij veel ellende van roken
op zijn werk ziet. In de spreekkamer is het erg moeilijk om
patiënten van de sigaretten af te krijgen. ‘De beste strategie
is zorgen dat jongeren niet beginnen met roken. Het werken
voor een rookvrije samenleving draagt daaraan bij’. Hij
erkent dat het heel vervelend is voor rokers als je hun vraagt
om niet meer te roken op de plek waar dat vroeger wel
mocht.
Hij geeft dan ook als tip de boodschap altijd positief te
brengen. ‘Een rookvrije generatie richt zich op het bevorde
ren van de gezondheid van onze kinderen. Dat is het uit
gangspunt. En niet het stigmatiseren van rokers. Ik spreek
dus ook nooit over een rookverbod of over handhaving.’

Van het ene rookvrije plek naar de andere
Zo klinkt het verhaal dat Luc vertelt, het gaat allemaal ogen
schijnlijk makkelijk, van het één in het ander. Maar onder
tussen is hij vriendelijk volhardend en doortastend. ‘Toen
bedacht ik als dit zo lukt, kunnen we wel meer bereiken. Ik
ben in gesprek gegaan met de basisschooldirecteur en de
gemeente. Niet alleen de schoolpleinen zijn rookvrij gewor
den, maar ook het gebied er omheen. En er zijn borden van
de rookvrije generatie in de speeltuinen gekomen’. Dan ziet
hij dat de supermarkten in het zicht sigaretten verkopen. Hij
vraagt vriendelijk of dat anders kan. De ene supermarkt had
inmiddels een automaat en zo waren de sigaretten uit het
zicht. Hij motiveerde de andere supermarkt. ‘We zijn al
zover in dit dorp, willen jullie ook de sigaretten uit het zicht
halen?’ Dat wilden ze eerst niet. Toen heeft hij een journalist
op het hoofdkantoor afgestuurd. Ze gaven vervolgens aan dat
ze het wel wilden overwegen. Hij ging daarop weer naar de
supermarkt. ‘Ik hoor dat jullie overwegen om de sigaretten
uit het zicht te zetten?’ En zo volgde weer een succes.

De argumenten zijn spijkerhard
Luc legt zijn strategie uit. ‘Voor mij werkt het om de ene
rookvrij plek als voorbeeld te gebruiken voor de volgende.
Het werkt als een vliegwiel. Je creëert positieve voorbeelden
die andere weer inspireren. Ik ben daarbij begonnen in mijn
eigen invloedsfeer. Ik merk dat de witte jas helpt. Als het
over gezondheid gaat heb je als dokter toch aanzien en zijn
mensen eerder bereid te luisteren. En de argumenten zijn
spijkerhard’.
Hij gaat door met de gemeente Amsterdam en zijn eigen zie
kenhuis. Daarbij heeft hij vanaf het begin contact met de
Hartstichting om ervaringen uit te wisselen. En zo belandt hij
via de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van de
Hartstichting, KWF en het Longfonds, bij de campagnefilm.

De politiek
Voor Luc houdt het daarbij niet op. Hij richt zich nu ook op
de politiek. ‘Als je werkelijk impact wil hebben, moet je poli
tiek actief worden. Uiteindelijk heeft de overheid de belang
rijkste sleutel in handen’. Hij doelt op het preventieakkoord
en de maatregelen. Uit onderzoek is bekend dat het fors ver
hogen van accijnzen, het reduceren van het aantal verkoop
punten, vergaande maatregelen om rookvrije gebieden uit te
breiden, buitengewoon effectief zijn.

De zwijgende meerderheid
Verder geeft hij als tip te vertrouwen op het publiek. ‘Uit alle
enquêtes die ik tot nu toe heb gezien, blijkt dat ongeveer
80% van de mensen voor een samenleving is waarin kinde
ren niet in aanraking komen met rook of mensen zien roken.
Ook de helft van de rokers is hiervoor. De kunst is dus de
zwijgende meerderheid te mobiliseren.’

Kom in actie
Aan het eind van het interview nodigt hij ons allen uit om
net als hij over de drempel te stappen en in actie te komen.

Voor tips om een omgeving rookvrij te maken
https://rookvrijegeneratie.nl
Film op YouTube van Artsen slaan alarm:
'Verklein de kans'
https://tinyurl.com/y33sz3nn

