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Rookvrij opgroeien 
 

1. Introductie  

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 14 zwangere vrouwen rookt. Deze kinderen 

overlijden vaker tijdens de bevalling. Ongeveer de helft van de moeders, die tijdens 

de zwangerschap waren gestopt met roken, begint na de bevalling weer met roken. 

Bijna 1 op de 5 ouders met kinderen onder de 18 jaar rookt wel eens in huis1. 

Kinderen van rokende ouders hebben een grotere kans op wiegendood, hebben vaker 

astma, luchtweginfecties en overgewicht en gaan vaker zelf ook roken als ze ouder 

zijn.  

Deze cijfers benadrukken het belang van het ondersteunen van zwangeren om te 

stoppen met roken en gestopt te blijven met roken. 

 

2. Doel & resultaat  

In een kraamgezin waar gerookt wordt, kennen de ouders de gevolgen van roken en 

weten waar ze terecht kunnen om te stoppen met roken. Als ouders gestopt zijn met 

roken, weten ze hoe ze kunnen voorkomen om weer met roken te beginnen. 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Zwangere vrouwen en kraamgezinnen waar gerookt wordt of waar recent één of beide 

ouders gestopt is/zijn met roken. 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De zorgconsulent/intaker en de kraamverzorgende roken niet en ruiken niet naar rook 

als ze onderweg zijn naar of aan het werk zijn bij de zwangere vrouw en/of het 

kraamgezin. Zo voorkom je dat de baby schadelijke stoffen via jouw handen, kleding 

en haar binnenkrijgt. Bovendien breng je ouders zo niet in de verleiding om (weer) te 

gaan roken. 

 

De zorgconsulent/kraamverzorgende maakt rookgedrag van de zwangere vrouw resp. 

de kraamvrouw en/of haar partner en evt. kraambezoek bespreekbaar en verwijst de 

vrouw naar de verloskundige of de huisarts, die kunnen helpen om te stoppen met 

roken. 

 

Via https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/word-ambassadeur kan je ambassadeur voor 

een rookvrije start worden. Je kan dan gratis een e-learning doen om te leren hoe je 

het gesprek aan gaat met rokende zwangeren/ouders. Voor de e-learning kan je 

 
1 https://www.trimbos.nl/docs/cd97d930-6f39-41ca-9923-c02a6e17982e.pdf  

https://www.trimbos.nl/docs/3600fc07-b31b-4505-9664-6d48ec07eadc.pdf
https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/word-ambassadeur
https://www.trimbos.nl/docs/cd97d930-6f39-41ca-9923-c02a6e17982e.pdf
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accreditatiepunten krijgen. Ook krijg je als ambassadeur gratis voorlichtingsmateriaal. 

  

5. Benodigdheden 

• Het kraamzorgdossier 

• De gesprekskaart van het Trimbos; een hulpmiddel om het gesprek over roken 

aan te gaan (zie ook bijlage 2) 

• Brochure: Rookvrij zwanger? Dat bevalt beter! (Trimbos) 

• Folder Rookvrij opgroeien (Trimbos)  

• Folder Terugval in roken na zwangerschap.pdf 

• Folders voor laaggeletterden, maar ook voor andere doelgroepen zeer 

bruikbaar (Pharos): https://www.rokeninfo.nl/professionals/publicaties/roken-

zwangerschap 

 

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende 

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Als kraamverzorgende kun je hier een 

belangrijke bijdrage aan leveren. Ouders vinden de mening van de kraamverzorgende 

heel belangrijk. Motiveer ouders om te stoppen met roken en rookvrij te blijven! 

 

Stoppen met roken bespreekbaar maken 

Het is belangrijk tijdens het intakegesprek en in de kraamweek het onderwerp 

(mee)roken met de ouders te bespreken.  

 

Tijdens de intake: 

• Bespreek het onderwerp tijdens de intake.  

• Motiveer ouder(s) om te stoppen en rookvrij te blijven (ook na de 

zwangerschap). 

• Als ouder(s) gestopt zijn met roken, complimenteer (de) ouder(s) dat hij/zij 

gestopt is/zijn met roken en bespreek het belang van rookvrij blijven (ook na 

de zwangerschap) 

• Vraag tijdens de kennismaking of de ouders of andere belangrijke personen in 

de directe omgeving (zoals opa en oma) roken. Bespreek het belang van een 

rookvrije omgeving voor het kind. 

• Laat de folder ‘Rookvrij zwanger? Dat bevalt beter!’ achter. 

• Het is belangrijk om ouders niet te veroordelen over het roken, maar open het 

gesprek aan te gaan en ondersteuning aan te bieden. 

 

Tijdens de kraamweek: 

• Bespreek het onderwerp als je met de ouders praat over veiligheid van het 

kind, over veilig slapen of over borstvoeding.  

• Adviseer ouders om bezoek te vragen niet te roken vlak voor en tijdens het 

kraambezoek. 

• Adviseer ouders niet op bezoek te gaan naar plaatsen waar gerookt wordt.  

https://www.trimbos.nl/docs/c3c689c7-8e74-489a-8bc5-1dc31fff4ac2.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/f03de1b9-fc7f-4603-aae4-6e916528bd45.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/22e444b2-0283-4f84-b187-82212aa501e7.pdf
file:///C:/Users/Margriet/Dropbox/Landelijke%20Protocollen%20Kraamzorg%20KCKZ/protocollen%202019/Terugval%20in%20roken%20na%20zwangerschap.pdf
https://www.rokeninfo.nl/professionals/publicaties/roken-zwangerschap
https://www.rokeninfo.nl/professionals/publicaties/roken-zwangerschap
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• Leg ouders uit wat de risico’s en gevolgen zijn van meeroken en derdehands 

roken (voor meer informatie zie bijlage 1) . 

• Ook hier geldt dat het belangrijk is om ouders niet te veroordelen, maar om 

ondersteuning te bieden. 

• Terugvalpreventie, aandacht voor terugval. Noodzaak bespreekbaar maken. 

50% van vrouwen, die gestopt zijn voor de zwangerschap, gaat weer roken 

binnen 6 weken na de bevalling. Terugval in roken na zwangerschap.pdf 

 

Ondersteuningsmogelijkheden: 

• Verwijs ouders die hulp willen bij stoppen met roken of rookvrij willen blijven 

door voor (intensieve begeleiding). Er bestaan verschillende methoden en 

middelen ter ondersteuning bij het stoppen:  

• Huisartsen/praktijkondersteuners bieden vaak stoppen-met-roken 

begeleiding. Ook kunnen zij nicotine vervangende middelen voorschrijven.  

• Op www.ikstopnu.nl/adressen staat een overzicht met stoppen-met-roken 

begeleiding in de buurt.  

• Op https://www.rokeninfo.nl/professionals/rookvrij-opgroeien/rookvrije-

ouders is meer informatie te vinden over ondersteuning bij stoppen met 

roken, speciaal voor ouders. 

• Meer informatie voor ouders is te vinden op www.ikstopnu.nl of via de 

gratis stoplijn: 0800-1995. 

 

Wat adviseer je over minderen met roken? 

Tijdens de zwangerschap verwerkt het lichaam de nicotine sneller, waardoor een 

zwangere dus eerder weer trek heeft in een sigaret. Als het een zwangere lukt om te 

minderen met roken is dat dus al hartstikke knap. Toch blijkt uit onderzoek dat 

minderen met roken geen gezondheidswinst geeft voor het ongeboren kind. Mensen 

die minderen met roken gaan namelijk dieper inhaleren en roken hun sigaret verder 

op, waardoor ze evenveel giftige stoffen binnen krijgen. Minderen met roken is dus 

een goede stap naar stoppen met roken, maar niet nog voldoende. 

 

Wat adviseer je over roken en borstvoeding geven?  

Nicotine wordt via de moedermelk aan het kind doorgegeven. Toch heeft borstvoeding 

zoveel voordelen, dat roken geen reden is om borstvoeding af te raden. Wel is het 

heel belangrijk om moeders die borstvoeding geven te motiveren om te stoppen met 

roken en meeroken te voorkomen. Wil de moeder echt niet stoppen? Zorg dan dat 

minstens twee uur voor de voeding niet gerookt wordt. Het nicotinegehalte is dan op 

het laagste niveau. 

 

Registratie en overdracht 

Verloskundigen begeleiden (aanstaande) ouders tijdens de zwangerschap bij het 

stoppen met roken. Het is belangrijk dat er overdracht van deze gegevens 

plaatsvindt, zodat de kraamzorg na de zwangerschap ondersteuning kan bieden in de 

vorm van voorlichting over (mee)roken en/of doorverwijzing voor extra ondersteuning 

bij het rookvrij blijven of stoppen met roken.  

../Terugval%20in%20roken%20na%20zwangerschap.pdf
http://www.ikstopnu.nl/adressen
https://www.rokeninfo.nl/professionals/rookvrij-opgroeien/rookvrije-ouders
https://www.rokeninfo.nl/professionals/rookvrij-opgroeien/rookvrije-ouders
http://www.ikstopnu.nl/
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De kraamverzorgende kan vervolgens via het overdrachtsformulier aan de JGZ 

overdragen wat er tijdens de kraamweek m.b.t. (mee)roken besproken en 

ondernomen is, zodat de JGZ deze rol kan overnemen. 

 

7. Verslaglegging 

• Kraamzorgdossier 

• Overdracht JGZ 

 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Bijlage 1 Achtergrondinformatie 

• Bijlage 2 Het bespreekbaar maken van het stoppen met roken (uit: De 

gesprekskaart van het Trimbos) 

• Terugval in roken na de zwangerschap 

 

 

  

https://www.trimbos.nl/docs/c3c689c7-8e74-489a-8bc5-1dc31fff4ac2.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/c3c689c7-8e74-489a-8bc5-1dc31fff4ac2.pdf
../Terugval%20in%20roken%20na%20zwangerschap.pdf
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie 

Meeroken (tweedehands rook) 

Wanneer mensen die zelf niet roken tabaksrook van anderen inademen, noemen we dit 

meeroken. Mensen die meeroken ademen dezelfde giftige en kankerverwekkende stoffen 

in als rokers. Meeroken is voor iedereen ongezond, maar baby’s en kleine kinderen zijn 

extra kwetsbaar voor de gevolgen van meeroken. Hun lichaam is nog in ontwikkeling en 

ook ademen ze sneller dan volwassenen. Hierdoor krijgen ze meer schadelijke stoffen uit 

de rook binnen. 

 

Risico’s van meeroken 

Meeroken brengt ernstige gezondheidsgevolgen met zich mee. Kinderen die meeroken 

lopen een groter risico op luchtwegaandoeningen (waaronder longontsteking en 

bronchitis) en astma. Meeroken leidt daarnaast tot een verhoogd risico op het ontstaan 

van (terugkerende) middenoorontsteking bij kinderen.  

Ook hebben kinderen die meeroken een verhoogd risico op wiegendood. Op de lange 

termijn kan meeroken longkanker veroorzaken en de kans op hartaandoeningen 

vergroten. Ten slotte gaan kinderen van ouders die roken, zelf ook vaker roken. 

 

Derdehands rook  

Met derdehands rook bedoelen we de stoffen die tijdens het roken neerdalen in de 

omgeving en achterblijven nadat een roker klaar is met roken. Iemand kan deze giftige 

stoffen inademen, maar ook via de huid (met name kinderen raken veel dingen aan) en 

de mond (met name kinderen stoppen dingen in hun mond) komen giftige stoffen in 

iemands lichaam. 

Kinderen en baby’s lopen een groter risico derdehands rook binnen te krijgen dan 

volwassenen.  

Derdehands rook krijgt iemand binnen door de giftige stoffen in te ademen, maar ook via 

huid en mond. De precieze gezondheidsschade door derdehands rook is nog niet bekend. 

Onderzoekers schatten dat 5 tot 60% van de gezondheidsschade die wordt 

toegeschreven aan meeroken, in werkelijkheid wordt veroorzaakt door derdehands rook. 

Ook als iemand alleen maar buiten rookt, kan er toch derdehands rook mee het huis in 

komen. Derdehands rook kan aanwezig zijn in ‘rookvrije’ hotelkamers, ‘rookvrije’ 

huurauto’s en zelfs op de intensive care-afdeling voor pasgeboren baby’s. 
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Bijlage 2  Het roken bespreekbaar maken 

 

https://www.trimbos.nl/docs/c3c689c7-8e74-489a-8bc5-1dc31fff4ac2.pdf

