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19/6 stoppen met roken

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 bijdra-
gen.

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 SCOPE-
consortium.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 OR 0.52 per cyclus (95%CI 0.37-0.74) Zhang et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018

   Hoger risico miskraam OR 2.48 (95%CI 1.79-3.43) Zhang et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018

   Hoger risico EUG OR 15.7 (95%CI 2.9-85.8) Waylen et al. Hum Reprod Update 2009

Roken tijdens de zwangerschap

   Hoger risico miskraam RR 1.32 (95%CI 1.21-1.44) Pineles et al. Am J Epidemiol 2014

   Hoger risico solutio placentae OR 1.80 (95%CI 1.75-1.85) Shobeiri et al. J Matern Fetal Neonatal Med 2017

   Kleinere foetus (3e trimester) –0.18 SD (95%CI –0.24; –0.11) Abraham et al. PLoS One 2017

   Hoger risico foetale sterfte OR 1.46 (95%CI 1.38-1.54) Pineles et al. Am J Epidemiol 2016

   Hoger risico aangeboren afwijkingen Gastrointestinaal: OR 1.27 (1.18-1.35) 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 OR 1.27 (95%CI 1.21-1.33) Shah & Bracken. Am J Obstet Gynecol 2000

   Hoger risico neonatale sterfte OR 1.22 (95%CI 1.14-1.30) Pineles et al. Am J Epidemiol 2016

   Hoger risico wiegendood OR 2.25 (95%CI 2.03-2.50) Zhang & Wang. Leg Med (Tokyo) 2013

   Hoger risico wheezing/astma <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 OR 1.23 (95%CI 1.09-1.38) Leonardi-Bee et al. Pediatrics 2011

   Hoger risico aangeboren afwijkingen OR 1.13 (95%CI 1.13-1.26) Leonardi-Bee et al. Pediatrics 2011

   Hoger risico vroeggeboorte OR 1.20 (95%CI 1.07-1.34) Cui et al. PLoS One 2016

   Hoger risico wheezing <2 jaar OR 1.11 (95%CI 1.03-1.20) Vardavas et al. Eur Respir J 2016

Meeroken op de kinderleeftijd

   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

   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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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 niet-
rokers. 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 tabaks epidemie 
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 

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

• Vrouwen (2018) 19,2% CBS '19

    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

    Na de zwangerschap (2018) 11% Trimbos '19

 •  Rokende partner tijdens de 
zwangerschap (2018)

25% Trimbos '19
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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 gedrags matige 
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

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.
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smoking, tobacco, tobacco control policies, perinatal 
health, pregnancy, children, second-hand smoke
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