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19/6 stoppen met roken
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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 zwan-
gere 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 afwij-
kingen 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 bespre-
ken 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 omge-
ving die rookte tijdens de zwangerschap en een doodge-
boren 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 vrien-
dinnen 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 zwanger-
schap 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 ave-
rechts."

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 dis-
counting 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 af - 
reageren 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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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:
-  Als 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.

-  Ga open het gesprek in zonder vooroordelen, voorkom het 
aanpraten van schuldgevoelens.

-  Rokers ervaren voordelen aan roken en nadelen aan 
stoppen met roken. Vraag hiernaar en denk samen na over 
een vervanging voor het roken.

-  Maak samen een plan voor het stoppen en denk daarbij 
ook aan een stopdatum, omgaan met moeilijke momenten 
en de gewoonte van het roken.

-  Besteed ook aandacht aan het terugvallen als een patiënt/
cliënt is gestopt. Ook na de zwangerschap.
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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 
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Quote 16
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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 niet-
roker en het organiseren van sociale steun. Succesvol 
stoppen, belonen we met individuele tegoedbonnen en een 
groepsbeloning (zelfontwikkeld wijkproject), medegefinan-
cierd door lokale ondernemers.
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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. 

Trefwoorden
Roken, zwangerschap, stoppen met roken, motiverende 
gesprekstechnieken, kwalitatief onderzoek

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 

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. 

Keywords
Smoking, pregnancy, smoking cessation, motivational inter-
viewing, qualitative researchSmoking, pregnancy, smoking 
cessation, motivational interviewing, qualitative research
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