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GEZAMENLIJKE AANPAK  

Campagne rond roken tijdens 

zwangerschap 

Zoveel mogelijk zwangere vrouwen helpen te stoppen met roken. 

Dat is de inzet van een nieuwe gezamenlijke aanpak van zes zorg- 

en hulpverleningsinstanties in de regio Noord-Limburg. 
 

DOOR KITTY BORGHOUTS 

VENLO  

 
Gynaecologen en kinderartsen van ziekenhuis VieCuri, verloskundigen, 
kraamzorgorganisaties, huisartspraktijken aangesloten bij koepel Cohesie, stoppen-
met-rokencoaches en de GGD Limburg Noord beginnen vrijdag - als de landelijke 
Stoptobercampagne start - een pilot. 
Door samen rondom een gezin te gaan staan waarin een kindje wordt verwacht, 
moeten meer kinderen een rookvrije start kunnen maken. Ook een eventuele rokende 
partner wordt betrokken bij de nieuwe aanpak. 
De pilot bestaat eruit dat bij elke intake, bij welke hulpverlener ook, het gesprek 
wordt aangegaan over rookgewoontes in het gezin. „Niet met een wijzende vinger”, 
zegt verloskundige Karin Maas van Astrea Verloskundig Centrum in Blerick. „Nu 
wordt zo’n gesprek bij een intake vaak ook wel al gevoerd, maar in de nieuwe aanpak 
gaan we actiever doorverwijzen naar een traject op maat via de huisarts en de 
stoppoging intensiever en langer volgen.” 
 
In eerste instantie is belangrijk dat duidelijk wordt gemaakt wat de gevaren van roken 
zijn voor ongeboren en jonge kinderen, zegt Maas. „Via de baarmoeder komen 
schadelijke stoffen bij het kind. Die geven verhoogde kans op groeivertraging, 
vroeggeboorte, loslaten van de placenta of zelfs wiegendood. De percentages waarin 
dat voorkomt zijn misschien klein, maar het zijn wel reële risico’s.” 
 
Uit gegevens van kennisinstituut Trimbos blijkt dat jaarlijks 45 baby’s in Nederland 
overlijden door roken. Van alle zwangeren steekt 7% op enig moment tijdens de 
zwangerschap een sigaret op. Bijna de helft van de aanstaande moeders die stoppen 
tijdens de zwangerschap, begint na de geboorte toch weer met roken. 
 
De pilot in Noord-Limburg richt zich ook op dat laatste gegeven. „Moeders die zijn 
gestopt, willen we via de consultatiebureaus verder volgen, zodat er ook na de 
geboorte hulp blijft. Want ook voor jonge kinderen die opgroeien in een 
rookomgeving zijn er schadelijke gevolgen. Bovendien krijgen ze een slecht voorbeeld 
en is de kans dat ze dan later zelf een sigaret opsteken, vele malen groter.” 
 
Er worden het komende jaar data verzameld over rookgedrag bij aanstaande en jonge 
moeders. Maas: „Zo hopen we inzicht te krijgen of onze nieuwe aanpak werkt.” 


