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DE RISICO’S VAN 
ROKEN VOOR
DE VRUCHTBAARHEID

Wat vind je in deze factsheet? 

Roken beïnvloedt zowel de vruchtbaarheid van de vrouw als 
die van de man. 

In deze factsheet lees je meer over de effecten van roken en 
meeroken. 

Bij de risico’s van actief roken vergelijken we telkens tussen 
vrouwen of mannen die roken en vrouwen of mannen die niet 
roken.
 
Bij de risico’s van passief roken bekijken we het verschil tussen 
vrouwen of mannen die wel en die niet blootgesteld zijn aan ta-
baksrook van rokers uit hun omgeving, waaronder hun partner. 

Bij de risico’s verbonden aan zowel actief als passief roken 
gaat het over de vergelijking tussen vrouwen of mannen die 
beide doen en van vrouwen of mannen die geen van beide doen.

Als er sprake is van een effect van actief roken gelinkt aan de 
dosis – een groter risico naarmate er meer gerookt wordt – dan 
wordt dit ook besproken. 

Tot slot komt bij elk vruchtbaarheidsaspect ook de invloed van 
stoppen of minderen met roken aan bod.
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HET EFFECT VAN ROKEN 
OP DE VROUWELIJKE 
VRUCHTBAARHEID

WAT IS HET EFFECT 
VAN ACTIEF EN 
PASSIEF ROKEN?

IS HET EFFECT 
GELINKT AAN DE 
HOEVEELHEID 
TABAK?

WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
ROKEN?

VERTRAGING VAN 
DE BEVRUCHTING Actief roken kan ervoor 

zorgen dat het langer duurt 
om zwanger te raken (Oos-
tingh et al., 2019). 

6 maanden na de eerste 
poging is het risico om nog 
niet  bevrucht te zijn 23% 
groter dan bij vrouwen die 
niet roken. Na 12 maanden 
wordt dat 54% (Hull et al., 
2000).

Bij passief roken gaat het 
om een 17% risico om nog 
niet bevrucht te zijn binnen 
de 6 maanden (Hull et al., 
2000).

Bij vrouwen die zowel actief 
als passief roken is het risi-
co het hoogst: respectieve-
lijk 51% en 57% (Hull et al., 
2000).

Ja. Vrouwen die dagelijks 
minder dan 10 sigaretten 
roken lopen 6 maanden na 
de eerste poging 24% meer 
risico om nog niet zwanger 
te zijn dan vrouwen die niet 
roken. Na 12 maanden stijgt 
dat risico tot 26% (Hull et al., 
2000).

Bij 10 tot en met 20 sigaret-
ten per dag bedraagt het 
risico om na 6 maanden 
nog niet bevrucht te zijn 
47%. Na 12 maanden is dat 
99%, dus dubbel zo hoog 
dan bij niet-rokers (Hull et 
al., 2000). 

Bij vrouwen die dagelijks 
meer dan 20 sigaretten 
roken ligt het risico op ver-
traagde bevruchting 59% 
hoger, zowel na 6 als na 12 
maanden (Hull et al., 2000).

Het effect dat  roken de be-
vruchting vertraagt, is om-
keerbaar. Bij vrouwen die 1 
jaar voor de eerste poging 
stopten met roken is de tijd 
nodig om zwanger te raken 
gelijk aan die van  vrouwen 
die nooit rookten (Munafo et 
al., 2002). 

Als stoppen met roken niet 
lukt, kan het afbouwen van 
de dagelijkse dosis het risico 
een beetje beperken. 

VERMINDERDE 
HOEVEELHEID EN 
AFGENOMEN KWALITEIT 
VAN DE EICELLEN

Actief roken beïnvloedt 
de  eicelvoorraad negatief 
(Freour et al., 2008). Zowel 
de kwantiteit als de kwali-
teit van de eicellen neemt 
af (de Angelis et al., 2020).

Er is onvoldoende bewijs 
voor een effect van passief 
roken.

Ja. In vergelijking met vrou-
wen die dagelijks minder 
dan 20 sigaretten roken 
hebben vrouwen die 20 of 
meer sigaretten per dag ro-
ken een hoger risico (White 
et al., 2016; Ali et al.,, 2018). 
Tussen rokers die dagelijks 
minder dan 20 sigaretten 
roken is er geen significant 
verschil in risico.

Stoppen met roken kan er-
voor zorgen dat het risico op 
minder of minder kwalita-
tieve eicellen weer hetzelf-
de wordt als bij niet-rokers 
(Plante et al., 2010; Waylen 
et al., 2010). Hoelang het 
duurt om opnieuw dit niveau 
te halen is onduidelijk (Plan-
te et al., 2010). Hoe vroeger 
er gestopt wordt hoe beter, 
dat spreekt voor zich.
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WAT IS HET EFFECT 
VAN ACTIEF EN 
PASSIEF ROKEN?

IS HET EFFECT 
GELINKT AAN DE 
HOEVEELHEID 
TABAK?

WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
ROKEN?

VERSTORING VAN DE WER-
KING VAN DE VOORTPLAN-
TINGSORGANEN

Zowel bij actief als bij passief 
roken komen er schadelijke 
tabakstoffen terecht in het 
eierstokweefsel en het fol-
likelvocht (Benedict et al., 
2011; Neal et al., 2008; Kon-
stantinidou et al., 2020). 
Hierdoor ontwikkelt de ei-
cel zich in een toxische om-
geving. 

De giftige stoffen verstoren 
de werking van de trilhaar-
tjes van de eileider en ver-
minderen het samentrekken 
van de spierwand. Dat maakt 
het lastiger voor de eileider 
om de eicel op te vangen en 
vlot te transporteren. Ook 
het innestelen in de baar-
moeder verloopt moeilijker.

Ja. De hoeveelheid scha-
delijke tabakstoffen in het 
eierstokweefsel en het fol-
likelvocht neemt toe naar-
mate een vrouw meer rookt 
(Fuentes et al., 2008).

Stoppen met roken voor de 
eerste zwangerschapspo-
ging is aangewezen, om te 
vermijden dat er schadelijke 
tabakstoffen terecht komen 
in het follikelvocht en het 
eierstokweefsel. 

Als stoppen met roken niet 
lukt, kan het afbouwen van 
de dagelijkse dosis de hoe-
veelheid schadelijke stoffen 
die doordringen tot het eier-
stokweefsel en het follikel-
vocht beperken.  
Ook meeroken vormt een 
gevaar. Een rookstop is aan-
gewezen voor de rokende 
partner en andere personen 
in de directe omgeving van 
de vrouw.

VROEGE START VAN 
DE MENOPAUZE Actief roken maakt dat 

de menopauze 1 tot 4 jaar 
vroeger begint (Oboni et 
al., 2016; Vanegas et al., 
2017). Rokers lopen bijna 
dubbel zoveel risico (+90%) 
om voor hun 45ste levens-
jaar al in de menopauze te 
belanden (Whitcomb et al., 
2017). 

Voor het risico bij passief 
roken is er onvoldoende  
eenduidig wetenschappe-
lijk bewijs. Sommige stu-
dies stelden een dergelijk 
effect vast (Ertunc et al., 
2014; Fleming et al., 2008) 
en andere niet (Mikkelsen 
et al., 2007).

Ja. Het risico op een ver-
vroegde menopauze neemt 
toe met het aantal jaren dat 
een vrouw rookt en met het 
aantal sigaretten per dag 
(Whitcomb et al., 2018; Zhu 
et al., 2018).

Het risico op een vervroegde 
menopauze is deels omkeer-
baar. Als een vrouw stopt met 
roken daalt haar risico maar 
blijft die wel 10% hoger dan 
bij niet-rokers (Whitcomb et 
al., 2018). Bovendien spelen 
het aantal jaren dat er ge-
rookt werd en de dagelijkse 
dosis mee (Whitcomb et al., 
2017; Zhu et al., 2018).



HET EFFECT VAN ROKEN 
OP DE MANNELIJKE 
VRUCHTBAARHEID

WAT IS HET EFFECT 
VAN ACTIEF EN 
PASSIEF ROKEN?

IS HET EFFECT 
GELINKT AAN DE 
HOEVEELHEID 
TABAK?

WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
ROKEN?

VERMINDERDE 
HOEVEELHEID EN 
AFGENOMEN KWALITEIT 
VAN DE ZAADCELLEN

Actief roken heeft een ne-
gatieve invloed op drie pa-
rameters:
de hoeveelheid zaadcellen, 
hun motiliteit (het aantal 
actieve zaadcellen per mil-
liliter sperma) en hun mor-
fologie (de vorm) (Sharma 
et al., 2016; Bundhun et al., 
2019). 

De impact van roken op 
deze drie factoren veroor-
zaakt een verlaagde be-
vruchtingscapaciteit van 
de zaadcellen.

Actief roken leidt tot een 
gemiddelde daling van het 
aantal zaadcellen met 13 
tot 17% – afhankelijk van 
de dagelijkse dosis tabak. 
(Harlev et al., 2015). Het 
verlaagt ook het aandeel 
actieve zaadcellen en ver-
hoogt het risico op abnor-
maal gevormde zaadcellen.

Ja, zowel voor de hoeveel-
heid zaadcellen als voor de 
motiliteit en de morfologie 
ervan. Hoe hoger de dage-
lijkse dosis tabak en hoe 
langer een man rookt, hoe 
minder actieve zaadcellen 
en hoe meer abnormaal ge-
vormde zaadcellen, in ver-
gelijking met niet-rokers 
(Harlev et al., 2015; Mosta-
fa et al., 2017; Sharma et al., 
2016; Tang et al., 2019).

Het effect is  omkeerbaar. 
Uit  een studie bleek dat de 
zaadkwaliteit van  mannen 
die al 6 maanden het roken 
laten hetzelfde is als  die 
van niet-rokers (Tang et al., 
2019).

Als stoppen met roken niet 
lukt, kan het afbouwen van 
de dagelijkse dosis de hoe-
veelheid en de kwaliteit van 
de zaadcellen lichtjes  verbe-
teren (Jain et al., 2015).



WAT IS HET EFFECT 
VAN ACTIEF EN/
OF PASSIEF ROKEN 
TIJDENS DE 
ZWANGERSCHAP?

IS HET EFFECT 
GELINKT AAN DE 
HOEVEELHEID 
TABAK?

WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
ROKEN?

BESCHADIGING VAN 
HET DNA VAN DE 
ZAADCELLEN

Actief roken geeft oxidatie-
ve stress en dus een hoger 
risico op beschadiging van 
het DNA van de zaadcellen. 
Hierdoor gaat hun geneti-
sche kwaliteit sterk achter-
uit (Dutta et al., 2019).

DNA-beschadiging ver-
laagt de kans op een zwan-
gerschap en verhoogt het 
risico op een miskraam 
(Robinson et al., 2012).

Er is beperkt bewijs voor 
een dosisgerelateerd effect 
van roken. Hoe meer tabak 
per dag en hoe meer jaren 
een man rookt, hoe hoger 
het aandeel zaadcellen met 
beschadigd DNA (Anifan-
dis et al., 2014).

Het effect is omkeerbaar. Er 
blijkt geen verschil te zijn in 
de hoeveelheid zaadcellen 
met DNA-beschadiging bij 
mannen die al 6 maanden 
gestopt zijn met roken ten 
opzichte van mannen die 
nooit gerookt hebben (Se-
paniak et al., 2006).

ERECTIEPROBLEMEN
Actief roken verhoogt het 
risico op erectieproblemen 
met 51% (Cao et al., 2013).

Bij langdurige blootstelling 
aan passief roken neemt dit 
gevaar ook toe. Er is onvol-
doende wetenschappelijk 
bewijs om eenduidige 
uitspraken te doen over 
het exacte verschil in risico 
(Verze et al., 2015).

Ja. Het aantal sigaretten 
per dag en het aantal jaren 
dat een man rookt ver-
hogen het risico op erec-
tiestoornissen. Voor elke 
10 sigaretten per dag met 
14% en voor elke 10 jaar 
met 15% (Cao et al., 2014).

Stoppen met roken kan het 
risico op erectieproblemen 
verlagen met 31% (Cao et 
al., 2013). Ex-rokers blijven 
wel 20% meer risico hebben 
op erectiestoornissen dan 
niet-rokers (Cao et al., 2013).

Ook  meeroken vormt een 
gevaar. Een rookstop is aan-
gewezen voor de rokende 
partner en andere personen 
in de directe omgeving van 
de man.
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VRAGEN OF 
OPMERKINGEN?

Heb je vragen of opmerkingen over deze factsheet?
Mail dan naar rookvrijestart@gezondleven.be

Surf naar www.rookvrijestart.be voor meer 
informatie over roken en zwangerschap.
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