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Probleemstelling
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Gezondheidsongelijkheid verwijst naar de ongelijke verdeling 
van gezondheid volgens de sociaaleconomische status (SES) 
van mensen. Waar je geboren bent en waar je opgroeit, 
bepaalt dus je gezondheid. 

Roken is een van de grootste oorzaken van gezondheids-
ongelijkheden in onze samenleving. Wie rookt, is over het 
algemeen lager opgeleid en heeft een lagere beroepsstatus en 
een lager inkomen. En omdat roken zo slecht is voor de 

gezondheid ontstaan er ongelijkheden op het vlak van ziekte 
en sterfte bij de groepen die vandaag nog blijven roken.

Tabaksgerelateerde ongelijkheden stapelen zich op doorheen
iemands hele levensloop en versterken elkaar. Dat is een heel 

complexe problematiek die we niet in een-twee-drie kunnen 
oplossen.

Gezondheidsongelijkheid



Enkele Vlaamse cijfers

Hoppenbrouwers, K., Guérin, C., Van Leeuwen, K. et al. Als mama rookt, rookt de baby mee. Tijdschr
Jeugdgezondheidsz 50, 26-32 (2018). https://doi.org/10.1007/s12452-018-0135-0
Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE)



Waarom roken aanstaande mama's in de periode rond hun 
zwangerschap?

• Roken is een hardnekkige verslaving.

• De omgeving heeft een grote invloed op
het gedrag van de zwangere vrouw. In sommige

omgevingen en groepen van mensen blijft roken 

de norm.
• Ze vinden weinig steun in hun 

omgeving. Hun partner blijft dikwijls zelf 
doorroken.

• Ze roken vaak om te kunnen omgaan met de 

stress die ze ervaren door hun moeilijke
leefomstandigheden of hun zwangerschap.



• Er is weinig informatie beschikbaar en er 
bestaan veel misverstanden over roken en 

rookstop tijdens de zwangerschap.

• Niet alle rokers weten dat er hulp bestaat om 
te stoppen met roken.

• Ze ervaren soms financiële drempels bij 
rookstop (o.a. voor rookstophulp en –

medicatie).

• Sommigen schamen zich en vrezen om 
gestigmatiseerd te worden in het contact met 

hulpverleners.

Waarom roken aanstaande mama's in de periode rond hun 
zwangerschap?

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/veelgestelde-vragen


Wat zijn de gevolgen?

Als kinderen tijdens hun eerste 1.000 levensdagen blootstaan 
aan bepaalde risicofactoren dan beginnen ze hun leven met een 
achterstand. Stress, slechte voeding en mishandeling zijn zulke 

risicofactoren. En ook roken is dat in belangrijke mate ook. 

Blootstelling aan sigarettenrook voor, tijdens en na de 
zwangerschap heeft een negatieve invloed op de gezondheid 
van baby's en jonge kinderen. Hun lichaam en hersenen zijn in 

volle groei en dus heel gevoelig voor schadelijke tabakstoffen. 

De gevolgen zijn ernstig: 
• Baby’s nemen een valse start. Ze worden te vroeg geboren, 

wegen te weinig bij de geboorte en krijgen te maken met 

verschillende aandoeningen.
• De gezondheidsongelijkheid zet zich door in hun verdere 

leven. De vroege blootstelling aan tabak verstoort hun 
lichamelijke, mentale en sociaal-emotionele ontwikkeling, 
waardoor het ook hun latere gezondheid en andere kansen 

binnen de samenleving beïnvloedt. 



Project ‘Rookvrije Start’
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Visie en doelstelling

▸Élk kind verdient een Rookvrije 

Start! 

▸Doel? Ervoor zorgen dat meer 

(aanstaande) ouders stoppen met 

roken en rookvrij blijven.



• Centrale as binnen het project. 

• Geeft feedback en advies.

• Biedt ondersteuning aan 

professionals.

• Signaleert naar en beïnvloedt

het beleid.

De Taskforce

Meer info: Drijvende kracht achter Rookvrije Start: de Taskforce | Gezond Leven

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/de-taskforce-rookvrije-start
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De vier pijlers van het project Rookvrije Start

• Pijler 1: 

We zetten in op de kennis, vaardigheden en attitude van professionals om 

het gesprek rond rookstop aan te gaan en rokende (aanstaande) ouders te ondersteunen bij 

rookstop. 

• Pijler 2: 

o We streven naar gedragenheid en ondersteuning door beroepsorganisaties. Dat houdt 

in dat organisaties het thema rookstop rond de zwangerschap als een prioriteit 

beschouwen, hun professionals expliciet het mandaat geven om errond te werken en hen 

daarbij ondersteunen. 

o Daarnaast is er afstemming en samenwerking nodig tussen verschillende organisaties 

en professionals. En dat zowel lokaal als op beleidsniveau. 



De vier pijlers van het project Rookvrije Start

• Pijler 3:

We zetten in op rookstopbegeleiding op maat. In de eerste plaats geven we 

tabakologen voldoende handvaten om te werken met de doelgroep rokende zwangere 

vrouwen, met in het bijzonder zij die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie 

bevinden. 

• Pijler 4:

Tot slot zijn er inspanningen nodig op macroniveau. We denken hierbij aan het 

verbeteren van de algemene levensomstandigheden van kwetsbare (aanstaande) 

ouders die roken. Concreet hoort de discussie over het al dan niet gratis aanbieden van 

nicotinevervangers hierbij.



Generatie Rookvrij

Dit initiatief van Gezond Leven draagt bij tot Generatie Rookvrij. 

Het heeft de ambitie om in 2037 een eerste rookvrije generatie te realiseren. 



Ondersteuningsmaterialen
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Welke drempels ervaren professionals?

• Tegenstrijdige adviezen rond rookstop: 

wat is het juiste rookstopadvies? Minderen of volledig 

stoppen? 

• Gebrek aan kennis: zijn nicotinevervangers veilig 

tijdens de zwangerschap? 

• Onzekerheid over het rookstopgesprek: 

hoe pak ik dat het best aan? 

• Nood aan visuele materialen ter ondersteuning van 

het rookstopadvies

• Hoe omgaan met een rokende partner? 

• Multiproblematiek als drempel voor slaagkans en 

opvolging



▸ Kennismaterialen

• Gedeelde rookstopboodschap

• Factsheets over de gevolgen van 

roken

• Praktijkadvies 

nicotinevervangers

▸ Ondersteuningsmaterialen bij het voeren 

van een rookstopgesprek

• Folder gespreksmethodiek

• Infographics (mee)roken en 

zwangerschap

• Rookstop in beeld

Ontwikkelde materialen

E-learning Rookvrije Start



Ondersteuningsmaterialen

Kennismaterialen



Belang gedeelde rookstopboodschap

(Aanstaande) ouders zijn in de war omdat zorg-

en welzijnsprofessionals hen verschillende adviezen 

geven.

Om die verwarring te vermijden werd de gedeelde 

rookstopboodschap opgesteld. Het is een gedeelde 

verantwoordelijkheid van alle zorgverleners om 

rookstop met (aanstaande) ouders te bespreken. 

Het is een sterk signaal als alle rokende (aanstaande) 

ouders door die professionals dezelfde 

rookstopboodschap krijgen.



Gedeelde rookstopboodschap

▸ Hét advies uit de sector aan

(aanstaande) ouders

▸ Voor, tijdens en na de zwangerschap

▸ Doel: 

• Kennisverhoging professionals

en (aanstaande) ouders

• Duidelijkheid voor 

(aanstaande) ouders

Link: gedeeldeboodschap.pdf (gezondleven.be)

https://www.gezondleven.be/files/Rookvrijestart/gedeeldeboodschap.pdf


1. Factsheet over de risico’s van roken op de vruchtbaarheid
Link: De risico's van roken voor de vruchtbaarheid | Gezond Leven

2. Factsheet over de risico’s van roken tijdens de 

zwangerschap op korte termijn (gezondheid van de 

moeder, foetus en pasgeboren baby)
Link: De risico's van roken tijdens de zwangerschap | Gezond Leven

3. Factsheet over de risico’s van roken tijdens de 

zwangerschap op lange termijn (gevolgen voor het kind op 

latere leeftijd)
Link: De risico's van roken tijdens de zwangerschap | Gezond Leven

Factsheets

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/roken-en-vruchtbaarheid
https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/risicos-roken-tijdens-zwangerschap
https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/risicos-roken-tijdens-zwangerschap


▸ Uit onderzoek blijkt dat advies van 

zorgprofessionals over NRT net het gebruik ervan 

kan stimuleren.

▸ Basisinformatie over

• aanbod

• dosering

• veiligheid
Link: Hoe stoppen met roken tijdens de zwangerschap? | Gezond Leven

Praktijkadvies nicotinevervangers

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/is-nrt-gebruik-tijdens-de-zwangerschap-veilig


Ondersteuningsmaterialen

Rookstopgesprek



Belang van een goede basishouding

Onthoud dat roken maar deels een individuele 

keuze en verantwoordelijkheid is (omgeving heeft 

sterke invloed).

Het is belangrijk dat je de autonomie van de 

rokende (aanstaande) ouders respecteert, wat jouw 

bedenkingen over roken ook zijn. 

Als professional kan je hen stimuleren en hun 

motivatie verhogen, maar uiteindelijk blijft rookstop 

een eigen keuze.



Het rookstopgesprek

Uit onderzoek blijkt dat (aanstaande) ouders een 

stopadvies van professionals serieus nemen. Toch blijft 

het bespreken van een rookstop moeilijk voor veel 

professionals. 

Soms creëert het een vervelende spanning in de 

relatie met de (aanstaande) ouders. Om op een veilige 

en snelle manier een rookstop te bespreken, kan je 

gebruik maken van de gespreksmethodiek Rookvrije 

Start. 

De praktijk leert ons dat er soms andere prioriteiten 

zijn binnen de (beperkte) contacten met de 

(aanstaande) ouders. Is er een aanknopingspunt of 

begint de cliënt er zelf over, dan vragen we om 

minimaal in te zetten op de gedeelde boodschap. 



Gespreksmethodiek Rookvrije Start

Als professional zijn je contactmomenten met (aanstaande) ouders vaak beperkt qua tijd. Daarom is 

de gespreksmethodiek beschikbaar in 2 versies: het 1-minuutgesprek of het uitgebreidere 5 minuten 

of meer-gesprek. 

Welke versie je kiest, hangt dus af van de tijd die je hebt. Weet: zelfs met een kort gesprek kan je al 

heel wat realiseren. Bij elk type gesprek doorloop je met de (aanstaande) ouder enkele vaste stappen. 

Dat maakt de gespreksmethodiek eenvoudig in gebruik. 

Link: Materialen | Gezond Leven

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/materialen


▸ Ondersteuning bij een rookstopgesprek

▸ Informatie over :

• risico’s van roken

• gespreksmethodiek

• doorverwijzing

• Link naar uitgebreidere materialen

Link: Materialen | Gezond Leven

Gespreksfolder voor professionals

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/materialen


Infographics

▸ Visuele ondersteuning bij het 

rookstopgesprek of voor in de 

wachtzaal 

▸ Eén voor de rokende aanstaande 

moeders en één voor de rokende 

partners 

▸ Positief geformuleerd vanuit de 

voordelen van rookstop

Link: Materialen | Gezond Leven

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/materialen


▸ Visuele ondersteuning bij het 

rookstopgesprek

▸ 8 verhaalprenten met begeleidende 

tekst rond:

• ervaren drempels bij rookstop

• misverstanden over rookstop

▸ Gebruik: individueel of in groep

Link: Materialen | Gezond Leven

Rookstop tijdens de zwangerschap in beeld

https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start/materialen


Ondersteuningsmaterialen

E-learning



▸ 2 modules:

• Informatieve module: risico’s 

roken, prevalentie en gedeelde 

boodschap (ong. 30 min)

• Praktische module: rookstop 

bespreken met gespreksmethodiek 

(ong. 1 uur)

▸ Duur: ongeveer 1,5 uur 

▸ Accreditering

Link: E-Learning: Rookvrije Start | Gezond Leven

E-learning

https://www.gezondleven.be/opleidingen/elearning/e-learning-rookvrije-start






Wat staat nog op de planning?
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Wat staat nog op de planning?

▸ Ontwikkeling ondersteuningsmaterialen:

• Focus periode na de zwangerschap en terugvalpreventie 

(bv. praktijkadvies e-sigaret, praktijkadvies borstvoeding enz.)

▸ Implementatie ondersteuningsmaterialen:

• Ondersteuning communicatie a.d.h.v. een communicatiekit, nieuwsbrief 

enz.

• Noden professionals inventariseren en een antwoord op maat bieden



Wat staat nog op de planning?

▸ Ondersteuning structurele maatregelen:

• Zoals richtlijnen voor tabakologen en artsen, accreditering e-learning, 

zorgpad (integratie bestaand aanbod), registratie E-Birth, enz.

▸ Lancering en ondersteuning lokale ambassadeursnetwerken

▸ Beleidsadviezen formuleren:

• Zoals terugbetaling nicotinevervangers (wegwerken financiële drempel)



gezondleven.be

Project Rookvrije Start

Hebben jullie nog bepaalde noden?
Voor meer informatie en contact

www.rookvrijestart.be

rookvrijestart@gezondleven.be

T 02 486 78 14

http://www.rookvrijestart.be/
mailto:rookvrijestart@gezondleven.be

