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ROKEN TIJDENS DE 
ZWANGERSCHAP WERKT 
NEGATIEF DOOR OP 
DE GEZONDHEID VAN 
HET OPGROEIENDE KIND

Wat vind je in deze factsheet? 

Als een zwangere vrouw zelf rookt (actief roken) of tabaksrook 
van rokers uit haar omgeving inademt (passief roken) komen 
er schadelijke stoffen bij de foetus. Dat heeft niet alleen een 
belangrijke impact op de gezondheid van de baby maar kan 
ook op langere termijn grote problemen geven.

In deze factsheet lees je meer over de verschillende risico’s 
voor de gezondheid van het opgroeiende kind. We bekijken 
de gevolgen in de eerste levensjaren, als jongere en zelfs als 
volwassene:

 ▶ aandoeningen

 ▶ vervroegde puberteit en verminderde vruchtbaarheid

 ▶ zelf roken

Bij de risico’s van actief roken brengen we het verschil in kaart 
tussen (kinderen van) vrouwen die tijdens de zwangerschap 
sigaretten rookten en (kinderen van) niet-rokers. 

Bij de risico’s gelinkt aan passief roken gaat de vergelijking 
tussen (kinderen van) vrouwen die niet rookten tijdens hun 
zwangerschap maar wel blootgesteld werden  aan tabaksrook 
van rokers in hun omgeving, waaronder hun partner, en (kin-
deren van) niet-rokers. 

Bij de risico’s die zowel met actief als passief roken te maken 
hebben, gaat de vergelijking tussen (kinderen van) vrouwen 
die beide deden tijdens hun zwangerschap en (kinderen van) 
zwangere vrouwen die geen van beide deden.

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

Tot slot bekijken we bij elk gezondheidsaspect ook de invloed 
van stoppen of minderen met roken, zowel voor als tijdens de 
zwangerschap.
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AANDOENINGEN

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?

OVERGEWICHT EN 
OBESITAS Roken en meeroken tijdens 

de zwangerschap vergroot 
het risico op overgewicht 
(BMI tussen 25 en 30) en 
obesitas (BMI hoger dan 
30) bij het kind. 

Bij actief roken verhoogt 
het risico dat het kind tus-
sen zijn 2 en 18 jaar overge-
wicht ontwikkelt met 37%. 
Voor obesitas  is dat 55% 
(Rayfield & Plugge 2016). 

Bij passief roken gaat het 
respectievelijk om 7% en 
23% (Riedel et al., 2014). 

Ja. Het risico neemt per 
sigaret lineair toe met 3%, 
tot aan een dagelijkse dosis 
van 15 (Albers et al., 2018). 
Vanaf 16 sigaretten per dag 
stijgt het risico niet verder.   

Er is onvoldoende weten-
schappelijk bewijs voor een 
dosisgerelateerd effect van 
passief roken.

Vooral roken tijdens het eer-
ste trimester van de zwan-
gerschap heeft een effect op 
het risico op overgewicht of 
obesitas bij het kind (Ray-
field & Plugge 2016; Riedel 
et al., 2014). Daarom is het 
aanbevolen dat vrouwen 
stoppen met roken voor de 
zwangerschap of zodra ze 
weten dat ze zwanger zijn. 
Indien dit niet lukt, kan de 
schade wat beperkt worden 
door de dagelijkse dosis siga-
retten sterk te verminderen.  

Vanwege het gevaar van pas-
sief roken is een rookstop ook 
aangewezen voor de partner 
en andere personen in de di-
recte omgeving van de zwan-
gere vrouw.

ADHD
Actief roken tijdens de 
zwangerschap verhoogt 
het risico op ADHD bij het 
kind met 58 tot 60% (He 
et al., 2017; Huang et al., 
2017).

Bij passief roken in huis 
gaat het om  20% meer 
risico (Huang et al., 2017).

Ja. Vrouwen die tijdens de 
zwangerschap minder dan 
10 sigaretten per dag roken 
hebben 54% meer risico 
op een kind met ADHD 
(Huang et al., 2017). Bij 10 
of meer sigaretten per dag 
stijgt dat  risico tot 75% ho-
ger (Huang et al., 2017).

Om het risico op ADHD bij 
het kind te doen afnemen is 
het aanbevolen dat vrouwen 
stoppen met roken voor de 
zwangerschap of zodra ze 
weten dat ze zwanger zijn. 
Indien dit niet lukt, kan de 
schade wat beperkt worden 
door de dagelijkse dosis siga-
retten sterk te verminderen.  

Vanwege het gevaar van pas-
sief roken is een rookstop ook 
aangewezen voor de partner 
en andere personen in de di-
recte omgeving van de zwan-
gere vrouw.
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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?

VERMINDERDE 
LONGFUNCTIE  
(OPVALLEND LAGERE 
PARAMETERS QUA 
PERIFERE LUCHTWEG-
DOORGANKELIJKHEID)

Actief roken tijdens de 
zwangerschap leidt tot een 
verminderde longfunctie bij 
het kind. Blootstelling van de 
foetus aan tabaksrook heeft 
een effect  op de longfunctie 
tijdens het eerste levensjaar 
(Andrade et al., 2020).  Dit 
effect houdt aan tijdens  de 
kindertijd en de volwas-
senheid (Balte et al., 2016; 
Hayatbakhsh et al., 2009; 
Moshammer et al., 2006).

Er is onvoldoende bewijs 
voor een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
een verminderde longfunc-
tie bij het kind.

Een rookstop voor de zwan-
gerschap of vanaf de start 
verlaagt stevig het risico op 
een verminderde longfunc-
tie bij het kind en is dus sterk 
aangeraden.

PIEPENDE ADEMHALING 
(WHEEZING) EN ASTMA Actief roken tijdens de 

zwangerschap verhoogt 
het risico op de ontwik-
keling van astma voor het 
kind 6 jaar is met 36 tot 70% 
(Burke et al., 2012; Silvestri 
et al., 2014). 

Voor de ontwikkeling van 
astma of een piepende 
ademhaling na de leeftijd 
van 6 jaar ligt het risico 18 
tot 24% hoger (Burke et al., 
2012; Silvestri et al., 2014). 

Passief roken tijdens de 
zwangerschap vergroot 
het risico op  een piepende 
ademhaling voor het kind 18 
jaar wordt  met 28%. Voor 
astma  is dat 25% (He et al., 
2020). 

Er is onvoldoende bewijs 
voor een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
de ontwikkeling van astma 
en een piepende ademha-
ling bij het kind (Silvestri et 
al., 2014).

Een rookstop voor de zwan-
gerschap of vanaf de start 
verlaagt stevig het risico op 
astma bij het kind en is dus 
sterk aangeraden. 

Het effect is niet volledig 
omkeerbaar, het risico voor 
zwangere vrouwen die stop-
ten met roken blijft hoger 
dan dat van zwangere vrou-
wen die nooit rookten (Harju 
et al., 2016).  

Vanwege het gevaar  van pas-
sief roken is een rookstop ook 
aangewezen voor de rokende 
partner en andere personen 
in de directe omgeving van 
de zwangere vrouw.

INFECTIES ONDERSTE 
LUCHTWEGEN Actief roken tijdens de 

zwangerschap verhoogt 
het risico dat het kind voor 
zijn tweede levensjaar een 
infectie op de onderste 
luchtwegen krijgt met 24% 
(Jones et al., 2011).

Passief roken vergroot dat 
risico met 7 tot 25% (Jones 
et al., 2011).

Er is onvoldoende bewijs 
voor een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
het risico op infecties van d 
e onderste luchtwegen bij 
het kind jonger dan 2 jaar.

Om het risico op infecties van 
de onderste luchtwegen bij 
het kind te doen afnemen is 
het aanbevolen dat vrouwen 
stoppen met roken voor de 
zwangerschap of zodra ze 
weten dat ze zwanger zijn. 

Vanwege het gevaar van pas-
sief roken is een rookstop ook 
aangewezen voor de partner 
en andere personen in de di-
recte omgeving van de zwan-
gere vrouw.
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WAT IS HET EFFECT 
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OF PASSIEF ROKEN 
TIJDENS DE 
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WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
ROKEN?

SCHEELZIEN (STRABISME)
Actief roken tijdens de 
zwangerschap verhoogt 
het risico op scheelzien bij 
het kind voor het 18 jaar 
wordt met 46% (Yang et 
al., 2018).

Ja. Bij vrouwen die tijdens 
de zwangerschap minder 
dan 10 sigaretten per dag 
roken is het risico dat het 
kind scheelziet 17% hoger. 
Bij 10 of meer sigaretten 
stijgt dat risico tot 79% 
(Yang et al., 2018).

Om het risico op scheelzien 
bij het kind te doen afnemen 
is het aanbevolen dat vrou-
wen stoppen met roken voor 
de zwangerschap of tijdens 
het eerste trimester. 

Indien dat niet lukt, kan het 
risico wat beperkt worden 
door in het eerste of tweede 
trimester van de zwanger-
schap de dagelijks dosis af 
te bouwen tot minder dan 
10 sigaretten. Roken tijdens 
het derde trimester van de 
zwangerschap blijkt het 
schadelijkst met betrekking 
tot oogaandoeningen bij het 
kind (Yang et al., 2018).

BOTBREUKEN
Actief roken tijdens de 
zwangerschap vergroot  
het risico dat het kind voor 
de leeftijd van 18 jaar bot-
breuken oploopt met 27% 
(Ayubi, Safiri & Mansori, 
2021).

Er is onvoldoende bewijs 
voor een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
het risico op botbreuken 
bij het kind (Ayubi, Safiri & 
Mansori, 2021).

Om het risico op botbreuken 
bij het kind te doen afnemen 
is het aanbevolen dat vrou-
wen stoppen met roken voor 
de zwangerschap of zodra ze 
weten dat ze zwanger zijn. 

HET SYNDROOM VAN 
TOURETTE EN CHRONISCHE 
TICSTOORNIS

Actief roken tijdens de 
zwangerschap verhoogt 
voor het kind het risico om 
het syndroom van Tourette 
en een chronische ticstoor-
nis te ontwikkelen voor zijn 
18 jaar met 35% (Aybubi et 
al., 2021).

Er is onvoldoende bewijs 
voor een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
het risico op het syndroom 
van Tourette en een chroni-
sche ticstoornis bij het kind 
(Aybubi et al., 2021).

Om het risico op het syn-
droom van Tourette en een 
chronische ticstoornis bij 
het kind te doen afnemen is 
het aanbevolen dat vrouwen 
stoppen met roken voor de 
zwangerschap. Er is onvol-
doende bewijs of het risico 
nog beperkt kan worden 
door te stoppen tijdens het 
eerste, tweede of derde tri-
mester.



VERVROEGDE PUBERTEIT 
EN VERMINDERDE 
VRUCHTBAARHEID

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?

VERVROEGDE PUBERTEIT 
(PUBERTAS PRAECOX)

Er is sprake van voortijdige 
of te vroege puberteit als er 
waarneembare lichaams-
veranderingen zijn bij 
meisjes jonger dan 8 jaar 
(borstvorming) en bij jon-
gens jonger dan 9 jaar (tes-
tikelvolume).
Bij jongens met een moe-
der die rookte tijdens de 
zwangerschap treden groei 
van het testikelvolume en 
schaamhaar, het uitbreken 
van acné en het ontwikke-
len van de stem gemiddeld 
1 tot 4 maanden vroeger op 
(Brix et al., 2018; Chen et al., 
2018). 

Bij meisjes met een moe-
der die rookte tijdens de 
zwangerschap beginnen 
de borstontwikkeling, 
schaamhaargroei, acné en 
de eerste maandstonden 
1 tot 4,5 maanden vroeger 
(Brix et al., 2018; Chen et 
al., 2018).

Het risico dat ze voor het  
eerst menstrueren voor ze 
11 jaar zijn ligt  15% hoger 
dan bij meisjes waarvan de 
moeder niet rookte tijdens 
de zwangerschap (Yerma-
chenko & Dvornyk 2015). 
Gemiddeld gebeurt dit 
1 maand vroeger. 

Ja. Gemiddeld treden de 
waarneembare lichaams-
veranderingen gelinkt aan 
de puberteit vroeger op bij 
kinderen van moeders die 
tijdens de zwangerschap 
dagelijks meer dan 10 si-
garetten rookten,  in ver-
gelijking met kinderen van 
moeders die 10 of minder 
sigaretten per dag  rookten 
tijdens de zwangerschap 
(Voor meer info hierover 
zie Brix et al., 2018).

Om het risico op vervroegde 
puberteit bij het kind te doen 
afnemen is het aanbevolen 
dat vrouwen stoppen met ro-
ken voor de zwangerschap of 
zodra ze weten dat ze zwan-
ger zijn.



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

IS HET EFFECT 
GELINKT AAN DE 
HOEVEELHEID 
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WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
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VERMINDERDE 
VRUCHTBAARHEID Voor vrouwen waarvan de 

moeder tijdens de zwan-
gerschap actief rookte 
duurt het gemiddeld 19 
tot 25% langer om zwan-
ger te geraken (Jensen et 
al., 2006; Wesselink et al., 
2018). 

Bij mannen waarvan de 
moeder tijdens de zwan-
gerschap actief rookte 
duurt het gemiddeld 32% 
langer om een kind te 
verwekken (Jensen et al., 
1998). 
Zij hebben minder zaadcel-
len (Hakonsen et al., 2014; 
Priskorn et al., 2018) en een 
hoger risico op oligosper-
mie (een te laag volume van 
het ejaculaat) (Hakonsen et 
al., 2014). 

Passief roken heeft ook 
een effect op de manne-
lijke vruchtbaarheid. Het 
leidt tot minder en kleinere 
zaadcellen plus een lagere 
concentratie aan zaadcel-
len per ejaculatie (Axelsson 
et al., 2013; Haervig et al., 
2020)

Ja. Jongens geboren bij 
vrouwen die dagelijks 
minder dan 10 sigaret-
ten rookten tijdens de 
zwangerschap hebben 
gemiddeld  12% minder 
zaadcellen (Ramlau-Han-
sen et al., 2007). Bij 10 of 
meer sigaretten per dag ligt 
het aantal zaadcellen 38 tot 
45% lager (Ramlau-Hansen 
et al., 2007). 

Die eerste groep  heeft 
ook 50% meer risico op 
oligospermie (een te laag 
volume van het ejaculaat) 
(Jensen et al., 2005). Voor 
de tweede groep ligt dat 
risico op 160% (Jensen et 
al., 2005).

Er is onvoldoende bewijs 
van een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
de vruchtbaarheid van 
dochters (Hakonsen et al., 
2014).

Om het risico op een lage-
re vruchtbaarheid bij het 
kind te doen afnemen is het 
aanbevolen dat vrouwen 
stoppen met roken voor de 
zwangerschap of zodra ze 
weten dat ze zwanger zijn.
Vanwege het gevaar van 
passief roken voor de vrucht-
baarheid van een zoon is een 
rookstop ook aangewezen 
voor de partner en andere 
personen in de directe omge-
ving van de zwangere vrouw.



7

ZELF ROKEN

WAT IS HET EFFECT 
VAN ROKEN EN 
MEEROKEN TIJDENS 
DE ZWANGERSCHAP?

IS HET EFFECT 
GELINKT AAN DE 
HOEVEELHEID 
TABAK?

WAT IS DE INVLOED 
VAN STOPPEN MET 
ROKEN?

ZELF ROKEN
Als een moeder tijdens de 
zwangerschap dagelijks 10 
of meer sigaretten rookt, 
vervijfvoudigt (+ 450%) 
het risico dat het kind voor 
zijn 10 jaar experimenteert 
met roken.  Het risico om 
als adolescent (15-16 jaar) 
regelmatig te gaan roken 
ligt  80% hoger, als jongvol-
wassene (21 jaar) bedraagt 
het verschil 53% met zij 
waarvan de zwangere moe-
der niet rookte (Chadi et al., 
2021;  Cornelius et al., 2000; 
Niemela et al., 2016; O’Cal-
laghan et al., 2009). 
Vrouwen waarvan de moe-
der tijdens de zwanger-
schap rookte zijn 78% meer 
geneigd om zelf te roken 
wanneer ze zwanger zijn 
(Ncube & Mueller 2016).

Er is onvoldoende bewijs 
voor een dosisafhankelijk 
effect van actief roken op 
het risico op experimen-
teren met roken door het 
kind of het regelmatig gaan 
roken als puber en jongvol-
wassene.

Kinderen van vrouwen die na 
het eerste trimester van de 
zwangerschap bleven roken 
lopen twee keer zoveel risico 
(+ 100%) om zelf te roken als 
puber, in vergelijking met 
kinderen van vrouwen die 
stopten met roken tijdens 
het eerste trimester van hun 
zwangerschap (Niemela et 
al., 2016). 

Om het risico op experimen-
teren met roken door het 
kind of het regelmatig roken 
als tiener of jongvolwasse-
ne te doen afnemen is het 
aanbevolen dat de moeder 
ten laatste in het eerste tri-
mester van de zwangerschap 
stopt met roken.
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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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