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editorial themakatern

Stoppen met roken
drs. Clasien van der Houwen

voorzitter Taskforce Rookvrije Start

©kidsfirst.nl

U slaat zojuist het themanummer
‘Stoppen met roken’ open, dat niet
geheel toevallig in oktober verschijnt.
In 2019 doen ruim 50.000 Nederlanders mee met Stoptober met het doel
om blijvend te stoppen.

We zijn de laatste jaren roken steeds
minder als normaal gaan zien. De focus
verschuift van de vrijheid om te mogen
roken naar het recht van kinderen om
rookvrij te kunnen opgroeien. Duidelijk
wordt dat roken geen lifestyle of vrije
keus is, maar een hardnekkige verslaving. Een verslaving die kinderen in de
puberteit grijpt. Een verslaving die de
tweedeling in de maatschappij versterkt. Want geld zoekt geld en
armoede vindt armoede, scholing zoekt
scholing en achterstand vindt achterstand, schrijft Yuval Harari in Homo
Sapiens. Rokers vinden rokers en geven
achterstand door aan hun kinderen.
Zorgverleners en politici hebben een
gezamenlijke verantwoordelijkheid om
deze vicieuze cirkel te doorbreken en
zich in te zetten voor een rookvrije
generatie.
Jasper Been bespreekt in een helder,
wetenschappelijk onderbouwd overzicht, wat de effecten van maatregelen
van overheden zijn en op welke wijze
gynaecologen kunnen bijdragen aan
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rookvrij opgroeien van kinderen.
Voorafgaand hieraan plaatsen we het
focusgroeponderzoek van Leonieke
Breunis. Wat vinden vrouwen die
roken of gestopt zijn met roken in de
zwangerschap zelf? Wat kunnen wij
van hen leren?
Daarna zoomen we in op de levensfases waarbij wij als gynaecologen
betrokken zijn.
Robbert van Oppenraaij geeft een
overzicht van de gevolgen van roken op
de fertiliteit en vroege zwangerschap.
De prangende vraag of we een behandeling starten als de vrouw en/of haar
partner nog roken staat centraal.
U vindt hier ook de uitslag van de
enquête, met dank voor het invullen.
Daarna ga ik zelf in op stoppen-metrokenzorg voor zwangere vrouwen en
hun partners. In 2017 is hierover een
richtlijn verschenen. Hoe bekend is
deze richtlijn en wat is er nog nodig
om deze zorg beter te organiseren?
Dan maken we een overstap naar cervixafwijkingen. Luc van Lonkhuijzen
presenteert een casus van een vrouw
die zich afvraagt of roken verband
houdt met haar afwijkende uitstrijkje.
Naast de artikelen bieden we een
aantal interviews. Sylvia Heddema is
rookstopcoach en legt uit hoe zij
vrouwen in de zwangerschap begeleidt
met nicotinevervangende middelen.
Zij biedt inzicht in wat motiverende
gespreksvoering inhoudt.
Robert van de Graaf en Marieke
Helmus zijn verslavingsartsen.
Zij leggen uit wat een rookverslaving
is en hoe verslavingszorg hulp kan
bieden in de, in onze ogen, hopeloze
situaties. Marieke legt zich toe op het
bereiken van laaggeletterden en lager
opgeleiden en blijkt een succesvol
rookstopcoach voor deze groep.
Zij licht een tipje van de sluier op.
Robert ondervond aan den lijve hoe
zorgverleners pubers verslaafd

maakten aan roken. Dat was voor
hem het startpunt om de zorg rookvrij
maken.
Tot slot een interview met Luc van
Lonkhuijzen, die naast zijn werk als
gynaecoloog, zijn maatschappelijke rol
oppakt en van de hockey- en voetbalclubs op het Centraal Station belandt
om een rookvrije generatie dichterbij
te brengen.
Rest mij nu nog wat ruimte voor enkele
persoonlijke woorden. Aan een collega
vroeg ik wat zij belangrijk zou vinden
voor deze editorial. Haar antwoord
was: ‘voorbeelden van successen’. Dat
was ik bijna vergeten. Nog niet zo heel
lang geleden dacht ik dat vrouwen die
in de zwangerschap roken zo ernstig
verslaafd zijn, dat ik over wel bijna
bovennatuurlijke gaven moet beschikken om hen er nog vanaf te krijgen.
Toen raakte ik betrokken bij een script
voor de e-learning ‘Rookvrije Start’ van
het Trimbos Instituut. Ik speelde de
dokter en het lukte de vrouw het zetje
te geven om te stoppen met roken. Dat
script heb ik toen ook maar eens in de
spreekkamer toegepast. En het lukte
tot mijn eigen verbazing. Nu heb ik elk
polispreekuur minstens één stoppenmet-rokengesprek. Regelmatig verrassend en ontroerend. Ik wil ze niet meer
missen. Mijn tips: lees deze special,
doe een training motiverende gespreksvoering en doe met mij de hele maand
oktober elk polispreekuur tenminste
één stoppen-met-rokengesprek.
Rest mij tot slot de NTOG-redactie te
danken voor de mogelijkheid om dit
themanummer te maken, het Trimbos
Instituut voor de bijlages en de auteurs
die onder behoorlijke tijdsdruk hun uitstekende artikelen op tijd inleverden.
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie.

19/6 nvog-bestuur
Ter discussie: de nieuwe Nota Normpraktijk
Klinische Verloskunde 2.0
dr. J.E. Martens bestuurslid NVOG

Alle ziekenhuisorganisaties zijn zich
bewust van het belang van kwaliteit
van zorg en veiligheid. Deze onderwerpen staan hoog op de agenda van alle
bestuurders. De afgelopen decennia
zijn vele maatregelen genomen om
kwaliteit en veiligheid te borgen.
Denk hierbij aan accreditatie door het
NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen) en JCI (Joint
Commission International). De ontwikkeling van richtlijnen, nota’s en protocollen door de wetenschappelijke verenigingen is eveneens bedoeld om een
bijdrage aan de kwaliteit van zorg te
geven.
De NVOG loopt in de ontwikkeling van
richtlijnen voorop en heeft op dit vlak
een traditie hoog te houden.
Eén van de normen waaraan het afgelopen jaar hard gewerkt is, is de Nota
Normpraktijk Klinische Verloskunde 2.0.
De Nota Praktijknormen Klinische Verloskunde 1.0 verscheen in 2009 en
heeft ertoe geleid dat er concentratie
van zorg heeft plaats gevonden. Ook
werd het minimaal aantal gynaecologen per praktijk op vijf gesteld. Deze
norm heeft kleine maatschappen
geholpen om in onderhandeling met
hun medische staf of raad van bestuur
te komen tot de juiste formatie.
Een ander belangrijk punt dat in deze
norm werd beschreven is de een-opeenbegeleiding van een zwangere
gedurende de baring. De formatie verpleegkundigen en kraamverzorgenden
is hierop in veel ziekenhuizen bijgesteld. Ook de norm voor CTG-bewaking en de mogelijkheid tot het verrichten van een MBO op de verloskamer
met een uitslag binnen 15 minuten
heeft bijgedragen aan een toename van
de kwaliteit en veiligheid van de verloskundige zorg.
De vraag die de schrijvers van de
nieuwe nota nu al meer dan een jaar
bezighoudt, is hoe we een volgende

stap in verdere verbetering van kwaliteit kunnen maken.
Zijn we als NVOG toe aan een nota
waarin we stellen dat het uitgangspunt
moet zijn dat er in principe 24/7 een
gynaecoloog in het ziekenhuis aanwezig moet zijn? Leidt een dergelijke aanwezigheid werkelijk tot een verbetering
van kwaliteit of verzwaren we alleen
de disutility van ons vak?
Daarbij rijst de vraag wat de 24/7-aanwezigheid van een gynaecoloog betekent als het OK-team en/of de anesthesioloog niet in huis zijn.
Wat de discussie lastig maakt is dat er
niet één goede definitie van kwaliteit te
geven is. Iedereen heeft er een gevoel
bij maar een eendimensionale uitleg is
er niet van te geven.
Het NVOG-bestuur wil de belangen van
alle leden evenwichtig wegen bij het
opstellen van de nota. De praktijkvariatie is echter groot. Het aantal bevallingen dat per praktijk gedaan wordt
wisselt sterk. Een aantal grote praktijken heeft 2500 of meer bevallingen
maar een derde van alle praktijken
doet minder dan 1000 bevallingen.
De zorgzwaarte per praktijk is dus niet
overal gelijk, evenals de ondersteuning
op de werkvloer. Veel praktijken
werken met 24-uursaanwezigheid van
klinisch verloskundigen al dan niet in
combinatie met (opleidings)assistenten.
De aanwezigheid van een gynaecoloog
24/7 is dan wellicht niet direct van toegevoegde waarde.
Als het prinicipe van value based
health care gevolgd wordt zouden de
euro’s die gemoeid zijn de 24/7-aanwezigheid van een gynaecoloog immers
waarde moeten toevoegen.
Als we denken aan integrale geboortezorg met integrale bekostiging vormt de
24/7-aanwezigheid van een gynaecoloog ook een interessant discussie

onderwerp. De achterwachtfunctie van
een gynaecoloog, ook wel brandweerfunctie genoemd, heeft in de huidige
systematiek van integrale bekostiging
(nog) geen tarief.
Zijn er andere mogelijkheden om de
kwaliteit van acute obstetrische zorg te
vergroten zonder in de nota de
24/7-aanwezigheid van een gynaecoloog vast te leggen. In de Nota Spoedzorg wordt gesproken over 'de tijd tot
een bepaalde interventie'. Denk hierbij
aan de zogenaamde 'door to needle
time' voor de start van een behandeling met trombolyse bij de neurologie.
In de nota 2.0 zou gekozen kunnen
worden voor een norm die de 'time to
delivery' vaststelt en daarbij vrij laat
hoe deze norm wordt gehaald. Voor
grote klinieken zou dit kunnen betekenen dat de gynaecoloog 24/7 in huis is.
Kleine klinieken kunnen een andere
invulling geven aan hun praktijkvoering. Deze kwaliteitsnorm zou gemonitord kunnen worden en transparant
gedeeld kunnen worden.
De afweging die de schrijvers van de
nota samen met het NVOG bestuur
proberen te maken is ingewikkeld. De
komende algemene ledenvergadering
in november zal dit onderwerp ter discussie zijn in het thema deel. Wij zijn
benieuwd naar de ideeën van de leden
en nodigen u van harte uit aanwezig te
zijn bij deze vergadering zodat we tot
een goede belangenafweging kunnen
komen.

Bronnen
Nota Praktijknormen Klinische Verloskunde 1.0
www.nvog.nl/wp-content/uploads/2017/12/
Nota-Praktijknormen-Klinische-Verloskunde-1.0-16-09-2009.pdf
Kwaliteitskader spoedzorg keten april 2019
https://ineen.nl/assets/files/assets/
uploads/20190415_Kwaliteitskader_
Spoedzorgketen_def.pdf
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19/6 kort nieuws
Afname foetale en neo
natale sterfte in ons land
In Europa wordt de foetale, neonatale
en perinatale sterfte geregistreerd door
de Euro-Peristatgroep om de sterfte
cijfers te vergelijken en rangordes op te
stellen. Deze registratie bevat cijfers
van 32 Europese landen, vanaf 2004.
In de vergelijking wordt rekening
gehouden met internationale verschil
len in registratie en beleid door cijfers
over foetale sterfte vanaf 28 weken
zwangerschap en neonatale sterfte
vanaf 24 weken zwangerschap te
gebruiken. Naar aanleiding van het
onlangs uitgebrachte Euro-Peristatrapport 2015 verscheen in het NTvG
een artikel over de afname van de
foetale en neonatale sterfte in ons land.
Uit het laatste Euro-Peristatrapport
(2018) blijkt dat de perinatale sterfte in
Nederland is afgenomen en dat
Nederland is gestegen in de Europese
rangorde van onderin naar de midden
moot: van plek 18 in 2004 naar plek 10
in 2015. De grootste daling (24%) wordt
gezien bij de foetale sterfte over de
periode 2010-2015.
De neonatale sterfte nam af met 9%.
De perinatale sterfte nam af met 18%
van 5,1 naar 4,2 per 1000 geborenen.
Nederland meet zich graag met de
Scandinavische landen die in het
algemeen hoger scoren in de Europese
rangorde. In 2015 had Nederland een
vergelijkbare foetale sterfte (2,2 per

1000 geborenen versus 2,3 per 1000
geborenen in Scandinavië). Bij de
neonatale sterfte is het verschil met
Scandinavië nog groot (2,0 versus 1,1
per 1000 geborenen). Het verschil in de
neonatale sterfte werkt door in de
perinatale sterfte daar dit de som is
van de foetale en neonatale sterfte.
Afname van de sterfte kan worden
verklaard door veranderingen in de
organisatie van zorg die in gang gezet
zijn na de publicatie van het rapport
‘Een goed begin’, door veranderingen
in de populatie en door een betere
screening op risicofactoren.
Ageeth Rosman
Broeders L, Achterberg PW, Waelput AJM et
al. Afname van foetale en neonatale
sterfte in Nederland, Vergelijking met
andere Euro-Peristat-landen in 2004,
2010 en 2015. Ned Tijdschr Geneeskd.
2019 Jul 23;163

Risico borstkanker en
hormoontherapie
Recent werd in de Lancet een metaanalyse gepubliceerd waarin werd
beschreven dat in een grote groep
vrouwen die op 65-jarige leeftijd
borstkanker kregen, er bij 51% sprake
was van gebruik van Hormoon
suppletietherapie (HST). De auteurs
beschrijven een significant risico op het
optreden van borstkanker en duur van
gebruik bij alle typen HST, met name
voor oestrogeen-progesteronproducten

(m.u.v. vaginaal E2). Dit risico bleef
verhoogd na staken HST. Is dit nieuwe
informatie? Vanuit de WHI is bekend
dat het risico van borstkanker
gerelateerd is aan het type progesteron
en gebruiksduur. Het gaat ook in deze
studie om regimes HST die niet meer
worden voorgeschreven.
Een grote beperking is de studieopzet
(prospectief cohortonderzoek), waarbij
er data van verschillende cohorten is
gepoold. Hierdoor ontstaat een groot
risico op bias. Conclusies worden
getrokken op basis van associaties,
zonder dat er bewijs is voor een
causaal verband.
Wat betekent dit voor de praktijk?
Een geïndividualiseerd beleid is van
belang, waarbij risicofactoren als o.a.
leeftijd, obesitas en alcoholgebruik
moeten worden afgewogen tegen de
voordelen op klachten en verbetering
van kwaliteit van leven. Een verhoogd
BMI resulteert in een verhoogd borstkankerrisico. Voor vrouwen jonger dan
40-45 jaar, met een a priori lager
borstkankerrisico, geeft HST juist een
langere en betere levensverwachting
door bescherming tegen hart- en vaatziekten, osteoporose en andere chronische aandoeningen.
Ten aanzien van het type progesteron
en gebruiksduur van HST blijft de
NVOG Richtlijn Management rondom
Menopauze onveranderd actueel.
Bestuur Dutch Menopause Society
EMAS:	www.emas-online.org/type-andtiming-menopausal-hormone-therapybreast-cancer-risk/
IMS: https://tinyurl.com/y4uetv8h
NAMS: https://tinyurl.com/y5x4txxv

Science Café Wageningen
over artifical womb

Europese rangorde van de foetale, neonatale en perinatale sterfte
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In het Science Café in Wageningen zijn
donderdagavond 17 oktober te gast
prof.dr. Guid Oei en drs. Marcel Zuijderland. Onderwerp van het Science
Café is de artificial womb, de kunstmatige baarmoeder, waarover eerder in
deze rubriek werd bericht. Behalve de
twee lectures van ca. 20 minuten is
ook ruimte voor vragen en discussie en
live muziek. Aanvang 19.45 uur, einde
ca. 22.15 uur. Café Loburg, hoek Herenstraat-Molenstraat Wageningen. Voertaal is Engels. Toegang gratis.

19/6 boekbespreking
Campagne Borstvoeding
werkt!
Dit jaar is het honderd jaar geleden dat
in Nederland het voedrecht werd ingevoerd, waardoor het voor vrouwen
gemakkelijker werd om borstvoeding
en werk te combineren. Toch blijkt dit
nog steeds een uitdaging voor veel
vrouwen. Om werkende vrouwen die
borstvoeding geven extra te ondersteunen, lanceert het Voedingscentrum
i.s.m. de Landelijke Borstvoedingsraad
de campagne Borstvoeding werkt! Dit
gebeurt tijdens de Landelijke Borstvoedingsweek, die op 30 september start.
Het doel van de campagne is om het
voor vrouwen makkelijker te maken
om langer borstvoeding te geven.
Borstvoeding is immers de beste
voeding voor een baby en draagt ook
bij aan de gezondheid van de moeder.
Veel vrouwen willen graag borstvoeding blijven geven als zij gaan werken.
Maar ze missen soms ondersteuning en
faciliteiten op hun werk. Zoals een
geschikte kolfruimte en steun bij collega’s en leidinggevenden. Met de campagne geeft het Voedingscentrum
werkgevers handvaten hoe ze hun
organisatie borstvoedingsvriendelijker
kunnen maken.
Wat houdt de campagne in?
- Werkgevers kunnen een gratis checklist en deurhanger voor de kolfruimte
bestellen via de website van het Voedingscentrum.
•	Daarnaast komen er op de website
van het Voedingscentrum inspirerende voorbeelden en verhalen van
werkgevers en werknemers.
•	Een campagne op de sociale media.
Meer informatie www.voedingscentrum.nl/borstvoedingwerkt.

Proefschriften 2018-2019
Door het opheffen van de proefschriften centrale NVOG is het verzamelen
van proefschriften door de Werkgroep
Historie gestagneerd. De Werkgroep
richt daarom een dringend verzoek aan
de promovendi 2018 en 2019 om een
gedrukte versie van hun proefschrift op
te zenden naar de archivaris Werkgroep Historie NVOG, Generaal Foulkesweg 66b, 6703BW te Wageningen.
Info: ge.bouw@outlook.com.

Geschiedenis van familiebedrijf P. Molenaar & co

Molenaar's kindermeel
H.L. Houtzager

Wat aanvankelijk was begonnen als het
aanleggen van een verzameling voorwerpen die betrekking hebben op
Molenaar’s Kindermeel, heeft tot resultaat gehad het schrijven van een bijzonder geslaagd boek.
Hoewel borstvoeding de beste voedselbron is voor een pasgeborene gedurende de eerste zes maanden van zijn
of haar leven, is kunstmatige voeding
soms de enige mogelijkheid om deze
periode te overleven.
Rond 1900 zijn er in ons land verschillende elkaar beconcurrerende fabrieken ontstaan, die kindermeel en kindermelk produceerden. Als in 1908
bekend wordt dat kindermeel van
Molenaar levensreddend is geweest
voor een ziek kind in IJmuiden, is de
naam van het bedrijf gevestigd en
krijgen zijn producten de hoogste
onderscheidingen.
Door de goede kwaliteit van het
product en de lage prijs neemt de productie in rap tempo toe van duizend
pakjes in 1897 naar zeven miljoen in de
jaren 1949-1959.
Na de Tweede Wereldoorlog vormen
de moderne reclamemogelijkheden
van radio, televisie en kleurenadvertenties een extra stimulans voor de
verkoop van kunstvoedingsproducten
voor zuigelingen en kleuters.
Mogelijk zijn de productiekosten en de
concurrentie te groot geworden om het
zelfstandig voortbestaan van de fabriek
te kunnen garanderen en moet
ondanks de succesvolle reclames en
aantrekkelijke geschenken voor pas
bevallen moeders het bedrijf van Molenaar’s Kindermeel in 1969 verkocht
worden en verliest het zijn zelfstandig
bestaan.
Het is een fascinerend verhaal over de
ontdekking van een kunstmatige baby-,
c.q. kleutervoeding in 1888 gedaan, nu
130 jaar geleden.
In dit rijk geïllustreerde boek wordt de
geschiedenis van een typisch Neder-

lands bedrijf op een heldere en zeer
lezenswaardige wijze beschreven door
iemand die zeer hecht met het familiebedrijf van Molenaar’s Kindermeel verbonden is geweest.
Niet alleen wordt dit boek van harte
ter lezing aanbevolen aan een ieder die
geïnteresseerd is in de geschiedenis
van de industriële ontwikkeling in ons
land gedurende de afgelopen anderhalve eeuw, maar zeker aan diegenen
die betrokken zijn bij de ontwikkeling
van het pasgeboren kind, zoals gynaecoloog, verloskundige en kinderarts.
Molenaar's Kindermeel
Een geschiedenis van het famliebedrijf
P. Molenaar & Co te Westzaan
Neeltje Bleker-Swart en Otto Bleker
Stichting Uitgeverij Noord-Holland,
Wormer. Verschenen 2018
ISBN 9789492335050, € 22,95
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Landelijke enquête onder aios

Aandacht in opleiding voor persoonlijke ontwikkeling
dr. E.M. Sandberg aios gynaecologie, LUMC, Leiden
dr. H. S. van Meurs aios gynaecologie, Amsterdam UMC, locatie AMC
Beiden gedeelde eerste auteur; namens de Werkgroep ‘Persoonlijke groei en ontwikkeling binnen de herziening van BOEG’
Sinds 2013 worden aios Obstetrie en
Gynaecologie in Nederland opgeleid
volgens het opleidingsplan BOEG
(Bezinning Op de Eindtermen voor
Gynaecologen).1 Na vijf jaar opleiden
met BOEG is er in het najaar van
2018 een werkgroep samengesteld
om het opleidingsplan te reviseren.
Het doel van deze herziening is, het
landelijke opleidingsplan te verbeteren met het oog op de specialist van
de toekomst. De Werkgroep ‘herziening BOEG’ is van start gegaan met
aandacht voor drie onderwerpen:
kennis en vaardigheden; werkgerelateerde competenties (zaken die een
aios moet ontwikkelen voor het verlenen van goede (gynaecologische)
zorg) en persoonlijke groei en ontwikkeling.
Dat laatste onderwerp is gekozen om
in het herziene opleidingsplan expliciete aandacht te geven aan het intrinsiek stimuleren van aios. Hiermee
wordt beoogd dat aios inzicht krijgen
in hun eigen capaciteiten en in wat er
nodig is om zich het beste te ontwikkelen (het ‘self directed learning’).2
Anderzijds is het de bedoeling om het
welbevinden van de aios op te nemen
als aandachtspunt in het ‘lifelong learning’ proces.3,4 Door hier structureel
aandacht aan te geven kunnen aios
leren hoe zij hun bevlogenheid behouden gedurende hun carrière.5,6 Tenslotte sluit het stimuleren van reflectie
op deze aspecten aan bij de veranderende herregistratie-eisen voor medische specialisten.7
Om inzicht te krijgen in de diverse middelen die reeds worden ingezet in de
huidige opleidingspraktijk en de
behoeften onder aios Obstetrie en
Gynaecologie met betrekking tot ‘persoonlijke groei en ontwikkeling’
hebben wij een online-enquête uitgezet. In dit artikel zullen wij de belangrijkste resultaten van deze enquête
bespreken.
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Materiaal en methode
In de werkgroep ‘Persoonlijke groei en
ontwikkeling binnen de herziening van
BOEG’ hebben wij een online-vragenlijst ontworpen (gebruik makend van
Survey Monkey) over persoonlijke groei
en ontwikkeling gedurende de opleiding Obstetrie en Gynaecologie. In
maart 2019 werd deze digitaal verspreid via de Vereniging Assistenten
Gynaecologie en Obstetrie (VAGO) aan
alle aios Obstetrie en Gynaecologie. Na
drie weken werd een reminder verstuurd.
De vragenlijst bestond uit 25 meer
keuzevragen met de mogelijkheid voor
vrije, aanvullende tekst. Het eerste deel
van de vragenlijst omvatte algemene
vragen over de respondent-aios
(cluster, opleidingsjaar, man/vrouw,
type ziekenhuis werkzaam). Aansluitend werden vragen gesteld over het
huidige aanbod aan intervisie,
coaching, mentorschap en overige
instrumenten die kunnen bijdragen aan
persoonlijke ontwikkeling. Bij elk
onderdeel werd aan de aios gevraagd
of dat specifieke instrument werd aangeboden in het eigen cluster en of de
aios hieraan deelnam. Vervolgens werd
gevraagd hoe tevreden de aios met de
specifieke interventie is en indien zij
hier niet aan deelnamen, of zij hier wel
of geen behoefte aan zouden hebben.
Antwoorden werden gegeven op een
vijfpunts (Likert) schaal waarbij 0
‘geen’ en 5 ‘zeer tevreden en sterke
behoefte’ betekenden. Data werden
geanalyseerd met beschrijvende statistiek en gebruikmakend van percentages van het totaal aantal respondenten.
Er was geen intentie om groepen van
respondenten onderling te vergelijken.

Resultaten
De enquête werd verspreid onder alle
428 aios Obstetrie en Gynaecologie. In
totaal vulden 257 aios de enquête in
(respons-ratio van 60%). Er was een

goede spreiding tussen de verschillende clusters en de opleidingsjaren.
Van de respondenten was 85% vrouw,
wat overeen komt met de man-vrouwverdeling in het huidige opleidingscohort van de opleiding Obstetrie en
Gynaecologie.
Intervisie
Uit de enquête komt naar voren dat
38% van de aios op dit moment op
regelmatige basis aan intervisie deelneemt en dat het merendeel hier ook
tevreden mee is (66% geeft intervisie
een score van 4 of 5). Bij hen die aan
intervisie deelnamen, werd dat in 63%
van de gevallen georganiseerd vanuit
de opleiding en was het in 64% verplicht. Het merendeel van de intervisiegroepen bestond uit een vaste groep
(71%) en werd begeleid door een professionele intervisiebegeleider (98%).
Van de aios die niet op regelmatige
basis aan intervisie deelnamen, antwoordde 71% hier wel behoefte aan te
hebben.
De verbeterpunten met betrekking tot
intervisie die werden genoemd in de
open opmerkingen door zowel de aios
met als zonder intervisie, zijn de (te)
lage frequentie van de bijeenkomsten,
de matige kwaliteit van sommige begeleiders, en/of de wisselende groepen
(met bijvoorbeeld artsen niet in opleiding tot specialist (anios)).
89% van de aios met intervisie en 80%
van de aios zonder intervisie vindt dat
alle aios tijdens de opleiding aan intervisie zouden moeten deelnemen. Als
open opmerking werd herhaaldelijk
genoemd dat het een essentieel onderdeel is van de opleiding en dat het wellicht (partieel) onder werktijd aangeboden zou moeten worden. Door enkelen
werd expliciet opgemerkt dat intervisie
standaard zou moeten worden aangeboden maar niet zou moeten worden
verplicht.
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Coaching
Het tweede deel van de enquête betrof
coaching. Hierover meldde 40% van de
aios ooit met een coach en/of psycholoog te hebben gesproken. Rond de
helft heeft een coach gezocht wegens
een probleem (55%). Maar liefst 94%
van de aios die ooit met een coach
hebben gesproken, zou een coach aanraden aan mede-aios. Een reden die
werd genoemd om geen coach aan te
bevelen, is dat indien er geen specifiek
probleem is, het minder relevant is.
Van de aios zonder coach geeft 53%
aan hier wel behoefte aan te hebben.
Voor zowel de aios mét als aios zonder
coach werden als belangrijkste thema’s
om te bespreken met een coach
genoemd: balans werk-privé (door respectievelijk 54% en 76%) en carrièreof loopbaanbegeleiding (door respectievelijk 34% en 74%).
In totaal gaf 76% van de respondenten
aan dat zij van mening waren dat een
coach actief vanuit de opleiding zou
moeten worden aangeboden aan
iedere aios. Wel werd ook hier regelmatig opgemerkt dat het deelnemen
aan een coachingstraject niet verplicht
zou moeten worden gesteld.
Overig
In de enquête geeft 87% aan een mentor-gynaecoloog te hebben, bij 71%
door de aios zelf uitgekozen. Twee
derde zegt tevreden te zijn met zijn of
haar mentor (67% scoort een 4 of 5).
Tot slot geeft 54% van de aios aan
méér behoefte te hebben aan aandacht
voor persoonlijke ontwikkeling in de
opleiding en geeft 30% van de aios aan
dat er op dit moment naar hun mening
voldoende aandacht aan wordt
besteed. Een minderheid van 15% geeft
aan zelf geen behoefte te hebben aan
aandacht voor persoonlijke groei en
ontwikkeling in de opleiding. Op de
vraag of er in het algemeen aandacht
aan dit onderwerp zou moeten worden
besteed in de opleiding antwoordt 90%
van alle aios bevestigend.

Discussie
De revisie van BOEG maakt het mogelijk om in het toekomstige landelijke
opleidingsplan op te nemen dat aios
diverse mogelijkheden krijgen om hun
volledige persoonlijke en professionele

potentieel tot uiting te laten komen.
Daarbij wordt de opleiding tot gynaecoloog ervaren als een fysiek en mentaal
uitdagende periode, waarbij er voor
veel aios sprake is van meerdere,
elkaar vrij snel opvolgende life events.
Uit de landelijke cijfers van De Jonge
Specialist blijkt dat één op de vijf artsassistenten voldoet aan criteria voor
burn-out en dat deze klachten veelal
worden veroorzaakt door een combinatie van hoge werkdruk en verstoring
van de balans werk-privé.8 De inzet
van middelen om bevlogenheid te
behouden en uitval zoveel mogelijk te
voorkomen, lijkt voor de hand liggend.
De invulling ervan middels intervisie,
een coach of andere middelen/instrumenten zal afhangen van de specifieke
doelen en behoeften per cluster en
aios. Een landelijk opleidingsplan kan
hier enerzijds concrete suggesties voor
doen maar moet anderzijds ook ruimte
laten voor regionale en lokale invulling.

Conclusie
Uit de resultaten van deze enquête
kunnen wij concluderen dat het overgrote merendeel van de huidige aios
Obstetrie en Gynaecologie behoefte
heeft aan begeleiding op het gebied
van persoonlijke groei en ontwikkeling
tijdens de opleiding. Dit is in lijn met
de ontwikkelingen in andere opleidingen tot medisch specialist.9 De vraag of
bepaalde instrumenten verplicht
moeten worden ingezet tijdens de
opleiding wordt wisselend beantwoord, maar dát er begeleiding moet
worden aangeboden komt duidelijk
naar voren. De Werkgroep Herziening
BOEG heeft met deze resultaten informatie en draagvlak verzameld om dit
onderwerp binnen het te herziene
opleidingsplan verder uit te werken.10
Wij willen alle aios bedanken die
hebben bijgedragen aan de resultaten
van de enquête.
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Hulp nodig voor Nu Niet Zwanger
dr. Floor Vernooij lid redactie NTOG

Voor vrouwen met ernstige psychosociale problematiek betekent een
ongeplande, ongewenste zwangerschap doorgaans een verslechtering
van hun toch al kwetsbare situatie.
Het programma Nu Niet Zwanger
(NNZ) helpt deze vrouwen zelf te
beslissen over conceptie. Overal
waar het programma is uitgerold
bleek het zeer succesvol. Desondanks wordt het programma nog
lang niet overal enthousiast
omarmd. Hoog tijd dus dat betrokken zorgverleners, waaronder
gynaecologen, in hun eigen werkomgeving helpen dit waardevolle programma op de rails te krijgen.
Iedere ervaren gynaecoloog of verloskundige zal de casus van Chantal
bekend voorkomen. Chantal gebruikt
geen anticonceptie. Als zij ongewenst
zwanger blijkt, besluit ze het kind wel
te houden omdat een eerdere abortus
voor haar een traumatische ervaring is
geweest – dat wil ze niet nog een keer
meemaken.
Chantal heeft zelf een moeilijke jeugd
gehad. Ze werd op haar achtste uit huis
geplaatst. Inmiddels is ze 22 en woont
ze in een begeleide opvang vanwege
verslavingsproblematiek en een laag IQ.
De zwangerschap wordt begeleid door
de eerstelijnsverloskundige en de POPpoli. Er wordt een Veilig-Thuis-melding
gedaan, omdat het twijfelachtig is of
Chantal en haar vriend er met de
geboden ondersteuning en hun minimale sociale netwerk wel uit komen.
Bij 37 weken zwangerschapsduur
bevalt Chantal vlot van een jongen.
Twee maanden later maakt haar vriend
het uit en wil hij niet meer voor hun
kind zorgen. Ondanks Chantals inspanningen en een heel arsenaal aan hulpverlening, blijkt zij de zorg voor haar
zoon niet aan te kunnen. Hij wordt na
vier maanden uit huis geplaatst. Een
enorme klap voor de moeder.
Bij de nacontrole wordt over anticonceptie gesproken en wordt een afspraak
gemaakt om een Mirena te plaatsen.
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Maar Chantal besluit hiervan af te zien
want ze heeft hem nu toch niet meer
nodig. Bovendien heeft ze gehoord dat
je van een Mirena onvruchtbaar kan
worden. Maar bovenal heeft ze nu wel
wat anders aan haar hoofd dan anticonceptie...
Een slechte en frustrerende afloop voor
iedereen, ook voor de zorgverleners.
Deze casus staat helaas niet alleen.
Hoewel vrouwen met dergelijke
psychosociale problematiek vaak geen
actieve kinderwens hebben, komen zij
niet aan anticonceptie toe, omdat ze
vooral bezig zijn met overleven. Als er
al over anticonceptie nagedacht wordt,
moeten er vaak meerdere barrières
worden genomen: gebrek aan kennis,
misvattingen over vruchtbaarheid en
anticonceptie, en financiële perikelen.
Vrijwel altijd hebben deze vrouwen
meerdere hulpverleners. Alleen voelen
die zich veelal niet de aangewezen
persoon of onvoldoende bekwaam om
onderwerpen als kinderwens en anticonceptie aan te snijden.1 Daardoor
wordt het gesprek niet aangegaan of
wordt er niet doorgepakt. Uiteindelijk
wordt er dan pas ingegrepen op het
moment dat de vrouw zwanger is: een
traumatische ervaring voor haar en te
laat voor het kind.
Deze frustrerende en weerbarstige problematiek bracht verpleegkundig specialist van de GGD, Connie Rijlaarsdam
ertoe om in 2014 in Tilburg een pilot
op te zetten om dergelijke kwetsbare
vrouwen, ook als ze (nog) niet zwanger
waren, te vragen of ze een kinderwens
hadden. En, zo niet, op tijd te helpen
met anticonceptie.
Om die vrouwen te bereiken werd in
verschillende zorg- en hulpverleningsinstellingen een zogeheten ‘aandachtsfunctionaris’ getraind voor gesprekken.
Die signaleerde welke vrouwen geen
adequaat anticonceptie-gebruik
hadden en gingen zelf het gesprek met
hen aan om na te gaan of zij werkelijk
een kinderwens hadden.

De gesprekken werden bij de vrouwen
thuis gevoerd en zo veel mogelijk afgestemd op hun eigen referentiekader en
leefwereld. Er werd gesproken over
kinderwens, het opvoeden van een
kind onder hun omstandigheden en,
bij gebleken belangstelling, over anticonceptie om ongewenste en ongeplande zwangerschap te voorkomen.
Zo kwam Connie Rijlaarsdam aan huis
bij een drugsverslaafde vrouw van 21
die tot voor kort dakloos was. Nee, ze
gebruikte geen anticonceptie. Hoe
kwam dat? Al het geld bleek op te
gaan aan drank en drugs. ‘Hoe zie je
het voor je als je nu zwanger zou zijn?’,
vroeg Connie. ‘Dat zie ik helemaal niet
voor me’, was het antwoord.
In overleg met Connie besloot ze dat
een spiraal de beste oplossing was.
Connie zorgde voor vergoeding, regelde
een afspraak bij de huisarts en begeleidde de vrouw voor plaatsing van de
spiraal. Tot volle tevredenheid: ‘Connie
wees me op iets waar ik, met al mijn
problemen, niet aan dacht.’2
Na de succesvolle pilot werd NNZ een
permanent programma in Tilburg. In
2016 werd het ook in Rotterdam geïntroduceerd en vervolgens in Nijmegen.
Overal was het een spectaculair
succes. Meer dan 80% van de aangesproken vrouwen kozen vrijwillig voor
adequate anticonceptie.1
Dankzij die klinkende resultaten werd
in 2018 door het ministerie van VWS
een landelijk programma Nu Niet
Zwanger ontwikkeld. Het idee is dat in
iedere gemeente de lokale GGD het
programma initieert, met hulp van de
gemeente. Daarna wordt het volgens
een vast patroon uitgerold.
Al met al zou je verwachten dat alle
gemeenten er bovenop zitten, als ze,
met financiële steun van het rijk, een
transparant en doeltreffend programma kunnen optuigen voor hun meest
kwetsbare burgers. Maar dat valt
tegen. Nu lopen er zestien programma’s in 46 gemeenten 3 – een fractie
van de 355 Nederlandse gemeenten.
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Dat de startfase van NNZ zo moeizaam
verloopt, lijkt bijna onbegrijpelijk.
Iedereen die de doelgroep ook maar
een beetje kent, ziet in dat het NNZprogramma zeer effectief en doelmatig
is. Voor de individuele counseling in
het NNZ-programma hebben de aandachtsfunctionarissen ongeveer drie
uur per cliënt nodig. Maar vervolgens
kiest dan wel meer dan vier op de vijf
vrouwen vrijwillig voor adequate anticonceptie.
Het is aannemelijk dat het voorkómen
van de ongewenste geboorte van een
kind in een gezin met ernstige psychosociale problematiek aanzienlijke
besparingen op de gemeentelijke zorgen welzijnsbudgets zal opleveren.
Alleen al de begeleiding van een dergelijk probleemgezin kost €104.000,- per
jaar.4 Deelname aan het NNZ-programma daarentegen kost ongeveer
€500,- per vrouw of ouderpaar.
In feite veel belangrijker dan deze
financiële voordelen is de winst die
NNZ bereikt voor de psychosociale
gezondheid en het fragiele levensgeluk
van de deelnemers. Winst die echter
op geen enkele begroting is terug te
vinden.
Maar waarom beginnen zo veel
gemeenten er dan (nog) niet aan?
Een belangrijke verklaring is dat ze een
deel van de kosten zelf moeten opbrengen. Uitgaven aan NNZ gaan dus ten
koste van andere projecten. Maar het
nuttig effect van NNZ – beduidend
minder gezinsbegeleiding en uithuisplaatsingen – moet eerst nog blijken.
Een bevalling die nooit plaatsvindt is
bovendien onzichtbaar en heeft daardoor uit zichzelf al minder urgentie dan
zwangerschap. Het eventuele nuttige
effect van NNZ is daarnaast niet altijd
uitsluitend toe te schrijven aan het programma. Pas als het langdurig en op
grotere schaal loopt, is de kosten-effectiviteit ondubbelzinnig vast te stellen.
Een ander – nogal paradoxale – hindernis voor NNZ is de eenvoud van het
programma. Het is voor niet-hulpverleners (dus ook voor gemeentelijke
bestuurders) veelal niet goed te begrijpen dat drie uur geduldige en doordachte counseling nodig is voor deze
spectaculaire resultaten. Want wat is er
nou zo moeilijk aan het praten over
kinderwens en anticonceptie?

De kern van het programma lijkt dus
haast te simpel om erin te investeren,
maar hulpverleners uit het veld weten
hoeveel barrières er te slechten zijn om
deze vrouwen werkelijk te bereiken en
desgewenst tot anticonceptie te komen.
Daardoor kan de zorg voor dit soort
patiënten voor gynaecologen doorgaans ook zo frustrerend zijn. Als de
vrouwen al verschijnen op de afspraak,
is het vaak moeilijk om in een consult
van tien minuten tot de kern te komen.
Voor gynaecologen kan (doorverwijzen
naar) counseling door een toegewijde
NNZ-medewerker dus een oplossing
bieden voor een nijpend probleem. De
‘aandachtsfunctionarissen’ hebben de
tijd waaraan het verloskundigen en
gynaecologen ontbreekt. Zo kunnen
deze moeilijk te bereiken en te motiveren patiënten alsnog worden geholpen.
Nut en noodzaak van NNZ lijken
evident. Maar desondanks is er nog
heel veel steun en aanmoediging
nodig. Juist gynaecologen kunnen
daarbij goed als katalysator dienen.
‘Wij treden op als ambassadeur en als
vraagbaak’, vertelt gynaecoloog Ilse
van Rooij uit Tilburg. Samen met
collega Cora Fiedeldeij was zij van het
begin af aan betrokken bij het project.
‘Daarnaast kunnen wij de GGD toegang
bieden tot de medische en obstetrische
zorg in de regio via onze contacten met
collega’s gynaecologen, verloskundigen
en huisartsen.’
Gynaecologen werken ook mee aan de
uitvoering van het programma: ‘Als uitvoering van anticonceptie in de eerste
lijn niet kan, wordt via onze app-groep
gekeken bij wie iemand als eerste
terecht kan. Door ons flexibel op te
stellen, kunnen we deze vrouwen
helpen op een manier die hun past.’

Foto uit 'Dignity - Seeking respect in
Back Row America' van Chris Arnade,
uitgegeven bij Penguinrandomhouse in
juni van dit jaar. 304p. Hard cover.
ISBN 9780525534730.
Copyright © Chris Arnade.
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pilot programme, offering birth control to
vulnerable clients. Research Dissertation,
Birmingham City University, December
2015
2. Vriesema, I. (2017, april 10). ‘Ik dacht dat ik
niet eens zwanger kon worden’. NRC Next
1-4-2017: www.nrc.nl/nieuws/2017/04/10/
ik-dacht-dat-ik-niet-eens-zwanger-konworden-8061395- a1554060
3. website Nu Niet Zwanger, In de regio
4. https://effectencalculator.files.wordpress.
com/2017/09/maatschappelijke-prijslijst-23.pdf

Meer weten?
www.nunietzwanger.nl
Ilse van Rooij en Cora Fiedeldeij
geven op 5 november 2019 een
workshop over dit onderwerp
(‘Gynaecoloog en het anticonceptieproject: een kijkje in de praktijk’) bij
het KNMG-jublieumcongres in het
NBC Nieuwegein
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19/6 actueel
Consensusverklaring over uitstel menopauze met ovariumcryopreservatie

Gouden bergen bestaan niet
drs. D.K.E. van Dijken namens Bestuur Dutch Menopause Society

Naar aanleiding van de recente
berichten in de pers over het uitstellen van de menopauze willen wij als
Dutch Menopause Society (DMS)
graag de Consensus Statement van
de British Menopause Society (BMS)
en de International Menopause
Society (IMS) met u delen.
Het bedrijf ProFaM (Protecting Fertility
and Menopause) van Arri Coomarasamy, Christiani Amorim, Yousri Afifi
and Simon Fishel, maakt gebruik van
een bekende cryopreservatietechniek
van het ovarium. Deze techniek is door
Oktay et al. in 2000 voor het eerst toegepast bij jonge vrouwen met kanker,
om na een gonadotoxische behandeling ovariumweefsel te re-implanteren
teneinde overgangsklachten te bestrijden.1 De procedure is bedoeld als fertiliteitspreservatie voor adolescente
vrouwen en vrouwen die tijd te kort
komen voor andere fertiliteitspreservatiebehandelingen. Zowel door de groep
van Jacques Donnez als Xiangyan Ruan
is deze procedure toegepast met als
doel om op korte termijn een zwangerschap tot stand te brengen.2,3
ProFaM heeft als doel hormonale preservatie bij vrouwen met een fysiologische menopauze. Zo zouden aandoeningen als hart- en vaatziekten en
osteoporose uitgesteld kunnen worden,
evenals hinderlijke overgangsklachten.
Tot dusver zijn negen vrouwen (in de
leeftijd van 22-36 jaar) behandeld.
De BMS stelt dat de veiligheid en haalbaarheid van de procedure eerst in een
gecontroleerde klinische studie dient te
worden onderzocht, alvorens deze van
toepassing kan zijn als behandeling in
de dagelijkse praktijk.4
Specifieke punten van zorg zijn:
- Het gebrek aan langdurige follow up
met name mbt veiligheid en effectiviteit van deze techniek
- De ethiek van chirurgie op gezonde
vrouwen
-D
 e mogelijke schadelijke gevolgen
van verwijderen ovariumweefsel op
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de toekomstige fertiliteit
- Het mogelijke risico op ovariumcarcinoom bij re-implantatie van ovariumweefsel
- Het risico van mammacarcinoom bij
een verlengde menopauze
Daarbij is de potentie van het geïmplanteerde ovariumweefsel afhankelijk
van de folliculaire densiteit ten tijde
van de cryopreservatie en blijkt er een
enorme variatie te zijn in de houdbaarheid en functie van het geïmplanteerde
weefsel.5 De ProFaM-groep claimt een
uitstel van de menopauze met twintig
jaar, maar er is geen enkel ondersteunend wetenschappelijk bewijs of langdurige follow-up bij eerdere re-implantaties beschikbaar.
De IMS ondersteunt en staat volledig
achter de Consensus Statement van de
BMS.
Xiangyan Ruan, lid van het IMSbestuur en in China een expert in cryopreservatie van het ovarium, stelt dat
er een ruime hoeveelheid ovariumweefsel dient te worden weggenomen
(minstens twintig segmenten) wil je
voor een lange duur hormonale activiteit garanderen na re-implantatie. Zij
stelt: wil je de menopauze twintig jaar
uitstellen dan vereist dat per keer vier
cortexsegmenten, die het slechts drie
tot vijf jaar houden, dus elke vier tot
zes jaar dienen deze door vier nieuwe
segmenten te worden vervangen. Zij
adviseert dat deze techniek voorbehouden dient te zijn voor preventie van
iatrogene POI.
Alle vrouwen die een dergelijke procedure overwegen, dienen gecounseld te
worden voor de aanzienlijke lichamelijke, emotionele, financiële en tijdrovende gevolgen die ermee gepaard
gaan.
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1. Oktay K, Karlikaya G. Ovarian function after
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2. Ruan X, Du J, Korell M, Kong W, Lu D, Jin F,
Li Y, Dai Y, Yin C, Yan S, Gu M, Mueck AO.
Case report of the first successful cryopreserved ovarian tissue retransplantation in
China. Climacteric. 2018 Dec;21(6):613616. www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
30378441
3. Li Y, Ruan X, Liebenthron J, Montag M,
Zhou Q, Kong W, Du J, Jin F, Li S, Cheng J,
Wang H, Mueck AO. Ovarian tissue cryopreservation for patients with premature
ovary insufficiency caused by cancer treatment: optimal protocol. Climacteric.
2019 Aug;22(4):383-389 www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/30676094
4. New medical procedure could delay
menopause by twenty years – BMS response https://thebms.org.uk/2019/08/
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Ovarian cortex transplantation: time to
move on from experimental studies to
open clinical application. Fertil Steril
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gov/pubmed/26342246
Contact
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19/6 stoppen met roken

Themakatern

Stoppen met roken
redactie themakatern
drs. Clasien van der Houwen
dr. Wessel Ganzevoort
dr. Annelous Metz
Met dank aan het Trimbos Instituut voor de
- Bureaukaart: rookvrije start begint in de buik
- Handleiding beeldverhalen: een krachtig instrument in het gesprek over stoppen met roken
- Folder kinderwens: rookvrij is de beste start
Downloaden https://rookvrijestart.rokeninfo.nl/toolkit
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19/6 stoppen met roken
Wat bevordert en wat belemmert stoppen met roken?

‘Morgen stop ik echt’
drs. L.J. Breunis arts-onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
dr. M.L.A. de Kroon arts maatschappij en gezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
drs. L.T. Laureij arts-onderzoeker, Erasmus MC, Rotterdam
prof. dr. E.A.P. Steegers gynaecoloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. L.C. de Jong-Potjer huisarts, Zoetermeer, Erasmus MC, Rotterdam
dr. J.V. Been kinderarts-neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

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 zwangere 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 afwijkingen 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 bespreken 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 verschillende 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
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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 bezwaren 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 omgeving die rookte tijdens de zwangerschap en een doodgeboren 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). Bovendien werkte hameren op ‘moeten stoppen’ door zorgverleners ook averechts: dit kan bijdragen aan een gevoel van
stigmatisering (quote 6). Uit literatuur blijkt dat stigmatiseren, 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 vriendinnen 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 zwangerschap 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 averechts."

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 nicotine 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 discounting 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 zwangerschap geen garantie geeft op een gezond kind en doorroken 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 achttiende 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 ingesleten 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 afreageren 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 bijvoorbeeld 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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Quote 12
"En als jij stress krijgt omdat je op die bank zit en denkt
'ooo ik heb nu nicotine nodig, ik moet roken…', ja wat ik
zelf deed, ga die koelkast eens een keer uitruimen, zorg
dat die weer blinkt. Weet ik veel ga die stoep vegen. Je
moet jezelf wel bezighouden, je moet niet op de bank
gaan zitten mokken."
Quote 13
"Ik stop echt wel tien keer per dag. En een uur later
steek ik er weer een aan."
Quote 14
“Want als mijn man niet was gestopt met roken had ik
ook nog steeds doorgerookt waarschijnlijk.”
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 focusgroeponderzoek 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
heb, dat ik denk van 'o, ik zou het nu toch wel heel graag
willen', dus echt eigenlijk uit gewoonte is het dan meer,
want de nicotine heb ik al niet echt meer nodig want
daar ben ik op zich van afgekickt. Alleen die vriendinnen
zeggen dan 'ja sorry maar van ons ga je het niet krijgen'.
Dat ik denk van ja nou mooi, want ik ga er wel spijt van
krijgen ga ik het nu weer doen."
Quote 16
"En dan neem je dat sigaretje en dan doe je inderdaad
drie weken niks meer aan sigaretten. Zie je wel, ik heb
drie weken niet gerookt dus kan makkelijk. Die ene lukt
gewoon. En ineens zit je weer aan een pakje per dag. Het
sluipt er echt in."

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 beschikbaar 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 nietroker en het organiseren van sociale steun. Succesvol
stoppen, belonen we met individuele tegoedbonnen en een
groepsbeloning (zelfontwikkeld wijkproject), medegefinancierd door lokale ondernemers.
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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 focusgroeponderzoek hebben we de volgende concrete aanbevelingen:
- Als er een verband is tussen roken en een medisch probleem, 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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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 morbiditeit en mortaliteit. Desondanks ervaren veel verloskundige 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 focusgroeponderzoek, moeilijk. Zo is roken zeer verslavend, ook deels een
ingesleten gewoonte en ervaren vrouwen nadelen aan
stoppen met roken en voordelen aan doorroken. Voor zorgverleners 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.

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 counterproductive. Smoking cessation is very difficult; smoking
is highly addictive and also an ingrained habit. Moreover,
women experience advantages from smoking and disadvantages 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 interviewing, qualitative researchSmoking, pregnancy, smoking
cessation, motivational interviewing, qualitative research
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Summary
On average, 3.5% of women in the Netherlands smoke
tobacco throughout pregnancy. Women with a low educational level smoke three times more often during pregnancy. Smoking during pregnancy is associated with serious
pregnancy complications. Despite these risks, many obstetric 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
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19/6 stoppen met roken
Gezamenlijk doel voor politiek en zorgverleners

Rookvrije start voor ieder kind
dr. J.V. Been kinderarts-neonatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. A.G.M.G.J. Mulders gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. B.B. van Rijn gynaecoloog-perinatoloog, Erasmus MC, Rotterdam

Kinderen hebben het recht om rookvrij op te groeien.1
Zorgverleners, maatschappelijke partijen en de politiek
hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld om toe te
werken naar een rookvrije generatie. In dit artikel
bespreken we waarom dit essentieel is en op welke
wijze u, als zorgverlener verantwoordelijk voor de zorg
rond de reproductieve levensfase, daaraan kunt bijdragen.

Gezondheidsrisico’s van roken
Roken is de nummer één voorkombare risicofactor voor
ziekte en sterfte wereldwijd. Elk jaar sterven er zeven
miljoen mensen vroegtijdig aan de gevolgen van roken. In
Nederland overlijden 20.000 personen per jaar ten gevolge
van roken. Roken heeft een negatief effect op vrijwel alle
orgaansystemen van het lichaam, vaak met ziekte tot
gevolg.2 Als we inzoomen op onze dagelijkse praktijk, zien
we ongunstige effecten van roken op de fertiliteit en op de
uitkomst van de zwangerschap (tabel 1). Daarnaast zijn er
negatieve langetermijneffecten op de gezondheid van kinderen.
Roken vermindert de vruchtbaarheid van de vrouw. Bij roken
de mannen is de kwantiteit en beweeglijkheid van zaadcellen
lager en de morfologie verstoord. Als vrouwen die roken een
fertiliteitsbehandeling krijgen, is de kans op een succesvolle
zwangerschap sterk verlaagd. Als een zwangerschap tot stand
komt is het risico van een extra-uteriene graviditeit sterk verhoogd en er is een substantieel hogere kans op een miskraam.
Roken en meeroken tijdens de zwangerschap zijn beide schadelijk voor de placenta en de foetus en verhogen het risico van
foetale sterfte met respectievelijk 46% en 23%.3 Volgens de
huidige schattingen overlijden in Nederland elk jaar zestig kinderen perinataal doordat de moeder rookt. Ook vroeggeboorte en groeivertraging komen veel vaker voor wanneer een
zwangere vrouw rookt of regelmatig meerookt.4 Voor kinderen
van vrouwen die (mee)roken tijdens de zwangerschap blijven
de effecten van blootstelling aan tabaksrook doorwerken
gedurende de rest van het leven. Dit betekent dat deze kinderen een grotere kans hebben op wiegendood en vaker last
hebben van astma, luchtweginfecties, overgewicht, gedragsproblemen en chronische ziekten op volwassen leeftijd.3
Kinderen die thuis worden blootgesteld aan tabaksrook gaan

vaker later ook zelf roken en kunnen zo de risico’s weer
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overdragen op de volgende generatie.5
Recent is duidelijk geworden dat ook rookdeeltjes die achterblijven op bijvoorbeeld kleding, interieur en andere oppervlakten een gevaar vormen voor de gezondheid (kader 1).
Deze zogenaamde ‘derdehands rook’ blijkt aantoonbaar op
vele plaatsen, ook bij kwetsbare patiënten in het ziekenhuis.6 Een recente Amerikaanse studie liet zien dat zelfs bij
prematuren van wie de ouders rookten nicotine-derivaten
aantoonbaar waren op de couveuse, op de buidelstoel, en
tot op de huid en in de urine.6 Het is bekend dat bestand
delen van derdehands rook in het lichaam worden opgenomen via de huid en slijmvliezen. Dierstudies laten zien dat
blootstelling aan derdehands rook leidt tot inflammatie,
DNA-schade en afwijkingen aan bijvoorbeeld huid, lever,
longen en hersenen.7 Meer onderzoek is nodig om de
gezondheidsrisico’s voor de mens te onderzoeken.

Prevalentie van roken rondom het jonge leven
Wereldwijd zijn er meer dan één miljard rokers. In 2017
rookte in Nederland ruim 23% van de volwassen bevolking,
waarbij opvalt dat prevalentie het hoogst is in de vruchtbare
levensfase (tot 33% onder 20-24-jarigen) zie tabel 2.8 Ook is
er een sterke sociaaleconomische gradiënt: lageropgeleiden
roken veel vaker dan hogeropgeleiden. Onder laagopgeleiden tussen de 25 en 45 jaar rookte in 2016-17 meer dan één
op drie van de vrouwen en ruim de helft van de mannen.9
Op basis van de laatste cijfers lukt het iets meer dan de helft
van de rokende vrouwen om te stoppen tijdens de zwangerschap, 7% rookt op enig moment van de zwangerschap en
3,5% gedurende de gehele zwangerschap. Roken tijdens de
zwangerschap komt met name veel voor onder jonge (18%
bij 16-24 jaar), lageropgeleide (16%) en alleenstaande (17%)
vrouwen. Iets meer dan een kwart van de zwangere
vrouwen geeft aan dat hun partner rookt tijdens de zwangerschap. Helaas begint ruim 40% van de vrouwen die stopt
tijdens de zwangerschap weer met roken in de eerste weken
na de bevalling.10

Stoppen vermindert risico’s in de zwangerschap
Het belang van stoppen met roken tijdens de zwangerschap
werd onder andere benadrukt in een studie van het SCOPEconsortium.11 In dit prospectieve cohortonderzoek onder
rokende en niet-rokende zwangere vrouwen in Australië en
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Tabel 1. Selectie van associaties tussen roken, fertiliteit en zwangerschaps- en kinduitkomsten
Uitkomst geassocieerd met roken

Grootte van de associatie

Referentie

Roken in de preconceptiefase (man)
Minder zaadcellen

–10 × 106/ml (95%CI –13; –6)

Sharma et al. Eur Urol 2016

Minder beweeglijke zaadcellen

–3.5% (95%CI –5.5; –1.4)

Sharma et al. Eur Urol 2016

Slechtere morfologie zaadcellen

–1.4% (95%CI –2.6; –0.1)

Sharma et al. Eur Urol 2016

Roken in de preconceptiefase (vrouw)
Hoger risico infertiliteit

OR 1.60 (95%CI 1.34-1.91)

Augood et al. Hum Reprod 1998

Roken tijdens fertiliteitsbehandeling (vrouw)
Minder kans levendgeboren kind
Hoger risico miskraam
Hoger risico EUG

OR 0.52 per cyclus (95%CI 0.37-0.74)

Zhang et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018

OR 2.48 (95%CI 1.79-3.43)

Zhang et al. J Gynecol Obstet Hum Reprod 2018

OR 15.7 (95%CI 2.9-85.8)

Waylen et al. Hum Reprod Update 2009

RR 1.32 (95%CI 1.21-1.44)

Pineles et al. Am J Epidemiol 2014

Roken tijdens de zwangerschap
Hoger risico miskraam
Hoger risico solutio placentae

OR 1.80 (95%CI 1.75-1.85)

Kleinere foetus (3e trimester)

–0.18 SD (95%CI –0.24; –0.11)

Hoger risico foetale sterfte
Hoger risico aangeboren afwijkingen

OR 1.46 (95%CI 1.38-1.54)
Gastrointestinaal: OR 1.27 (1.18-1.35)

Shobeiri et al. J Matern Fetal Neonatal Med 2017
Abraham et al. PLoS One 2017
Pineles et al. Am J Epidemiol 2016
Hackshaw et al. Hum Reprod Update 2011

Cardiovasculair: OR 1.09 (1.02-1.17)
Bewegingsapparaat: OR 1.16 (1.05-1.27)
CZS: OR 1.10 (1.01-1.19)
Hoger risico vroeggeboorte
Hoger risico neonatale sterfte
Hoger risico wiegendood
Hoger risico wheezing/astma

OR 1.27 (95%CI 1.21-1.33)

Shah & Bracken. Am J Obstet Gynecol 2000

OR 1.22 (95%CI 1.14-1.30)

Pineles et al. Am J Epidemiol 2016

OR 2.25 (95%CI 2.03-2.50)

Zhang & Wang. Leg Med (Tokyo) 2013

<2 jaar: OR 1.33 (95%CI 1.03-1.71)

Vardavas et al. Eur Respir J 2016

<6 jaar: OR 1.36 (95%CI 1.19-1.55)

Silvestri et al. Pediatr Pulmonol 2015

≥6 jaar: OR 1.22 (95%CI 1.03-1.44)
Hoger risico lagere luchtweginfecties

OR 1.24 (95%CI 1.11-1.38)

Jones et al. Respir Res 2011

Hoger risico ADHD bij kind

OR 1.60 (95%CI 1.45-1.76)

Huang et al. Pediatrics 2018

Hoger risico overgewicht bij kind

OR 1.37 (95%CI 1.28-1.46)

Rayfield & Plugge. J Epidemiol Community Health 2017

Hoger risico obesitas bij kind

OR 1.55 (95%CI 1.40-1.73)

Rayfield & Plugge. J Epidemiol Community Health 2017

Meeroken tijdens de zwangerschap
Hoger risico foetale sterfte
Hoger risico aangeboren afwijkingen
Hoger risico vroeggeboorte
Hoger risico wheezing <2 jaar

OR 1.23 (95%CI 1.09-1.38)

Leonardi-Bee et al. Pediatrics 2011

OR 1.13 (95%CI 1.13-1.26)

Leonardi-Bee et al. Pediatrics 2011

OR 1.20 (95%CI 1.07-1.34)
OR 1.11 (95%CI 1.03-1.20)

Cui et al. PLoS One 2016
Vardavas et al. Eur Respir J 2016

Meeroken op de kinderleeftijd
Hoger risico wiegendood

OR 1.97 (95%CI 1.77-2.19)

Zang & Wang. Leg Med (Tokyo) 2013

Hoger risico wheezing/astma > 6 jaar

OR 1.30 (95%CI 1.13-1.51)

Silvestri et al. Pediatr 2015

Hoger risico opname astma

OR 1.85 (95%CI 1.20-2.86)

Wang et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2015

Hoger risico lage luchtweginfecties

OR 1.54 (95%CI 1.40-1.69)

Jones et al. Respir Res 2011

Hoger risico middenoorontsteking

OR 1.32 (95%CI 1.20-1.45)

Jones et al. Arch Pediatr Adolesc Med 2012

Hoger risico meningococcenziekte

OR 2.02 (95%CI 1.52-2.69)

Lee et al. Plos Med 2010

Associaties geëxtraheerd uit (veelal recente) meta-analyses. EUG: extra-uteriene graviditeit; OR: odds ratio; RR: risk ratio;
CZS: centraal zenuwstelsel; ADHD: attention deficit hyperactivity disorder
Kader 1. Verschillende typen tabaksrook
Eerstehands rook (active smoking): tabaksrook die wordt geïnhaleerd door de roker zelf
Tweedehands rook (meeroken, passive smoking): tabaksrook in de lucht in de directe omgeving van de roker, wordt geïnhaleerd door zowel de
roker als anderen in diens directe omgeving
Derdehands rook: onderdelen van tabaksrook die achterblijven op oppervlakten, ook nadat er niet meer wordt gerookt
Omgevingsrook (environmental tobacco smoke): tabaksrook in de omgeving, kan zowel tweede- als derdehandsrook zijn
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Tabel 2: Kerncijfers roken rondom het jonge leven in
Nederland
Bevolkingsgroep

Percentage
roken

Referentie

Volwassen bevolking (2018)
waarvan dagelijks

22,4%
71,6%

CBS '19

• Mannen (2018)

25,7%

CBS '19

Mannen, 20-24 jaar (2017)

40,2%

Trimbos '18

Mannen, 25-29 jaar (2017)

35,2%

Trimbos '18

Mannen, 30-39 jaar (2017)

30,2%

Trimbos '18

19,2%

CBS '19

• Vrouwen (2018)
Vrouwen, 20-24 jaar (2017)

24,9%

Trimbos '18

Vrouwen, 25-29 jaar (2017)

23,1%

Trimbos '18

rouwen, 30-39 jaar (2017)

23,0%

Trimbos '18

In de vier weken voor de
zwangerschap (2018)

15%

Trimbos '19

Tijdens de zwangerschap
(2018)

7%

Trimbos '19

11%

Trimbos '19

25%

Trimbos '19

Na de zwangerschap (2018)
• Rokende partner tijdens de
zwangerschap (2018)

Nieuw-Zeeland, ging stoppen met roken voor vijftien weken
zwangerschapsduur gepaard met een volledige normalisatie
van het risico op vroeggeboorte en foetale groeirestrictie.
Pasgeborenen van rokers die erin slaagden vroeg in de
zwangerschap te stoppen, hadden een gemiddeld 270 gram
hoger geboortegewicht, volledig vergelijkbaar met nietrokers. In een recente analyse van een geboortecohort onder
ruim 70.000 zwangere vrouwen in Engeland vonden wij een
vergelijkbaar effect van stoppen met roken.12 In deze studie
werd als effect niet alleen een volledige ommekeer gezien
van stoppen met roken in het eerste trimester op de kans op
vroeggeboorte en een laag geboortegewicht, maar ook op
intra-uteriene sterfte. Daarbij waren de hoofdomtrek bij de
geboorte en het gewicht van de placenta volledig genormaliseerd.12 Dat laatste is interessant en onderschrijft de hypothese dat de schade van roken aan de placenta waarschijnlijk deels reversibel is. Stoppen met roken tijdens de zwangerschap heeft dus wel degelijk zin en leidt vrijwel zeker tot
verbetering van de perinatale uitkomst en gezondheidswinst
voor kinderen op korte termijn. Langetermijnonderzoeksgegevens ontbreken nu nog. Deze zullen door verbetering van
foetale groei en de perinatale uitkomst door stoppen met
roken zeer waarschijnlijk ook gunstig worden beïnvloed.

Tabaksbeleid verbetert gezondheid kinderen
Op verschillende niveaus kunnen stappen worden genomen
om roken en de bijbehorende gezondheidsrisico’s te verminderen. Onderzoek heeft aangetoond dat beleidsmaatregelen
hierin een belangrijke rol spelen. Na invoer van rookvrije
omgevingen, zoals op de werkplek, in de horeca en in
andere publieke ruimtes, werd in veel landen een daling
gezien in het aantal rokers, onder wie rokende zwangere
vrouwen en neemt ook het meeroken af.13,14 Opvallend is
dat socialenormveranderingen geassocieerd zijn met deze
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publieke maatregelen. Een aanzienlijk deel van de bevolking
besluit bijvoorbeeld, naar aanleiding van de nieuwe normencultuur, dat er ook in huis niet meer mag worden gerookt.15
Op deze manier neemt rookblootstelling sneller af, en verbetert de volksgezondheid. Inmiddels is er ook bewijs dat
invoer van rookvrije omgevingen leidt tot een afname van
het aantal ziekenhuisopnames voor luchtwegproblemen,
hart- en vaatziekten en beroertes.16 Verder worden er
minder kinderen te vroeg geboren: –3,8% (95%CI –6,4; –1,1).
Ook neemt het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen voor
ernstige astma aanvallen (–9,8% (95%CI –16,6; –3,0)) en
lagere luchtweginfecties (–18,5% (95%CI –32,8; –4,2)) duidelijk af.17 De effecten zijn groter naarmate meer plekken rookvrij zijn met minder uitzonderingen zoals rookruimtes.16,17
Naast maatregelen om een rookvrije omgeving te bevorderen, zijn accijnzen en leeftijdsrestricties bewezen effectief in
verbetering van perinatale gezondheid. Alleen al in de EU
zijn de laatste tien jaar naar schatting ruim 9000 gevallen
van zuigelingensterfte voorkomen door verhogingen van de
prijs van tabaksproducten.18 Na het verhogen van de minimumleeftijd voor aankoop van tabak in de VS nam roken
tijdens de zwangerschap af met 15% en daalde het aantal
pasgeborenen met een laag geboortegewicht.19

Roken en jong leven: de rol van zorgverleners
Het is duidelijk dat politieke aanpak van de tabaksepidemie
helpt om de volksgezondheid te verbeteren van zowel volwassenen als van (ongeboren) kinderen. Daarnaast ligt er
een belangrijke rol voor u als zorgverlener. Belangrijk uitgangspunt is de erkenning dat roken geen lifestyle of eigen
vrije keuze betreft, maar een hardnekkige verslaving is. De
meeste rokers raken verslaafd voor hun achttiende levensjaar
en het overgrote deel zou het liefst stoppen. Het is daarom
essentieel dat elke zorgverlener vraagt naar rookgedrag en
indien de patiënt rookt, het belang van stoppen met roken
bespreekbaar maakt. Een eenvoudig stopadvies is al bewezen effectief in het vergroten van de stopkans.20
Desondanks lijkt er een drempel te bestaan voor zorg
verleners om roken en stoppen met roken te bespreken. In
2014 gaf een kwart van de zwangere rokers aan dat er door
de verloskundige nooit over roken is gesproken en een derde
van de rokers gaf aan geen stopadvies te hebben gekregen.21
De Minimale-Interventiestrategie Stoppen met roken voor de
Verloskundigenpraktijk (V-MIS) is een eenvoudig stappenplan
om stoppen-met-roken bespreekbaar te maken in de verloskundigenpraktijk. Hoewel veel eerstelijnsverloskundigen
aangeven met de V-MIS te werken, doorloopt maar één op de
tien alle benodigde stappen.22
In oktober 2017 verscheen het Addendum Behandeling
van tabaksverslaving en stoppen-met-roken ondersteuning
bij zwangere vrouwen, dat op basis van de meest recente
wetenschappelijke inzichten beschrijft op welke wijze zwangere vrouwen het meest effectief kunnen worden onder
steund bij het stoppen.23 Gedragsmatige ondersteuning is de
pijler van deze zorg en in het algemeen geldt dat intensieve
zorg het meest effectief is. Hoewel de V-MIS onderdeel uitmaakt van de benadering van de rokende zwangere, zal verwijzing naar een gespecialiseerde rookstopcoach veelal nodig
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zijn. Betrekken van de partner in de stoppoging is van grote
meerwaarde, gezien de sociale steun voor de aanstaande
moeder en het beperken van meeroken. Als gedragsmatige
behandeling alleen onvoldoende is, kunnen daarnaast
nicotine-vervangende middelen worden ingezet. Inzet van
nicotine-vervangers is veilig en kan de stopkans op termijn
vergroten. Er is een praktijkkaart beschikbaar die zorgverleners helpt met praktische informatie om de inzet van nicotine-vervangers te vergemakkelijken.23 In het artikel van Van
der Houwen in deze uitgave worden de richtlijn en de V-MIS
nader toegelicht.
Hoewel de meerderheid van de verloskundige zorgverleners
vraagt naar het rookgedrag tijdens de zwangerschap, blijken
noodzakelijke stappen om effectieve hulp in te zetten veelal
niet te worden gemaakt.22 Gebrek aan motivatie van de
zwangere om te stoppen wordt genoemd als een belangrijke
barrière. Het verhogen van deze motivatie is dan ook een
essentieel onderdeel van de V-MIS en het overkoepelende
Stroomschema rokende zwangere vrouw dat de kern van
het Addendum vormt. Motiverende gespreksvoering is een
techniek die kan helpen om intrinsieke motivatie en de
uiteindelijke stopkans te vergroten. De Taskforce Rookvrije
Start heeft een gratis e-learning ontwikkeld die praktische
handvatten geeft voor toepassing van deze techniek in de
dagelijkse praktijk.23 De e-learning wordt door gebruikers
zeer positief beoordeeld en is geaccrediteerd voor vier punten door de relevante beroepsverenigingen in de geboortezorg
waaronder de NVOG.
Verschillende onderzoeken zijn gaande, die evalueren
hoe de effectiviteit van stoppen-met-rokenzorg verder kan
worden vergroot. Zo zijn er toenemende aanwijzingen dat
financiële beloningen de stopkans kunnen vergroten. Het
eerste onderzoek in Nederland om deze benadering in de
zwangerschap toe te passen in combinatie met groepssessies
en een eHealth tool, is momenteel gaande door Breunis et
al. In onderzoeken van het Trimbos Instituut en het UMCG
worden op dit moment best practices geïdentificeerd om
stoppen-met-rokenzorg effectief in te bedden op VSV-niveau.
Dit is essentieel aangezien er nog een belangrijke implementatieslag nodig lijkt om aanwezige kennis over wat wel en
niet werkt in de praktijk te laten landen.

Maatschappelijke ontwikkelingen rondom roken
In de laatste jaren is een socialenormverandering gaande
waarbij roken steeds minder als normaal wordt gezien.
Steeds meer partijen scharen zich achter het doel toe te
werken naar een rookvrije generatie. Kinderen hebben het
recht om rookvrij op te groeien en de maatschappij, politiek en zorgverleners hebben een verantwoordelijkheid dit
mogelijk te maken.1 De Taskforce Rookvrije Start, waarin
de relevante beroepsverenigingen in de geboorte- en jeugd
gezondheidszorg en ook het ministerie van VWS, het Trimbos
Instituut en ZonMw zijn verenigd, maakt zich sinds enkele
jaren sterk om het belang van rookvrij opgroeien op verschillende manieren onder de aandacht te brengen. Verschillende
beroepsverenigingen waaronder de NVOG en NVK hebben
formele standpunten ingenomen over roken. Samen met
andere partijen is mogelijk gemaakt dat de rookvrije

Kader 2. Selectie van afspraken rondom roken in het
Nationaal Preventie Akkoord
Accijnsverhoging (2020)
Tabaksartikelen uit het zicht (supermarkten: 2020;
andere verkooppunten: 2021)
Neutrale verpakkingen (2020 voor sigaretten)
Alle schoolpleinen rookvrij (2020, ook hogescholen en universiteiten)
Alle kinderopvanglocaties rookvrij (2020)
Alle ziekenhuizen rookvrij (2025)
Stoppen-met-rokenzorg buiten het eigen risico (2020)
Zorgpad stoppen-met-roken in elke geboortezorgregio (2020)

Bron: Nationaal Preventie Akkoord
generatie onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord van
Rutte III. Aanpak van roken is dan ook een van de drie pijlers
van het Nationaal Preventie Akkoord, waarin onder leiding
van staatssecretaris Blokhuis voor het eerst sinds jaren grote
stappen worden gezet om een rookvrije generatie mogelijk
te maken (kader 2). Onderdeel hiervan is het streven naar
een vermindering in het percentage zwangere vrouwen dat
rookt (van 9 naar 5%) en het percentage dat na de zwangerschap weer begint (van 50 naar 25%). Ook de ambitie om
toe te werken naar rookvrije zorg is een onderdeel van het
Akkoord en veel zorginstellingen nemen hierin zelf al initiatief. Ook het Erasmus MC lanceert dit jaar een breed plan
om rookvrij te worden. Hierin wordt voorzien in een rookvrij
gebied dat ook de nabijgelegen Hogeschool Rotterdam en
het Erasmiaans Gymnasium omvat, een initiatief dat wordt
ondersteund door de Gemeente Rotterdam. Daarnaast wordt
geïnvesteerd in een programma om medewerkers en patiën
ten actief toe te leiden naar effectieve stoppen-met-roken
begeleiding.

Conclusie
Roken is een belangrijke en volledig voorkombare oorzaak
van ongunstige gezondheidsuitkomsten, ook rondom het
jonge leven. Een maatschappelijke normverandering rondom
roken lijkt gaande, vergezeld van nieuwe politieke wil om
effectief tabaksbeleid in te stellen. Daarnaast is het essentieel dat zorgverleners hun verantwoordelijkheid nemen om
roken bespreekbaar te maken en (aanstaande) moeders en
hun partners toe te leiden naar effectieve stoppen met roken
zorg: samen voor een rookvrije start.
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Samenvatting
Rookblootstelling tijdens de zwangerschap en in het jonge
leven geeft een scala aan gezondheidsrisico’s. Kinderen
hebben het recht op rookvrij opgroeien, maar zijn hierin
van anderen afhankelijk. Effectief tabaksbeleid kan rookblootstelling en de negatieve gezondheidseffecten ervan
terugdringen. Zo worden er na instelling van rookvrije
omgevingen aantoonbaar minder kinderen te vroeg
geboren of in het ziekenhuis opgenomen voor luchtwegproblemen. Daarnaast hebben zorgverleners een belangrijke taak om (aanstaande) zwangere vrouwen, hun partners en jonge ouders te wijzen op de gevaren van roken
voor het jonge leven. Stoppen met roken kan de risico’s
voor het ongeboren kind normaliseren. Wij bespreken de
verschillende mogelijkheden om (toekomstige) ouders
hierin te ondersteunen en toe te leiden naar effectieve
stoppen-met-rokenzorg. Samen kunnen we bijdragen aan
een rookvrije start.
Trefwoorden
roken, tabak, tabaksbeleid, perinatale gezondheid, zwangerschap, kinderen, meeroken
Summary
Early-life tobacco smoke exposure is associated with a
range of adverse health outcomes. Children have the right
to grow up in a smoke-free environment, yet they are
unable to control their own level of exposure. Strong
tobacco control policies are effective in reducing tobacco
smoke exposure during pregnancy and childhood, and
through doing so, improve health in early life. Implementation of legislation prohibiting smoking in enclose public
places is associated with sizable reductions in preterm
birth and hospital admissions for asthma and lower respiratory infections among children. In addition, health professionals also have a responsibility to inform pregnant
women, their partners, and young parents about the
dangers of smoking. Smoking cessation before and during
pregnancy can help reduce smoking-associated health
risks. Here, we describe the various opportunities available
to health professionals to support (future) parents to stop
smoking. Together we can help provide a smoke-free future.
Keywords
smoking, tobacco, tobacco control policies, perinatal
health, pregnancy, children, second-hand smoke
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19/6 stoppen met roken
Interview met rookstopcoach Sylvia Heddema

Een zwangere vrouw die rookt begeleiden:
wat is daar anders aan?
drs. Clasien van der Houwen

Sylvia Heddema, van oorsprong longverleegkundige, is
rookstopcoach bij SineFuma. Zij behoort tot de pioniers
van Nederland die zich specifiek voor zwangere vrouwen
die roken inzet. Zij is lid van de Taskforce Rookvrije Start
en was als projectcommissielid betrokken bij de totstandkoming van het addendum en het praktijkadvies
over nicotinevervangende middelen. In 2016 heeft zij
voor de zorgverleners haar ervaring en kennis gebundeld
in het boek Gun ieder kind een rookvrije start.

Pionieren
In Nederland komt systematische aandacht voor vrouwen
die roken in de zwangerschap nu pas goed opgang, terwijl
dit Engeland al veel langer het geval is. Zo ervaarde Sylvia
Heddema een gebrek aan kennis en richtlijnen, toen zij zich

een jaar of vijf geleden voor het eerst in dit onderwerp verdiepte. "Een verloskundige benaderde mij met de vraag of ik
ook zwangere vrouwen begeleidde bij hun stoppoging. Mijn
eerste reactie was: waarom niet, wat is daar anders aan?"
Vervolgens vroeg ze zich af of er wel veel zwangere rokers
waren, want zij zag ze niet en hoorde ook andere rookstopcoaches er niet over. Zij vervolgt: "Er bleken ruim vijftien
duizend zwangere rokers te zijn. Er was geen richtlijn, noch
over verwijzing, noch over gebruik van nicotinevervangers in
de zwangerschap. In Engeland was er wel een duidelijk
beleid met protocollen. Samen met SineFuma hebben we
toen een visie op zowel de begeleiding als het gebruik van
nicotinevervangers geformuleerd. Ik ben echt heel blij dat er
nu ook in Nederland een richtlijn is."

Sylvia Heddema met haar dochter.
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Nicotinevervangende middelen: wanneer
geïndiceerd?

In onze richtlijn staat dat zorgverleners die ervaring hebben
met nicotinevervangende middelen zwangere vrouwen
hiermee kunnen begeleiden. Sylvia geeft zelf regelmatig de
voorkeur aan kortwerkende nicotinevervangers: "Vaak is een
zwangere vrouw al flink geminderd met roken. Zijn er bijvoorbeeld nog zes rookmomenten, dan kan ze op die
momenten nicotinezuigtabletten gebruiken. Het is dan vervolgens makkelijker om deze af te bouwen. Soms is een
pleister een betere optie, bijvoorbeeld bij een ernstige verslaving of als ze veel last heeft van misselijkheid bij gebruik
van zuigtabletten of kauwgom. Belangrijk is dat je wel voldoende hoog doseert, want de eerste dag goed rookvrij
doorkomen is een belangrijke stap op weg naar meer zelfvertrouwen om het vol te houden".

In het standpunt tabaksontmoediging van de NVOG staat dat
vrouwen die roken in de zwangerschap een intake of vervolggesprek krijgen bij een verloskundige of gynaecoloog,
die getraind is in motiverende gespreksvoering. Sylvia geeft
deze trainingen ook. "Bij een motiverend gesprek laat je
vooral de ander aan het woord. Je gaat het gesprek aan om
de ander te laten bewegen richting stoppen. Je leert verschillende technieken, zoals open vragen stellen en reflecteren".
In haar boek geeft ze veel voorbeeldzinnen voor allerlei situaties. Vertelt een vrouw dat roken minder ongezond is voor
het kind dan het wonen aan de snelweg, dan gaat ze daar
niet meteen tegenin. Ze vraagt dan bijvoorbeeld: "Vertel
eens, wat weet je daarvan?" Of ze geeft een korte reflectie
zoals: "Roken is gezond". Dat nodigt de ander uit tot een toelichting. Ze stelt zich nieuwsgierig op, niet veroordelend.
Ze eindigt wel altijd met het juiste verhaal. "Belangrijk is dat
je eerst aansluit op wat de ander weet en dan wel een
opening zoekt om jouw visie hierop te vertellen. Anders
denkt zij dat het klopt wat ze zegt".
Ze vermijdt patstellingen. Wat wij vaak weerstand noemen,
heet bij haar wrijving. "Het gaat om de relatie tussen de
zorgverlener en de patiënt. Als daar wrijving ontstaat dien je
als zorgverlener een stapje terug te doen en te kijken hoe dat
komt en kan worden opgelost".
In haar trainingen gaat het ook over het verschil tussen
'behoudtaal' en 'verandertaal'. "Elke roker gebruikt zowel
behoudtaal, zoals roken is fijn als verandertaal, zoals mogelijk is het niet zo gezond. Lok verandertaal uit en versterk
deze. Dat vergoot de kans op stoppen."

Gedragsmatige begeleiding en commitment

De korte bocht

Sylvia maakt onder andere gebruik van motiverende
gesprekstechnieken. "Het begint met de motivatie om te
stoppen", zegt ze. "Die blijkt vaak wel hoog te zijn, bijvoorbeeld 8. Daarentegen is het vertrouwen dat het lukt vaak
maar een 4. Dan vraag ik wat ze nodig heeft om meer vertrouwen te krijgen. Ik bespreek ook uitgebreid wat ze gaat
doen op de vaste rookmomenten. Dat werk ik heel concreet
uit. Waar zit je normaal als je rookt? Wie is erbij? Is er een
andere plek in huis waar je naartoe kunt? Kun je het daar
gezellig maken? Wat doe je als je trek hebt? Welke afleiding
helpt je? Dat kan om allerlei momenten gaan, zoals na het
eten, bij ruzie, bij stress. Hoe meer oplossingen ze zelf
verzint, hoe beter ze is voorbereid. En hoe groter de kans dat
het stoppen lukt."
Vervolgens neemt Sylvia stap voor stap de eerste stopdag
door. Dan komt haar directheid om de hoek kijken. "Oké,
voor de duidelijkheid, zondag rook je je laatste sigaret. De
sigaretten zijn op of je gooit ze weg. Je staat maandag op en
dan rook je niet meer. Je kunt al je bedachte opties inzetten.
Je kunt ook op de momenten van trek de zuigtabletten
gebruiken. Maar je rookt niet. Afgesproken? Ik bel je
‘s  avonds op en dan vertel je mij hoe het gegaan is."
Verder geeft Sylia haar het vertrouwen dat ze het kan. En
natuurlijk mag ze bellen als ze onverhoopt toch heeft
gerookt. Dan beschouwt ze deze uitglijder als een leermoment dat blijkbaar nog nodig is.

"Motiverende gespreksvoering is één van de methoden die je
kunt inzetten. Dat past echter niet bij elke roker of elke zorgverlener. Er zijn ook andere manieren om het roken te
bespreken en stoppen te adviseren", licht Sylvia toe. Ze geeft
een voorbeeld: als een vrouw rookt, dan zegt de gynaecoloog op een neutrale manier: ‘Roken hoort niet bij een
gezonde zwangerschap en daarom verwijs ik je naar een
rookstopcoach. Vind je het goed dat de coach contact met je
opneemt?’ Het bespreken van roken is dan geen moeilijk
onderwerp, maar net zo vanzelfsprekend als de bloeddruk
meten.

Sylvia Heddema geldt als een van de meest ervaren coaches
bij begeleiding met nicotinevervangende middelen in de
zwangerschap. "Het begint met een goede rookanamnese",
zo vertelt Sylvia. "Vaak wordt uit de vragenlijst die we
afnemen al duidelijk wie prima kan stoppen met roken met
coaching alleen, dat blijft de eerste keus, en wie daarnaast
nicotinevervangers nodig heeft. Ik zie ze als een hulpmiddel.
Sommige vrouwen gebruiken ze vervolgens niet, maar het
geeft hen net wel voldoende vertrouwen om te durven
stoppen. Andere hebben ze maar een paar dagen nodig. En
weer anderen een veel langere periode."

Kortwerkende nicotinevervangers of pleisters?
Hoe doseren? Een kwestie van ervaring
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De gynaecoloog en motiverende gespreksvoering

Follow-up en complimenten
Tot slot benadrukt Sylvia dat er nog een andere belangrijke
taak is voor gynaecologen. Dat is de follow-up. "Vraag altijd
hoe het gaat en blijf complimenten geven over alle nietgerookte sigaretten en rookvrije momenten, dagen of weken.
Vraag of er nog moeilijke momenten zijn en of je kan helpen.
Juist bij een uitglijder is een compliment op zijn plaats. Zoek
samen naar wat ze heeft geleerd of nog moet leren om
dezelfde situatie de volgende keer rookvrij door te komen.
Rookt ze weer dagelijks, begin dan met een compliment voor
haar inzet. En biedt haar vervolgens hulp aan om er helemaal vanaf te komen. Vaak zijn er meer stoppogingen nodig
en kunnen nicotinevervangers haar in deze situatie helpen".

19/6 stoppen met roken
Roken en subfertiliteit

De behandeling begint met de begeleiding
van stoppen met roken
dr. R.H.F. van Oppenraaij gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
dr. A.L. Metz-Berends gynaecoloog, HagaZiekenhuis, Den Haag
drs. C. van der Houwen gynaecoloog, Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen

Gynaecologen en fertiliteitsartsen zien regelmatig paren
met een zwangerschapswens van wie een of beiden nog
rookt. De NVOG heeft in 2017 het standpunt ingenomen
dat een eventuele fertiliteitsbehandeling niet eerder dan
na drie maanden wordt gestart, nadat het paar optimaal
begeleid is bij stoppen met roken. Wat is de noodzaak
van dit standpunt, wat is optimale begeleiding en hoe
doen we het anno 2019?
In 2006 pleitte professor N. Macklon voor een verbod op
IVF-behandeling voor vrouwen die roken.1 Hij toonde aan dat
bij hen de kans op een zwangerschap spontaan dan wel met
IVF met 50% is gereduceerd, dat er twee keer zo veel IVFcycli nodig zijn en dat de kans op infertiliteit 60% groter
is.2,3 In die tijd werden in veel IVF-klinieken geen fertiliteitsbehandelingen gestart bij vrouwen met een gevorderde leeftijd (>40-43 jaar) en bij vrouwen met een hoge BMI (>32-40
kg/m2) vanwege o.a. minder goede uitkomsten. Aangezien
tabaksverslaving een vergelijkbare vermindering van uitkomsten geeft, zou het logisch zijn dezelfde maatregelen te overwegen. In Nederland was er echter geen bijval van de NVOG
en de patiëntenvereniging Freya.4

Standpunt NVOG
Na ruim tien jaar in 2017 heeft de NVOG een eerste standpunt tabaksontmoediging uitgebracht, integraal afgedrukt in
dit tijdschrift. De NOVG stelt dat ze zich inzet voor een rookvrije samenleving, in het bijzonder vanwege haar betrokkenheid bij de gevolgen van roken voor de vruchtbaarheid en
het ongeboren kind en het leed dat uit deze verslaving kan
voortkomen voor de ouders zelf en hun kinderen. Voor
mensen met een zwangerschapswens en een rookverslaving
staat het volgende beschreven in het standpunt:
• Zij krijgen een intake- of vervolggesprek bij een hulp
verlener die getraind is in motiverende gespreksvoering
voor stoppen met roken.
• Er is een directe overdracht naar een rookstopcoach of
anderszins. Na toestemming, neemt deze coach zelf contact
op met de patiënt.
• Een eventuele fertiliteitsbehandeling wordt niet eerder dan
na drie maanden gestart om de patiënt optimaal te begeleiden bij stoppen met roken of met serieuze stoppogingen.
Dit laatste is noodzakelijk, omdat veel mensen meer pogingen nodig hebben om blijvend te kunnen stoppen met roken.

Hoe groot is het probleem in Nederland?
Er zijn geen Nederlandse data beschikbaar over de prevalentie van roken door vrouwen en/of mannen die vanwege subfertiliteit worden verwezen.
In de algemene populatie tussen 20 tot 40 jaar rookt 30 tot
40% van de mannen en 23 tot 25% van de vrouwen.5 In de
eerste vier weken voor de zwangerschap rookt 15% van de
vrouwen, terwijl 7% dit nog op enig moment in de zwangerschap doet.6
Gezien het negatieve effect van roken op de zwangerschapskans is het aannemelijk dat de prevalentie bij paren die hulp
zoeken hoger is. Onze eigen ervaring is dat het bespreken
van roken een vaak terugkerend onderwerp is bij de intake.

Effecten van roken op de zwangerschapskans en
de succeskans van een behandeling
Sinds Macklon zijn standpunt innam, zijn er verschillende
meta-analyses verschenen over de gevolgen van roken op
fertiliteit en fertiliteitsbehandeling en hebben verenigingen
daarover uitspraken gedaan.
De American Society of Reproductive Medicine (ASRM) geeft in
hun 5th Practice Committee Opinion in 2018 het volgende aan:7
• Er is een sterke associatie is tussen roken en subfertiliteit.
Tot 13% van de subfertiliteit is te verklaren door roken.
• Er is een verhoogd risico op miskraam en extra-uteriene
graviditeit (EUG).8
• Vrouwen die roken hebben bijna twee keer zoveel IVFbehandelingen nodig om zwanger te worden in vergelijking
met vrouwen die niet roken.2
• Roken versnelt mogelijk de ovariële veroudering en vervroegt mogelijk de menopauze met 1 tot 4 jaar.9
• Semenparameters (concentratie, motiliteit, morfologie) zijn
slechter bij mannen die roken in vergelijking met mannen
die niet roken. Deze resultaten zijn dosisafhankelijk. Een
negatief effect van roken op de mannelijke vruchtbaarheid
is echter nog niet aangetoond.10
• Vrouwen die niet roken maar wel excessief worden blootgesteld aan tabaksrook (tweedehands rook) hebben mogelijk een vergelijkbare vermindering van hun vruchtbaarheid
als vrouwen die zelf roken.11
De ASRM concludeert dat het ontmoedigen van roken zinvol
is, dat zorgverleners deze vrouwen én mannen moeten informeren, monitoren en helpen met een geïndividualiseerde
stoppen-met-rokeninterventie.

285

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, oktober 2019 www.ntog.nl

Effecten van roken van vrouwen op de vruchtbaarheid en fertiliteitsbehandelingen
Al in 1998 is aangetoond dat de kans op subfertiliteit na een
jaar ruim 50% groter is bij vrouwen die roken vergeleken
met vrouwen die niet roken.3 Na deze meta-analyse zijn nog
enkele grote populatiestudies verschenen die die uitkomst
ondersteunen. Vrouwen die roken hebben hogere basale
FSH-, lagere luteale oestrogeen- en lagere AMH-waardes dan
vrouwen die niet roken. Verder hebben longitudinale studies
aangetoond dat AMH per jaar 20% sneller daalt bij vrouwen
die roken, wat kan passen bij een versnelde ovariële veroudering en een vervroegde overgang.7
De kans dat een fertiliteitsbehandeling lukt is eveneens substantieel lager bij vrouwen die roken. De ASRM stelt o.b.v.
twee inmiddels verouderde meta-analyses dat vrouwen die
roken 50% minder kans hebben om zwanger te worden met
een IVF-behandeling. Hierna zijn twee nieuwe meta-analyses
verschenen die deze associatie bevestigen. 12,13 De oorzaak
van deze kans reductie is waarschijnlijk multifactorieel: er is
een noodzaak tot hogere dosering gonadotrofines voor ovariële stimulatie, er zijn lagere piek-oestradiolwaardes, het
aantal geoogste oöcyten is lager, er zijn meer toxines in de
folliculaire vloeistof (o.a. cadmium en cotinine), cycli worden
vaker gecanceld, de zona pellucida is dikker, de conceptie
faalt vaker en er is een lagere kans op implantatie.7

Effecten van roken van vrouwen op de vroege
zwangerschap
Als een vrouw rookt en toch spontaan zwanger wordt, dan is
er een 30% hogere kans op een miskraam. De kans op een
EUG is 3,5 keer zo groot.8 Na IVF zijn de resultaten nog
nadeliger. De kans op een miskraam per klinische zwangerschap is 2,5 keer groter bij vrouwen die roken.12 De kans op
een EUG na IVF is mogelijk zelfs 15 keer groter bij vrouwen
die roken.14
Roken leidt ook tot een grotere kans op aangeboren afwijkingen. Het is niet bekend of deze risico’s te voorkomen zijn als
vrouwen direct stoppen met roken als ze weten dat ze
zwanger zijn. Ook om deze reden is het beter om voor de
zwangerschap te stoppen met roken. Het is inmiddels
bewezen dat roken vroeg in de zwangerschap de kans op
een palatoschisis met 25% en de kans op een pes equinovarus met 25-50% verhoogt.15 Het is verder aannemelijk dat
roken de kans op gastroschisis en een atriumseptum defect
met 25-50% verhoogt.15

Effecten van roken van mannen op de vruchtbaarheid en fertiliteitsbehandelingen
Na de publicatie van de ASRM is er nog een meta-analyse
over de effecten van roken op de semenparameters volgens
de herziende WHO-criteria verschenen.16 Hierin worden de
eerder gevonden afwijkingen zoals een verminderde spermatozoaconcentratie, verminderde motiliteit en minder morfologisch normale spermatozoa bevestigd en deze effecten
blijken dosisafhankelijk te zijn. Andere effecten van het
roken die worden beschreven zijn o.a.: verhoogde oxidatieve
stress, leucospermie, erectiele dysfunctie, DNA-fragmentatie,
epigenetische veranderingen, negatief effect op het semen-
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plasma en een verminderde werking van het proteolytisch
enzym acrosin, nodig om de zona pellucida van de oöcyt te
penetreren.17 Hoewel roken overduidelijk leidt tot een slechtere semenkwaliteit, heeft men nog niet kunnen bewijzen
dat het daadwerkelijk leidt tot vermindering van de mannelijke vruchtbaarheid.
Als een man rookt, kan dit wel gevolgen hebben voor de
vruchtbaarheid van de vrouw.
Tweedehands rook kan leiden tot een lagere vruchtbaarheid
en mogelijk een grotere kans op miskramen.8 Een Amerikaanse studie laat een 20% lagere kans op een levend
geboren kind zien bij een IVF-behandeling bij niet-rokende
vrouwen die blootgesteld waren aan tabakslucht, bepaald
door cotininemeting in het follikelvocht.18
Zie voor een overzicht van deze cijfers en referenties tabel 1,
bij het artikel van Jasper Been et al. op bladzijde 279.

Stoppen-met-roken interventie
Redenen om te stoppen met roken voor de zwangerschap
zijn dus het verhogen van de kans op een spontane zwangerschap of een succesvolle behandeling, verkleinen van de
kans op een miskraam of een EUG en het voorkomen van
nadelige effecten op de vroege zwangerschap. Een andere
reden is dat stoppen-met-rokeninterventies effectiever zijn
bij subfertiele vrouwen dan bij zwangere vrouwen.
De preconceptieperiode wordt gezien als een window of
opportunity.19
Als NVOG hebben we het standpunt ingenomen om volgens
de methode van motiverende gespreksvoering het stoppen
met roken te bespreken. Een minimale gedragsmatige interventiestrategie werkt namelijk beter dan alleen een stoppenmet-rokenadvies met een doorverwijzing.20 Als curatief
opgeleide professionals hebben we echter weinig ervaring
met preventie en het opgang helpen van gedragsverandering.
We weten weinig van verslaving en hoe we bevredigend en
effectief de verslaving kunnen bespreken.

De huisarts in de ketenzorg
In het fertiliteitstraject is er een professional die beter
geschoold is in preventie dan wij: de huisarts. Onze ervaring
is dat huisartsen voorafgaand aan een verwijzing voor subfertiliteit lang niet altijd het roken bespreken. Dat is een
gemiste kans, want veel huisartsen bieden in hun praktijk
stoppen-met-rokenhulp. Hier ligt dus onze eerste en wellicht
belangrijkste taak: de ketenzorg in onze regio verbeteren. Als
patiënten begrijpen dat zij pas kunnen worden verwezen als
zij serieus bezig zijn met stoppen met roken of gestopt zijn,
dan voorkomen we een teleurstelling als ze bij ons komen.
Er is voor hen een duidelijke, gezamenlijke, visie van huisarts en gynaecoloog of fertiliteitsarts nodig. We voorkomen
zo ook dat zij na hun verwijzing weer worden terugverwezen
voor stoppen-met-rokenhulp.

Het gesprek over stoppen met roken
Als een paar gestopt is met roken is een compliment op zijn
plaats. Rookt de vrouw en/of de man nog wel dan kunt u het
gesprek open ingaan. Zie hiervoor ook het interview met
Sylvia Heddema.
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U kunt ook meteen uitleggen waar het omgaat op een vriendelijke manier. Een voorbeeld is: ‘Ik begrijp dat je graag
zwanger wilt worden. Als je stopt met roken, neemt je kans
toe. Vind je het goed dat ik daarover meer uitleg?’.
Onze ervaring is dat stoppen in deze situatie vrouwen
meestal wel lukt. Daarbij zijn zij in bepaalde mate afhankelijk van ons voor hun behandeling. Een stok achter de deur
helpt. Of we deze stok willen gebruiken is een morele vraag.
Maar waarom niet de behandeling van de rookverslaving
zien als de eerste behandeling van het fertiliteitstraject?

De partner
De motivatie om te stoppen bij de partner is vaak minder
groot. Maar ook de partner is belangrijk. Een vrouw heeft
meer moeite om met roken te stoppen als haar partner haar
niet ondersteunt of zelf blijft roken. De kans op terugval in
de zwangerschap of postpartum is dan ook groter. Zoals
eerder aangegeven is meeroken waarschijnlijk nadelig voor
de zwangerschapskans, ook in geval van een vruchtbaarheidsbehandeling. En wat gelukkig steeds meer ouders aanspreekt is dat zij hun toekomstig kind graag rookvrij willen
laten opgroeien. Een gesprek over derdehands rook is hier
op zijn plaats. Zie hierover meer in het artikel van Jasper
Been.

Een stopdatum en follow up of verwijzen
In de verloskunde gebruiken we de V-MIS. Dit is een
minimale-interventiestrategie die bewezen effectief is.21
Er worden een aantal stappen doorlopen. Een stopdatum en
follow-up zijn hierbij cruciaal. Zolang er geen stopdatum is
afgesproken en geen follow-up is aangeboden, is de kans
aanzienlijk dat het bij een gesprek blijft met een urgent stopadvies. Uit ervaring weten we dat als vervolgens het fertiliteitsonderzoek of de behandeling wordt ingezet, de kans
aanzienlijk is dat beiden of een van beide blijft roken. Dat is
jammer voor het paar en voor onszelf. Want hoe bevredigend is het als we zelf mogen ervaren dat het hen lukt.
Lukt het stoppen niet of is de verslaving ernstig of lijkt de
kans dat een stoppoging lukt klein, dan kunt u naar een
stoppen-met-rokencoach, de huisarts of verslavingszorg verwijzen.
De NVOG zegt hierover dat dit gebeurt volgens de warme
overdracht. Dat houdt in dat u vraagt of u contact mag
opnemen met degene naar wie u verwijst en dat deze dan
contact opneemt met de patiënt. Uit onderzoek blijkt dat de
kans op een stoppoging veel groter is bij deze handelswijze
vergeleken met het advies aan de patiënt om zelf contact op
te nemen.
Tot slot kunt u een folder meegeven die specifiek is gemaakt
voor paren met zwangerschapswens. De Taskforce Rookvrije
Start heeft deze samen met het Trimbos Instituut gemaakt en
is bijgevoegd is aan dit nummer.

Hoe doen we het in Nederland?
In hoeverre is het standpunt van de NVOG uit 2017 ten
aanzien van tabaksontmoediging doorgedrongen tot de
gynaecologische praktijk? Om een indruk te krijgen van de
implementatie van de adviezen hebben we een korte

enquête per mail verstuurd naar alle praktiserende gynaecologen in Nederland, gebruikmakend van de NVOG-ledenlijst.
Aangezien de vragen specifiek het deelgebied van de fertiliteit betroffen, werd gevraagd de vragen te laten beantwoorden door een enkele of afvaardiging van gynaecologen van
elke vakgroep of maatschap. Door de aanvullende vraag te
stellen in welk ziekenhuis de respondent werkzaam was,
kon een indruk worden verkregen van de representativiteit
van onze enquête voor de dagelijkse praktijk in de verschillende ziekenhuizen in Nederland.
In totaal werden 242 enquêtes ingevuld. 34 Respondenten
vulden niet het ziekenhuis in waar zij werkzaam waren. De
overige representeerden 86 verschillende ziekenhuizen. Uitgaande van 114 ziekenhuizen/zorginstellingen in Nederland
betekent dit een respons van tenminste 86/114= 75,4% van
de ziekenhuizen.22
Er werden vijf vragen gesteld over fertiliteit en roken.
Zie tabel 2 voor vragen en antwoorden. Uit de antwoorden
blijkt dat het overgrote deel van ons (89,3%) patiënten adviseert te stoppen met roken. De NVOG adviseert vervolgens
een gesprek met een hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering. Dit blijkt maar een klein deel van
ons te beheersen (21,4%). Wel verwijst het overgrote deel
(altijd of vaak) patiënten naar een andere professional voor
ondersteuning (83,9%). Het blijkt echter dat we het minder
goed doen waar het de follow-up van deze groep betreft,
maar 11,6% zorgt altijd voor een vervolgconsult. Wanneer er
een indicatie voor fertiliteitsbehandeling bestaat, blijkt dat
de meerderheid (70,4%) van ons patiënten die roken behandelt. Maar een zeer klein percentage, 4,3%, start geen
behandeling zolang patiënten nog roken.

Conclusie
Er is al jaren voldoende bewijs dat roken een negatief effect
heeft op de vruchtbaarheid en vroege zwangerschap. Wij
sluiten ons bij de ASRM aan: zorgverleners dienen vrouwen
én mannen te informeren, te helpen en te monitoren met
een geïndividualiseerde stoppen-met-rokeninterventie. De
behandeling van de rookverslaving is daarmee de eerste
behandeling van het fertiliteitstraject. Elk ziekenhuis dat fertiliteitszorg biedt, dient hiervoor een zorgpad te ontwikkelen
waarbij de huisarts een rol heeft, er geschoolde medewerkers zijn die het stoppen-met-rokengesprek doen en er duidelijke afspraken onderling en met patiënten zijn over de
follow-up.
Uit de enquête blijkt dat weliswaar het overgrote deel van de
gynaecologen een stopadvies geeft, maar ook een grote
meerderheid met een behandeling start nog voordat er een
serieuze kans is op een geslaagde stoppoging.
Onze conclusie is dat er in Nederland veel winst valt te
behalen in het fertiliteitstraject voor onze patiënten. Adequate stoppen-met-rokenbegeleiding zal de resultaten van
geslaagde behandelingen, doorgaande zwangerschappen
verbeteren en daarbij ook leiden tot minder vrouwen die in
de zwangerschap roken.
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Tabel 2. NTOG-enquête onder NVOG leden over roken en
fertiliteit
Als een paar in aanmerking komt voor een fertiliteitsonderzoek
en de vrouw en/of partner rookt, geef je dan een stopadvies?
Respons
Altijd, zowel aan de vrouw als partner, ongeacht
wie van hen rookt.
Altijd aan de vrouw die rookt, aan partner alleen
als de vrouw ook rookt.

%

n

89,3

217

1,7

4

Altijd aan de vrouw die rookt, niet aan partner.

0,4

1

Vaak, zowel aan de vrouw als partner, ongeacht
wie van hen rookt.

7,4

18

Vaak aan de vrouw die rookt, aan partner alleen
als de vrouw ook rookt.

0,00

0

Vaak aan de vrouw die rookt, niet aan partner.

0,4

1

Soms/niet, ongeacht wie van hen rookt.

0,4

N totaal

1
242

Heb je een training motiverende gespreksvoering gevolgd?
Ja

21,4

Nee

78,6 187

N totaal

51
238

Als de vrouw of partner gemotiveerd is om te stoppen met
roken, raad je dan professionele ondersteuning aan (rookstoppoli/huisarts/telefonische coach)?
Altijd

47,1

114

Vaak

36,8

89

Soms

14,9

36

Nooit

1,2

3

N totaal

242

Als de vrouw of partner een stoppoging gaat doen of als je een
van hen verwijst voor hulp, regel je dan follow up (telefonisch
of consult)?
Altijd

11,6

28

Vaak

21,1

51

Soms

28,9

70

Nooit

38,4

N totaal

93
242

Als een paar in aanmerking komt voor een fertiliteitsbehandeling en de vrouw en/of partner rookt (nog), start je dan de
behandeling?
Ja, ongeacht wie van beiden (nog) rookt

9,6

22

Ja, als de vrouw niet rookt, de partner wel maar
wel eerst 3 maanden serieuze stoppogingen heeft
gedaan

5,7

13

10,0

23

Ja, als de vrouw (nog) rookt, maar wel eerst 3
maanden serieuze stoppogingen heeft gedaan
Nee, zolang een van beiden nog rookt .
N totaal Totaal
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70,4 162

Ja, als de vrouw niet rookt, maar de partner (nog)
wel

4,4

10
230
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Samenvatting
Gynaecologen en fertiliteitsartsen zien regelmatig
paren met een zwangerschapswens van wie een of
beiden nog rookt. De NVOG heeft in 2017 het standpunt ingenomen dat een fertiliteitsbehandeling niet
eerder dan na drie maanden wordt gestart, nadat het
paar optimaal begeleid is bij stoppen met roken. Er is
inmiddels al jaren voldoende bewijs dat roken en meeroken een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid,
fertiliteitsbehandelingen en vroege zwangerschap. Uit
de enquête, gehouden onder Nederlandse klinieken die
fertiliteitszorg aanbieden, blijkt dat de begeleiding van
tabaksontmoediging nog lang niet optimaal is. Het
advies stoppen-met-roken wordt grotendeels gegeven,
maar er is geen adequate follow up en er worden geen
consequenties aan het blijven roken verbonden. Elk
ziekenhuis dat fertiliteitszorg biedt, dient een zorgpad
te ontwikkelen waarbij de huisarts een rol heeft, er
geschoolde medewerkers zijn die het stoppen-metrokengesprek doen en er duidelijke afspraken onderling en met patiënten zijn over de follow-up.
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Smoking, subfertility, assisted reproductive treatment,
fecundity, secondhand smoking
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Trefwoorden
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Summary
Gynaecologists and fertility doctors regularly see
couples with a pregnancy wish, of whom one or both
are still smoking. In 2017, the NVOG took the position
that fertility treatment should not be initiated until
after three months, after the couple was optimally
assisted in cessation of smoking. There has been sufficient evidence for years now that smoking and passive
smoking has a negative effect on fertility, assisted
reproductive treatments and early pregnancy. The
survey, conducted among Dutch clinics that offer fertility care, shows that counselling for smoking cessation
is by no means optimal. The advice to give up smoking
is largely given, but there is no adequate follow-up and
no consequences are attached to persistent smoking.
Every hospital that offers fertility care must develop a
care path where the general practitioner plays a role,
there are trained employees who do the smoking cessation counselling and clear agreements with patients
about the follow-up.
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19/6 stoppen met roken
Stoppen-met-rokenzorg voor zwangere
vrouwen en hun partners
drs. C. van der Houwen gynaecoloog, Tjongerschans Ziekenhuis, Heerenveen
dr. R.H.F. van Oppenraaij gynaecoloog, Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam*
drs. R.C. van de Graaf verslavingsarts, VNN Groningen*
* Auteurs van het addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’

Stoppen-met-rokenzorg voor (aanstaande) ouders vindt
plaats op de werkplek: in de spreekkamer door verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen, op de afdeling
door verpleegkundigen, bij de ouders thuis door kraamverzorgenden en op het consultatiebureau. Het betreft de
hele keten van geboorte- en jeugdgezondheidszorg,
samen met rookstopcoaches. Daarmee is deze zorg multidisciplinair en organisatie-overstijgend. Individueel
hebben hulpverleners expertise nodig die afgestemd is
op hun werkgebied. Onderling is goede samenwerking
zodat (aanstaande) ouders eenduidige informatie krijgen
en de hulp, follow-up en begeleiding bij (dreigende)
terugval goed verlopen. Elementen in deze zorg zijn:
• Ontwikkeling van zorgpaden conform de richtlijn voor
zowel zwangere vrouwen die roken als partners die
roken en voor degenen die recent zijn gestopt met
roken.
• E xpertise-ontwikkeling van zorgverleners: training in
motiverende gespreksvoering en verwijzen volgens de
richtlijn.
• Samenwerking van het VSV met jeugdgezondheidszorg
en stoppen-met-rokenzorg.

In 2016 is de richtlijn ‘Behandeling van tabaksverslaving en
stoppen met roken ondersteuning’ herzien.1 De zorg voor
zwangere vrouwen was hierin onderbelicht. Op initiatief van
de Taskforce Rookvrije Start en VWS is daarop het addendum ‘Behandeling van tabaksverslaving en stoppen met
roken ondersteuning bij zwangere vrouwen’ ontwikkeld in
2017.2 Dit addendum geeft praktische aanbevelingen voor
gynaecologen over
• Gedragsmatige ondersteuning en verwijzen
• Farmacotherapie waaronder nicotinevervangende middelen
Zie kader 1 voor het stroomschema ‘rokende zwangere vrouw’.

De V-MIS maakt gebruik van motiverende gespreksvoering,
een techniek om gedragsverandering te stimuleren. Als hulpverleners zijn wij gewend een stopadvies te geven en dit
medisch toe te lichten. Deze methode kan werken. Maar
regelmatig ervaren we weerstand. Een gemotiveerd stop
advies is echter geen motiverend gesprek. De crux is de
ander. ‘Mensen veranderen niet door wat ze anderen horen
zeggen, maar door wat ze zichzelf horen zeggen’, een geparafraseerd citaat van Blaise Pascal (1623-1662).5 Hoe de ander
te bewegen is een kunst die we kunnen leren, zie hiervoor
het interview met Sylvia Heddema. Het voordeel van deze
techniek is dat vrouwen zich niet veroordeeld voelen, dat het
gesprek over het roken de vertrouwensband niet beschadigt,
maar eerder versterkt.
Regelmatig is de motivatie om te stoppen wel aanwezig,
maar het vertrouwen dat het lukt, niet. Vragen naar eerdere
stoppogingen, naar wat goed ging en wat kan helpen om het
vertrouwen te versterken, kan openingen geven.

Gedragsmatige ondersteuning: V-MIS

Wanneer en naar wie verwijzen

In Nederland wordt door de eerstelijnsverloskundigen
gewerkt volgens een minimale-interventiestrategie: de V-MIS.
De kans op het stoppen met roken is hiermee substantieel
groter dan na reguliere zorg.3 Chamberlain heeft in een
recent Cochrane review aangetoond dat gedragsmatige intensieve begeleiding voor zwangere vrouwen nog effectiever is.4
Daarnaast helpen mogelijk financiële beloningen. Onderzoek
hiernaar vindt plaats in de regio Groningen en Rotterdam.

De richtlijn adviseert verwijzing voor intensieve gedragsmatige hulp in de volgende situaties:
• Eerdere stoppoging is mislukt (kortdurend gestopt of ernstige ontwenningsverschijnselen).
• In voorafgaande zwangerschap is gerookt.
• Partner blijft roken.
• Stoppen lukt met eigen interventie (V-MIS) niet of er is
terugval.

De richtlijn en het addendum
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De richtlijn adviseert het gebruik van de V-MIS voor de stoppen-met-rokeninterventie.
Als de kans redelijk is dat een stoppoging lukt, kunnen alle
stappen worden doorlopen.
De V-MIS bestaat uit zeven stappen:
1. Het vaststellen van het rookprofiel van de zwangere vrouw
en haar partner.
2. H
 et verhogen van de motivatie om te stoppen.
3. B
 espreken van problemen en barrières die samengaan
met het stoppen met roken.
4. Maken van een stopafspraak en vaststellen van een stopdatum.
5. Bespreken van mogelijke hulpmiddelen die helpen bij de
onthouding van het roken.
6. H
 ulp geven na de stopdatum.
7. Voorkomen van terugval na de bevalling.
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Stroomschema rokende zwangere vrouw a
Signalering, begeleiding en toeleiding naar diagnostiek en behandeling

• Partner
rookt niet/
heeft
stopwens
• Eerdere
stoppoging
succesvol
> 6mnd

• In eerdere
zwangerschap
gerookt
• Partner blijft
roken
• Eerdere
stoppoging
mislukt

Zwangere vrouw
die rookt

Stap 1 & 2
Uitvragen rookprofiel & motivatie
Verhogen motivatie
Stopadvies geven

Minimale interventie b

Intensieve interventie

Stap 2
Motivatie verhogen

Complicerende factoren
Psychosociale problematiek
Ernstige ontwenningsklachten
Andere verslavingen
Verwijzen
Huisarts/gynaecoloog
nee

Stap 3
Barrières bespreken

keuze zwangere vrouw

ja

JGZ c

Via
huisarts/gynaecoloog/POP-poli
Stap 4
Stopafspraak maken

Stap 5
Hulpmiddelen bespreken

Stap 6
Follow-up 1 week na stopdatum

Verwijzen
SMR-Coach/Rookstoppoli/POH

Verwijzen
Verslavingsarts

Behandeling
Altijd psychosociale interventie(s)
Optioneel: medicatie (NVM)
Terugvalpreventie

Behandeling
Multidiscplinaire aanpak
Altijd psychosociale interventies(s)
Optioneel: medicatie (NVM)
Terugvalpreventie

niet
gestopt

gestopt of niet gestopt

Overdracht
Verloskundige/gynaecoloog
Stap 7
Terugvalpreventie

a

b
c

Overdracht
Kraamzorg - kinderarts - JGZ

Stroomdiagram gaat uit van situatie waarbij de zwangerschap in eerste instantie wordt begeleid door de verloskundige. Indien begeleiding
zwangerschap plaatsheeft bij gynaecoloog of huisarts staan afwijkingen van het stroomdiagram beschreven in de addendumtekst.
Gebaseerd op V-MIS & STIMEDIC-basis.
De JGZ biedt ondersteunende prenatale zorg aan vrouwen met diverse psychosociale risicofactoren.

Kader 1. Stroomschema rokende zwangere vrouw

291

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, oktober 2019 www.ntog.nl

• Complicerende factoren als psychosociale problematiek en/
of andere verslavingen treden op.
De richtlijn adviseert elk VSV in kaart te brengen welke
mogelijkheden er voor verwijzing zijn. Veel huisartsenpraktijken bieden stoppen-met-rokenhulp. Via de site ikstopnu.nl
van het Trimbos Instituut vindt u geregistreerde rookstop
coaches, praktijkondersteuners en instellingen gespecialiseerde verslavingszorg in de eigen regio alsmede de mogelijkheden voor telefonische coaching en online-hulp.6
Als er complicerende factoren zijn, adviseert de richtlijn verwijzing naar verslavingszorg. Voorbeelden zijn psychiatrische
problematiek, geweld in het gezin, financiële problemen,
andere verslavingen, stoppen met roken lukt niet bij de
rookstopcoach etc. Als andere problemen op de voorgrond
staan is het moeilijk om de tabaksverslaving aan te pakken.
Een gespecialiseerde multidisciplinaire benadering is dan
aangewezen. Per VSV is er een strategie nodig voor deze
kwetsbare zwangere vrouwen. Dit kan een POP-poli zijn of
een project als ‘kansrijke start’. Verslavingszorg is bekend
met het organiseren van een multidisciplinaire aanpak
rondom een verslaving en is daardoor bij uitstek een
geschikte partner voor deze zorg. Als er praktische problemen zijn voor een verwijzing dan is consultering van een verslavingsarts een alternatief. Zie ook het interview met Robert
van de Graaf en Marieke Helmus.

Hoe verwijzen
De richtlijn adviseert een ‘warme overdracht’. Dat houdt in
dat de hulpverlener bij een verwijzing aan de patiënt vraagt
of het goed is dat de rookstopcoach contact met haar
opneemt. Uit een Engels onderzoek blijkt dat dit veel effectiever is dan zelf contact laten opnemen.7 Er waren vijf klinieken die werkten volgens het principe ask-advice-connect
en vijf volgens het principe ask-advice-refer. Bij de klinieken
die werkten volgens de connect-methode werden patiënten
gebeld en bij de andere klinieken kregen patiënten een verwijzing met de vraag zelf contact op te nemen. Ruim 17.000
rokers werden benaderd. Tussen de 35 tot 40% van de patiënten ging akkoord met een verwijzing. In de klinieken die
werkten volgens de connect-methode startten 14,7% patiënten een therapie tegenover 0,5% in de klinieken die werkten
volgens de refer-methode.
Naast de warme overdracht is ook een vlotte verwijzing in
de zwangerschap noodzakelijk. Dit vergt goede samenwerking tussen verwijzers met rookstopcoaches en praktijkondersteuners.

Farmacotherapie
Stap 5 van de V-MIS behelst het bespreken van eventuele
hulpmiddelen. Buiten de zwangerschap worden vaak middelen gebruikt als Varenicline (Champix), een partiële nicotinereceptoragonist, en Bupropion (Zyban), een antidepressivum.
De richtlijn raadt het gebruik van beide middelen tijdens de
zwangerschap af omdat er nog onvoldoende ervaring mee is.
Uit studies blijkt vooralsnog niet dat deze middelen in de
zwangerschap schadelijk zijn, maar er is ook geen sterk
bewijs dat deze middelen veilig zijn.8
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E-sigaret
De richtlijn raadt eveneens het gebruik van e-sigaretten af,
ook als substitutie voor gewone sigaretten. De e-sigaret bevat
nicotine, maar zou in theorie veiliger zijn, omdat er geen verbrandingsproducten bij vrijkomen. Inmiddels is al aangetoond dat er in de damp toxische stoffen vrijkomen zoals formaldehyde, zware metalen en carcinogene nitrosamines.
Dierexperimenteel onderzoek laat zien dat het nageslacht
vaker respiratoire en neurologische afwijkingen heeft.9

Nicotinevervangende middelen in de
zwangerschap
Wel mogelijk zijn nicotinevervangende middelen (NVM). De
richtlijn concludeert dat het aannemelijk is dat NVM effectief
en veilig zijn voor zwangere vrouwen wanneer ze als hulpmiddel worden ingezet in aanvulling op een gedragsmatige
interventie. De indicatie is als een gedragsmatige interventie
niet slaagt of als er is een bij voorbaat kleine kans op een
geslaagde interventie is. Alleen zorgverleners die ervaring
hebben met NVM kunnen de begeleiding doen. Intensieve
monitoring is nodig om de juiste dosering vast te stellen en
zo nodig bij te stellen. Voor het gebruik van NVM in de zwangerschap dient de zorgverlener toestemming te hebben van
een arts en als zodanig kunnen gynaecologen daarvoor
worden benaderd.
Hoewel gynaecologen de begeleiding met NVM niet doen,
zijn zij wel degenen die zich uitspreken over de veiligheid
ervan. In kader 2 vindt u verdere informatie.

Gynaecologen en nicotinevervangende middelen
Ook al bepalen gynaecologen de dosering van NVM niet, ze
hebben wel een rol in de ketenzorg.
Bij de overdracht naar de rookstopcoach of praktijkondersteuner is het belangrijk om te vragen of hij/zij ervaring heeft
met NVM en om samen verder af te stemmen. Er is een
praktijkkaart beschikbaar voor de zorgverleners met praktische informatie om de inzet van NVM te vergemakkelijken10
en er is een folder met informatie voor gebruikers.11
Huisartsen en apothekers raden pleisters soms af. In Lareb
stond tot voor kort dat er bij voorkeur geen pleisters worden
gebruikt in de zwangerschap. Deze tekst is inmiddels aangepast conform de richtlijn.

Follow-up
Een belangrijk punt voor zowel vrouwen die nog roken als
voor vrouwen die gestopt zijn vlak voor of tijdens de zwangerschap is de follow-up. De richtlijn adviseert een case
manager die het stopproces bewaakt. Informeren hoe het
gaat en complimenteren zijn vaste onderdelen bij elk consult
en zo nodig verwijzen als het stoppen niet lukt of bij een
terugval. Onderscheid moet worden gemaakt tussen een uitglijder en terugval. Bij een uitglijder heeft de persoon een of
meer sigaretten gerookt, maar is weer gestopt. In dat geval is
een verwijzing niet nodig.
Een ander vast onderdeel is een gesprek om terugval te
voorkomen na de bevalling. Dit gesprek kan bijvoorbeeld
rond 36 weken plaatsvinden. Ruim 40% van de vrouwen die
gestopt zijn met roken tijdens de zwangerschap, beginnen
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Schadelijke stoffen van tabak, de veiligheid en effectiviteit
van nicotinevervangende middelen (NVM)
Schadelijke stoffen tabaksrook
De belangrijkste schadelijke stoffen van tabaksrook zijn nicotine, koolmonoxide en verbrandingsproducten, waaronder de
poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK).14
Nicotine heeft een vaatvernauwend effect. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat nicotine de veroorzaker is van
groeivertraging, maar dit staat ter discussie. Rookloze tabak (e.g. pruimtabak, snuiftabak) heeft maar een beperkt effect
op het geboortegewicht.15 Uit dierexperimenteel onderzoek blijkt dat nicotine wel kan bijdragen aan aangeboren
afwijkingen aan de longen en tot gedragsafwijkingen kan leiden.
Koolmonoxide is waarschijnlijk wel een belangrijke oorzaak van groeiachterstand. Koolmonoxide vervangt de
zuurstofbinding aan de hemoglobine en leidt tot bemoeilijkte afgifte van zuurstof. Bij de foetus zijn deze effecten sterker
en langer aanhoudend dan bij de moeder. Het resultaat is een chronisch te kort aan zuurstof. De hypoxie lijkt ook een
belangrijke rol te spelen bij aangeboren afwijkingen als schisis.
Poly-aromatische koolwaterstoffen (PAK) komen vrij bij slechte verbranding van koolstofverbindingen en zijn aanwezig in
bijvoorbeeld uitlaatgassen, rook van diathermie en tabaksrook. Ze hebben direct schadelijke effecten op de foetus. Uit
dierexperimenteel onderzoek blijkt er een verhoogde kans op onder andere klompvoet, schisis en een negatief effect op
de fertiliteit. Zwangere vrouwen die zijn blootgesteld aan PAK hebben een verhoogd risico op IUGR en prematuriteit.

Veiligheid van nicotinevervangende middelen
Bij gebruik van NVM is in ieder geval het voordeel dat de foetus niet meer wordt blootgesteld aan koolmonoxide, PAK en
andere schadelijke stoffen. Daarmee is nog niet bewezen dat NVM te verkiezen zijn boven blijven doorroken. In theorie
kan de zwangere vrouw meer nicotine binnen krijgen als zij NVM gebruiken.
Een recent review laat zien dat dit in de praktijk niet het geval is: de nicotine- of cotininespiegels zijn bij deze vrouwen
significant lager.16
Verder kan de toedieningsvorm uitmaken. Tot voor kort was in Nederland het advies bij voorkeur alleen intermitterende
NVM (kauwgom, zuigtabletten) te gebruiken en werden pleisters afgeraden. Het voordeel van een pleister is echter een
stabielere spiegel nicotine waardoor er meer rust is voor de roker met minder pieken en dalen, vooral van belang bij
ernstiger intoxicaties. Inmiddels is het standpunt herzien: pleisters zijn nu ook mogelijk voor zwangere vrouwen. De
richtlijn baseert zich op een review van Coleman17 en de SNAP-trial.18 Deze laatste, dubbelblind gerandomiseerde, studie
(n=1050) laat zien dat na twee jaar follow-up er minder afwijkingen zoals gedragsproblemen of ontwikkelingsstoornissen
zijn gerapporteerd in de groep kinderen van de vrouwen die nicotinepleisters gebruikten tijdens de zwangerschap.
In de beschikbare studies zijn de pleisters in de nacht verwijderd. Niet bekend is of toepassing gedurende de nacht
effectiever dan wel schadelijker is. Veiligheidshalve is het advies de pleister ’s nachts te verwijderen. Het verwijderen van
de pleister voor de nacht leidt wel tot daling van de nicotinespiegel wat kan leiden tot craving in de ochtend na het
opstaan en dus kan leiden tot het roken van een sigaret.

Effectiviteit van NVM
In de review van Coleman is een significant en positief effect gevonden van NVM op het stoppen met roken tijdens de
zwangerschap vergeleken met een controlegroep. In de SNAP-trial slaagden ook meer vrouwen erin om te stoppen met
roken met NVM vergeleken met placebo. Dit effect hield echter niet langdurig stand en na de zwangerschap was het
verschil verdwenen. NVM zijn in de zwangerschap veel minder effectief dan buiten de zwangerschap. Waarschijnlijk komt
dit omdat de standaarddosering (bepaald op basis van het aantal dagelijks gerookte sigaretten) relatief te laag is voor een
zwangere die rookt. Verklaringen daarvoor zijn:
•V
 erhoogd metabolisme in de zwangerschap
•M
 inder gebruik dan nodig door onzekerheid hulpverlener of gebruiker
•O
 nvoldoende substitutie als de vrouw compensatoir rookt als zij probeert te minderen in de zwangerschap; ze rookt de
sigaret tot het eind op, inhaleert dieper om zo toch aan haar nicotine behoefte te voldoen.
Verdere onderzoeken naar effectieve doseringen en lange termijneffecten zijn nodig.

Kader 2. Schadelijkheid tabak, veiligheid en effectiviteit nicotinevervangende middelen.
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weer in de eerste weken na de bevalling.12 Hier ligt ook een
belangrijke taak voor de kraamzorg. De actuele rookstatus
moet daarom een structureel onderdeel zijn van de overdrachten tussen de verschillende echelons.

Stoppen-met-roken zorg in VSV’s
Nu er een richtlijn is, kunnen VSV’s gericht aan de slag met
stoppen-met-roken zorg. De implementatie van de richtlijn
komt voorzichtig opgang. In 2019 is er een online vragenlijst
afgenomen door het Trimbos Instituut en door 30 VSV’s ingevuld. De resultaten verwachten we begin december. Enkele
voorlopige conclusies zijn:
• Bijna alle VSV’s hebben een zorgpad voor vrouwen die
roken in de zwangerschap, maar er is meer aandacht nodig
voor terugval en de partner.
• De bekendheid van de richtlijn kan beter, bij 5 van de 30
VSV’s was er geen aandacht aan besteed, bij 3 VSV’s werd
al gewerkt conform de aanbevelingen. De overige VSV’s zijn
nog bezig met informatieverspreiding en verwerken van de
aanbevelingen op de werkplek.

Taskforce Rookvrije Start
Sinds enkele jaren maakt de Taskforce Rookvrije Start zich
sterk voor het verbeteren van stoppen-met-roken zorg.
Daartoe is een netwerk opgezet van inmiddels ruim 700
ambassadeurs, onder wie 35 gynaecologen.
Het implementeren van de richtlijn is een speerpunt. De
Taskforce biedt werkbezoeken aan om VSV’s hierbij te
helpen. Waar knelpunten zijn zoekt de Taskforce naar structurele oplossingen. Zo neemt de Taskforce deel aan het Nationaal Preventieakkoord en lobbyt voor maatregelen ter verbetering van de stoppen-met-roken zorg tijdens de zwangerschap. Een winstpunt is dat vanaf 2020 de stoppen-metroken zorg en NVM buiten het eigen risico vallen.
Het Trimbos Instituut gaat begin 2020 een telefonische hulplijn opzetten voor het begeleiden van zwangere vrouwen.
Rookstopcoaches kunnen aansluiten als zij voldoen aan criteria die door de Taskforce worden opgesteld.

Meld u aan
De Taskforce gaat trainingen ontwikkelen en de succesvolle e-learning helpen uitbouwen. Het belangrijkste werk
gebeurt immers in de spreekkamer, want daar motiveren
wij (aanstaande) ouders te stoppen met roken, het vol te
houden of de draad weer op te pakken bij een terugval.
Voelt u met ons de noodzaak om de zorg voor rokende
(aanstaande) ouders te verbeteren? Meld u aan als ambassadeur en meld uw VSV aan als Lokale Taskforce.13 We
werken met veel plezier en inzet met u samen aan een
rookvrije start voor ieder kind.
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Samenvatting
In Nederland is in 2017 de richtlijn ‘Behandeling van
tabaksverslaving en stoppen-met-rokenondersteuning bij
zwangere vrouwen’ verschenen.
De richtlijn beschrijft het proces van het bespreken van
stoppen met roken door de gynaecoloog zelf met een
minimale-interventiestrategie, wanneer en hoe te verwijzen, wanneer de mogelijkheid van nicotinevervangende
middelen te bieden en hoe een goede follow-up te organiseren.
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Om de richtlijn te implementeren is naast verbetering van
kennis van deze richtlijn scholing in motiverende gespreksvoering nodig voor zorgverleners. Voorts is er een goede
organisatie en samenwerking nodig tussen de verschillende
disciplines die bij de geboortezorg zijn betrokken.
De Taskforce Rookvrije Start, een initiatief van de verschillende betrokken beroepsgroepen, VWS en het Trimbos Instituut, ondersteunt de lokale samenwerking door het opzetten van een landelijk netwerk met ambassadeurs (nu 800),
best practices te delen, bij knelpunten oplossingen te
zoeken, materialen en scholingen te ontwikkelen.

To implement the guideline, in addition to improving knowledge of this guideline, training in motivational interviewing
is needed for healthcare providers. Furthermore, good organization and cooperation is needed between the various
disciplines involved in birth care.
Smoke-Free Start Task Force, an initiative of various professional groups, in cooperation with the Ministry of Health,
Welfare and Sport and the Trimbos Institute, supports local
cooperation by setting up a national network with ambassadors (now 800), sharing best practices, finding solutions at
bottlenecks, and developing materials and training courses.

Trefwoorden
roken, tabak, perinatale gezondheid, zwangerschap, meeroken, implementatie, stoppen met roken

Keywords
smoking, tobacco, perinatal health, pregnancy, second-hand
smoke, implementation, smoking cessation
Contact
Clasien van der Houwen, clasienvdhouwen@planet.nl
0513-685685

Summary
In 2017, the guideline “Treatment of tobacco addiction and
support for smoking cessation for pregnant women” was
published in the Netherlands. The guideline describes the
process of discussing smoking cessation by the gynecologist
with a minimal intervention strategy; when and how to
refer; when to offer the possibility of nicotine replacement
products and how to organize proper follow-up.

Verklaring belangenverstrengeling
De auteurs verklaren dat er geen sprake is van (financiële)
belangenverstrengeling. Clasien van der Houwen krijgt
financiële ondersteuning voor 8 uur per week van het
Trimbos Instituut.
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Overgenomen van de website van de NVOG; publicatiedatum januari 2017

Standpunt NVOG tabaksontmoediging
Naar een rookvrije samenleving
januari 2017
De NVOG zet zich in voor een rookvrije samenleving, in het bijzonder vanwege haar betrokkenheid bij de gevolgen van roken voor de vruchtbaarheid en het ongeboren kind en het leed dat uit
deze verslaving kan voortkomen voor de ouders zelf en hun kinderen.
De NVOG onderschrijft het KNMG-standpunt: “tabaksontmoediging, naar een rookvrije samenleving”. De NVOG
wil een forse accijnsverhoging op tabak en minder verkooppunten, een totaal verbod op zichtbare uitstalling van
tabak. De NVOG wil dat de invloed van de tabaksindustrie wordt verminderd.
De NVOG biedt ruimte in haar congressen, tijdschrift en nieuwsbrieven voor nieuwsberichten en onderzoeken
die kunnen bijdragen aan een rookvrije samenleving.
De NVOG pleit voor een actief stop-met-roken beleid in alle ziekenhuizen voor patiënten die een gynaecologische operatie krijgen.
De NVOG pleit voor gratis hulpverlening voor stoppen-met-roken zonder aanspraak op het eigen risico voor
iedereen en in het bijzonder voor paren met zwangerschapswens en (aanstaande) ouders met een tabaksverslaving.
De NVOG pleit voor meer onderzoek naar effectieve “stoppen met roken” interventies voor zwangere vrouwen en
hun partners.
De NVOG vindt het belangrijk dat klinisch verloskundigen en gynaecologen een rolmodel voor hun patiënten
zijn. Zij roken niet op de werkplek en zij ruiken niet naar rook.
De NVOG pleit voor het volledig rookvrij maken van alle ziekenhuizen in Nederland.
De NVOG zet zich in voor het aanstellen van ambassadeurs die deze boodschappen actief uitdragen. In elk geval
één klinisch verloskundige en één gynaecoloog per VSV.
De NVOG moedigt klinisch verloskundigen en gynaecologen aan hun invloed aan te wenden op tabaksontmoediging, zowel binnen als buiten de werksfeer.
De NVOG zet zich in voor een zorgpad voor mensen met zwangerschapswens en een rookverslaving.
• Zij krijgen een intake of vervolggesprek bij een hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering.
• Er is een directe overdracht naar een stoppen-met-roken coach of anderszins. Na toestemming, neemt deze
coach zelf contact op met de patiënt.
• Een eventuele fertiliteitsbehandeling wordt niet eerder dan na drie maanden gestart, om de patiënt optimaal
te begeleiden tot stoppen met roken of met serieuze stoppogingen.
De NVOG zet zich in voor een zorgpad dat binnen het VSV functioneert voor zwangere vrouwen en partners
die roken.
• Er is een intake of vervolggesprek bij een hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering.
• Er is een directe overdracht naar een stoppen-met-roken coach of anderszins. Na toestemming, neemt deze
coach zelf contact op met de zwangere.
• Er is adequate dossiervoering en een adequate overdracht tussen eerste lijn en kraamzorg en JGZ over het
roken.
• Indien de zwangere vrouw gestopt is met roken, krijgt zij bij 32-36 weken opnieuw een gesprek met een
hulpverlener die getraind is in motiverende gespreksvoering, om het risico op terugval na de bevalling te
bespreken en zo mogelijk te voorkomen.
Actiecomité naar een rookvrije samenleving NVOG
Clasien van der Houwen, Irene van Zuijdgeest, Jan Jaap Erwich, Grada van den Dool, Robbert van Oppenraaij, Luc van Lonkhuijzen
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Interview met Robert van de Graaf en Marieke Helmus

"Wij zijn gewend om mensen te helpen met complexe
problematiek: dat is onze natuur, we doen niks anders"
drs. Clasien van der Houwen

Robert van de Graaf, werkt als verslavingsarts bij Verslavingszorg Noord Nederland. Hij is bestuurslid van Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland en lid van
de Taskforce Rookvrije Start. Hij is het boegbeeld van de
rookvrije zorg, is initiator van rookvrij Ureterp en rookvrij Groningen. Hij heeft aan diverse richtlijnen over
tabaksverslaving meegewerkt waaronder het addendum
en het praktijkadvies over nicotine vervangende middelen. Hij heeft deelgenomen aan de preventietafels van het
preventieakkoord en is initiator van ‘Artsen slaan alarm’.
Marieke Helmus, eveneens verslavingsarts, werkt bij
Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.
Zij was tot 2019 projectleider Rookvrije zorg bij Jellinek.
Nu is ze strategisch adviseur Rookvrij! Bij Pharos.
Hier zet ze zich in om de stoppen-met-rokenzorg en preventie inclusief te maken. Dat wil zeggen: rekening
houdend met de behoeften, mogelijkheden en sociaaleconomische context van lager opgeleiden en migranten.

Rookvrije generatie
Het uiteindelijke doel van Robert van de Graaf en Marieke
Helmus is gelijk: een rookvrije generatie. Ervoor zorgen dat
kinderen niet meer verslaafd raken aan tabak. Van de Graaf
doet dat door zich te richten op het rookvrij maken van
omgevingen en in het bijzonder de zorg. Helmus richt zich
daarnaast op de groep die het moeilijkst te bereiken is en
juist het grootste aandeel vormt: rokers met een lage opleiding, met een kwetsbare achtergrond en laaggeletterden.

Door ons raakten kinderen in de jeugdzorg
verslaafd
Voor Robert van de Graaf begon het toen hij in de
verslavingszorg kwam werken in een doorrookte jeugdzorgkliniek, zoals hij die noemt. "Ik zag daar kinderen verslaafd
raken aan roken door ons, wij leerden hoe ze moesten
roken, wij gaven ze geld om sigaretten te kopen in de interne
winkel, terwijl er een verbod was in de supermarkt, want zij

Marieke Helmus en Robert van de Graaf
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waren nog minderjarig, het was absurd". In 2013 maakt hij
deze jeugdzorgkliniek rookvrij tegen alle weerstanden in.
Op de vraag wat hij zijn mooiste hoogtepunt vindt, komt zijn
antwoord snel: "Binnen vijf jaar zijn alle ziekenhuizen en
JGZ-instellingen met dit thema bezig. Ik vind het bijzonder
dat ik hierin een centrale rol heb. Ik ben blij met de rookvrije gemeenten en supermarkt (de Lidl), maar de zorg gaat
me nog meer aan het hart. Wij hebben als zorgverleners
zoveel impact, wij kunnen echt het verschil maken".
Inmiddels vraagt hij zich af of niet allemaal te snel gaat.
En hier komt de verslavingsarts in beeld. Hij maakt zich
zorgen over de rokers. "Niet iedereen kan in hetzelfde tempo
veranderen. Rokers voelen de beweging als een persoonlijke
aanval, terwijl het rookvrij maken bedoeld is om te voorkomen dat kinderen gaan roken en mensen van de sigaret af te
helpen". Hij adviseert niet-rokers om in gesprek te gaan met
collega’s die roken, zonder oordeel, gewoon geïnteresseerd.
Veel rokers zijn ook voor een rookvrij generatie.

Waarom is roken zo verslavend?
Robert legt uit dat roken niet direct als een verslaving wordt
gezien en daardoor juist zo fnuikend is. "Het verschil met
alcohol en drugs is dat daarbij de ontregeling meteen zichtbaar en voelbaar is. De sociale omgeving gaat ingrijpen als je
dat al niet zelf doet. Roken sloopt ook je lijf, niet meteen,
maar als een sluipmoordenaar. Je veroorzaakt geen overlast,
je kan blijven functioneren. En sterker nog als je probeert te
stoppen en je bent chagrijnig, kan de omgeving je aansporen
om alsjeblieft maar weer te gaan roken."
Roken is als middel zo verslavend, omdat de tijd tussen
inname en het moment van genot zo kort is. Bij roken duurt
het gemiddeld zeven seconden voordat nicotine de hersenen
bereikt. Dit is sneller dan bij cocaïne snuiven. De tabaks
industrie heeft ammoniak toegevoegd om het verslavend
effect nog eens te versterken. "Daarbij is nicotine een heel
vernuftig stofje", aldus Robert, "er is voor iedereen wel wat
in te vinden zoals ontspanning, betere concentratie en
minder zin in eten." En tot slot is de psychische en sociale
verslaving sterk. "Veel mensen verbinden bijzondere herinneringen aan het roken. Kom je weer in zo'n situatie terecht,
dan komt de sigaret zomaar als een pop-up naar boven.
Stoppen kun je zien als rouwverwerking, de sigaret is verbonden met vele gewoonten en rituelen."

Wat biedt verslavingszorg?
Als het om verslavingen gaat is de verslavingszorg de laatste
in de keten. "Helaas is er voor roken als zelfstandige verslaving nog geen vergoeding", geeft Robert aan, "daar werken
we aan, maar je kunt altijd een verslavingsarts consulteren.
Wij zijn gewend om mensen te helpen met complexe problematiek. Dat is onze natuur, we doen niks anders, we werken
multidisciplinair, we zoeken naar wat werkt, we laten niet
los, we blijven motiveren, weer proberen, met vallen en
opstaan, we kijken naar de omgeving en leveren maatwerk."
Dat is ook het werk van Marieke Helmus. Zij geeft het voorbeeld van hoe zij betrokken was bij een patiënt die via een
POP-poli werd begeleid. Zij hielp haar vanuit de Jellinekkli-
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niek. "Stoppen met roken is niet alleen belangrijk voor het
kind, maar ook voor de moeder zelf. Juist in een moeilijke
situatie. Aangetoond is dat mensen die stoppen met roken
gemiddeld minder angstig en minder somber zijn. Het zorgt
voor meer mentale stabiliteit. Maar in de eerste maanden
kan er wel een verergering van klachten zijn en iemand daar
doorheen helpen is essentieel.
Het is zo belangrijk dat je als team goed samenwerkt en met
zijn allen zo’n vrouw blijft motiveren en haar vertrouwen
blijft geven".

Stoppen met roken is een proces
Marieke richt zich in het bijzonder tot mensen met een lage
sociaaleconomische status. Ze is een volhouder en daarmee
succesvol coach geworden ook in uitzichtloze situaties.
Wat is daarbij belangrijk? "Aansluiting zoeken is de eerste
stap. Helpen om de weg vrij te maken. Uitleggen hoe een
verslaving werkt. Vertrouwen geven dat stoppen kan. En volhouden, want stoppen met roken is een proces. Gemiddeld
heeft een roker twee tot zes stoppogingen nodig. Ik vergelijk
het wel eens met diabetes. Als iemand niet goed is ingesteld,
zeg je ook niet het lukt niet, maar dan blijf je zoeken."
Ze licht de stappen verder toe. "Veel cliënten leven in een
stressvolle situatie, ze zijn aan het overleven. Dan kun je niet
verwachten dat iemand ruimte heeft voor een gedragsverandering. De weg vrijmaken kan beteken dat hulp nodig is om
de schuldenproblematiek te verlichten of dat je via het
sociaal wijkteam steun kan bieden bij huiselijke problemen.
Parallel daaraan motiveer je iemand om te stoppen met
roken. Daarbij kan horen dat je de familie mobiliseert om
haar te steunen. Veel rokers zijn het vertrouwen dat ze
kunnen stoppen kwijt. En dat vertrouwen geef ik hun weer.
Succes is iets wat zichzelf versterkt. Ik ga hen met meer
overtuiging tegemoet."

Lage gezondheidsvaardigheden en
laaggeletterdheid
"Bij lageropgeleiden met problemen merk ik dat ik heel concreet moet zijn", vertelt ze. "Is geld een probleem dan helpt
het om samen te kijken wat een week niet roken oplevert en
wat je daarvan kan kopen voor je kind.’ Bij lageropgeleiden
werkt de terugvraagmethode ook goed.
Marieke introduceert deze als volgt: "Ik ben benieuwd of ik
het goed heb uitgelegd. Kunt u mij vertellen wat ik net heb
gezegd?" De beeldverhalen van Pharos heeft ze zelf nog niet
gebruikt, want ze zijn pas net uitgegeven, maar ze gaat er
zeker meewerken.
Op de vraag wat zij haar mooiste hoogtepunt vindt, antwoordt ze: "Alle kleine successen samen en de ontwikkeling
van mijn vaardigheid die maakt dat ik concreet help om vicieuze cirkels te doorbreken en zo bijdraag aan de gezondheid
voor de kwetsbare groepen".

19/6 stoppen met roken
Een afwijkend uitstrijkje? Besteed aandacht
aan het roken
dr. L. van Lonkhuijzen gynaecoloog oncoloog, Amsterdam UMC
drs. M. Mansour huisarts-in-opleiding, onderzoeker, Amsterdam UMC
drs. J.N. Vermeulen arts-onderzoeker psychiatrie, Amsterdam UMC

Een vrouw presenteert zich op onze polikliniek met
afwijkende cytologie en hoog risico HPV. Zij vraagt zich
af of haar rookgedrag invloed heeft op de bij haar gevonden afwijking. In deze klinische les gaan wij nader in op
deze vraag en de mogelijkheden om stoppen met roken
te bespreken bij CIN en cervixcarcinoom.

Casus
Een 30-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek
gynaecologische oncologie van het Amsterdam UMC. Zij was
para 0 en gezond. Ze vertelde ons dat ze drie jaar geleden
een conisatie had ondergaan in haar land van herkomst. De
bijbehorende diagnose was haar niet bekend. Sindsdien
werd ze regelmatig gecontroleerd. Bij de laatste uitstrijk was
er een Pap3A, positief voor hoog risico HPV.
Ze was recent voor haar werk in Nederland komen wonen.
Dit was de reden dat zij naar ons werd verwezen. Bij colposcopie zagen wij een klein azijnzuurwit gebied waarvan we
een tweetal biopten namen. De patholoog vond het beeld
passen bij een ernstige dysplasie (CIN 3) waarbij een invasief
cervixcarcinoom niet kon worden uitgesloten.
We vragen standaard bij vrouwen die bij ons op de poli
kliniek komen naar intoxicaties. Mevrouw vertelde ons dat
ze zo’n 15 jaar ten minste 10 sigaretten per dag rookte. Ze
was op haar veertiende gestart met roken toen al haar vriendinnen daar ook mee begonnen. Ze vroeg ons of haar rookgedrag invloed heeft op de bij haar gevonden afwijking.

Roken en de kans op Cervicale Intra-epitheliale
Neoplasie
In Nederland raakt 80% van de vrouwen op een moment in
hun leven besmet met een hoogrisico-HPV-virus (hrHPV). Het
grootste deel van deze infecties wordt door het lichaam
geklaard. Echter, bij een klein deel van de vrouwen persisteert de infectie en kan leiden tot cervicale intra-epitheliale
neoplasie (CIN). Indien onbehandeld, ontwikkelt zich daar
weer een klein deel van tot een cervixcarcinoom.
Vrouwen die roken, krijgen door de inhalatie van verbrandingsproducten van tabak een scala aan toxische stoffen
binnen naast nicotine. Een deel van deze stoffen is kankerverwekkend. Verder is bekend dat roken de afweer tegen
infecties remt.1 Dit lijkt ook een rol te spelen bij hrHPV. Een
deel van de vrouwen met een hrHPV-infectie maakt antili-

chamen aan tegen het betreffende HPV, wat hen kan
beschermen tegen een doorgaande infectie. Eldridge et al.
toonden aan dat vrouwen die roken minder antilichamen
aanmaken vergeleken met vrouwen die niet roken.2
Dit resultaat is dosisafhankelijk.
Epidemiologische studies bevestigen de associatie tussen
roken en een grotere kans op de aanwezigheid van hrHPV en
CIN. Er zijn nog geen meta-analyses over dit onderwerp. Er is
wel een grote transversale studie (>16.000 vrouwen) en een
prospectieve cohortstudie, beide uit China.3,4
Beide studies laten een associatie zien tussen roken en
hrHPV (OR 1,45, 95% CI 1,10-1,91) en tussen roken en CIN2+
(OR 1,89, 95% CI 1,01-3,44).3 In de prospectieve studie zijn
ruim 1.500 vrouwen met een hrHPV zonder CIN twaalf jaar
vervolgd. Rokers die meer dan twintig sigaretten per dag
rookten, hadden een veel grotere kans op het ontwikkelen
van CIN3+, met een hazard ratio van 2,31 (95%CI 1.12-4.16).4

Roken en het risico op plaveiselcelcarcinoom van
de cervix
Het is bekend dat roken een risicofactor is voor de ontwikkeling van CIN naar een cervixcarcinoom.5 Een Japanse metaanalyse van vijf studies toont een sterke associatie tussen
roken en cervixcarcinoom aan.6 Vrouwen die ooit hadden
gerookt, hebben een tweemaal zo hoog risico op cervixcarcinoom als vrouwen die nooit hadden gerookt (RR 2,03, 95%CI
1,49-2,57). Vier van deze studies vinden ook een dosis-respons-relatie: meer sigaretten hangt samen met een hoger
risico. Een gecombineerde analyse van 23 epidemiologisch
studies met in totaal 13.541 vrouwen met cervixcarcinoom
laat hetzelfde zien: rokers hebben een verhoogd risico (RR
1,60, 95%CI 1,48-1,73).7
Bovenstaande bevindingen worden verder bevestigd in een
grote Europese prospectieve cohortstudie met daarin veel
Nederlandse vrouwen. Rokers blijken een hoger risico te
hebben op CIN3 en cervixcarcinoom. Ook vinden de onderzoekers dat dit risico weer afneemt na stoppen met roken.
Maar pas twintig jaar nadat vrouwen met roken zijn gestopt,
is dit risico weer genormaliseerd.8

Meeroken en het risico op Cervicale Intra-epitheliale Neoplasie en cervixcarcinoom
Ook tweedehands rook is geassocieerd met een hoger risico

299

Nederlands Tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie vol. 132, oktober 2019 www.ntog.nl

op cervixcarcinoom. In delen van China roken veel mannen
en weinig vrouwen. In de eerdergenoemde transversale
studie blijkt 73% van de vrouwen te zijn blootgesteld aan
tabaksrook uit de omgeving tegenover 1,9% die zelf rookte of
gerookt had. In deze studie was er een licht verhoogd risico
op hrHPV (OR 1,1, 95%CI 1,00-1,24) voor de vrouwen die
hadden meegerookt, maar er was geen statisch significant
verschil voor CIN. In een meta-analyse werd wel een duidelijk verband gezien tussen tweedehandsrook en cervixcarcinoom.9 In totaal werden veertien studies geïncludeerd met
meer dan 380.000 vrouwen. De samengestelde OR voor
tweedehands rook en cervixcarcinoom was 1,70 (95% CI:
1,40–2,07).

Stoppen met roken bespreken bij afwijkende
cytologie en CIN
Onze patiënt vroeg zelf of haar rookgedrag een verband
heeft met de afwijkende uitslag. Meestal vragen vrouwen die
roken hier niet naar of kennen het verband niet. Hoe staan
zij er tegenover als de arts of gynaecoloog dit zelf naar voren
brengt?
Recent is in Nederland een kwalitatieve studie verricht over
het bespreken van stoppen met roken bij het uitstrijkje. In
totaal zijn vijftien vrouwen die een uitstrijkje kregen en
rookten geïnterviewd.
Hen is gevraagd wat ze ervan zouden vinden als hun bezoek
aan de huisarts voor een uitstrijkje gecombineerd wordt met
een stoppen-met-rokenadvies. Als belangrijke factoren om
een stopadvies te accepteren, zien zij:
• Uitleg over de relatie tussen roken en (baarmoederhals)
kanker.
• Een open en niet veroordelende houding.
• Een persoonlijk advies.
Een deel van de vrouwen stond positief tegenover het
aanbod. Zij gaven aan dat zij geïnformeerd willen worden
over de gezondheidsrisico’s en zagen dit als de taak van de
zorgverlener, mede omdat het lastig is het onderwerp zelf ter
sprake te brengen.
Vrouwen die hierover twijfels hadden, gaven aan dat het
advies confronterend kan zijn of schaamte kan oproepen,
omdat het onverwacht is en het uitstrijkje een stressvol
moment kan zijn. Opvallend was dat het merendeel van de
vrouwen zich niet bewust was van het risico dat hun rook
gedrag geeft op persisterende hrHPV infecties, afwijkende
uitstrijkjes en cervixcarcinoom. Op dit moment loopt een
vervolgonderzoek in Nederlandse huisartsenpraktijken om te
onderzoeken of vrouwen daadwerkelijk een stoppoging
ondernemen na een dergelijk advies en of dit advies nadelige invloed heeft op deelname aan het bevolkingsonderzoek.10
Er zijn verschillende studies over het bespreken van stoppenmet-roken bij afname van het uitstrijkje. We hebben echter
geen studies gevonden over het bespreken hiervan bij afwijkende cytologie en/of CIN.

Stoppen-met-roken bespreken bij mensen die de
diagnose cervixkanker krijgen
Stoppen-met-roken is belangrijk voor mensen die met een
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maligniteit worden gediagnosticeerd. Het vermindert de kans
op complicaties tijdens de behandeling, het verkleint de kans
op recidief en het verbetert de kwaliteit van leven. Dit
gegeven wordt ook erkend in de SONCOS-norm waarin de
voorwaarden voor goede oncologische zorg zijn vastgelegd.11
Het actief ontmoedigen van roken is een algemene voorwaarde waaraan een oncologisch centrum moet voldoen.
Deze voorwaarde is echter vrij algemeen geformuleerd en
het is onduidelijk in hoeverre de ziekenhuizen die onder de
norm vallen hieraan voldoen.
De diagnose kanker biedt een mogelijkheid voor dokters en
verpleegkundigen om patiënten te helpen stoppen met
roken. In een grote Amerikaanse studie bleek dat het een op
de drie rokende kankerpatiënten lukte om te stoppen, terwijl
dat bij rokende mensen zonder kankerdiagnose maar een op
de vijf was.12

Hoe kunt u stoppen-met-roken bespreken?
Er zijn verschillende manieren om stoppen-met-roken te
bespreken. U kunt voor een kort stopadvies kiezen. Dit
bestaat uit:
Vraag: Rookt u en zo ja hoeveel?
Vertel: Met goede begeleiding en de juiste medicatie kunt u
stoppen.
Vervolg of verwijs: Ik verwijs u naar uw eigen huisarts om
hierover een afspraak te maken.
Als het echt moet kan dit advies binnen een minuut worden
afgerond. Een dergelijk kort stopadvies is al aantoonbaar
effectief.13,14
Als er een verband is tussen de aandoening waarvoor we
een patiënt behandelen en roken, dan is een uitgebreider
gesprek noodzakelijk. Bij afwijkende cytologie is het onze
taak informatie te geven over risicofactoren en in het bijzonder over beïnvloedbare risicofactoren als roken en meeroken. Zoals de vrouwen uit het kwalitatieve onderzoek aangeven, is het belangrijk om dit uit te leggen. Dit komt overeen
met de bevindingen van Breunis in dit tijdschrift, een kwalitatief onderzoek onder zwangere vrouwen die roken of
hebben gerookt. Zij adviseert om ook uit te leggen dat roken
niet per se de oorzaak is, maar wel een risicofactor.
U kunt voor het gesprek de stappen van de minimale interventie strategie toepassen zoals die beschreven zijn in het
artikel van Van der Houwen. Deze strategie is bij zwangere
vrouwen effectiever dan een regulier stopadvies.15
U kunt het gesprek bijvoorbeeld beginnen met de vraag:
'Weet u/je dat er een verband is tussen een afwijkend uitstrijkje en roken?' Voor veel vrouwen is dit voor het eerst dat
zij persoonlijk worden geconfronteerd met een lichamelijke
afwijking die het gevolg kan zijn van roken. Regelmatig biedt
dit een opening.
In geval van cervixkanker is uitleg over de positieve effecten
van stoppen zoals een kleinere kans op complicaties bij de
behandeling, een kleinere kans op een recidief en verbetering van de kwaliteit van leven opportuun.
Nogal eens wordt gedacht dat stress in deze situatie het
stoppen met roken belemmert en het niet het juiste moment
is. Zoals eerder aangegeven is de kans dat stoppen lukt in
deze situatie juist groter. Daarbij komt dat stoppen met
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roken op den duur geassocieerd is met minder stress, angst
en somberheid en een leidt tot een betere kwaliteit van
leven.16

Hoe liep het af met onze patiënt?
Bij onze patiënt werd na de biopten, waarop de verdenking
cervixcarcinoom werd geuit, een lisexcisie verricht. Gelukkig
bleek hierin geen invasieve groei maar wel een CIN3 tot aan
de snijranden. Ze was inmiddels overgegaan van sigaretten
op een e-sigaret. Bij de laatste controle bleek ze helemaal te
zijn gestopt met roken van sigaretten en e-sigaretten. Zij
voelde zich hiermee duidelijk beter.
Patiënt staat binnenkort gepland voor een re-lisexcisie. We
blijven haar vervolgen en we blijven haar bij ieder bezoek
complimenteren en motiveren om niet terug te vallen in haar
verslaving.

107(6): 1066-73.
14. Roberts NJ, Kerr SM, Smith SM. Behavioral interventions associated
with smoking cessation in the treatment of tobacco use. Health
Serv Insights. 2013; 6: 79-85.
15. De Vries H, Bakker M, Mullen PD & van Breukelen G. The effects of
smoking cessation counselling by midwives on Dutch pregnant
women and their partners. Patient Education & Counseling. 2006;
63: 177-187.
16. Taylor G, McNeill A, Girling A, Farley A, Lindson-Hawley N, Aveyard
P. Change in mental health after smoking cessation: systematic
review and meta-analysis. BMJ. 2014; 348: g1151.

Samenvatting
We presenteren een casus van een vrouw die rookt, met
een cervixafwijking verdacht voor cervixcarcinoom. Roken
geeft een ongeveer twee keer zo grote kans op CIN en cervixcarcinoom. Na stoppen met roken vermindert deze
kans weer. Daarom moeten we vrouwen met afwijkende
cervixcytologie stoppen-met-roken zorg aanbieden.
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Summary
We present a case of a woman who smoked cigarettes and
who had a cervical lesion suspected to be a cervical carcinoma. Smoking increases the risk of Cervical Intraepethelial Neoplasia and cervical cancer twofold. Offering
smoking cessation support should be offered to all
smokers who present themselves.
Keywords
Smear, Cervical cancer, CIN, Smoking cessation
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19/6 stoppen met roken
Interview met Luc van Lonkhuijzen

Stap over de drempel en kom in actie
drs. Clasien van der Houwen

Luc van Lonkhuijzen, gynaecoloog oncoloog in het
Amsterdam UMC, is voor gynaecologen het voorbeeld
van een arts die zich succesvol inzet voor stoppen met
roken buiten de spreekkamer. Hij is gestart in zijn eigen
omgeving, Abcoude. Hij kreeg daarvoor in 2017 de Rookvrije Generatie Award. In 2018 werkte hij mee aan de film
‘Artsen slaan alarm: Verklein de kans’. Hij zat bij Pauw
aan tafel vanwege de actie 150 Artsen slaan alarm: ‘Verkooppunten omlaag en sigaretten duurder’.

Luc van Lonkhuijzen
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Hier is mijn kaartje
‘Ik zie dat je rookt. Wellicht heb je ooit een dokter nodig in
de toekomst. Dus als je ooit wilt stoppen of kanker krijgt,
dan kun je me bellen, hier is mijn kaartje’, dit zijn de
woorden van Luc van Lonkhuijzen. Hij is één van de artsen
die in een witte jas het gesprek aangaat met rokers op het
plein van het Centraal Station. Het is een campagnefilm die
in 2018 viraal ging en miljoenen mensen bereikte.
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De sportclubs

Rokers

Hoe is Luc zover gekomen? Nog niet eens zolang geleden,
een jaar of drie of vier, was hij bij een bijeenkomst met
Wanda de Kanter over de omgeving rookvrij maken. ‘Een
paar dagen later’, zo vertelt hij, ‘stond ik op het sportveld
waar mensen stonden te roken en daar heb ik wat van
gezegd. Vervolgens heb ik bij de ledenvergadering voorgesteld om de hockeyclub rookvrij te maken. Dat gaf wat
gesteggel met voor-en tegenstanders. Toen heb ik maar een
brief geschreven en die meteen ook aan de voetbalclub
gestuurd. Dan blijkt dat veel mensen dit een goed idee
vinden en zo zijn de clubs rookvrij geworden. Het ging eigenlijk verbazingwekkend makkelijk.’

Zijn persoonlijke motivatie is dat hij veel ellende van roken
op zijn werk ziet. In de spreekkamer is het erg moeilijk om
patiënten van de sigaretten af te krijgen. ‘De beste strategie
is zorgen dat jongeren niet beginnen met roken. Het werken
voor een rookvrije samenleving draagt daaraan bij’. Hij
erkent dat het heel vervelend is voor rokers als je hun vraagt
om niet meer te roken op de plek waar dat vroeger wel
mocht.
Hij geeft dan ook als tip de boodschap altijd positief te
brengen. ‘Een rookvrije generatie richt zich op het bevorderen van de gezondheid van onze kinderen. Dat is het uitgangspunt. En niet het stigmatiseren van rokers. Ik spreek
dus ook nooit over een rookverbod of over handhaving.’

Van het ene rookvrije plek naar de andere
Zo klinkt het verhaal dat Luc vertelt, het gaat allemaal ogenschijnlijk makkelijk, van het één in het ander. Maar ondertussen is hij vriendelijk volhardend en doortastend. ‘Toen
bedacht ik als dit zo lukt, kunnen we wel meer bereiken. Ik
ben in gesprek gegaan met de basisschooldirecteur en de
gemeente. Niet alleen de schoolpleinen zijn rookvrij geworden, maar ook het gebied er omheen. En er zijn borden van
de rookvrije generatie in de speeltuinen gekomen’. Dan ziet
hij dat de supermarkten in het zicht sigaretten verkopen. Hij
vraagt vriendelijk of dat anders kan. De ene supermarkt had
inmiddels een automaat en zo waren de sigaretten uit het
zicht. Hij motiveerde de andere supermarkt. ‘We zijn al
zover in dit dorp, willen jullie ook de sigaretten uit het zicht
halen?’ Dat wilden ze eerst niet. Toen heeft hij een journalist
op het hoofdkantoor afgestuurd. Ze gaven vervolgens aan dat
ze het wel wilden overwegen. Hij ging daarop weer naar de
supermarkt. ‘Ik hoor dat jullie overwegen om de sigaretten
uit het zicht te zetten?’ En zo volgde weer een succes.

De zwijgende meerderheid
Verder geeft hij als tip te vertrouwen op het publiek. ‘Uit alle
enquêtes die ik tot nu toe heb gezien, blijkt dat ongeveer
80% van de mensen voor een samenleving is waarin kinderen niet in aanraking komen met rook of mensen zien roken.
Ook de helft van de rokers is hiervoor. De kunst is dus de
zwijgende meerderheid te mobiliseren.’

Kom in actie
Aan het eind van het interview nodigt hij ons allen uit om
net als hij over de drempel te stappen en in actie te komen.

Voor tips om een omgeving rookvrij te maken
https://rookvrijegeneratie.nl
Film op YouTube van Artsen slaan alarm:
'Verklein de kans'
https://tinyurl.com/y33sz3nn

De argumenten zijn spijkerhard
Luc legt zijn strategie uit. ‘Voor mij werkt het om de ene
rookvrij plek als voorbeeld te gebruiken voor de volgende.
Het werkt als een vliegwiel. Je creëert positieve voorbeelden
die andere weer inspireren. Ik ben daarbij begonnen in mijn
eigen invloedsfeer. Ik merk dat de witte jas helpt. Als het
over gezondheid gaat heb je als dokter toch aanzien en zijn
mensen eerder bereid te luisteren. En de argumenten zijn
spijkerhard’.
Hij gaat door met de gemeente Amsterdam en zijn eigen ziekenhuis. Daarbij heeft hij vanaf het begin contact met de
Hartstichting om ervaringen uit te wisselen. En zo belandt hij
via de Alliantie Nederland Rookvrij, een initiatief van de
Hartstichting, KWF en het Longfonds, bij de campagnefilm.

De politiek
Voor Luc houdt het daarbij niet op. Hij richt zich nu ook op
de politiek. ‘Als je werkelijk impact wil hebben, moet je politiek actief worden. Uiteindelijk heeft de overheid de belangrijkste sleutel in handen’. Hij doelt op het preventieakkoord
en de maatregelen. Uit onderzoek is bekend dat het fors verhogen van accijnzen, het reduceren van het aantal verkooppunten, vergaande maatregelen om rookvrije gebieden uit te
breiden, buitengewoon effectief zijn.
#ARTICLEEND
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Intraoperatieve complicatie of calamiteit?

Een ballon betekent niet altijd feest
dr. N.B. Burger aios gynaecologie, Amsterdam UMC, locatie VUmc
drs. I. Melgers gynaecoloog, Amsterdam UMC, locatie VUmc

Tot 2018 werd in ons centrum standaard een diagnostische laparoscopie met chromopertubatie uitgevoerd bij
patiënten na drie cycli intra-uteriene inseminatie (IUI).
Wij vermelden een casus van een uterusperforatie door
het per abuis vullen van de intra-uteriene ballon met
methyleenblauw. De vraag is tevens, spreken wij hier van
een complicatie of een calamiteit?

IUI) met embryo-transfer zes maanden postoperatief. De
eventuele modus partus zal een primaire sectio caesarea
zijn. Postoperatief vermeldde patiënte dat de zwangerschapsafbreking in 2013 een instrumentele abortus rond
AD19 weken is geweest in een abortuskliniek en niet een
medicamenteuze afbreking bij AD13 weken, zoals eerder
vermeld.

Casus

Beschouwing

Een 40-jarige G1P0A1 was secundair subfertiel sinds 2013.
Haar algemene voorgeschiedenis was blanco en haar obstetrische voorgeschiedenis vermeldde een zwangerschapsafbreking in 2013 bij AD13 vanwege trisomie-21. Het oriënterend fertiliteitsonderzoek, inclusief hysterosalpingogram
(HSG), toonde geen afwijkingen. Drie cycli IUI met milde
ovariële stimulatie hadden niet geleid tot een zwangerschap.
Volgens protocol werd een diagnostische laparoscopie met
chromopertubatie uitgevoerd. Bij de ingreep werd een intrauteriene foleycatheter geplaatst voor het toedienen van
methyleenblauw. Bij de laparoscopie werden normale genitalia interna gezien. Tijdens het toedienen van methyleenblauw ter controle van de toe- en doorgankelijkheid van de
tubae werd per abuis het verkeerde lumen van de intra-uteriene foleycatheter gevuld. Hierdoor werd de intra-uteriene
ballon gevuld en de catheter met ballon perforeerde vervolgens door de fundus van de uterus naar de vrije buikholte
(zie figuur 1). De ballon werd leeggehaald en teruggetrokken.
Antibioticaprofylaxe werd toegediend en het defect van circa
3 cm dwars over de fundus werd laparoscopisch gesloten.
Gezien het transmurale letsel van de uterus werd geadviseerd om een zwangerschap zes maanden uit te stellen, teneinde te streven naar optimaal herstel van de uterus. Patiënte is direct gestart met IVF (in plaats van nog drie cycli

Het optreden van een uterusperforatie ten gevolge van een
intra-uteriene ballon is zeer ongebruikelijk.1 De beschreven
casus in de literatuur bevatten allen patiënten met een voorgeschiedenis van schade aan de uterus, zoals tijdens hysteroscopie bij het verwijderen van een uterus septum 2 of
mogelijke schade na meerdere episoden van pelvic inflammatory disease.3
In deze casus was de intra-uteriene ballon maximaal gevuld
met 25 ml vloeistof: de initiële vulling bij aanvang van de
ingreep was 5 ml plus maximaal 20ml methyleenblauw
(middels een 20 ml spuit). Ter vergelijking, de gemiddelde
capaciteit van het cavum uteri is 10 ml (range 2-21 ml)4 en bij
thermale ablatie systemen wordt een intra-uteriene ballon
met 30-50 ml gevuld.5 Tevens valt te verwachten dat middels
‘de weg van de minste weerstand’ expulsie van de ballon via
de cervix naar de vagina optreedt en niet perforeert door de
fundus van de uterus. Een mogelijke verklaring voor deze
perforatie zou een verzwakte uteruswand na eerdere instrumentele zwangerschapsafbreking (met perforatie?) kunnen
zijn. Tevens roept deze casus de vraag op of hier sprake is
van een complicatie of een calamiteit. Een complicatie is
gedefinieerd als ‘een onbedoelde en ongewenste uitkomst
tijdens of volgend op het handelen van een zorgverlener, die
voor de gezondheid van de cliënt zodanig nadelig is dat aan-

Figuur 1. Peroperatief is geen foto gemaakt van de uterusperforatie. De situatie komt geheel overeen met figuur 1 uit Watrowski R, Babbel B, Jäger C. Uterine rupture after balloon inflation of the intrauterine Foley catheter during laparoscopic chromopertubation. Wien Klin Wochenschr. 2016 Aug;128(15-16):599-601. doi: 10.1007/s00508-016-1031-8. Met dank aan Uitgeverij
Springer Nature. © Springer-Verlag Wien 2016
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Figuur 2. Boven de 20 ml spuit (paars)
voor het toedienen van methyleenblauw
en onder de 6 ml spuit voor het vullen
van de intra-uteriene ballon. Op het
lumen van de intra-uteriene ballon past
alleen een 6 ml spuit. De 20 ml spuit om
methyleenblauw toe te dienen past niet
op het lumen van de intra-uteriene
ballon.
passing van het (be)handelen noodzakelijk is dan wel sprake
is van onherstelbare schade. De zorg is goed gedaan (bijvoorbeeld volgens de richtlijnen gewerkt), maar heeft een
onbedoelde of ongewenste uitkomst.’6 Een voorbeeld van
een complicatie is een naadlekkage na een darmoperatie.
Een calamiteit wordt gedefinieerd door ‘een niet-beoogde of
onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van een cliënt of een
ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid. Deze
schade is gekomen omdat er iets niet goed is gedaan in de
zorgverlening (bijvoorbeeld onvoldoende handelen volgens
de richtlijnen).’6 Een voorbeeld van een calamiteit is het toedienen van verkeerde medicatie waardoor een patiënt overlijdt of verkeerd uitgevoerde behandeling waardoor patiënt
opnieuw moet worden geopereerd.
Na overleg met de afdeling Zorgsupport van het Amsterdam
UMC, locatie VUmc is besloten deze casus als calamiteit te
melden bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Hieruit zijn enkele verbeterpunten naar voren gekomen,
zoals een aanpassing in het gebruik van intra-uteriene catheters (zie figuur 2). Hierbij is het nu niet meer mogelijk om
een 20 ml spuit (met methyleenblauw) te plaatsen op het
lumen van de intra-uteriene ballon. Daarmee kan deze cala-

miteit zich niet herhalen. Patiënte bevindt zich momenteel in
het IVF-traject.
Indien u twijfelt of een incident een complicatie of een calamiteit is, overleg laagdrempelig met de ondersteunende afdeling van uw ziekenhuis. Een calamiteit dient immers gemeld
te worden aan de IGJ.

Samenvatting
Bij een diagnostische laparoscopie met chromopertubatie
werd bij het toedienen van methyleenblauw per abuis het
lumen van de intra-uteriene ballon gebruikt. Hierbij perforeerde de intra-uteriene ballon door de fundus van de
uterus naar de vrije buikholte. Is hier sprake van een complicatie of een calamiteit? Deze casus werd als calamiteit
gemeld bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd
(IGJ). De intra-uteriene catheter werd vervangen door een
ander type, waardoor het nu niet meer mogelijk is om een
20ml spuit op het lumen van de intra-uteriene ballon te
plaatsen. Hiermee wordt deze calamiteit in de toekomst
voorkomen. Bij twijfel over een complicatie of calamiteit,
overleg laagdrempelig met de ondersteunende afdeling van
uw ziekenhuis en meld een calamiteit bij de IGJ.

red through the uterine fundus into the abdominal cavity. Is
this a complication or a calamity? This case was reported as
a calamity at the Health and Youth Care Inspectorate (IGJ).
The intrauterine catheter was thereafter replaced by a different type, which now prevents the 20cc syringe to fit at the
lumen of the intrauterine balloon. This calamity can therefore not reoccur. If in doubt about a complication or a calamity, discuss this with the supporting department at your
hospital and report a calamity to the IGJ.

Trefwoorden
diagnostische laparoscopie, methyleenblauw, intra-uteriene
catheter, intra-uteriene ballon, complicatie, calamiteit
English summary
During a diagnostic laparoscopy with chromopertubation the
lumen of the intrauterine balloon was mistakenly inflated
with blue dye. The intrauterine balloon subsequently ruptu-
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Mieke Kerkhof

‘Dieks, zullen we roken?
Ik heb wel lucifers…’

Hendrik Kerkhof, broer van Dieks

						
Mijn opa Dieks rookte AGIO sigaren. Hij woonde bij ons in huis. Op 26 december was hij jarig en kreeg van
alle gasten zachtgroen getinte sigarendozen, elk gevuld met tien bolknakken. Als klein meisje stapelde ik de
dozen op tegen de schoorsteenmantel. Ik mocht zijn sigaar aansteken. De vurige gloed aan het einde van de
dikke rol tabak had iets vredigs.
Tijdens de rijles in Enter had de instructeur altijd sigaren bij zich. Om de haverklap moest ik in het buiten
gebied stoppen met de leswagen. De instructeur draaide het raampje van de Opel Kadett open en bood iedere
hooiende, ploegende of melkende boer een sigaartje aan.
Tijdens verjaardagen stonden de glazen, gevuld met sigaretten klaar op de feestelijk gedekte tafels. En bij het
babysitten in de buurt werd ik vergast op twee Stuyvesant menthol peuken. Ik rookte die op, al was het alleen
maar, omdat ik dan gebruik kon maken van een spannende asbak, op een voet van een halve meter, met een
indrukbare bodem, die in een mum van tijd as en peuk deed verdwijnen.
Mijn buurman ter linkerzijde, Johan, rookte Golden Fiction. De sigaret hing in zijn bovenlip, terwijl hij
’s ochtends rochelend en leunend op zijn wandelstok, het sputum probeerde kwijt te raken. Mijn buurman ter
rechterzijde, Lodeweges, pruimde tabak. Hij was kleermaker en zat de gehele dag met zijn onderbenen
gekruist op een immense tafel. Af en toe spuwde hij een kwalster richting de hoek van zijn werkplaats.
Daar stond een driehoekige bak, gevuld met zaagsel, waarin hij zijn gore fluimen met grote precisie vomeerde.
Mijn achterbuurman pruimde ook, dientengevolge waren zelfs zijn tanden afgesleten. De bruine sappen liepen
in kleine stroompjes langs zijn mondhoeken en hals naar beneden.
Een Twentse oom, die rookte als een ketter, ging
wegens aanhoudend hoesten naar de dokter. Toen
hij thuis kwam vroeg mijn tante: ‘En, Gaait, wat zei
de dokter?’, waarop Gaait antwoordde: ‘Nou, Dika,
de dokter zei, probeer eens ander merk shag!’
Met zoveel voorbeelden kon het niet anders: ik
walmde ook. Stiekem. Vanaf mijn puberteit had ik
een pakje shag in mijn pukkel verstopt. Op de
middelbare school paften we met zijn allen in de
fietsenstalling. Dat was normaal. Ik vraag me nu wel
eens af welke gore lucht we hebben uitgeademd in
de leslokalen. Maar ach, dat werd wel weer
gecompenseerd door de pijp van de leraar
natuurkunde, die Sailor rookte, hetgeen een
goddelijk lekker aroma teweeg bracht in de klas.
Collega Ben Cohlen had als stelling in zijn proefschrift: ‘Ongelooflijk hoeveel inspiratie er in één sigaar zit.’
Een andere collega vertelde over een situatie post partum. Een patiënte vroeg of hij kon zien aan haar placenta
of ze gerookt had. Het antwoord was gevat: ‘Nou, mevrouw, er zitten in ieder geval geen peuken in,’ zou hij
gezegd hebben.
Tenslotte memoreer ik mijn Oom Jan. Hij ging de anti-rookstrijd aan. Hij fotografeerde rokers en niet-rokers en
wees mij erop hoe slecht roken was. Op feestjes sloeg hij de asbakken van de tafel. Hij stalkte de leden van de
Staten Generaal om aandacht te vragen voor de grootste bedreiging van de Volksgezondheid. Hij schreef een
boek, getiteld: ‘Wij hebben er tabak van.’ Het boek flopte destijds. Jammer, want nu blijkt dat hij zijn tijd ver
vooruit was. Wat zou hij genoten hebben van de rookvrije zones, de rookvrije horeca, de rookvrije perrons,
initiatieven rondom de eerste duizend dagen, etcetera, etcetera.
Mijn opa Dieks deelde zijn rookwaar royaal uit, getuige de titel. Ik stel voor dat we de lucifers voortaan
gebruiken om gezellig een kaars aan te steken, nu het donkere seizoen weer aangebroken is.
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19/6 hora est
To give and to assist birth after cesarean
Promovenda A.L. (Anna) Rietveld | promotores prof.dr. C.J.M. de Groot en prof.dr. P.W. Teunissen |
Vrije Universiteit Amsterdam | 7 juni 2019

Je proefschrift gaat over besluitvorming
ten aanzien van de modus partus
tijdens zwangerschap en bevalling na
een eerdere sectio en gaat in op
biomedische, patiënt- en zorgverlenergebonden factoren die van invloed zijn
op de uiteindelijke modus partus. Het
is een combinatie van cohortstudies en
kwalitatief onderzoek.
Welke vraag van een opponent gaf een
interessante discussie?
In mijn proefschrift pleit ik voor aanpassing van de huidige richtlijn door
onder andere het toevoegen van de
bevinding dat niet alleen biomedische,
maar ook socio-culturele en motivationele factoren een rol spelen in besluitvorming tijdens een trial of labor. Eén
van de opponenten vroeg zich af of dit
patiënten tijdens de counseling niet
onnodig ongerust zou maken, doelend
op het feit dat een patiënt dan hoort
dat ze misschien afhankelijk is van wie
er dienst heeft op het moment dat ze
gaat bevallen en van hoe de zorg is
georganiseerd. Ik denk dat een richtlijn
niet bedoeld is om in het counselingsgesprek letterlijk door te nemen met
de patiënt, maar wel om de zorgverlener handvatten en achtergrond te
geven. Ik denk dat we ervan bewust
moeten zijn dat we de succeskans van
een trial of labor niet exact kunnen
voorspellen ook al lijken predictie
modellen dit wel te doen, en dat dát
wel belangrijk is om tijdens de counseling aan de patiënt uit te leggen.
Wat vind jij jouw beste stelling?
Ik heb een motto aan mijn proefschrift
toegevoegd, een zin uit het boek ‘Kom
hier dat ik u kus’ van Griet op de
Beeck (2014): Maar nee. Ik denk soms
dat dé waarheid niet bestaat, alleen
maar versies van de feiten die bovenal
iets vertellen over degene die ze uitspreekt, en mensen horen alleen
datgene wat ze kunnen horen, of willen
horen, en soms is dat hetzelfde. Maar
dat zegt evenveel over mij hè.

Wat is dé les uit je proefschrift voor de
dagelijkse klinische praktijk van de
Nederlandse gynaecoloog?
Voor één van mijn kwalitatieve studies
heb ik Nederlandse gynaecologen geïnterviewd. Deze studie liet zien dat
gynaecologen tijdens een trial of labor
continu de kans op een succesvolle uitkomst afwegen tegen de kans op complicaties. In het besluitvormingsproces
speelt de mening van de vrouw, de
voortgang van de bevalling en de
mening van de gynaecoloog een rol,
beïnvloed door de cultuur binnen de
organisatie en wat als geoorloofd
wordt beschouwd. De belangrijkste les
hieruit is dat beslissingen tijdens een
trial of labor niet puur medisch-technisch zijn en er dus meerdere factoren
bijdragen aan de beslissing om al dan
niet een secundaire sectio te adviseren.
Wat is de meerwaarde van je proef
schrift voor de individuele patiënt?
Voor één van mijn studies heb ik de
Q-methode gebruikt om verschillende
voorkeuren voor de komende bevalling
bij zwangere vrouwen die eerder een
keizersnede hebben gehad, te ontdekken. In dat onderzoek zagen we grof

Je vindt het proefschrift via: www.
publicatie-online.nl/publicaties/a-rietveld

weg drie verschillende visies: ‘kiezen
voor een keizersnede’, ‘op zoek zijn
naar de voordelen van een natuurlijke
bevalling’ en ‘zo min mogelijk risico’s
voor mij en mijn kind’. Door te weten
dat er verschillende preferenties zijn,
kunnen zorgverleners de informatie
tijdens de counseling toespitsen op de
situatie van de individuele patiënt.
Wat is de meerwaarde van je
proefschrift voor de maatschappij?
In economische zin is een geslaagde
vaginale bevalling na een eerdere
sectio het meest kosteneffectief.
Medisch gezien is dit ook het scenario
met de minste kans op complicaties;
een ongeplande keizersnede tijdens
een trial of labor brengt juist de meeste
risico’s met zich mee, beiden in vergelijking met een geplande sectio. Het is
daarom ook vanuit maatschappelijk
perspectief nuttig om beter te kunnen
voorspellen bij wie een trial of labor
zal slagen. De bevindingen uit mijn
proefschrift kunnen hieraan bijdragen,
hoewel verder onderzoek dit zou
moeten uitwijzen.
Stel je ook vervolgonderzoek voor?
Vervolgonderzoek kan zich concentreren op het daadwerkelijk toevoegen
van motivationele en socio-culturele
factoren aan predictiemodellen, om te
gebruiken in de counseling van zwangeren na een eerdere sectio.
Bovendien kan onderzoek zich richten
op het evalueren van klinische casus
om te leren van de afloop. Het framework dat wij beschrijven kan gebruikt
worden voor de evaluatie van een al
dan niet geslaagde trial of labor after
cesarean, maar juist ook before
cesarean. Want wellicht belangrijker
dan het voorkomen van de tweede
sectio, is het voorkomen van de eerste.
Jouw recent verdedigde proefschrift
ook in deze rubriek? Mail naar de
rubrieksredacteuren Annemijn Aarts
en Rafli van de Laar via ntog@gaw.nl
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19/6 marcel zuijderland
Roken tijdens zwangerschap
is kindermishandeling
drs. Marcel Zuijderland

De feiten liegen er niet om. Roken
tijdens de zwangerschap verhoogt
het risico van een miskraam. Ook
sterven kinderen vaker tijdens of na
de geboorte als de moeder heeft
gerookt. Door te roken tijdens de
zwangerschap is de kans tevens
hoger dat het kind vóór de 37e week
wordt geboren. Te vroeg geboren
kinderen hebben een moeilijke start.
Hun organen zijn nog niet volledig
ontwik keld. Problemen met de
ademhaling, bloedsomloop, zuurstofvoorziening in de hersenen en
andere vitale organen kunnen het
gevolg zijn.
Hebben ze het ‘geluk’ niet te vroeg te
worden geboren, dan ze wegen gemiddeld nog altijd zo'n 150 tot 250 gram
minder dan de kinderen van moeders
die niet rookten. Baby’s met een laag
geboortegewicht hebben meestal
moeite hun temperatuur op peil te
houden en kans op een laag bloedsuikergehalte.
Kinderen van rokende moeders blijken
op latere leeftijd ook vaker met
gedragsproblemen te kampen. Hanna
Swaab-Barneveld stelde destijds in
haar oratie ‘Kansen van de kindertijd’
(2008) dat kinderen die tijdens de
zwangerschap waren blootgesteld aan
nicotine, ernstige moeite hebben hun
gedrag aan te passen aan de omstandigheden als er emotie in het spel is.
Onlangs bevestigden Angela Paradis et
al 1 in een longitudinale studie dat er
een ‘causal effect of MSP (Maternal
Smoking during Pregnancy) on adolescent and adult antisocial behaviour’
bestaat.
Moeten we roken tijdens de zwangerschap niet als kindermishandeling kwa-
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lificeren? Niet alleen de medische
ethiek, iedere vorm van ethiek is gebaseerd op het primaat ‘niet schaden’.
Volgens de Amerikaanse rechtsfilosoof
Joel Feinberg 2 is een handeling schadelijk voor iemand zodra deze slechter
af is dan ze anders was geweest: ‘some
particular action (or inaction) done at
t1 is harmful for p, if and only if, it
causes p to be worse off at t2 than he
would have been at t2 had it not occurred.’ Strikt genomen is er volgens Feinberg al schade wanneer iemand ook
maar een beetje slechter af is.
De kinderen van een rokende moeder
zijn echter niet een ‘beetje slechter af’.
De feiten laten weinig aan de verbeelding over. Wederom de vraag: is het
mishandeling? In 2007 werd een ‘corrigerende tik’ officieel bij wet als een
vorm van kindermishandeling aangemerkt. Wanneer zo’n tik al als mishandeling wordt bestempeld, dan lijkt
‘roken tijdens de zwangerschap’ een
nog betere kandidaat voor dat predicaat. Menig kind was beter af geweest
met een corrigerende tik dan met een
moeder die tijdens de zwangerschap
rookte.
Ouders die hun kinderen structureel
mishandelen worden niet zelden uit de
ouderlijke macht ontzet. Wat voor
maatregelen zouden we moeten treffen
tegen moeders die hun ongeboren kinderen onvermijdelijk zullen mishandelen als ze zwanger worden en blijven
roken? Verplichte anticonceptie? Voormalig kinderrechter Cees de Groot pleit
al jaren voor verplichte anticonceptie
bij mensen met een verstandelijke
beperking, ernstige geestesziekten of
verslavingsproblematiek. Ik vermoed
echter dat vrijwel niemand die maat
regel serieus overweegt voor rokende

vrouwen met een kinderwens.
Wellicht is het voorstel van De Groot
beter invoelbaar omdat het leed van de
kinderen die hij wil beschermen waarschijnlijk ernstiger en schrijnender
wordt ingeschat dan van de kinderen
van rokende moeders. Niettemin lijkt
de schade voor het ongeboren kind
ernstig genoeg om drastische maatregelen te overwegen. Aan de andere
kant, verplichte anticonceptie bij
rokende vrouwen stuit op dezelfde
principiële bezwaren als het voorstel
van De Groot. Ethicus Gert van Dijk
van het KNMG zei in reactie op
De Groot’s voorstel dat het indruist
tegen de meest fundamentele rechts
beginselen, zoals het recht op privacy,
gezinsvorming en de onaantastbaarheid van het lichaam.
Bovendien zou verplichte anticonceptie
op onaanvaardbare discriminatie uitdraaien. Rokende mannen zouden
namelijk de dans ontspringen. Alleen
rokende vrouwen met een kinderwens
worden er door getroffen. Rokende
mannen met een kinderwens kunnen
in principe rustig door paffen. Daarnaast zullen vooral vrouwen in de
lagere sociaal-economische klasse
worden getroffen. Het percentage
rokers is in die groep namelijk het
hoogst. Een groep die al kwetsbaar is,
wordt dan ook nog eens als ‘potentieel
kindermishandelaar’ bestempeld, en
het geluk van een gezin ontzegd omdat
ze niet van de sigaretten af willen
blijven.
Een cruciale vraag is of ze dat inderdaad niet willen. Een drastische maatregel als verplichte anticonceptie veronderstelt dat iedere roker zelf verantwoordelijk is voor zijn gedrag. Dat
doorgaan met roken een vrije keuze is.
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Verplichte anticonceptie, of andere
krachtige maatregelen, die vrouwen
rechtstreeks moeten treffen om te
voorkomen dat ze blijven roken als ze
zwanger zijn, zijn in feite een vorm van
blaming the victim. Wie hier straf verdienen, zijn niet de rokers, maar de
tabaksindustrie. Verslaving is hun verdienmodel, en ze komen er al jaren
mee weg. In zijn boek De sjoemelsigaret 3 , toont Joop Bouma, journalist bij
Trouw, hoe de industrie via lobby en
leugen nog altijd de dans weet te ontspringen. Tevens illustreert Bouma hoe
een halfslachtige overheid het de
industrie ook niet bijzonder moeilijk
maakt hun dodelijk product te slijten.
Inmiddels zet die overheid wel serieuze
stappen. Vorig jaar is het Nationaal
Preventieakkoord gesloten. Ruim
zeventig partijen, zoals patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgaanbieders en
de Rijksoverheid zetten de schouders
onder een gezonder Nederland in
2040. De partijen richten zich op het
terugdringen van overgewicht, alcoholgebruik en roken. Het roken wordt o.a.
aangepakt door een stapsgewijze
accijnsverhoging tot tien euro per
pakje, campagnes en stopondersteuning in de zorg. Een doorrekening van
het RIVM liet echter zien dat het met
die aanpak toch niet gaat lukken om
alle zwangere vrouwen en jongeren in
2040 van het roken af te houden.
Mogelijk moeten zorgverleners in de
eerste lijn zich sterker inzetten rokende
zwangere vrouwen te stimuleren om te
stoppen. Ze kunnen bijvoorbeeld
volgens de methodiek die Miller en
Rollnick voor de verslavingszorg ontwikkelden, ‘motiverende gesprekken’
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Dat is het niet. Volgens het Trimbos
Instituut is de lichamelijke en geestelijke verslaving van nicotine vergelijkbaar met die van heroïne en cocaïne.
Als de sigaret nu zou worden uitgevonden, zou hij nooit in de winkels komen,
maar samen met heroïne en cocaïne
op de lijst van verboden middelen
staan. Misschien was de keuze vrij
toen ze begonnen met roken, maar
eenmaal verslaafd was er van die vrijheid weinig meer over. Rokers verdienen geen straf, maar steun.

voeren. De roker komt dan zelf tot
inzicht dat stoppen moet én mogelijk
is. Maar die gesprekken kosten veel
schaarse tijd en inspanning. Ik kan me
voorstellen dat er bij menig huisarts
weinig ruimte is voor ‘motiverende
gespreksvoering’.

stoppen zo moeilijk. Roken moeilijk
maken is makkelijker. Het vergt alleen
moed en daadkracht van de overheid.
Het is de hoogste tijd dat ze die eens
gaat tonen. Geen kind verdient het te
starten met een achterstand omdat
mama het roken niet kon laten.

Radicale maatregelen zijn geboden.
Echter geen verplichte anticonceptie of
andere drastische ingrepen die tegen
alle fundamentele rechtsbeginselen
indruisen. Als het om aanvaardbare
radicale maatregelen gaat, kan Nederland een voorbeeld nemen aan Nieuw
Zeeland. Een pakje sigaretten kost daar
nu al € 14,50 maar binnenkort € 60.
Geen half werk. De voorspelling is dat
niemand daar nog rookt in 2025. Dat
gaan we hier met een ‘stapsgewijze
accijnsverhoging tot € 10 per pakje’ niet
redden. Voor een tientje blijft een
pakje nog best betaalbaar. Je krijgt de
indruk dat de overheid met die ‘stapsgewijze verhoging’ zich meer gelegen is
aan een goed gevulde staatskas dan
aan gezondere burgers.
Roken is een verslaving. Daarom is
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19/6 nobt - bobt
Ursodeoxycholzuur:
zinvol of zinloos bij
zwangerschapscholestase?
Zwangerschapscholestase wordt gekenmerkt door maternale jeukklachten en
een verhoogde concentratie van serumgalzuren. Recente meta-analyses laten
zien dat zwangerschapscholestase
geassocieerd is met een verhoogd
dr. Floor
Vernooij & risico op spontane en iatrogene vroegdr. Rafli van geboorte, meconiumhoudend vruchtwater en neonatale ziekenhuisopname.1
de Laar
redacteuren Voorheen werd verondersteld dat alle
zwangerschappen gecompliceerd door
zwangerschapscholestase een verhoogd risico hadden op perinatale
sterfte. Recente data laten zien dat
enkel vrouwen met een piekconcentratie serumgalzuren van 100 µmol/L of
hoger een verhoogd risico lijken te
hebben op een intra-uteriene vruchtdood.1 Recent werd de PITCHES-trial 2
in The Lancet gepubliceerd waarbij, in
een dubbelblind gerandomiseerde placebo-gecontroleerde trial, onderzocht
werd of de behandeling van zwangerschapscholestase met ursodeoxycholzuur, het risico op foetale en neonatale
complicaties (intra-uteriene sterfte of
neonatale sterfte tot 7 dagen postpartum, vroeggeboorte (< 37 weken) óf
opname op de neonatologie voor ten
minste 4 uur) verlaagd. De studie werd
uitgevoerd in 33 geboortecentra in
Engeland en Wales. Er werden 605
vrouwen (AD 20 – 40+6) met zwangerschapscholestase (maternale
jeukklachten én een random serumgalzuren concentratie > 10 µmol/L) geïncludeerd waarvan 305 vrouwen behandeling met 2dd 500mg ursodeoxycholzuur
ontvingen en 300 vrouwen een identieke placebobehandeling. Behandeling
diende voort te duren tot de bevalling
en werd verlaagd (min. 500mg/dag) bij
het optreden van bijwerkingen of verhoogd (max. 2g/dag) bij onvoldoende
effect. De samengestelde uitkomstmaat
kwam 74 keer (23%) in de ursodeoxycholzuurgroep en 85 (27%) in de placebogroep voor (aRR 0,85, 95% CI 0,621,15, p = 0,28). Er was één intra-uteriene sterfte in de ursodeoxycholzuurgroep en twee in de placebogroep.
Subgroepanalyses (serumgalzuren
<40µmol/L en >40µmol/L, amenorroeduur <34wk en >34 wk en tweeling-
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vs eenlingzwangerschap) lieten ook
geen significante verschillen in het
optreden van de uitkomstmaat zien.
Opvallend was dat in beide groepen
een vergelijkbare afname gezien werd
in de concentratie van serumgalzuren
en dat er geen klinisch relevante vermindering van jeuk in de ursodeoxycholzuurgroep werd gevonden.
Of ursodeoxycholzuur daadwerkelijk
geen effect heeft op het verminderen
van het optreden van intra-uteriene
sterfte kan aan de hand van PITCHEStrial niet worden geconcludeerd. Ten
eerste omdat driekwart van de zwangeren serumgalzuren had < 40 µmol/L
en dus volgens de huidige definitie
geen ernstige zwangerschapscholes
tase. En ten tweede omdat de sample
size berekend was op een samen
gestelde uitkomstmaat en dus veel te
klein is om iets te zeggen over intrauteriene sterfte alleen. Blijft voorlopig
een electieve inleiding bij 37 weken bij
vrouwen met een ernstige cholestase
een goed advies met of zonder gebruik
van ursodeoxycholzuur.
Nadi Arts semi-arts Viecuri Venlo/RvdL
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Sterfte- en morbiditeitsrisico van geboorte bij 37
weken zwangerschap
Recent verscheen in de BJOG Nederlands onderzoek naar het risico op
intrapartum en neonatale sterfte
(binnen 28 dagen na de geboorte) en
ongunstige neonatale uitkomst (neonatale sterfte, en/of 5 minuten apgarscore
<7 en/of NICU-opname) indien
geboorte plaatsvindt bij een zwangerschapsduur van 37 weken (37+0-37+6).
De aanleiding voor dit onderzoek was
dat eerder onderzoek, op basis van de
gegevens van de landelijke perinatale
audit, liet zien dat 37 weken een risico

was voor perinatale sterfte bij SGA à
terme.1 Uit de literatuur bleek dat er
wel kennis was over 37-38 weken
samen als risicofactor maar dat 37
weken alleen nog niet vaak onderzocht
was of niet in nationale settings. Naar
aanleiding hiervan deden Fleischman
et al. een oproep om onderzoek te
doen naar de risico’s van de specifieke
weken in de aterme periode.2
Alle vrouwen bevallen van een eenling,
zonder congenitale afwijkingen, bij een
zwangerschapsduur van 37 weken in
Nederland tussen 2010 en 2014 werden
onderzocht aan de hand van data van
de nationale Perinatale Registratie
(PERINED). Gegevens van in totaal
755.198 vrouwen werden geanalyseerd
waarbij onderscheid werd gemaakt
tussen een spontane dan wel iatrogene
start van de baring en in welke lijn de
bevalling startte.
Het belangrijkste resultaat van dit
onderzoek is dat de geboorte bij 37
weken gepaard gaat met een intrapartum/neonatale sterfte die significant
hoger is (1,10‰) dan bij geboorte bij
39-41 weken (39+0-41+6) (0,59‰)
(aOR 1,84 (95% CI 1,39-2,44). De verschillen kunnen niet worden verklaard
door verschil in pariteit, leeftijd, etniciteit, SES, hypertensieve aandoeningen
of SGA<p10. Ook het risico op ongunstige neonatale uitkomst was hoger bij
37 weken: 21,4‰ versus 12,0‰ (aOR
1,63 (95% CI 1,53-1,74). Spontane start
van de geboorte bij 37 weken liet een
nog duidelijker verhoogd risico zien op
intrapartum en neonatale sterfte (aOR
2,20 (95% CI 1,56-3,10), zowel bij start
van de baring in de eerste als tweede
lijn. Dit zou mogelijk het gevolg kunnen
zijn van afwachtend beleid bij verondersteld laag risico. Bij inleiding van de
baring of primaire sectio bij een zwangerschapsduur van 37 weken was het
risico niet hoger.
De hogere sterfte bij spontane start
van de baring bij 37 weken geeft aan
dat foetale en neonatale bewaking
noodzakelijk is en roept de vraag op of
de spontane start van de baring bij 37
weken nog als fysiologie (laag risico)
beschouwd moet worden.
In het commentaar door G.S.C. Smith
dat in hetzelfde tijdschrift verscheen,
wordt benadrukt dat de resultaten van
dit onderzoek aangeven dat opnieuw
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Figuur 1. De associatie
tussen leeftijd van de vrouw
voor een koppel met twee
jaar primaire subfertiliteit
en de absolute kansen op
een doorgaande zwangerschap na 1 jaar IVF of
afwachten.

0

overwogen moet worden of een laagrisico-omgeving passend is voor
vrouwen die bij 37 weken zwangerschapsduur bevallen. Voor de Nederlandse situatie betekent dit dat bij de
herziening van de VIL de spontane
geboorte bij 37 weken door de gezamenlijke perinatale beroepsgroepen tot
samenwerkingsafspraken moet leiden.
M. Eskes
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IVF voor onverklaarde
subfertiliteit?
De klinische indicaties voor het starten
van een IVF-behandeling zijn flink uitgebreid over de tijd, namelijk van dubbelzijdige tubapathologie naar onverklaarde subfertiliteit. Er is zwak bewijs
uit trials dat IVF effectief is vergeleken
met afwachten in de laatstgenoemde
groep koppels met onverklaarde subfertiliteit.1 Met name in deze groep is
deze vergelijking cruciaal, omdat er
met de huidige kennis geen fysiologisch probleem bij de man of vrouw
kan worden gevonden en zij nog
gewoon natuurlijk zwanger kunnen
worden. Het is aannemelijk dat som
mige koppels, bijvoorbeeld waarvan de
vrouw wat jonger is, eigenlijk geen IVF
nodig hebben om zwanger te worden,
terwijl anderen mogelijk het beste zo
snel mogelijk met IVF moeten starten.
Bij gebrek aan bewijs uit trials keerden
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Figuur 2. De associatie
tussen duur subfertiliteit
voor een primair subfertiel
koppel waarvan de vrouw
35 jaar oud is en de
absolute kansen op een
doorgaande zwangerschap
na 1 jaar IVF of afwachten.
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Van Eekelen et al. naar observationeel
onderzoek voor de vraag welke
koppels met onverklaarde subfertiliteit
een hogere kans op een doorgaande
zwangerschap hebben na een jaar IVF
dan na een jaar afwachten.2 Hiervoor
werd de Britse IVF-database vergeleken
met een combinatie van het Nederlandse OFO-project en de Schotse
Aberdeen database die koppels volgde
na afwachten. Na matching werd
geschat dat 48% (95%CI: 45-51) van de
koppels een doorgaande zwangerschap
kreeg binnen een jaar na het starten
van IVF en 26% (95%CI: 24-28) na een
jaar afwachten. Gemiddeld was IVF
dus duidelijk effectief voor koppels met
onverklaarde subfertiliteit, maar na het
bekijken van de invloedrijke factoren
zoals leeftijd van de vrouw, duur subfertiliteit en primaire of secundaire
subfertiliteit, leek IVF minder effectief
(absoluut verschil in kansen <10%)
voor vrouwen met een leeftijd boven
de 40 omdat de kansen na IVF sterk
daalden voor vrouwen met een leeftijd
van 34 jaar of hoger. IVF was ook
minder effectief voor koppels met één
jaar secundaire subfertiliteit, omdat
hun kansen na afwachten juist het
hoogst waren.
De resultaten sluiten aan bij vorig
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onderzoek naar de kansen na IVF die
ook een sterke daling in de zwangerschapskansen laten zien voor vrouwen
van 34 jaar en ouder. Beperkingen van
het huidige onderzoek zijn het gebruik
van observationele data, die ook na
correctie helaas nooit vrij zijn van bias,
en het gebruik van een combinatie van
drie databases die op drie verschillende manieren verzameld zijn, wat tot
selectiebias kan leiden. Desondanks
zijn deze resultaten, bij gebrek aan
bewijs uit trials, het beste beschikbare
bewijs aangaande de effectiviteit van
IVF voor onverklaarde subfertiliteit.
Clinici kunnen deze resultaten gebruiken bij het counselen van patiënten
met onverklaarde subfertiliteit om hen
te informeren over hun zwangerschapskansen en ze te betrekken bij de beslissing aangaande behandeling.
R. van Eekelen
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