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van het algemeen rookverbod in België
Standpunt vanuit de perinatologie

Recent werd in de publieke pers grote aandacht geschonken aan een
internationale publicatie van de onderzoeksgroep van de Universiteit Hasselt onder leiding van prof. Tim Nawrot, waarin een gunstig
effect beschreven werd van het algemene rookverbod in België op
de incidentie van premature geboortes in Vlaanderen. Deze vermindering van prematuriteit heeft belangrijke implicaties voor de acute
en semi-acute gezondheidszorg, maar ook voor de algemene gezondheid van de bevolking. De resultaten van deze studie illustreren het

Effecten van roken
tijdens zwangerschap
Het is reeds lang gekend dat roken tijdens de
zwangerschap de kans op placentaire complicaties doet toenemen, zoals miskraam, loslating van de placenta, placenta previa, en laag
geboortegewicht1. Het effect op het geboortegewicht is leeftijds- en dosisafhankelijk en
kan bij een zware rookster leiden tot 450 g
gewichtsverschil met de niet-rookster. Ook
vroeggeboorte is een belangrijke gekende
complicatie, die meer optreedt bij rooksters

klinisch belang van het aanhouden van dit rookverbod, en vormen

dan niet-rooksters: er wordt geschat dat 10

een stimulans om nog meer maatschappelijke maatregelen te nemen

den met roken2. Al deze complicaties zijn ge-

met potentieel gunstig effect op de volksgezondheid.

tot 15% van de vroeggeboortes verband houassocieerd met hogere kansen op perinatale
sterfte en wiegendood1.

Dr. Marc Raes, kinderarts Jessa Ziekenhuis
“We willen prof. Wilfried Gyselaers en prof. Tim Nawrot danken voor het aanleveren van dit artikel, dat een relatie
in de tijd beschrijft tussen een afname van (lichte) prematuriteit en het progressief invoeren van een rookverbod
in België. Ook al kan het absolute bewijs van een oorzakelijk verband niet steeds worden aangebracht, toch zijn de
aanwijzingen van de nadelige gevolgen van passief en actief roken op de gezondheidstoestand van kinderen zowel
als volwassenen vaak zeer sterk.
Het effect op latere respiratoire problemen bij kinderen is wellicht één van de meest bestudeerde fenomenen van de
intra-uteriene blootstelling van de foetus aan tabaksrook. Er zijn meerdere zeer overtuigende studies die aantonen
dat de intra-uteriene groei van de longen kan gecompromitteerd worden, met verhoogde kans op verminderde longfunctie bij de geboorte, meer kans op wheezing tijdens het eerste levensjaar, en verhoogd risico op astma op oudere
leeftijd. Indien de moeder zelf meer dan 20 sigaretten per dag rookte tijdens de zwangerschap, heeft de adolescent
meer kans om zelf te beginnen roken met snellere nicotinedependentie op de leeftijd van 21 jaar en opnieuw een
verhoogde kans op astma.
Het bestrijden van passief en actief roken tijdens en na de zwangerschap is - naast een gezonde voeding voor de
zwangere vrouw, het stimuleren van borstvoeding en de zorg voor een hoge vaccinatiegraad - wellicht één van de
belangrijkste preventieve maatregelen die we kunnen aanbrengen ter bevordering van de gezondheid van onze
pasgeborenen en jonge kinderen, met een hoge graad aan gezondheidswinst en besparingen voor de hele bevolking
en de maatschappij.”
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Evolutie premature geboortes
in Vlaanderen
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Figuur 1: Evolutie van premature geboortes in Vlaanderen, uitgedrukt als een fractie van alle geboortes, zoals gepubliceerd door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie te Brussel in 2012 (3). Prematuriteit werd opgedeeld in 3 categorieën: (1) lichte prematuriteit (tussen 32
en 37 weken zwangerschap), (2) matige prematuriteit (tussen 28 en 32 weken zwangerschap) en (3) ernstige prematuriteit (vóór de 28° week
zwangerschap).
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Figuur 2. Relatieve evolutie van prematuriteit in Vlaanderen
van 2001 tot 2011, zoals geregistreerd door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie, uitgedrukt in verhouding tot het totale aantal in het referentiejaar 2001. Vanaf
2006 is er een daling in de lichte prematuriteit (32 – 36
weken), terwijl de stijging in de matige (28 – 32 weken) en
ernstige (< 28 weken) prematuriteit blijft aanhouden.
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Figuur 3. Smoothing-analyse van de premature levendgeboren eenlingen na spontane arbeid in Vlaanderen, in associatie met de stapsgewijze invoering van het algemeen
rookverbod in België: invoering van het rookverbod op de
werkvloer in 2006, invoering van het rookverbod in de restaurants in 2007 en invoering van het rookverbod in (eet)
café’s in 2010. Na elke installering van rookverbod is er een
verdere daling van het aantal premature geboortes. Deze figuur is uit de electronische publicatie van de studie van Cox
et al (4): http://www.bmj.com/content/346/bmj.f441
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een vroege zwangerschapsduur en een laag
geboortegewicht7. Recent werd ook meer
inzicht bekomen in de lange termijn gezondheidseffecten van prematuriteit8. Via een
onderbreking van de normale processen van
orgaanontwikkeling is vroeggeboorte op zichzelf verantwoordelijk voor nier- en endotheeldysfunctie. Dit beschikt voor tot een hoger
risico op cardiovasculaire en renale ziekten
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