
Voorlichting is en blijft belangrijk om voor een verdere 
daling in het meeroken te zorgen. Al jarenlang wordt het 
succesvolle programma Rookvrij Opgroeien uitgevoerd 
om de blootstelling aan tabaksrook van kinderen te 
verminderen. Voorlichting door de Jeugdgezondheidszorg 
is een essentieel onderdeel van dit programma.

Rookvrij Opgroeien
Het bespreken van meeroken  
binnen de JGZ 0-4 jaar

Wanneer meeroken bespreken?

(huisbezoek)
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Meeroken is ongezond voor álle kinderen en komt ook voor 

bij kinderen van niet rokende ouders. Het bespreken van het 

onderwerp meeroken is dus bij ieder kind van belang. Het is 

noodzakelijk het onderwerp meeroken vanaf het eerste huis- 

bezoek in diverse contactmomenten terug te laten komen 

gedurende de gehele kindertijd. Noteer steeds uw bevindingen 

in het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg. U heeft dan 

een goed overzicht van het (vroegere) rookprofiel en van de 

afspraken die er gemaakt zijn. 

In de richtlijn ‘Activiteiten Basistakenpakket per Contact-

moment 2008 (ABC)’ staat beschreven tijdens welke consulten 

(mee)roken standaard aan bod dient te komen. Het gaat 

hierbij om de volgende consulten:

• 2 weken:   Aan de orde stellen rookprofiel, gezond-

heidsrisico’s en, indien nodig, afspraken 

maken. Uitdelen folder ‘Rookvrij Opgroeien’.

• 4 weken:  Herhaling gezondheidsrisico’s.

• 8 weken:  Terugkomen op afspraken.

• 11 maanden:   Aan de orde stellen rookprofiel, gezond-

heidsrisico’s voor kinderen vanaf 1 jaar en, 

indien nodig, afspraken maken. Eventueel 

uitdelen folder ‘Rookvrij Opgroeien’.

• 18 maanden:  Terugkomen op afspraken.

• 5 jaar:   Aan de orde stellen rookprofiel, gezond-

heidsrisico’s voor kinderen vanaf 5 jaar en, 

indien nodig, afspraken maken. Eventueel 

uitdelen folder ‘Rookvrij Opgroeien’.

• 10 jaar:  Rol ouders t.a.v. preventie roken door kind

• 13 jaar:  Verslavingsrisico.

Er wordt geadviseerd om minimaal tijdens deze contact-

momenten (zie kader links) het onderwerp te bespreken, 

maar bij voorkeur vaker. Het is belangrijk om altijd aan te 

sluiten bij de ouders en steeds weer te starten met het 

vaststellen van het huidige rookprofiel. Uit onderzoek is 

namelijk gebleken dat ouders die in het begin (als het kind 

net geboren is) hun gedrag aanpassen, later toch vaak weer 

‘terugvallen’. Zij beginnen dan weer met roken en/of gaan 

weer binnen roken. Het blijft dus belangrijk het onderwerp 

tijdens de gehele kindertijd aan de orde te stellen.

Herhaling voorkomt dat ouders die problemen ondervinden bij 

de huisregels terugvallen. Zij worden snel weer gemotiveerd 

tot het goede gedrag. Ervaringen kunnen besproken worden 

en er kunnen aanvullende tips/informatie gegeven worden. 

Ouders die er eerder nog niet aan toe waren, zijn nu misschien 

wel bereid tot het maken van afspraken.

De consulten bij 11 en 18 maanden zijn vooral belangrijk om 

terugval rond de leeftijd van één jaar te voorkomen. Doordat 

het kind in een andere fase is gekomen, kunnen er nieuwe 

problemen zijn ontstaan (bijvoorbeeld kind loopt achter de 

ouder aan als deze ergens wil gaan roken) en kan het idee 

zijn ontstaan dat het kind nu minder kwetsbaar is en dat 

roken daardoor minder schadelijk is. Als het gewenste gedrag 

nu wordt vastgehouden, is de kans op terugval veel kleiner.

De interventie duurt per keer minder dan een minuut tot 

enkele minuten. Dit is afhankelijk van het aantal stappen van 

het gespreksmodel dat doorlopen moet worden.

Materialen Rookvrij Opgroeien
Er zijn diverse materialen ontwikkeld om u te ondersteunen bij het geven van

voorlichting over meeroken:

• Publieksfolder ‘Rookvrij Opgroeien’

• Toonkaart ‘Rookvrij Opgroeien 0-4 jaar’

• Factsheet ‘Meeroken’ en ‘Roken en zwangerschap’

Bovengenoemde materialen kunnen besteld worden via www.trimbos.nl/webwinkel.

Meer informatie en filmpjes over (mee)roken zijn te vinden op www.rokeninfo.nl/rookvrijopgroeien. 

Informatie over stoppen met roken vindt u op www.ikstopnu.nl.

E-learning voor JGZ-professionals
Het Trimbos-instituut heeft een geaccrediteerde e-learning voor de JGZ over het voorkomen van 

meeroken. Meer informatie? Kijk op www.rokeninfo.nl/rookvrijopgroeien.nl of stuur een e-mail 

naar trainingsbureau@trimbos.nl.



Meeroken in huis naar achtergrondkenmerken

Er zijn enkele groepen kinderen die vaker worden blootgesteld 

aan meeroken dan andere kinderen. Het gaat om kinderen uit 

gezinnen met een lage Sociaal Economische Status en om 

kinderen van rokende ouders. Kinderen worden ook vaker 

blootgesteld naarmate ze ouder worden. 

Meeroken door kinderen 0 tot 4 jaar  

naar Sociaal Economische Status (SES)

   Roken in huis 

Gezinnen met een hoge SES 9% 

Gezinnen met een gemiddelde SES 14% 

Gezinnen met een lage SES 30%

Bron: TNS NIPO 2011/2012

 

Meeroken door kinderen 0 tot 4 jaar  

naar rookgedrag in het gezin

   Roken in huis 

Gezinnen zonder rokers 4% 

Gezinnen met rokers 32%

Bron: TNS NIPO 2011/2012

 

Meeroken naar leeftijd van het kind

   Roken in huis 

Kinderen van 1 jaar of jonger 13% 

Kinderen 2 en 3 jaar 15% 

Kinderen 4 t/m 12 jaar 24% 

Kinderen 13 t/m 18 jaar 31% 

Bron: TNS NIPO 2011/2012

Roken buitenshuis in aanwezigheid van het kind 

Kinderen worden niet alleen thuis blootgesteld aan meeroken. 

In 31% van de gezinnen met kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar 

wordt er buitenhuis gerookt in het bijzijn van het kind. 

Bijvoorbeeld tijdens feestjes of visite (TNS NIPO 2012). 

Meeroken komt ook voor in de auto.

Meeroken is schadelijk, vooral voor kinderen
Kinderen die blootgesteld worden aan omgevingsrook ademen 

dezelfde giftige en kankerverwekkende stoffen in als rokers. 

Kinderen zijn bijzonder kwetsbaar voor de negatieve gezond- 

heidseffecten van meeroken omdat hun ademhalingssysteem, 

immuunsysteem en zenuwstelsel nog in ontwikkeling zijn 

(Children and Secondhand Smoke Exposure, 2007). Daar komt 

bij dat kinderen meer van de schadelijke stoffen in tabaksrook 

opnemen dan volwassenen. Kinderen ademen namelijk sneller 

dan volwassenen en ze hebben een lager ‘distributievolume’ 

(Sleijffers et al., 2008). 

De gezondheidsrisico’s van meeroken voor kinderen
Uit vele onderzoeken blijkt dat meeroken door kinderen een 

risicofactor is voor verschillende gezondheidsproblemen:

Wiegendood

De Nederlandse Gezondheidsraad schat dat meeroken het 

risico op wiegendood bijna verdubbelt. 

Middenoorontsteking

Acute, maar vooral chronische middenoorontsteking komt  

20 tot 50 % vaker voor bij kinderen die aan tabaksrook zijn 

blootgesteld. 

Infecties van de lage luchtwegen

Er blijkt een sterk verband te zijn tussen meeroken en ziektes 

als longontsteking, bronchitis en bronchiolitis.

Astma en symptomen van het ademhalingssysteem

De risicoverhogingen van luchtwegsymptomen variëren van 

ongeveer 20 tot ruim 50%. Ook zijn er sterke bewijzen voor 

een relatie tussen meeroken en de ernst van de symptomen 

bij kinderen met door een arts gediagnosticeerde astma.

Verminderde longfunctie

Meeroken vermindert het maximale vermogen van de longen 

van kinderen. Het zorgt ervoor dat de longen kleiner blijven. 

Lange termijn risico’s

Op lange termijn kan meeroken longkanker veroorzaken en de 

kans op hartaandoeningen vergroten (Gezondheidsraad, 2003). 

Ten slotte hebben kinderen van ouders die roken een grotere 

kans om zelf in de toekomst te gaan roken.

Om meeroken op een snelle en effectieve manier met ouders 

te bespreken, wordt een gespreksopbouw met drie stappen 

geadviseerd:

1. Rookprofiel 

Het in kaart brengen van het rookprofiel houdt in dat u nagaat 

of, en zo ja in welke mate, een kind wordt blootgesteld aan 

tabaksrook. Daarbij is het van belang om na te gaan of er in 

het huis van het kind wordt gerookt, maar ook of er gerookt 

wordt op andere plaatsen waar het kind verblijft. Ook het rook- 

gedrag in huis op momenten dat het kind zelf niet aanwezig 

is, zoals ’s avonds en tijdens feestjes, is relevant, omdat rook 

lang in huis blijft hangen.

2. Gezondheidsrisico’s

Om ouders te motiveren hun kind te beschermen tegen mee- 

roken, is het voor ouders noodzakelijk om op de hoogte te 

zijn van de gezondheidsrisico’s van meeroken voor hun kind. 

U kunt ouders vragen wat zij al weten, en vervolgens aanvullen 

wat er nog aan kennis ontbreekt. Uit kwalitatief onderzoek onder 

ouders (met een lage Sociaal Economische Status) weten we 

dat de risico’s van meeroken voor kinderen vaak onvoldoende 

bekend zijn bij ouders. Ook bestaan er veel misverstanden. 

Zo weten veel ouders niet dat keel, neus en oren met elkaar 

in verbinding staan. Tevens denken veel ouders dat af en toe 

meeroken geen kwaad kan (Blauw Research, 2008 en 2009).

3. Afspraken: maatregelen om meeroken te voorkomen

Het maken van afspraken over roken in huis is essentieel om 

te voorkomen dat kinderen meeroken. U kunt ouders stimu- 

leren om dit met elkaar te bespreken en hen ondersteunen bij 

het zoeken naar afspraken die voor hen haalbaar zijn. Het is 

belangrijk dat afspraken tot stand komen in overleg tussen 

beide ouders en dat deze ook door beide ouders worden onder- 

steund. Een overzicht van 

veel gemaakte afspraken 

die u met ouders kunt 

bespreken, vindt u 

hiernaast. Uit kwalitatief 

onderzoek (Blauw 

Research 2008 en 2009) 

is gebleken dat er veel 

misverstanden bestaan 

over roken in huis. Zo 

denken veel ouders dat 

roken onder de afzuigkap, 

roken bij het open raam 

en alleen roken als het 

kind niet aanwezig is, 

effectieve maatregelen 

zijn. Probeer ook inzicht te krijgen in de proble- 

men die ouders verwachten bij het invoeren van de nieuwe 

afspraken. Bespreek deze barrières en ondersteun de ouders 

bij het zoeken naar manieren om daarmee om te gaan. 

Hiernaast vindt u een schematische weergave van de drie 

stappen van het gesprek. 

Afspraken
Stoppen met roken geeft de beste bescherming tegen mee- 

roken, maar is niet voor alle ouders haalbaar. Buiten roken is 

dan een goed alternatief om de kinderen te beschermen. 

Als het niet anders kan

Als ouders niet openstaan voor de bovengenoemde mogelijk-

heden, kan er toch nog enige gezondheidswinst voor het kind 

worden behaald met minder effectieve maatregelen zoals:

• niet roken in de huiskamer 

• niet roken als het kind aanwezig is

• niet roken in kamers waar kinderen slapen

• niet roken met een kind op schoot

•  alleen roken op plekken in huis waar het kind (bijna) nooit komt

• roken onder de afzuigkap

• zo veel mogelijk ventileren 

Deze maatregelen kunnen een eerste stap zijn in de goede 

richting om het kind te beschermen. Echter zij beschermen 

het kind absoluut niet volledig, omdat rook lang in huis blijft 

hangen, neerslaat (op bijvoorbeeld meubels) en zich door 

het huis verspreidt. Ook de afzuigkap en ventilatie halen 

maar een deel van de rook weg.

Meeroken door kinderen komt nog vaak voor. In 14% van de gezinnen met kinderen in de 

leeftijd 0 tot 4 jaar wordt er binnenshuis gerookt (TNS NIPO 2012). Dit betreft jaarlijks ruim 

100.000 kinderen van 0 tot 4 jaar bij wie er door ouders of anderen in huis wordt gerookt. 

Waarom meeroken bespreken met ouders? Hoe meeroken bespreken met ouders?

* Als ouders een ander antwoord geven dan in dit Stroomschema staat vermeld, kunt u het onderwerp afronden.  

Zo wordt de keuze van de ouders gerespecteerd. Laat het onderwerp meeroken altijd nog een keer terugkomen in 

een later gesprek. Dit voorkomt dat huisregels verslappen en geeft ouders die tot dan toe geen interesse hadden 

een nieuwe impuls. U kunt dan hun ervaringen bespreken en eventueel aanvullende tips/informatie geven.
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Vindt u het goed als ik u enkele vragen stel over meeroken?

Wat weet u al over de schadelijke gevolgen van meeroken voor kinderen?

Vindt u het goed als ik nog wat aanvullende informatie geef over de gevolgen?

Bespreek de schadelijke gevolgen van meeroken voor kinderen

Wat weet u al over de schadelijke gevolgen van meeroken voor kinderen?

Wordt er bij u in huis gerookt?

Gezondheidsrisico’s

Indien ja, Waar, wanneer, 

door wie? (vader, moeder 

oppas, bezoek)

Indien nee

Zo mogelijk bevestigen en vragen

Indien ja*

Wordt er misschien op andere plaatsen  

in het bijzijn van uw kind gerookt?

Indien ja, Waar, door wie?  

(oppas, familie, vrienden,  

in de auto, op feestjes)

Nee

Compliment > einde
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Zou u iets aan het meeroken door uw kind willen doen?

Aan welke oplossingen denkt u?

Verwacht u moeilijkheden bij het invoeren van deze oplossingen?

Bespreek barrières

Indien ja*

Geef zonodig tips en neem misverstanden weg

Indien ja

Heeft u verder nog vragen over de schadelijke gevolgen van meeroken?

Afspraken


