
NED TIJDSCHR GENEESKD. 2017;161: D563 1

Roken wordt verantwoordelijk gehouden voor wereldwijd 
6 miljoen sterftes per jaar en is hiermee de belangrijkste 
oorzaak van voorkombare sterfte.1 Ook wordt geschat dat 
blootstelling van anderen aan tabaksrook (‘meeroken’) 
ruim 600.000 sterftes per jaar veroorzaakt.2 De Wereld-
gezondheidsorganisatie adviseert landen wereldwijd om 
met nationale wetgeving publieke omgevingen te creëren 
die 100% rookvrij zijn.1 Toch werd slechts 18% van de 
wereldbevolking in 2014 beschermd door uitgebreide 
wetgeving over rookvrije omgevingen.1

Er is overtuigend bewijs voor een causaal verband tussen 
blootstelling aan tabaksrook en negatieve gezondheidsef-
fecten voor volwassenen, maar ook voor pasgeborenen en 
kinderen.2 Zelf roken en meeroken tijdens de zwanger-
schap gaan gepaard met een verhoogd risico op intra-
uteriene vruchtdood (IUVD),3 vroeggeboorte,4,5 en intra-
uteriene groeivertraging of dysmaturiteit.5

Tabaksontmoedigingsbeleid kan helpen om maternaal 
roken en blootstelling aan tabaksrook te verminderen en 
daardoor perinatale uitkomsten te verbeteren. Onder-
zoeken naar regionale en nationale wetgeving over rook-
vrije omgevingen laten aanzienlijke dalingen zien van het 
aantal doodgeboren kinderen,6 neonatale sterftes,6 
vroeggeboortes,7-9 pasgeborenen met een laag geboorte-

 Doel Het bestuderen van de relatie tussen de invoering van het tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland en veranderingen 
in perinatale uitkomsten.

 opzet Nationaal quasi-experimenteel onderzoek.
 MethoDe Wij gebruikten landelijke gegevens van de ‘Perinatale registratie Nederland’ (nu Perined) voor de periode 2000-2011 

en onderzochten of het invoeren van rookvrije werkplekken in combinatie met een accijnsverhoging en mediacam-
pagne in januari 2004 en uitbreiding van de wetgeving naar rookvrije horeca met opnieuw een accijnsverhoging en 
mediacampagne in juli 2008 gerelateerd was aan veranderingen in perinatale uitkomsten. Wij bestudeerden alle 
eenlingzwangerschappen met een duur van 24+0-42+6 weken. Primaire uitkomstmaten waren perinatale mor ta-
liteit, vroeggeboor te en dysmaturiteit. We onderzochten de relatie met de invoering van tabaksontmoedigingsbe-
leid in logistische regressieanalyses met een ‘interrupted time series’-opzet (ClinicalTrials.gov: NCT02189265).

 Resultaten Onder de 2.069.695 eenlingen werden 13.027 (0,6%) perinatale ster f tes, 116.043 (5,6%) vroeggeboor tes en 187.966 
(9,1%) dysmature levendgeborenen gezien. De maatregelen die in januari 2004 waren ingevoerd, gingen niet 
gepaard met signif icante veranderingen in een van de primaire uitkomstmaten. Na uitbreiding van de wetgeving 
over rookvrije omgevingen naar de horeca en de accijnsverhoging en mediacampagne in juli 2008 zagen we een 
signif icante daling van dysmaturiteit van -4,4% (95%-BI: -6,4- -2,4; p < 0,001). Dit kwam overeen met een 
geschatte jaarlijkse preventie van ruim 500 dysmature baby’s.

 ConClusie Na uitbreiding van wet naar de horeca en een accijnsverhoging en mediacampagne in 2008 in Nederland was er een 
signif icante daling van het aantal dysmature levendgeboren baby’s, maar niet van het aantal vroeggeboor tes of 
perinatale ster f tes.
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gewicht,6,8 en dysmature pasgeborenen.8 Een meta-ana-
lyse van studies bij volwassenen toont een dosis-respons-
relatie tussen de uitgebreidheid van deze wetgeving en de 
gezondheidsverbetering.10 Het is echter onduidelijk of 
ditzelfde geldt voor perinatale uitkomsten.11

In Nederland zijn op 2 momenten verschillende tabaks-
ontmoedigingsmaatregelen tegelijkertijd ingevoerd. Op 
1 januari 2004 werd de wetgeving over rookvrije werk-
plekken van kracht, werd de tabaksaccijns verhoogd en 
was er een mediacampagne. Op 1 juli 2008 werd de wet 
uitgebreid naar de horeca, met opnieuw een accijnsver-
hoging en een mediacampagne.
In dit onderzoek onderzochten we de relatie tussen het 
invoeren van dit tabaksontmoedigingsbeleid en de peri-
natale uitkomsten die samenhangen met maternaal 
roken of meeroken.

MethoDe

Wij verrichtten een nationaal quasi-experimenteel 
onderzoek waarvoor we gebruikmaakten van gegevens 
uit de ‘Perinatale registratie Nederland’ (PRN, nu 
Perined). Het studieprotocol was geregistreerd bij  
ClinicalTrials.gov (NCT02189265).
De Perined-database bevat prospectief verzamelde gege-
vens over de zwangerschap, geboorte en geleverde zorg 
aan pasgeborenen van ongeveer 96% van de geboortes in 
Nederland.11 Perined gaf toestemming voor het gebruik 
van de gegevens (toestemmingsnummer 12.25). Omdat 
we geanonimiseerde gegevens gebruikten, was formele 
ethische toetsing niet geïndiceerd.
De studiepopulatie bestond uit alle geregistreerde een-
lingen die waren geboren bij een zwangerschapsduur van 
24+0 tot en met 42+6 weken in de periode 1 januari 2000-
31 december 2011. Onze primaire uitkomstmaten waren: 
perinatale sterfte (IUVD en vroeg-neonatale sterfte – dat 
wil zeggen: sterfte binnen 7 dagen na geboorte), vroeg-
geboorte (levendgeboren bij een zwangerschapsduur < 
37+0 weken), en dysmaturiteit (levendgeboren met een 
geboortegewicht < P10). De secundaire uitkomstmaten 
waren: IUVD, vroeg-neonatale sterfte, ernstige vroegge-
boorte (levendgeboren bij een zwangerschapsduur < 
32+0 weken), laag geboortegewicht (< 2500 g), zeer laag 
geboortegewicht (< 1500 g), extreme dysmaturiteit 
(geboortegewicht: < P2,3), en congenitale afwijkingen.

statistisChe analyse
We onderzochten de relatie tussen de invoering van het 
tabaksontmoedigingsbeleid en de primaire en secun-
daire uitkomstmaten in logistische regressieanalyses 
met een ‘interrupted time series’-opzet, waarbij we cor-
rigeerden voor mogelijke confounders. We namen de 
volgende demografische variabelen op in het model: 

maternale leeftijd, pariteit, stedelijkheid, etniciteit, soci-
aaleconomische status, pre-eclampsie, wijze van beval-
len en geslacht. Seizoensvariatie werd gemodelleerd met 
een categorische variabele voor de maand van het jaar, 
onderliggende tijdstrends met B-‘splines’, en de tabaks-
ontmoedigingsmaatregelen met dummy-variabelen. We 
rapporteren de oddsratio met 95%-BI als percentage van 
de verandering in de odds in de periode na invoering van 
de tabaksontmoedigingsmaatregelen vergeleken met de 
voorafgaande periode.
Voor de primaire uitkomstmaten voerden we vooraf  
3 gespecificeerde sets van sensitiviteitsanalyses uit om de 
robuustheid van de resultaten te toetsen. Voor verdere 
details verwijzen wij naar het originele artikel.12

Om te toetsen of de resultaten gevoelig waren voor ont-
brekende gegevens, herhaalden we de analyses van de 
primaire uitkomstmaten na multipele imputatie. A priori 
was een subgroepanalyse gepland naar rookstatus van 
moeder, maar omdat er een duidelijke onderrapportage 
van maternaal roken was in Perined zagen we hiervan af.
Om een inschatting te maken van het aantal voorkómen 
negatieve zwangerschapsuitkomsten sinds de invoering 
van het tabaksontmoedigingsbeleid stelden we ‘counter-
factual scenarios’ op. Hierbij werd de daadwerkelijke 
incidentie afgetrokken van de incidentie zoals geschat 
door het model waarbij de invloed van de beleidswijzi-
gingen werd weggelaten.
Alle analyses werden uitgevoerd met Stata SE 12.0 en 
SAS versie 9.3.

Resultaten

In de periode 2000-2011 werden 2.191.047 geboortes gere-
gistreerd (figuur 1). Na exclusie van kinderen die waren 
geboren bij een onbekende zwangerschapsduur of bij een 
zwangerschapsduur < 24 weken (n = 34.109; 1,6%), uit 
meerlingzwangerschappen (n = 80.401; 3,7%), met een 
geboortegewicht < 500 g (n = 1842; 0,1%) en met een 
bekende chromosomale afwijking (n = 5000; 0,2%), bestond 
de studiepopulatie uit 2.069.695 pasgeborenen. In deze 
groep traden 13.027 (0,6%) perinatale sterftes op: 9163 
(0,4%) IUVD’s en 3864 (0,2%) vroeg-neonatale sterftes. Van 
de 2.060.532 levendgeborenen werden 116.043 (5,6%) kin-
deren te vroeg en 187.966 (9,1%) dysmatuur geboren. Ver-
der waren er 14.960 (0,7%) extreme vroeggeboortes, 46.195 
(2,2%) extreem dysmature pasgeborenen, en 19.412 (0,9%) 
pasgeborenen met een congenitale afwijking.
Alle uitkomstmaten waren gerelateerd aan een lage (< 20 
jaar) en hoge maternale leeftijd (> 40 jaar), niet-Europese 
etniciteit, lage sociaaleconomische status en pre-eclamp-
sie van de moeder. Het leven in een stadsomgeving ging 
gepaard met een hoger risico op perinatale sterfte en 
dysmaturiteit. Nullipariteit was gerelateerd aan een 
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hoger risico op perinatale sterfte en vroeggeboorte. Ver-
der was perinatale sterfte gerelateerd aan een kortere 
zwangerschapsduur en een lager geboortegewicht.
Invoering van wetgeving over rookvrije werkplekken 
gecombineerd met de accijnsverhoging en mediacam-
pagne in 2004 ging niet gepaard met een statistisch signi-
ficante verandering in de odds van de primaire of secun-
daire uitkomstmaten (figuur 2a). De gezamenlijke 
invoering van wetgeving over rookvrije horeca, accijns-
verhoging en mediacampagne in juli 2008 daarentegen 
was gerelateerd aan een statistisch significante daling 
van de odds van dysmaturiteit (-4,4%; 95%-BI: -6,4- -2,4; 
p < 0,001) (figuur 2b). Verder zagen wij een statistisch 
significante daling van de odds van extreme vroegge-
boorte (-11,0%; 95%-BI: -18,6- -2,7; p = 0,01) en extreme 
dysmaturiteit (-7,7%; 95%-BI: -11,5- -3,8; p < 0,001) (zie 
figuur 2b). De resultaten waren niet gevoelig voor ontbre-
kende gegevens.

In de 3,5 jaar sinds de beleidswijziging in 2008 werden 
naar schatting in totaal 1975 dysmature pasgeborenen – 
inclusief 857 extreem dysmature pasgeborenen – en  
459 extreme vroeggeboortes voorkomen.

BesChouwing

In dit quasi-experimentele onderzoek zagen wij geen 
statistisch significante veranderingen in perinatale uit-
komsten na invoering van wetgeving over rookvrije 
werkplekken in combinatie met een accijnsverhoging en 
mediacampagne. Maar na uitbreiding van de wet naar de 
horeca en opnieuw een accijnsverhoging en mediacam-
pagne was er wel een significante daling van het risico op 
dysmaturiteit, zonder significante verschillen in vroeg-
geboorte of perinatale mortaliteit.
We voerden het onderzoek uit volgens een van tevoren 
opgesteld en geregistreerd protocol. Met een studiepo-

 

FiguuR 1  Stroomdiagram van de studiepopulatie en de primaire en secundaire uitkomstmaten.

IUVD = intra-uteriene vruchtdood. 
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pulatie van meer dan 2 miljoen geboortes was dit een van 
de grootste onderzoeken op dit gebied. Wij gebruikten 
een database waarin 96% van alle geboortes in Nederland 
zijn geregistreerd, en bekeken de gegevens uit een peri-
ode van 12 jaar.11

stuDieBepeRkingen
Onze studie heeft een aantal beperkingen. Landelijke 
beleidswijzigingen zijn moeilijk te onderzoeken in een 
gerandomiseerde trial. Een quasi-experimentele benade-
ring wordt gezien als de optimale benadering voor het 
evalueren van hun impact,13 maar hierbij zijn er wel inhe-
rente risico’s op residuele confounding en beperkingen in 
de interpretatie van causaliteit. Deze interpretatie kan 
ondersteund worden door de tussenliggende processen 
op de veronderstelde causale route van interventie naar 
uitkomst nader te evalueren (zie paragraaf ‘Strikter 
beleid heeft meer effect’). Mogelijke bronnen van residu-
ele confounding zijn ongemeten variabelen of andere 
gelijktijdige gezondheidsbevorderende veranderingen 
die de resultaten kunnen hebben beïnvloed. Dergelijke 
veranderingen zijn ons echter niet bekend.
Omdat het tabaksontmoedigingsbeleid uit meerdere 

onderdelen bestond, was het niet mogelijk om de impact 
van deze onafhankelijke maatregelen verder te differenti-
eren.
Verder zijn een aantal variabelen die mogelijk belangrijk 
zijn voor ons onderzoek, zoals opleidingsniveau en bur-
gerlijke staat, geen verplichte onderdelen van de Perined-
database en daarom konden we deze niet meenemen in 
de analyses.

stRikteR BeleiD heeFt MeeR eFFeCt
Studies bij volwassenen laten zien dat de gezondheidsef-
fecten op populatieniveau groter zijn naarmate de wetge-
ving over rookvrije omgevingen uitgebreider is.10 Hierbij 
wordt in het algemeen, net als in ons onderzoek, de 
grootste impact gezien wanneer de wet wordt uitgebreid 
van rookvrije werkplekken naar rookvrije horeca.10 
Mogelijk werd het effect van de rookvrije werkplek ver-
dund, omdat veel werkplekken al rookvrij waren.
Eerder onderzoek toont aan dat effectief tabaksbeleid 
kan helpen om zowel meeroken als roken tijdens de 
zwangerschap te verminderen. Minder zwangeren roken 
wanneer de tabaksprijzen hoger zijn, en ook na invoering 
van rookvrije publieke ruimtes daalt het aantal rokende 

 

FiguuR 2  Relatie tussen invoering van het tabaksontmoedigingsbeleid in (a) 2004 en (b) 2008 en de primaire en secundaire uitkomstmaten. De oddsratio (OR) 

vertegenwoordigt de odds voor het ontwikkelen van de uitkomst in de periode na invoering van het tabaksontmoedigingsbeleid, vergeleken met de voorafgaande 

periode. Er werd gecorrigeerd voor al dan niet lineaire onderliggende tijdstrends, seizoensvariatie, maternale leeftijd, etniciteit, sociaaleconomische status, 

stedelijkheid, pariteit, pre-eclampsie, wijze van bevallen en geslacht. Alleen ‘casussen’ zonder ontbrekende gegevens (95-96%) werden geïncludeerd. 
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zwangeren en neemt meeroken af. In de Perined-database 
was er een belangrijke onderrapportage van maternaal 
roken, wat exploratie van de veronderstelde onderlig-
gende mechanismen van de betere perinatale uitkomsten 
bemoeilijkte. Op landelijk niveau bleef het aantal moe-
ders dat in de zwangerschap rookte gelijk in de periode 
2003-2005, maar daalde met 13% in jaren 2007-2010 toen 
de wet over rookvrije horeca werd ingevoerd.14 Ook nam 
het roken in huis af met 28% in de periode 2008-2009, wat 
ook zwangeren thuis kan hebben beschermd tegen mee-
roken.
Onze resultaten zijn consistent met eerder onderzoek 
waarin een daling werd gezien van dysmaturiteit na het 
invoeren van tabaksontmoedigingsmaatregelen.8 In 
tegenstelling tot eerder onderzoek zagen wij alleen een 
afname van extreme vroeggeboortes, maar niet van alle 
vroeggeboortes.7-9 Ondanks de klinisch relevante daling 
van het aantal dysmature pasgeborenen waren de verbe-
teringen in perinatale uitkomsten algeheel minder uitge-
sproken dan in landen waar een strikter tabaksontmoe-
digingsbeleid geldt.6,8

De naleving van de wet over rookvrije werkplekken als-
ook die voor de horeca was beperkt in ons land vergele-
ken met andere landen. Ook het toelaten van rookruim-
tes en de hoogte van de tabaksaccijns in Nederland zijn 
niet in overeenstemming met geldende internationale 
afspraken. Nederland neemt mede hierdoor een midden-
mootpositie in als het gaat om het tabaksontmoedigings-
beleid in Europa, en de bewustwording van de gevaren 
van meeroken onder Nederlandse rokers is relatief 
beperkt.15 Hoewel wij ook in Nederland een verbetering 
zagen in perinatale uitkomsten na invoering van het 
tabaksontmoedigingsbeleid, is het mogelijk dat dergelijke 
factoren bijdragen aan de relatief beperkte gezondheids-
verbetering ten opzichte van andere landen.
Recente ontwikkelingen in Nederland, waaronder het 
initiatief voor een rookvrije generatie vanuit de Alliantie 
Nederland Rookvrij! en de steun hiervoor vanuit de 
KNMG, kunnen met de juiste politieke steun helpen om 
meeroken door de kwetsbare populatie van zwangeren 
en jonge kinderen verder te beperken.

ConClusie

Invoering van wetgeving over rookvrije horeca in combi-
natie met een accijnsverhoging en mediacampagne in 
Nederland in 2008 ging gepaard met een verbetering van 
enkele perinatale uitkomsten, met name een daling van 
het aantal dysmature levendgeborenen. Tegelijkertijd 
werd in landen met een uitgebreidere dekking en betere 
handhaving en naleving van het tabaksontmoedigings-
beleid een grotere perinatale gezondheidswinst gezien. 
Het is belangrijk dat de resultaten van dergelijk onder-
zoek worden gebruikt door beleidsmakers wereldwijd die 
zich bezighouden met de invoering en uitbreiding van 
een tabaksontmoedigingsbeleid om de gezondheid van 
de bevolking te verbeteren.

in deze serie publiceren wij artikelen over roken. De onderwerpen lopen 

uiteen van de gezondheidseffecten van roken tot de kosten voor de 

samenleving en de preventie van roken onder jongeren.
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▼   leeRpunten  ▼

•	 Roken	én	blootstelling	aan	tabaksrook	(‘meeroken’)	  
tijdens de zwangerschap gaan gepaard met een verhoogd 
risico op slechte perinatale uitkomsten.

•	 Tabaksontmoedigingsbeleid	is	gerelateerd	aan	een	
afname van maternaal roken en meeroken.

•	 Na	uitbreiding	van	het	tabaksontmoedigingsbeleid	naar	
rookvrije horeca was er een afname van het aantal  
dysmature	levendgeboren	baby’s	in	Nederland.

•	 Vergeleken	met	landen	waar	het	tabaksontmoedigingsbe-
leid strikter is ingevoerd, zijn de verbeteringen in  
perinatale uitkomsten in nederland relatief beperkt.
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