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Zorgpad Zwanger en roken (roken van tabak)

* Complicerende factoren:
•
(Psycho)sociale problematiek:
stress, financiele problemen, etc.
•
Medische problemen: ernstige
ontwenningsklachten,
groeiachterstand

** Hulpmiddelen voor zwangere:
•
Brochure Rookvrij Zwanger
•
Rokeninfo.nl | 0900-1995
•
Brochure Rookvrij opgroeien
(meeroken)

*** Behandeling/begeleiding:
• Multidisciplinaire aanpak
• Stoppen met Roken poli (zie
kader)
• Stoppen met roken coach (zie
kader)
• Altijd psychosociale
interventies(s)
• Optioneel: medicatie
(nicotinevervangende middelen)

Stoppen met roken (SMR) poli’s:
Maasstad Ziekenhuis: 010 291 22 25
Franciscus Gasthuis: 010 461 6800
IJsselland Ziekenhuis: 010 258 59 95
Ikazia Ziekenhuis: 010 297 53 60

SMR-coaches: www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl en www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt
Adviseer zwangere contact op te nemen met zorgverzekeraar over kosten behandeling (evt. eigen bijdrage).
Meer informatie over stoppen met roken via Trimbos instituut: www.rokeninfo.nl
Pharos heeft eenvoudige voorlichting en beeldmateriaal ontwikkeld om stoppen met roken te bespreken
met zwangere vrouwen met lage gezondheidsvaardigheden.

CJG Rijnmond: 010 201 01 10 | www.cjgrijnmond.nl

Zorgpad Zwanger en roken, versie 1.10 (concept) | juli 2019
Eind 2019 wordt deze versie van het zorgpad geëvalueerd en evt.
aangepast.

Legenda
7 stappen Verloskundige
minimale interventiestrategie
(V-MIS)
Interactieve
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Doelgroep: verloskundig zorgverleners (verloskundigen, artsen en
gynaecologen).
Dit zorgpad is tot stand gekomen in samenwerking met de
verloskundige samenwerkingsverbanden in Rotterdam en het
programma Stevige Start van de gemeente Rotterdam.

Meer informatie: stevigestart@rotterdam.nl

