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Autopsieonderzoek heeft uitgewezen dat roken op jonge 
leeftijd samenhangt met de eerste tekenen van athero
sclerose, de ‘fatty streaks’ en fibreuze plaques.1 Echogra
fisch onderzoek laat zien dat jongvolwassen rokers ook 
dikkere en stijvere arteriën hebben.2,3 Kinderen van 
ouders die roken gaan zelf ook vaker roken. Daarnaast 
worden deze kinderen frequenter passief blootgesteld 
aan tabaksrook. Zo hebben jongvolwassenen en pasgebo
renen die zijn blootgesteld aan tabaksrook dikkere vaat
wanden,4,5 en is er een relatie tussen passieve blootstelling 
en verminderde endotheelfunctie bij kinderen in de pre
puberteit.6

Het is onbekend of vaatschade in het latere leven vooral 
ontstaat door langdurige blootstelling aan tabaksrook en 
andere risicofactoren, of door directe schadelijke effec
ten. Het is vooral onduidelijk of de zwangerschap een 
voor het kind kritische periode is wat betreft de bloot
stelling aan tabaksrook. In een eerdere studie vonden wij 
dat blootstelling aan roken door ouders tijdens de zwan
gerschap samenhangt met vaatschade in hun jongvol
wassen kinderen.4 In dat onderzoek zat echter een periode 
van 28 jaar tussen de zwangerschap en vaatwandmetin
gen en konden vertekeningen als ‘recall bias’ en ‘confoun
ding’ (bijvoorbeeld passieve en actieve blootstelling aan 
tabaksrook na de zwangerschap) als alternatieve verkla
ringen niet worden uitgesloten.7

 Doel De relatie onderzoeken tussen blootstelling aan tabaksrook in het vroege leven, inclusief de zwangerschap, en de 
ontwikkeling van het vaatsysteem in jonge kinderen.

 opzet Prospec tieve cohor tstudie.
 MethoDe We gebruikten de gegevens over roken van de ouders tijdens en na de zwangerschap uit het ‘Wheezing illnesses study in 

Leidsche Rijn’ (WHISTLER)-geboor tecohor t. Van 259 kinderen die deelnamen aan dit cohor t en die de leef tijd van 5 
jaar hadden bereikt, werden de intima-mediadikte en de distensibiliteit van de A. carotis gemeten met echograf ie.

 Resultaten Kinderen van moeders die hadden gerookt tijdens de zwangerschap hadden een 18,8 μm dikkere vaatwand (95%-BI: 
1,1-36,5; p = 0,04) en 15% lagere vaatwanddistensibiliteit (95%-BI: -0,3- -0,02; p = 0,02) dan kinderen van moe-
ders die niet gerookt hadden; hierbij werd gecorrigeerd voor verschillen in leef tijd en geslacht van het kind, leef-
tijd van moeder bij geboor te en borstvoeding. Deze ef fec ten werden niet gevonden bij kinderen van wie de moeders 
niet tijdens de zwangerschap maar wel daarna hadden gerookt. De ef fec ten waren sterker bij kinderen van wie 
beide ouders tijdens de zwangerschap hadden gerookt: zij hadden een 27,7 μm dikkere vaatwand en 21% lagere 
vaatwanddistensibiliteit.

 ConClusie De blootstelling van kinderen aan tabaksrook door ouders gedurende de zwangerschap heef t al op jonge leef tijd 
invloed op de struc tuur en func tie van hun ar teriële vaatwand.
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Om deze beperking verder uit te sluiten gebruikten wij 
voor deze studie een prospectief geboortecohort.8 Vlak 
na de geboorte vroegen we ouders naar het rookgedrag 
tijdens de zwangerschap en maten de vaatwandeigen
schappen van het kind op 5jarige leeftijd met echografie. 
De onderzoeksvraag was of er een relatie is tussen roken 
door ouders tijdens de zwangerschap en de structuur en 
functie van de arteriële vaatwand van het jonge kind.

MethoDe

stuDieopzet en onDeRzoekspopulatie
Dit onderzoek maakt deel uit van de ‘Wheezing illnesses 
study Leidsche Rijn’ (WHISTLER), een grootschalig, 
doorlopend geboortecohort dat is gestart in december 
2001. De opzet en rationale voor de WHISTLERstudie 
zijn elders in detail beschreven.8 Kort samengevat: 
gezonde pasgeborenen in Leidsche Rijn, een Vinexwijk 
bij Utrecht, worden geïncludeerd op de leeftijd van 24 
weken.
In november 2007 werd het onderzoek uitgebreid met 
cardiovasculaire onderzoeksvragen, het ‘WHISTLER
Cardioonderzoek’. Alle kinderen die de leeftijd van 5 jaar 
hadden bereikt, werden uitgenodigd voor een 2e bezoek. 
In de periode november 2007september 2009 kwamen 
511 kinderen hiervoor in aanmerking, van wie 75 (15%) 
niet konden worden bereikt (incorrecte contactgegevens, 
geen reactie op uitnodigingen). Van de 436 kinderen wei
gerden 118 deelname en waren 318 (73%) bereid tot deel
name. Vasculaire metingen werden verricht in 264 kinde
ren. Van de ouders van alle deelnemende kinderen werd 
schriftelijke toestemming verkregen. Het WHISTLER
Cardioonderzoek werd goedgekeurd door de medisch
ethische commissie voor onderzoek bij kinderen van het 
Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Meten van blootstelling aan tabaksRook
Tijdens het 1e, neonatale bezoek – circa 4 weken na de 
geboorte – vulden moeders een vragenlijst in met de 
volgende vragen: Rookte u tijdens de zwangerschap (ja/
nee)?; Hoeveel sigaretten per dag rookte u gemiddeld in 
de 1e helft van de zwangerschap?; Hoeveel sigaretten per 
dag rookte u gemiddeld in de 2e helft van de zwanger
schap? Roken gedurende de zwangerschap werd gedefini
eerd als het roken van ten minste 1 sigaret per dag gedu
rende de gehele zwangerschap; deze neonatale gegevens 
waren beschikbaar voor 260 van 264 kinderen (98,5%). 
De groepen nietrokende moeders en vroege stoppers (n 
= 6) werden gecombineerd in de analyse.9 2 moeders wer
den geëxcludeerd, omdat zij alleen gedurende de 2e helft 
van de zwangerschap hadden gerookt.
Tijdens het 2e bezoek – 5 jaar later – werden de volgende 
vragen aan beide ouders gesteld: Rookt u nu (ja/nee)?; 

Wat rookt u en hoeveel (sigaretten per dag, sigaren per 
week, pakjes pijptabak per week)? Gegevens over het hui
dige rookgedrag van moeders en vaders waren beschik
baar voor 233 van 264 kinderen (88,3%). De vragen over 
blootstelling aan rook van het kind waren: Wordt uw 
kind dagelijks blootgesteld aan rook (ja/niet meer/nooit)?; 
Zo ja, gemiddeld hoeveel uren per dag bevindt uw kind 
zich in een rokerige ruimte (0, 01, 12, 23, 46, > 6 h)?

vaatwanDMeting op 5-jaRige leeftijD
Nietinvasieve metingen werden verricht aan de rechter 
A. carotis communis met echografische radiofrequente 
signalen (Art.Lab, Esaote, Italië). De kinderen lagen op 
een bed en konden ondertussen kijken naar een video
filmpje. Na een rustpauze van ten minste 10 min werden 
de metingen verricht gedurende 30 min. 1 onderzoeker 
(C.C.G.), die was geblindeerd voor gegevens over rookge
drag en confounders, verrichtte alle metingen. Zij 
bepaalde de distensie van de A. carotis en de intima
mediadikte van de A. carotis (‘carotid intima media 
thickness’, CIMT) afzonderlijk en herhaalde de metingen 
maximaal 4 keer. Vooraf en gedurende de echografie 
maten we 2 maal de bloeddruk aan de A. brachialis met 
een semiautomatisch oscillometrisch apparaat (DINA
MAP; Critikon, Tampa, FL, VS).
We gebruikten de gemiddelden van de CIMT, de diame
ter en de distensie van elke meetsessie om de elastische 
eigenschappen, namelijk de crosssectionele distensibili
teit (DC) en elastische modulus (EM), te schatten. De 
uitkomstmaten waren de CIMT, distensibiliteit en elasti
sche modulus. De verdere details staan in het originele 
artikel.10

ConfounDeRs en veRklaRenDe faCtoRen
Er werd rekening gehouden met de soort voeding na de 
geboorte (borst of flesvoeding) en de leeftijd van de 
moeder, omdat deze factoren mogelijk samenhangen met 
zowel roken tijdens de zwangerschap als met vaatwand
eigenschappen.11,12 Ook werd het groeitraject van het kind 
als mogelijke confounder beschouwd. Kinderen van 
moeders die roken tijdens de zwangerschap hebben een 
lager geboortegewicht,13 en zouden een hogere kans op 
overgewicht hebben.14 Daarnaast lijken bepaalde groei
trajecten gerelateerd aan coronaire hartziekten.15 Ten 
slotte corrigeerden wij voor de huidige blootstelling aan 
rook van het kind (‘ja’, ‘niet meer’ of ‘nooit’).

Data-analyse
Om zicht op mogelijk verstorende variabelen te krijgen 
beschreven we eerst de basiskenmerken van kinderen en 
ouders volgens het rookgedrag van ouders tijdens de 
zwangerschap. Vervolgens gingen we met lineaire
regressietechnieken na of blootstelling aan rook tijdens 
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de zwangerschap verband hield met de CIMT, distensibi
liteit en elastische modulus. Vanwege een scheve verde
ling werden de distensibiliteit en elastische modulus 
getransformeerd naar een natuurlijke logaritme, respec
tievelijk LnDC en LnEM. Alle resultaten werden uitge
drukt als regressiecoëfficiënten met 95%betrouwbaar
heidsintervallen en pwaarden. Een pwaarde < 0,05 werd 
als statistisch significant beschouwd. Alle analyses wer
den uitgevoerd met SPSS versie 17.0 voor Windows.

Resultaten

Van 259 kinderen waren zowel gegevens over het roken 
tijdens de zwangerschap als vaatwandmetingen beschik
baar. De gemiddelde CIMT was 383,3 μm (SD: 33,2) en de 
mediane distensibiliteit was 95,5 per MPa (minmax: 
50227).
Tijdens de zwangerschap rookten 15 (5,8%) moeders wel 
en 244 (94,2%) niet. Kinderen van moeders die rookten 

tabel 1 Kenmerken van 259 kinderen in het WHISTLER-Cardio-onderzoek, van wie de moeder wel of niet rookte 
tijdens de zwangerschap, en van hun ouders

 
kenmerk moeder rookte tijdens zwangerschap p-waarde*

nee (n = 244) ja (n = 15)
 
kinderen bij geboorte
♂; % 43,0 53,3 0,43
geboortegewicht in g; gemiddelde (SD) 3493,4 (501,5) 3447,1 (626,8) 0,73
geboortelengte in cm; gemiddelde (SD) 50,9 (2,5) 50,1 (3,5) 0,29
zwangerschapsduur in w; gemiddelde (SD) 39,5 (1,4) 39,4 (1,4) 0,84
leeftijd moeder in jr; gemiddelde (SD) 32,1 (3,6) 31,3 (3,1) 0,37

kinderen bij neonatale visite
leeftijd bij 1e visite in w; gemiddelde (SD) 4,6 (1,3) 4,4 (1,2) 0,59
lichaamsgewicht in g; gemiddelde (SD) 4278,7 (625,3) 4266,2 (514,9) 0,94
lengte in cm; gemiddelde (SD) 54,3 (2,3) 53,5 (1,9) 0,23
voeding; % 0,01
 borstvoeding 58,6 26,7
 flesvoeding 23,4 26,7
 borst- en flesvoeding 18,0 46,7

kinderen op 5-jarige leeftijd
leeftijd in jr; gemiddelde (SD) 5,4 (0,3) 5,5 (0,3) 0,49
lichaamsgewicht in kg; gemiddelde (SD) 20,1 (2,8) 22,2 (3,4) 0,01
lengte in cm; gemiddelde (SD) 114,8 (5,0) 115,2 (3,8) 0,75
systolische bloeddruk in mmHg; gemiddelde (SD) 106,0 (7,8) 109,1 (7,9) 0,13
diastolische bloeddruk in mmHg; gemiddelde (SD) 55,4 (7,0) 54,2 (5,6) 0,50
eind-diastolische diameter A. carotis in μm; gemiddelde (SD) 5395,0 (400,5) 5416,5 (445,2) 0,85
huidige blootstelling aan tabaksrook; n (%) 9 (3,8) 6 (40) < 0,001

moeders
etniciteit Kaukasisch); % 79,5 88,9 0,49
lichaamsgewicht in kg; gemiddelde (SD) 70,9 (11,0) 74,0 (14,7) 0,41
lengte in cm; gemiddelde (SD) 170,0 (6,6) 168,5 (7,1) 0,49
rookte toen kind 5 jr was; n (%) 16 (7,4) 11 (84,6) < 0,001

vaders
lichaamsgewicht in kg; gemiddelde (SD) 85,4 (12,0) 90,4 (10,8) 0,25
lichaamslengte in cm; gemiddelde (SD) 183,2 (7,5) 181,7 (6,2) 0,58
rookte tijdens zwangerschap; n (%) 28 (14,4) 6 (54,5) < 0,001
rookte toen kind 5 jr was; n (%) 33 (15,3) 6 (46,2) 0,004
opleidingsniveau; % 0,06
 laag (basisschool) 6,9 0
 middel (middelbare school, mbo) 37,9 77,8
 hoog (hbo, universiteit) 55,2 22,2

WHISTLER-Cardio-onderzoek = ‘Wheezing illnesses study Leidsche Rijn’ uitgebreid met cardiovasculaire onderzoeksvragen
* Significante p-waarden zijn in rood weergegeven.
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tijdens de zwangerschap kregen minder vaak borstvoe
ding. Daarnaast hadden zij een lager geboortegewicht en 
kleinere geboortelengte, en rokende moeders waren iets 
jonger bij de geboorte, maar deze verschillen waren niet 

statistisch significant (tabel 1). Op 5jarige leeftijd hadden 
kinderen van rokende moeders een hoger lichaams
gewicht. Er waren duidelijke verbanden tussen het huidige 
rookgedrag van ouders en het rookgedrag van moeder 
tijdens de zwangerschap en ook tussen het rookgedrag 
van moeders en van vaders tijdens de zwangerschap.
De figuur toont de vaatwandeigenschappen van 16 kin
deren van moeders die niet tijdens de zwangerschap 
maar wel daarna rookten en van 198 kinderen van persi
sterend nietrokende moeders (referentiegroep). Tussen 
deze 2 groepen waren geen verschillen in CIMT (0,05 
μm, 95%BI: 16,616,5), distensibiliteit (0,05 LnDC, 95%
BI: 0,070,2) en elastische modulus (0,10 LnEM, 95%BI: 
0,20,04). Kinderen van moeders die zowel tijdens de 
zwangerschap als daarna rookten (n = 11) hadden verge
leken met de referentiegroep een dikkere CIMT (23,3 μm, 
95%BI: 3,643,0) en 19% lagere distensibiliteit (1 – e0,21, 
95%BI: 0,4 0,1). De groep kinderen van moeders die 
wel rookten tijdens maar niet na de zwangerschap was te 
klein voor analyse. De elastische modulus was niet gere
lateerd aan blootstelling aan roken tijdens de zwanger
schap en daarom gebruikten we voor verdere analyses 
alleen de CIMT en distensibiliteit als uitkomstmaten.
Tabel 2 laat zien dat kinderen van moeders die de gehele 
zwangerschap rookten een 18,8 μm dikkere CIMT en 
15% (1 – e0,16) lagere distensibiliteit hadden dan niet
blootgestelde kinderen, waarbij werd gecorrigeerd voor 
leeftijd en geslacht van kind, leeftijd van moeder bij 
geboorte, en het geven van borstvoeding (model 1). Het 
lichaamsgewicht van deze blootgestelde kinderen was 
iets lager, maar ze waren vooral minder lang bij de 
geboorte; gedurende de eerste levensjaren nam de groei 
sterker toe dan gemiddeld. Na correctie voor het groei
patroon verdween het verband tussen roken tijdens de 
zwangerschap en de CIMT (model 2, zie tabel 2). Cor
rectie voor de huidige dagelijkse blootstelling aan rook 
van het kind veranderde deze verbanden niet (gegevens 
niet getoond).
Wanneer moeders tijdens de zwangerschap meer sigaret
ten per dag rookten, hadden hun kinderen een hogere 
CIMT en was er een significante trend voor een lagere 
distensibiliteit, vergeleken met kinderen van moeders die 
tijdens de zwangerschap niet rookten. Het roken door 
vaders hield geen verband met de vaatwandeigenschap
pen van hun kinderen, maar roken door moeders wel. 
Wanneer beide ouders tijdens de zwangerschap rookten, 
had dit een toegevoegd effect: hun kinderen hadden een 
27,7 μm (95%BI: 0,255,3) dikkere CIMT en 21% lagere 
distensibiliteit (95%BI: 0,4 0,03). Moeders van paren 
die tijdens de zwangerschap rookten, rookten een zelfde 
aantal sigaretten per dag als moeders met nietrokende 
partners (mediaan: 3,0 vs. 6,0; p = 0,85).

 
figuuR  Verschil in vaatwandeigenschappen van kinderen, onderverdeeld naar 
rookgedrag (ja/nee) van moeder tijdens de zwangerschap (zwangerschap) en 
toen het kind 5 jaar was (huidig). Kinderen van moeders die op beide momenten 
niet rookten werden beschouwd als referentiegroep. De lineaire-
regressiecoëfficiënt (95%-BI) is weergegeven. (a) Intima-mediadikte van A. 
carotis (‘carotid intima-media thickness’, CIMT), (b) natuurlijk logaritme van 
distensibiliteit (LnDC), en (c) elastische modulus. De groep kinderen van 
moeders die wel rookten tijdens de zwangerschap maar niet daarna was te klein 
voor analyse.
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besChouwing

In dit onderzoek lieten wij zien dat blootstelling aan 
tabaksrook gedurende de zwangerschap structurele en 
functionele effecten heeft op de vaatwand van jonge kin
deren. Sommige aspecten van het onderzoek verdienen 
nadere beschouwing. Zo was het profiel van deelnemers 
iets anders dan van de kinderen die niet deelnamen.10 Het 
lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit gegeven de bevindin
gen verklaart, omdat dat erop zou duiden dat blootstel
ling aan tabaksrook bij nietdeelnemers verband houdt 
met gezondere vaatwanden van kinderen. Omdat wij de 
concentratie van cotinine, een metaboliet van nicotine 
dat gebruikt kan worden als biomarker, niet vlak na de 
geboorte bepaalden – als objectieve maat voor roken tij
dens de zwangerschap –, kan onderrapportage niet wor
den uitgesloten. Ons inziens zou dit echter tot een onder
schatting van het gevonden verband hebben geleid. 
Vaatwandeigenschappen van volwassenen zijn erkende 
risicomaten voor cardiovasculaire ziekte,16 maar voor 
5jarige kinderen kan dat vooralsnog alleen worden aan
genomen.
Er is nog weinig onderzoek gedaan naar vroege blootstel
ling aan tabaksrook en vaatwandeigenschappen bij kin
deren. De resultaten van een kleine studie suggereren dat 
er een relatie is tussen roken van moeder tijdens de 
zwangerschap en een dikkere intimamedia van de neo
natale aorta.5 Een ander onderzoek laat zien dat 11jarige 
kinderen van rokende moeders een verminderde endo
theelfunctie hadden.6 Recentelijk werd roken door ouders 
tijdens de zwangerschap in verband gebracht met foetale 

arteriële weerstand en met hartfunctie op 2jarige leef
tijd.17 Ons onderzoek voegt hieraan toe dat roken tijdens 
de zwangerschap ongunstig lijkt te zijn voor de structuur 
en functie van de vaatwand van jonge kinderen.
Verschillende factoren kunnen onze bevindingen verkla
ren. Kinderen van moeders die rookten hadden een lager 
geboortegewicht en maakte daarna een inhaalgroei door 
met een grotere kans op het later ontwikkelen van over
gewicht. Dit specifieke groeipatroon verklaarde deels het 
verband met de vaatwandeigenschappen. Daarnaast heb
ben kinderen die zijn blootgesteld aan rook tijdens de 
zwangerschap een verhoogd cholesterol,18 en mogelijk 
ook een hogere bloeddruk.1921

Nicotine passeert de placenta en het is aangetoond dat de 
cotininewaarden bij pasgeborenen even hoog zijn als de 
waarden bij hun rokende moeders.22 Het is duidelijk dat 
foetussen worden blootgesteld aan de vele toxische com
ponenten van tabaksrook die hun moeders binnenkrij
gen. Het is dan ook denkbaar dat zulke invloeden direct 
bijdragen aan vroege vaatschade. Roken door zwangere 
vrouwen induceert chronische hypoxie door de vorming 
van koolmonoxide en reduceert de productie van nitri
sche oxide in de foetale bloedsomloop.17,23 In de coronaire 
vaten van overleden foetussen en pasgeborenen van wie 
de moeder rookte tijdens de zwangerschap werden athe
rosclerotische veranderingen gevonden.24

Volgens onze bevindingen kunnen zowel actief roken 
door zwangere vrouwen als passief roken van belang zijn 
en leidt een grotere blootstelling tot meer vasculaire 
schade bij de kinderen. De effecten van blootstelling door 
roken van vaders waren minder duidelijk. Het roken door 

tabel 2 Relatie tussen vaatwandeigenschappen van 5-jarige kinderen en het roken van moeder tijdens de gehele zwangerschap

 
model CiMt in μm lnDC in 1/Mpa

  
n lineaire-regressiecoëfficiënt 

(95%-bi)
p-waarde* n lineaire-regressiecoëfficiënt 

(95%-bi)
p-waarde*

 
ruwe gegevens
 niet roken 243 referentie 210 referentie
 wel roken  15 15,4 (-2,0-32,9) 0,08  14 -0,17 (-0,3- -0,04) 0,01
model 1†
 niet roken 243 referentie 210 referentie
 wel roken  15 18,8 (1,1-36,5) 0,04  14 -0,16 (-0,3- -0,02) 0,02
model 2‡
 niet roken 214 referentie 188 referentie
 wel roken  13 12,2 (-6,7-31,1) 0,20  12 -0,15 (-0,3- -0,01) 0,03

CIMT = ‘carotid intima-media thickness’, intima-mediadikte van A. carotis; LnDC = natuurlijk logaritme van distensibiliteit
* Significante p-waarden zijn in rood weergegeven.
† Model 1: gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht van kind, leeftijd van moeder bij geboorte, en borstvoeding.
‡ Model 2: gecorrigeerd voor verschillen in z-score van de BMI tussen neonatale bezoek en bezoek op 5-jarige leeftijd.
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vaders tijdens de zwangerschap was wel van belang als de 
moeders rookten tijdens de zwangerschap, maar was niet 
van belang als de moeders niet rookten. Mogelijk rookten 
vaders minder in de directe nabijheid van nietrokende 
moeders dan wanneer beiden rookten. Moeders met 
rokende partners tijdens de zwangerschap rookten even
veel sigaretten als moeders met nietrokende partners, 
wat de additieve rol van roken van vaders ondersteunt. 
Roken, inclusief passief roken, is een van de belangrijkste 
risicofactoren voor manifeste hartziekten.25,26

Hoewel er geen discussie is over de schadelijke effecten 
van tabaksrook op de algemene gezondheid, is het wel 
van belang om te weten of er specifieke gevoelige perio
den in het vroege leven zijn. In ons onderzoek verklaarde 
roken tijdens de zwangerschap meer dan de helft van de 
standaarddeviatie van de intimamediadikte van de A. 
carotis. Wanneer een moeder niet tijdens maar wel na de 

zwangerschap had gerookt, had dit geen effect op de 
intimamediadikte van haar kind, maar als ze gedurende 
de gehele zwangerschap had gerookt, was er een duidelijk 
verschil. Dat neemt overigens niet weg dat passief roken 
van jonge kinderen om vele gezondheidsredenen moet 
worden vermeden. De positieve trend tussen het aantal 
gerookte sigaretten door zwangere vrouwen en ongun
stige vasculaire eigenschappen is een verdere onderbou
wing voor de gedachte dat de zwangerschap een kritische 
periode is voor blootstelling aan tabaksrook.

ConClusie

Voor kinderen is de zwangerschap een kritische periode 
voor vroege cardiovasculaire gevolgen van blootstelling 
aan tabaksrook en preventie van deze gevolgen dient dan 
ook specifiek op die periode gericht te zijn.
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het UMC Utrecht.

Aanvaard op 18 maart 2012

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4773

●> Meer op www.ntvg.nl/onderzoek

▼   leeRpunten  ▼
•	 Passief	roken	leidt	tot	vaatwandschade,	ook	al	bij	kinderen.
•	 Blootstelling	aan	tabaksrook	gedurende	de	zwangerschap	is	  

gerelateerd	aan	structurele	en	functionele	veranderingen	van	  
de	vaatwand	bij	jonge	kinderen.

•	 Preventie	van	vroege	cardiovasculaire	gevolgen	van	blootstelling	
aan	tabaksrook	dient	reeds	te	beginnen	tijdens	de	zwangerschap.
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