Gezondheidsrisico’s van meeroken voor kinderen
1. Blootstelling aan tabaksrook leidt tot een verhoogde kans op wiegendood
(Gezondheidsraad: meeroken verdubbelt risico op wiegendood).
2. Acute maar vooral chronische middenoorontsteking komt 20 tot 50% vaker voor bij
kinderen die aan tabaksrook zijn blootgesteld. Meeroken vergroot de kans op infecties aan
de lage luchtwegen (longontsteking, bronchitis en bronchiolitis) bij kinderen van 0-3 jaar.
3. Meeroken leidt tot een meer ‘astma-achtige’ symptomen (risicoverhoging van 20-50%).
4. Meeroken leidt tot een verhoogd risico op het ooit hebben van astma.
5. Meeroken heeft een negatieve invloed op de ernst van astmatische klachten bij kinderen.
6. Tot kinderen 4 jaar oud zijn, neemt het aantal longblaasjes toe. Meeroken vermindert het
maximale vermogen van de longen.
7. Meeroken lijkt een negatieve invloed te hebben op de cognitieve ontwikkeling,
verminderde groei en lengte, kanker, gedragsproblemen, allergie.
8. Meeroken heeft invloed op de borstvoeding en leidt tot een afname van de kwaliteit en de
kwantiteit van de moedermelk, met gemiddeld 250 ml per dag. Nicotine wordt via de
moedermelk doorgegeven aan de baby.
9. Meeroken vergroot op de lange termijn de kans op hartaandoeningen en kan longkanker
veroorzaken.
10. Kinderen van ouders die roken hebben een grotere kans om zelf in de toekomst te gaan
roken.
Vragen?
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met het secretariaat van de poli
kindergeneeskunde via telefoonnummer is 0513 – 685 405 of stel uw vraag via
Mijntjongerschans.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.
DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
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dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
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