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35% geeft aan niet te stoppen omdat ze niet roken waar de 

kinderen bij zijn 

• 35% van de nieuwe/aanstaande vaders die roken, 

geven aan niet te stoppen omdat ze niet roken in de 

buurt van hun kinderen (dus zij hebben er geen last 

van). 32% geeft aan wel een poging te hebben 

gedaan maar dat het niet lukte. 27% heeft geen 

behoefte om te stoppen. 26% is te verslaafd. 19% 

heeft te veel aan zijn hoofd. 16% rookt niet waar de 

partner bij is (dus zij heeft er geen last van). 7% geeft 

aan dat de partner niet stopt en dat ze niet alleen 

willen stoppen. 2% geeft aan dat ze denken dat roken 

niet (heel) schadelijk is voor zichzelf, de omgeving of 

het (ongeboren) kind. 

 

 

 

A05. Wat zijn voor u redenen om niet te stoppen met 

roken? 

Basis: Respondenten die roken (n = 95) 

 

 

 

Redenen om niet te stoppen met roken 
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Ik rook niet waar mijn kind(eren) bij zijn, dus zij
hebben er geen last van

Wel een poging gedaan maar het stoppen lukte
niet

Ik heb geen behoefte om te stoppen

Ik ben te verslaafd

Ik heb te veel aan mijn hoofd, als ik ook nog 
moet stoppen met roken…

Ik rook niet waar mijn partner bij is, dus zij heeft
er geen last van

Mijn partner stopt niet, ik wil niet alleen stoppen

Ik denk dat roken niet (heel) schadelijk is voor
mij/ mijn omgeving/ mijn (ongeboren) kind

Anders
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Driekwart zou stoppen met roken als dit op wat voor manier dan 

ook een risico vormt voor zijn kind 

• 59% van de rokende nieuwe/aanstaande vaders zou 

stoppen met roken als men merkt dat de partner hier 

serieuze problemen mee heeft. 

• Driekwart zou stoppen als dit op wat voor manier dan 

ook een risico vormt voor zijn kind. 5% zou niet 

stoppen als het een risico vormt voor het kind.  

• 4 op de 10 is bang dat roken schadelijk is voor het 

(ongeboren) kind maar stopt desondanks niet met 

roken. Vooral jongeren (18-29 jaar) geven dit 

antwoord (64%). Deze resultaten zijn echter indicatief 

vanwege de lage n (n=22). 

 

 

 

A10. In hoeverre bent u het eens of oneens met de 

volgende stellingen? 

Basis: Rokers (n = 95) 

 

Waardes < 2% worden niet weergegeven in de grafiek. 

Stellingen over rookgedrag (8) 

Ik zou stoppen met roken als ik merk dat mijn partner hier serieuze 

problemen mee heeft 

Ik zou stoppen met roken als dit op wat voor manier dan ook een 

risico vormt voor mijn kind 
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Rokers zien hun rol als partner anders dan nooit-rokers en stoppers 

Stellingen over rookgedrag – onderlinge vergelijking 

Rokers Stoppers Nooit rokers 

Het is belangrijk dat zwangere 

vrouwen stoppen met roken 
83% 83% 96% 

In het huis van een zwangere vrouw 

mag niet gerookt worden 
80% 83% 95% 

Ik rook bewust niet in het bijzijn van 

zwangere vrouwen / Ik vind dat in de 

buurt van zwangere vrouwen niet 

gerookt moet worden 

79% 74% 92% 

Ik rook bewust niet in het bijzijn van 

kinderen / Ik vind dat in de buurt van 

kinderen niet gerookt moet worden 
77% 77% 96% 

Roken waar een zwangere vrouw bij 

is, schaadt het ongeboren kind 
69% 79% 87% 

Het is belangrijk dat partners van 

zwangere vrouwen stoppen met 

roken 
36% 68% 88% 

Als een zwangere vrouw stopt met 

roken, moet haar partner ook 

stoppen 
29% 61% 81% 

Basis: Rokers (n = 95), stoppers (n = 133), nooit gerookt (n = 275) 

Rokers weten dat roken slecht is voor zwangere vrouwen en kinderen 

(zie eerste 5 stellingen), maar een groot deel is desondanks niet bereid 

zelf te stoppen met roken. Een groot deel van de rokers stopt dus zelf 

niet, maar vindt wel dat zwangere vrouwen moeten stoppen met roken. 

Rokers passen hun rookgedrag wel enigszins aan door niet in het bijzijn 

van kinderen/zwangere vrouwen te roken. 

De stellingen zijn gesorteerd van hoog naar laag 

volgens de groep Rokers. De Stoppers en Nooit-

rokers laten een andere ranking zien. Een stelling die 

bij Stoppers hoger rankt is bijvoorbeeld ‘Roken waar 

een zwangere vrouw bij is, schaadt het ongeboren 

kind’ (plek 3). Nooit-rokers ranken de stelling ‘Ik vind 

dat in de buurt van kinderen niet gerookt moet 

worden’ hoger (plek 2). 

Rokers vinden het, in vergelijking met Stoppers en 

Nooit-rokers, vaker belangrijk dat niet in het bijzijn 

van zwangere vrouwen wordt gerookt dan in het 

bijzijn van kinderen. Stoppers en Nooit-rokers 

vinden het juist vaker belangrijk dat niet in de buurt 

van kinderen wordt gerookt.  

Opvallend is dat stoppers bij 

de eerste 4 stellingen een 

vergelijkbare mening 

hebben als rokers. Zij 

hebben dus niet zo’n 

extreme mening over roken 

en vaderschap als nooit-

rokers. Nooit-rokers laten bij 

alle stellingen een significant 

afwijkende mening zien. 

Stoppers laten wel een 

andere mening zien dan 

rokers als het gaat om de 

verantwoordelijkheid van de 

partner om te stoppen met 

roken. 




