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Stop met roken: hoe 
jonger hoe beter!

Roken is nog steeds de belangrijkste 

vermijdbare risicofactor. Omdat vrou-

wen pas in de jaren zestig van de vo-

rige eeuw massaal zijn begonnen met 

roken, zijn de late gevolgen van roken 

op de levensverwachting van vrouwen 

nu pas goed in beeld te brengen. Britse 

onderzoekers keken naar het effect 

van roken gedurende meerdere decen-

nia en het effect van stoppen met ro-

ken op de levensverwachting van 

vrouwen.

In het Britse follow-uponderzoek 

Million Women Study zijn 1,2 miljoen ge-

zonde vrouwen gedurende gemiddeld 

12 jaar gevolgd. In het begin van het on-

derzoek verzamelden de onderzoekers 

gegevens over rookgedrag: of ze rook-

ten, hoe lang, hoeveel en als ze gestopt 

zijn, wanneer dat is gebeurd. Na 3 en 8 

jaar werden de vrouwen wederom on-

dervraagd. Uit de Nationale Sterfte Re-

gistratie werden gegevens over sterfte 

en doodsoorzaken verkregen. De onder-

zoekers berekenden het 12-jaars risico 

om aan roken gerelateerde oorzaken te 

overlijden voor rokers en ex-rokers ten 

opzichte van vrouwen die nooit gerookt 

hebben. Er werd gecorrigeerd voor uit-

eenlopende storende invloeden als BMI, 

sociaaleconomische status, alcoholge-

bruik en hormoontherapie. 

Vrouwen die bij aanvang van het on-

derzoek rookten, hebben een gemid-

delde 12-jaars overlijdensrisico dat bijna 

3 maal hoger is dan niet-rokers (zelfs al 

stopt 44% nog voor hun 63e levensjaar). 

Van de 30 meest voorkomende 

doodsoorzaken zijn er 23 significant 

verhoogd bij rokers. Longkanker staat 

bovenaan met een ruim 20 maal ver-

hoogd risico op sterfte. Vrouwen die 

tussen de 25 en 34 jaar oud waren toen 

ze stopten, hebben een bijna evengroot 

risico als niet-rokers. Rokers die stopten 

tussen 35 en 44 jaar hebben 20% meer 

kans om te overlijden ten opzichte van 

nooit-rokers. Van de rokers sterft uit-

eindelijk 53% voor het 80e levensjaar, bij 

nooit-rokers is dat 22%, waardoor nooit-

rokers gemiddeld 11 jaar langer leven 

dan rokers.

Op basis van dit onderzoek lijkt het, 

dat met interventies gericht op stoppen 

met roken, winst te behalen valt en dat 

vooral bij jongere patiënten. De effecten 

van een stoppoging vallen bij rooksters 

ouder dan 55 jaar, tegen. Omdat jonge 

vrouwen meestal niet direct met roken-

gerelateerde klachten op het spreekuur 

komen, kan dit onderzoek een mooie 

aanleiding zijn om samen met de prak-

tijkondersteuner na te gaan hoe jonge 

vrouwen die roken het beste benaderd 

kunnen worden voor een stoppoging. ▪
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Leidt werkstress tot 
een verhoogd risico op 
kanker?
Ooit iemand op zijn sterfbed horen 

zeggen: wat jammer dat ik niet meer 

heb gewerkt in mijn leven? Toch zijn 

we allemaal maar druk, druk, druk 

met ons werk. Werkstress verhoogt 

het risico op hart- en vaatziekten en op 

diabetes. Een recent verschenen meta-

analyse geeft aan dat werkstress het 

risico op het krijgen van kanker niet 

vergroot.

In de metanalyse zijn 12 Europese 

cohortonderzoeken opgenomen met to-

taal 116.056 mannen en vrouwen van 

17-70 jaar die op baseline geen kanker 

hadden en 12 jaar (mediaan) werden ge-

volgd. Werkstress werd met een speciale 

vragenlijst gemeten als de deelnemers 

bij baseline aangaven spanning op het 

werk te ervaren. De in de follow-up-

periode nieuw opgetreden kankers (n = 

5765) werden geverifieerd met zieken-

huisregisters en het overlijdensregister. 

In de meta-analyse keken onderzoekers 

alleen naar de veelvoorkomende vormen 

van kanker van colon, long, borst en 

prostaat.  Ze corrigeerden voor leeftijd, 

geslacht, BMI, SES, roken en alcoholge-

bruik. Werkstress gaf geen verhoging 

van het overall risico op kanker (HR 0,97; 

95%-BI 0,90-1,04) en ook niet op het krij-

gen van colonkanker (HR 1,16; 95%-BI 

0,90-1,48), longkanker(HR 1,17; 95%-BI 

0,88-1,54), borstkanker (HR 0,97; 95%-BI 

0,82-1,14) of prostaatkanker(HR 0,86; 

95%-BI 0,68-1,09).

Werkstress leidt tot meer roken, 

meer drinken van alcohol en overge-

wicht. Deze ‘slechte gewoontes’ verho-

gen allemaal het risico op het krijgen 

van kanker. Werkstress zelf leidt echter 

niet tot een verhoogd risico op kanker. 

Het verminderen van werkstress zal 

ongetwijfeld leiden tot een beter indivi-

dueel welbevinden. Of het echter ook 

indirect leidt tot een afname van de 

‘slechte gewoontes’ en daardoor tot het 

minder voorkomen van kanker is niet 

bekend. ▪
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