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INLEIDING

Dat roken slecht is voor je gezondheid, is algemeen geweten. Ook de lijst van 
negatieve effecten is bekend: longkanker, hartklachten, verstopping van de 
bloedvaten, …
Maar als je een IBD hebt, wordt de lijst nog een stukje langer. Sigaretten 
hebben namelijk een grote invloed op het verloop van je ziekte.
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IBD EN ROKEN

Rokers hebben ongeveer vier keer meer risico om de ziekte van Crohn te 
ontwikkelen dan niet-rokers. Dat risico neemt langzaam af na een rookstop. 
In vergelijking met niet-rokende Crohnpatiënten lopen rokende lotgenoten 50 
procent meer risico op opstoten van hun ziekte.

Ze hebben bovendien een lagere levenskwaliteit, brengen meer tijd in het 
ziekenhuis door, moeten vaker onder het mes en hebben nadien meer 
risico op een terugval. De ziekte verloopt bij rokers over het algemeen ook 
agressiever, met meer behoefte aan corticoïden, immunosuppressiva en 
biologische medicatie. Ook lijken deze medicijnen minder effectief te zijn bij 
rokers.

Bij Colitis Ulcerosa is de situatie anders. Daar lijkt roken juist gepaard te gaan 
met een lager risico op het ontwikkelen van de ziekte en met een milder 
verloop, met minder behoefte aan een operatie (colectomie). Gezien de 
andere nadelen van roken (hart-, long-, vaatziekten…) en een extra verhoogd 
risico op darmkanker blijven we roken sterk afraden.

BELANG VAN ROOKSTOP

Roken is nefast, en al helemaal als je de ziekte van Crohn hebt. Maar het 
goede nieuws is: als je stopt met roken, kun je de negatieve effecten sterk 
verminderen, ook na de diagnose van Crohn. Je arts kan je hierbij helpen.

Er zijn talloze mogelijkheden: psychologische begeleiding, 
nicotinevervangende therapieën en varenicline (merknaam Champix®) die de 
ontwenningsverschijnselen doen verminderen.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om te stoppen met 
roken. Al na één jaar rookstop daalt het risico op een terugval na een operatie 
tot het niveau van patiënten die nooit gerookt hebben.

Een rookstop heeft ook een spectaculaire invloed op het verloop van de 
ziekte: onderzoek toont dat het risico op een opstoot daalt met maar liefst 65 
procent in vergelijking met volhardende rokers. Bovendien heb je als je stopt 
met roken ook minder corticoïden en immunosuppressiva nodig. Dit gunstige 
effect is al waar te nemen na drie maanden rookstop.
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Patiënten met colitis ulcerosa melden vaak dat hun ziekte opflakkert als ze 
stoppen met roken. Ze stellen een verhoogde ziekteactiviteit vast en hebben 
in het eerste jaar na de rookstop meer medicatie nodig.

Toch raden we ook rokers met colitis ulcerosa aan om te stoppen, vanwege 
het sterk verhoogde risico op longkanker, darmkanker en andere tumoren, 
alsook cardiovasculaire verwikkelingen.

Het is dan ook belangrijk om een goede begeleiding te krijgen door uw IBD 
team voor tijdens en ook na rookstop. Zo kunnen we u correct adviseren en 
een eventuele opstoot snel behandelen.

ZET DE STAP

Wil je de stap zetten naar een tabakvrij leven? Bespreek dit dan met je 
behandelend arts. Voor meer info kan je ook terecht op tabakstop.be. 
Tabakstop is een gratis dienst waar je terechtkunt als je hulp wilt om te 
stoppen met roken. Aarzel niet om hen te contacteren. Deze begripvolle en 
geduldige hulpverleners zijn gratis te bereiken op 0800 111 00.

In het AZ Vesalius worden er ook regelmatig rookstopsessies georganiseerd. 
Deze sessies worden geleid door een gekwalificeerde tabakologe. Heeft u 
interesse om aan een van deze sessies deel ne nemen? Informeer u dan bij 
uw IBD-team.

Deze informatie werd overgenomen en bijgewerkt (05/2019) uit het 
boek “Alles over chronische darmziekten”  van  D’Haens G. en Vermeire S., 
Lannoo (2017)
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CONTACT

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Stel ze gerust aan uw arts 
of aan het IBD-team:

Specialisten
Dr. Klaartje Lowette
Dr. Marc Muls
Dr. Annelies Posen
Dr. Peter Van Lint (diensthoofd)

IBD-verpleegkundige
Noortje Straetemans
IBDkliniek@azvesalius.be
T. 012 39 72 73

Secretariaat Gastro-enterologie:
T. 012 39 70 05

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvesalius.be/ibd
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Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


