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IK STOP ERMEE

• Ieder anderhalf uur rookpauze

• Iedereen is na deze cursus een niet-roker tenzij:

A) Je de instructies niet opgevolgd hebt

B) Je het niet begrepen hebtB) Je het niet begrepen hebt

Afspraak 1: Stel je kritisch op, maar wel open 

Afspraak 2: We gaan het niet hebben over  

waarom je moet stoppen. Dat weet je al.
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WAT GAAN WE DOEN

• Waarom rook je?

• Waarom is stoppen zo moeilijk

Hoe NIET te stoppen• Hoe NIET te stoppen

• Hoe WEL te stoppen

• Laatste sigaret en ademhalingsoefening
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WAAROM ROOK JE?

• Lekker
• Kalmerend/ Ontspannend
• Helpt tegen stress
• Energie/ Concentratie
• Verveling
• Verslaafd• Verslaafd
• Neemt hongergevoel weg
• Sociaal
• Stoer
• Heft obstipatie op
• Om iets in je hand te hebben
• zelfvertrouwen
• Gewoonte
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DIT ZIJN NIET DE REDENEN 

WAAROM JE ROOKT!

• Ik zal je laten zien waarom dit niet de •

redenen zijn

• Ik zal je laten zien hoe nicotine werkt en 

waarom je denkt dat dit de redenen zijn

IK STOP ERMEE 5



WAAROM ROOK JE?

Je rookt om de ontwenningsverschijnselen 

die je vórige sigaret heeft veroorzaakt op te 

heffen.

Verschijnselen: 

• Het gevoel dat je hebt als je geen sigaretten meer hebt.

• Leegte, honger, ongemakkelijk, paniek, hunkering etc.

• Dat gevoel wat je in je hoofd vertaald hebt in: ik heb zin 

in een sigaret
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HET PROCES / DE KETEN
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STEL JE OPEN VOOR DE FEITEN

• Een intelligent iemand laat zich misleiden

• Een idioot laat zich misleiden terwijl hij 

weet dat hij voor de gek wordt gehouden 
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LEKKER

• Lekker ≠ eerste sigaret
• Lekker ≠ oostbloksigaretten

Tinteling:Tinteling:
Nicotine maakt slijmvliezen overactief, veroorzaakt 

een verkouden verstopt gevoel

Tijdens het roken worden de slijmvliezen verdoofd, 
slijm lijkt te verdwijnen
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TER ONTSPANNING / 

RUSTGEVEND

Nicotine dat het lichaam uitgaat veroorzaakt 

nervositeit en gespannenheidnervositeit en gespannenheid

Tijdens het roken wordt een gedeelte van deze 

spanning opgeheven, spanning lijkt te verdwijnen
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ENERGIE / CONCENTRATIE

Een roker voelt zich na verloop van tijd minder 

energiek dan een niet-rokerenergiek dan een niet-roker

Terwijl je een sigaret rookt voel je je meteen beter 
(minder slecht) dan daarvoor

zie grafiek
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OBSTIPATIE

Nicotine veroorzaakt obstipatie (=rotgevoel), daarom 

hebben ze er een heftig laxeermiddel in gedaan

Terwijl je een sigaret rookt wordt obstipatie opgeheven 

(gevolg: meteen aandrang)
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VERVELING

Als je je verveelt is er niets wat je gedachten afleidt van 

de verschijnselen (zie grafiek)

Sigaretten zorgen er indirect voor dat je futloos/ moe 

wordt en geen zin hebt om dingen te doen

IK STOP ERMEE 13



SOCIAAL

• Het resultaat van een 80 jaar durende 

miljoenencampagne om je daarvan te 

overtuigen (gezellig)

• Het klopt! Het enige verdedigbare pluspunt van 

roken is dat het een sociaal geaccepteerde 

gewoonte was
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STOER

• Het resultaat van een 80 jaar durende 
miljoenencampagne om je daarvan te 
overtuigen 

• Kijk nou eens naar wat roken ECHT is: Je blaast 
rook uit je neusgaten. Wat is daar nou stoer 
aan?

Stel dat de campagne je had overtuigd om de 
sigaret in je oor te steken (of in je neus)?
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OM IETS IN JE HAND TE HEBBEN

Waarom steek je hem dan aan?
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HONGER

• Ontwenningsverschijnselen en honger zijn 
gevoelens die erg op elkaar lijken, allebei in de 
maagstreek

• Door roken wordt hongergevoel wél minder 
MAAR..

• Door eten wordt de hunkering naar nicotine 
NIET weggenomen.       (hierover later meer)
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EEN GEWOONTE

Het laatst overgebleven excuus

Iedere dag brengen we veranderingen aan in 
onze gewoonten (bijv. werk). Waarom gaan we 
dan door met een gewoonte die vies smaakt, dan door met een gewoonte die vies smaakt, 
ons moe maakt, ons een vermogen kost, geen 
enkel voordeel heeft en ons de dood injaagt.

“Ik rook omdat mijn vriend rookt.” En als hij heroïne 
gaat gebruiken? Of gaat gokken?
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STRESS

• Nicotine dat het lichaam uitgaat veroorzaakt 
een gespannen gevoel. Als je stress voelt, voel je 
dat als roker dubbel (bijv. 50% 
stress+50%ontw.spanning)

• Door een sigaret op te steken vermindert de 
totale hoeveelheid spanning en ervaar je de 
sigaret als rustgevend medicijn

• Zonder ervan bewust te zijn had je al ergens last 
van (namelijk ontwenningsverschijnselen)
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STRESS

25

30

35

40

45

stress door
telefoontje

IK STOP ERMEE 21

0

5

10

15

20

moment 1 moment 2 moment 3

(ontwennings-
stress)



ZELFVERTROUWEN
Het omgekeerde is waar!

Roken kost:
• Energie
• Gezondheid• Gezondheid
• Uiterlijke schoonheid
• Positiviteit/ zin om leuke dingen te doen
• Rust/ontspanning

Dit zijn precies de ingrediënten die nodig zijn om 
zelfverzekerd te zijn
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COMBINATIESIGARETTEN

• Een sigaret die je opsteekt om twee of meer van 

hiervoor genoemde `redenen` tegelijkertijd

• Alleen op een feestje 

(verveling, onzekerheid, spanning, tegen de stress, sociaal en 

stoer)stoer)

• Pokeren 

(spanning, concentratie, verveling)

• Autorijden na een bezoek aan de tandarts 

(gedwongen onthouding, spanning, verveling, concentratie)

• Tijdens de koffiepauze van een arts op de eerste hulp 

(gedwongen onthouding, spanning, stress, concentratie)
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• Iedere roker heeft zich de gewoonte eigen 

gemaakt om op bepaalde momenten zijn 

ontwenningsverschijnselen op te heffen

• Tijdens deze zogenaamde sigaretmomenten zijn 

er twee of meer `redenen` om een sigaret op te 

steken
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Om de ontwenningseffecten van een sigaret te 

vergroten is de tabaksindustrie zo ‘lief’ geweest 

om bepaalde stoffen toe te voegen.
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CONCLUSIE

• We roken om de verschijnselen die de vórige sigaret 

heeft veroorzaakt op te heffen.

• Een sigaret doet HELEMAAL NIKS voor je.  

We gaan door met roken vanwege: 

A: de nicotineverslaving (het kleine monster)

B: de denkbeelden die wij hebben over roken/ de 

hersenspoeling (het grote monster)
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A) DE NICOTINEVERSLAVING
(alias het kleine monster)

• De snelst verslavende drug die er bestaat

• Zodra een roker zijn sigaret uitmaakt, begint de nicotine 

in hoog tempo het lichaam te verlaten en gaat de roker 

ontwenningsverschijnselen ervarenontwenningsverschijnselen ervaren

• De lichamelijke ontwenningsverschijnselen zijn zo 

minimaal, dat je niet eens in de gaten hebt dat je een 

nicotineverslaafde bent 

• Het lege, rusteloze gevoel is binnen een paar dagen 

verdwenen

IK STOP ERMEE 27



B) DE DENKBEELDEN / 

HERSENSPOELING
(alias het grote monster)

• Er zitten heel veel leugens over roken (diep) in je hoofd

• Als je eenmaal verslaafd bent aan nicotine ontstaat er 

in je hoofd een soort ANGSTsensatiein je hoofd een soort ANGSTsensatie

• Om hier vanaf te komen ga je TEGEN JEZELF LIEGEN

• Na het stoppen komt deze leugen/ het grote monster

gemiddeld één keer, mits je `goed` gestopt bent

• Alles wat je hoeft te doen is één uur niet te roken en 

hij verdwijnt ter plekke
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B) DE DENKBEELDEN / 

HERSENSPOELING
(alias het grote monster)

• Er zitten heel veel leugens over roken (diep) in je hoofd

• Als je eenmaal verslaafd bent aan nicotine ontstaat er 

in je hoofd een soort ANGSTsensatiein je hoofd een soort ANGSTsensatie

• Om hier vanaf te komen ga je TEGEN JEZELF LIEGEN

• Na het stoppen komt deze leugen/ het grote monster

gemiddeld één keer, mits je `goed` gestopt bent

• Alles wat je hoeft te doen is één uur niet te roken en 

hij verdwijnt ter plekke
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HOE NIET TE STOPPEN

• Minderen

• De onthoudingmethode

• Nicotinevervangers en gewichtstoename• Nicotinevervangers en gewichtstoename

• Weddenschappen/ beloningen

• Probéren te stoppen
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HOE WEL TE STOPPEN

• U doet twee dingen

• Hoe niet versus hoe wel• Hoe niet versus hoe wel

• De ontwenningsperiode

• Twee oorzaken van mislukking
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MINDEREN

• Wat gebeurt er:

1.De lichamelijke verslaving wordt in stand 
gehouden en de psychische verslaving wordt 
vergrootvergroot

2.De roker zit nu continue aan roken te denken en 
af te tellen totdat hij weer mag roken

3.De roker heeft vrijwel de hele dag last van 
ontwenningsverschijnselen 
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MINDEREN

Kortom: 

• De minderende roker is er op alle gebieden 
(behalve fysieke gezondheid) slechter aan toe (behalve fysieke gezondheid) slechter aan toe 
dan de (ketting)roker. Hij is verslaafder, 
bewuster en voelt zich slechter
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DE ONTHOUDINGSMETHODE

• Benijden van rokers, gevoel van opoffering 

• Iedereen rookt één, gezellig, lekker sigaretje (?)• Iedereen rookt één, gezellig, lekker sigaretje (?)

• Wachten    twijfel    zin in een sigaret

• Timing

IK STOP ERMEE 34



GEWICHTSTOENAME
Als roker ben je verslaafd aan:

1. een LAXEERMIDDEL  
2. een middel om je honger te laten verdwijnen

1.    Voor sommige rokers is een nieuwe balans 
(energie-in/ energie-uit) nodig (ga evt. naar een (energie-in/ energie-uit) nodig (ga evt. naar een 
diëtist voor hulp, zie www.fit-nl.com)

Pas op met: rijst, brood, aardappels, pasta en suiker
Google: De Voedselzandloper

2.    Oplossing is heel simpel: eet wanneer je honger 
hebt en luister naar je lichaam en je smaakpapillen 
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NICOTINEVERVANGERS

• In pleisters, nicotinekauwgom etc. zit nicotine en 
dat is precies het verslavende bestanddeel van de 
sigaret

• Veel mensen raken verslaafd aan 
nicotinekauwgom (en aan roken) en krijgen van nicotinekauwgom (en aan roken) en krijgen van 
medicijnen nachtmerries

• Nicotinekauwgom maakt de strijd moeilijker en 
langer

• (het enige ‘effect’ is psychisch, minder angst voor 
leegte)
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WEDDENSCHAPPEN EN 

BELONINGEN

• Sociale druk veroorzaakt spanning (= zin in een 

sigaret)

• De reden is slecht (welke reden is goed?)

• Beloningen vergroten het gevoel van opoffering
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PROBEREN TE STOPPEN

•• Proberen betekent dat je het gevoel hebt dat je Proberen betekent dat je het gevoel hebt dat je 

iets opgeeft iets opgeeft 

•• Valse aanname dat het heel moeilijk is, maakt het Valse aanname dat het heel moeilijk is, maakt het 

moeilijk. Een zichzelf waarmakende voorspelling: moeilijk. Een zichzelf waarmakende voorspelling: moeilijk. Een zichzelf waarmakende voorspelling: moeilijk. Een zichzelf waarmakende voorspelling: 

Jij zelf bent je ergste vijand!Jij zelf bent je ergste vijand!

•• Twijfel is een vorm van stress, dit vergroot de Twijfel is een vorm van stress, dit vergroot de 

behoefte. Deze twijfel leidt tot twee vicieuze behoefte. Deze twijfel leidt tot twee vicieuze 

cirkels die elkaar versterken:cirkels die elkaar versterken:
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TWIJFEL EN ONZEKERHEID

HET KLEINE MONSTER

• Twijfel is een vorm van 

stress

• Stressgevoel in je buik 

HET GROTE MONSTER

• Twijfel vergroot de 

onbewuste angst voor 

het lege gevoel• Stressgevoel in je buik 

lijkt op het ik-heb-zin-

in-een-sigaret-gevoel

• Hierdoor ga je nog meer 

twijfelen

het lege gevoel

• Brein maakt irrationele 

gedachten aan

• Hierdoor ga je nog meer 

twijfelen
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HOE WEL TE STOPPEN

1. Neem een definitief besluit om NOOIT 

meer te gaan roken

2. Ga niet lopen zielenpieten en treuren, 

WEES BLIJ!
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HOE WEL TE STOPPEN vs. 

HOE NIET (1)

• Kijk naar rokers met medelijden (ipv afgunst). 
Hij mist iets (namelijk energie, gezondheid, geld, 
vertrouwen, gemoedsrust, moed, kalmte, 
vrijheid en zelfrespect), niet jij

• Weet en begrijp dat een sigaret niets doet (ipv • Weet en begrijp dat een sigaret niets doet (ipv 
het zien als opkikkertje/ medicijn/ iets 
waardevols)

• Weet dat je zeker nooit meer gaat roken, 
waarom zou je? (ipv probéren te stoppen) 
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HOE WEL TE STOPPEN vs. 

HOE NIET (2)

• Eén sigaret bestaat niet, de vraag is wil ik weer 
roker zijn (visualiseer al je sigaretten op een 
berg, het is DAT of niet-roker zijn)

• Leven zonder sigaretten is véél aangenamer (ipv 
omgekeerd)

• Leven zonder sigaretten is véél aangenamer (ipv 
omgekeerd)

• Geniet ervan om je lichaam van het vergif en je 
geest van de slavernij en de afhankelijkheid te 
bevrijden (ipv lopen zielenpieten/ treuren)

• Het is de sigaret die het gevoel van leegte 
veróórzaakt (ipv opheft)
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HOE WEL TE STOPPEN vs. 

HOE NIET (3)

• Houd de ziekte (de verslaving) en je 
stemmingen goed uit elkaar. De sigaret heeft 
niet de schuld en is al helemaal niet de 
oplossing. Deze gedachten zijn de 
stuiptrekkingen van het grote monsterstuiptrekkingen van het grote monster

• De verrukkelijke waarheid is dat er niets is om 
op te geven. Nadat het kleine monster en het 
grote monster zijn gedood, zul je geen 
sigaretten meer willen noch nodig hebben.

• Geniet, leef, beweeg. Het lichaam is daarvoor 
gemaakt (ipv wachten tot er wat gebeurt)
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NOG NIET ENTHOUSIAST?

1. Iets is nog niet aangeslagen, of is niet begrepen

2. Je bent bang voor het falen zelf. Maak je geen 

zorgen, het gaat lukken. Het hele roken is in 

feite één grote oplichterij. Je bent te slim om je 

te laten oplichten, terwijl je weet dat je 

opgelicht wordt 

3. Je bent het overal mee eens maar je voelt je nog 

steeds ellendig. Snap out of it! Het 

ongemakkelijk gevoel is chemisch (zonder 

reden)
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DE ONTWENNINGSPERIODE

Maak een onderscheid tussen:

• De ontwenningsverschijnselen door nicotine, 
die zich uiten door dat lege onzekere gevoel dat die zich uiten door dat lege onzekere gevoel dat 
op honger lijkt, hunkering, ergens naar snakken

• De ontwenningsverschijnselen met een 
psychologische oorzaak naar aanleiding van 
bepaalde gebeurtenissen of routines
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3 OORZAKEN VOOR MISLUKKING

1. De invloed van andere rokers zoals tijdens een 

etentje

2. Een somber moment, een slechte dag, pech2. Een somber moment, een slechte dag, pech

3. Na een lange periode denken dat je toch niet 

meer verslaafd bent en dat je best een sigaretje 

kunt roken

IK STOP ERMEE 46



GEFELICITEERD!

Je bent vanaf nu een niet-roker!

Een rookvrij leven werd je aangeboden door:

Stichting ‘Ik stop ermee’

www.ikstopermee.nl

Nog twee dingen:

1. Het roken van je laatste twee sigaretten

2. Een korte ademhalingsoefening om de eerste 
‘cirkel’ te vermijden (duurt 10 minuten)
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