
Cursus Stoppen met Roken: 

• Philip Morris heeft slimme uitvinding gedaan, namelijk door iets te maken waar mensen 

onmiddellijk verslaafd aan raken. Op die manier is omzet gegarandeerd. Analogie met 

labello: cacao en glycerine. Cacao zorgt ervoor dat je lippen uitdrogen, dus je blijft smeren. 

• Stress, vermoeiendheid en honger ontstaan door inzakkend nicotineniveau. 

• In sigaret zit een laxeermiddel, arsenicum. 

• Door te eten wordt de hunkering naar nicotine niet weggenomen. 

• Als je maar heel weinig rookt, is het effect van de sigaret nóg groter. Je maakt op die manier 

de sigaret magisch. Het genot is groter, je bent daardoor verslaafder dan anderen. Het enige 

wat je hebt, is discipline (door weinig te roken). 

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

je dat dan ook? 

• Met nicotine kun je makkelijk snel stoppen, maar het is moeilijker op lange termijn. Als je 

na 5 jaar gestopt te zijn 1 sigaret neemt, denk je vervolgens 208 x per dag aan een sigaret. 

Dat komt door het toegevoegde polonium, een radioactieve stof. Daarnaast zit er ammoniak, 

benzeen, chroom, waterstofcyanide, cadmium en arsenicum in. 

• Ammoniak veroorzaakt angst in je brein.  

• We roken om de verschijnselen van de vorige sigaret op te heffen. We gaan door met roken 

vanwege 

 a. nicotineverslaving (het kleine monster) 

 b. denkbeelden die wij hebben over roken (het grote monster). 

• Schema hoe je je voelt en tijdsloop: niet-rokers voelen zich ALTIJD beter dan rokers. Na 

verloop van tijd beginnen rokers zich steeds slechter te voelen. Maar rokers halen nooit het 

niveau in goed-voelen van niet-rokers. Roken heeft geen voordelen. 

• Na 1
e
 trek van een sigaret: na 7 seconden krijg je 50% nicotine binnen 

 Na 2
e
 trek: na 7 seconden krijg je 100 % nicotine binnen. De rest van de sigaret geen 

 nicotine binnen. 

 Na 1 uur is nicotinegehalte 75% gedaald. 

 Na 2 uur 80% 

 Na 3 uur 82% 

 Na 8 uur 92% 

 Na drie dagen is alle nicotine uit je lichaam 

 

 Aanpak van het kleine monster (nicotineverslaving) 

• Ontwenningsscheut voelt als honger en geeft stress, maar is na 3 minuten weg. Eerste dag na 

stoppen heb je 10 tot 15 scheuten; die moet je een knuffel geven. Na 2 dagen heb je 5 tot 10 

scheuten. Na 3 dagen heb je 5 scheuten. Iedere ochtend deze drie dagen heet water drinken. 

 Eerste dag kun je je wat verkouden voelen en een beetje vaag in je hoofd. Eet vooral 

 verteerbare vezels zoals groeten, fruit en noten (peren!). 

• Tussen je hersenen en je zenuwsysteem zitten receptoren. Als je stopt, vallen er 

nicotinebrokjes uit die receptoren. Je brein functioneert dan anders; duurt drie weken. 

• Na drie weken zijn je huid, je haar en je aderen hersteld. Je hebt nog vier jaar kans op een 

hartinfarct of een beroerte. 

 Je longen zijn na 2 dagen al voor 76 % hersteld; na 3 weken voor 89 % en na 3 maanden is 

 er geen verschil op longfoto's te zien tussen een roker en een niet-roker. 

• Als je na 10 jaar weer een sigaret neemt, ben je meteen weer verslaafd, vanwege de nicotine 

die de polonium transporteert naar je brein. Je schiet weer in de rookstand. 

• Honger en vermoeidheid doen je denken aan roken, immers roken maakt moe en 

veroorzaakt honger vanwege inzakkend nicotineniveau. Eet daarom voldoende, neem een 

goed ontbijt (vezels, eieren--> hoe ouder, hoe meer je dat nodig hebt). Als je op 

vrijdagmiddag naar de kroeg gaat, ben je moe, heb je honger en veroorzaakt stress (veel 



mensen): dan wil je graag roken (want dat ken je). 

  

 Aanpak van het grote monster (denkbeelden rondom roken): 

• Als je lichamelijk niet meer verslaafd bent aan nicotine, ligt er altijd nog het gevaar op de 

loer dat je ineens heel erg veel zin krijgt in een sigaret. Dat komt op een onverwacht 

moment en meestal komt dat maar 1 x in je leven voor. Op dat moment moet je 1 uur niet 

roken, daarna gaat het ammonia-niveau in je hoofd een stuk omlaag. Iedere keer als je een 

angstaanval krijgt en je rookt niet, wordt de ammonia in je hoofd minder. 

• Ammonia veroorzaakt angst in je hoofd en wordt in beweging gezet door emoties, drank, 

vakantie. Dat zijn situaties waarin het grote monster je te pakken kan krijgen.  

• Een beetje roken bestaat niet (een beetje zwanger ook niet). Drinken zonder roken went, en 

je hebt bovendien minder last van een kater. 

• Bereid je voor op stress, honger en vermoeidheid. Als je partner b.v. iets vervelends zegt 

(stress), verzin dan acties die je kunt doen op zo'n moment. Maak een lijstje met niet-rook 

activiteiten voor verschillende situaties: stress, honger en vermoeidheid. 

• Door de angst die de ammonia in je brein veroorzaakt, ga je liegen op het moment dat 'het 

grote monster' verschijnt. Bijvoorbeeld: “1 sigaretje is toch gezellig”. 

• Een roker die maar weinig rookt is er slechter aan toe dan een kettingroker, want de 

'beloning' is groter; het verlangen naar nicotine duurt langer, waardoor het effect van de 

sigaret groter is. 

• Niemand rookt maar 1 sigaret en gooit de rest van het pakje weg. 

• Een roker geniet niet, maar heft zijn ongemak op. 

• Maak een sigaret niet te groot. Het is verslavend vanwege alle middelen die ze erin stoppen. 

• Als roker ben je verslaafd aan a. een laxeermiddel en b. een middel om je honger uit te 

stellen. 

• Roken levert geen dopamine (stofje waar je blij van wordt), een ongezouten pinda of een 

compliment of like op Facebook wel. 

• Je moet niet proberen te stoppen, want dat betekent dat je het gevoel hebt dat je iets opgeeft. 

• Twijfel is een vorm van stress. Die vergroot de behoefte aan een sigaret, dan kom je in een 

vicieuze cirkel; de ammonia in je hoofd komt in beweging en dan ga je ammoniapraat = 

angstpraat uitslaan (onzin om maar te kunnen roken).  

• Je kunt ook stoppen met labello gebruiken. 

 

Hoe moet je wel stoppen? 

1. Neem een definitief besluit om NOOIT meer te roken. 

2.  Ga niet zeuren en treuren, maar wees BLIJ. 

 

• Roken is een slechte strategie om stress tegen te gaan. 

• Een sigaret heeft niet de schuld en is niet de oplossing. 

• Geniet, leef, beweeg. 


