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Stoppen met 
roken 

• Intro 

• Wat maakt de sigaret zo verslavend? 

• In de begeleiding 

• Stoppen met roken? Wat gebeurt er? 

• Hulpmiddelen 





Gek dat het zo 
lekker lijkt 

Tabak bevat meer dan 4.000 chemische stoffen. Een deel zit in de 
tabak zelf, een ander deel wordt door fabrikanten toegevoegd om te 
zorgen dat rokers verslaafd blijven en het roken lekker vinden. 
Ammonia wordt bijvoorbeeld toegevoegd omdat het de verslaving aan 
nicotine versterkt. Andere stoffen uit tabak: 

 

• aceton (verfverwijderaar) 

• arseen (mierengif) 

• butaan (gas voor de aansteker) 

• cadmium (accu) 

• koolmonoxide (oude kachels, uitlaatgassen) 

• DDT (insecticide) 

• formaldehyde (balsemcrème) 

• methanol (brandstof voor raketten) 

• nicotine (bestanddeel voor bestrijdingsmiddel tegen kakkerlakken) 

• fenol (toiletverfrisser) 

• propyleen glycol (antivries) 
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Motivatie 

Waarom wil iemand stoppen? 

 

De nadelen van roken + de voordelen van 
stoppen 

 

Maak het inzichtelijk.  

Terugval na 8 weken is aanwezig (vooral als het 
goed gaat). Helpt om het doel scherp te houden 
en de motivatie vast te houden. 

 

Wat heeft iemand al gedaan? Wat heeft 
geholpen? 

 



Rookdagboek 

• Inzicht in rookgedrag 

• Noteer: 

• Dag / datum / tijd 

• Situatie 

• Gevoel 

• Trek (0-10) 

• Gedrag 

• Effect 



Omgaan met 
trek 

• Afleiding zoeken (3 min) 

• Nee-zeggen / wilskracht 

• Gevoelsurfen 

• Ademhalingsoefeningen 

• Zoek een andere manier om om te gaan met 
stress en onrust 

• Bij je doel blijven (reminders maken) 

• Anders denken 

• Situatie veranderen 



Noodplan / 
Brandplan 

• Welke signalen herken ik? 

• Welke situaties zouden moeilijk zijn? 

• Hoe ga ik om met deze situatie? 

• Wie heb ik daar bij nodig? 

• Als ik toch een uitglijder maak, wat kan ik dan 
doen? 



Stoppen? wat 
gebeurt er? 

• Lichamelijke ontwenningsverschijnselen 

Gespannenheid, sombere stemming, irritatie, 
slapeloosheid, angst, gewichtstoename, 
toegenomen eetlust, concentratieverlies, tijdelijk 
extra hoesten, obstipatie, rusteloosheid, 
vertraagde hartfrequentie, maagdarmstoornissen, 
obstipatie, koude rillingen, hoofdpijn, griepgevoel, 
ontstoken tandvlees 

 

• Geestelijke ontwenningsverschijnselen  

Trekmomenten, situatie associëren met 
sigaretten, er niet bij horen, onderdeel van jezelf 
missen, verveling 



Hulpmiddelen 

• Rookdagboek / motivatie / handvatten om met 
moeilijke momenten om te gaan 

• Nicotine vervangende middelen 

• Medicatie 

• E-smoker? 

• Accupunctuur / hypnose / zelfhulpboeken (bijv. 
Allan Carr) 

• App’s / forum / …. 

 

Leer nieuw gedrag aan! 

 




