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STOPPEN met ROKEN,

WAT WERKT…….?



GEEN BELANGENVERSTRENGELING



• Als de dokter zegt: “u moet stoppen met 
roken”. 

• Als de patiënt een nicotinevervangende
pleister opplakt en met de armen over elkaar 
gaat zitten wachten tot het lukt om niet te 
roken. 

• Als de patiënt  zegt: “ik stop morgen”……

WAT WERKT NIET?
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• Nicotine is de verslavende stof in een sigaret: in <  7 seconden de hersenen

• In 2019 rookte 21,7% van de Ned. bevolking  18 jaar of ouder 

Ter vergelijking: 

• Alcohol in < 10 minuten in hersenen

• 2019 dronk 8,5% van de Ned. bevolking overmatig. Vrouwen> 14 E/week; mannen > 21E/week.

Hoe sneller een stof in de hersenen, hoe verslavender 

VERSLAVING



VERSLAVINGSCIRKEL



• na 20 minuten: bloeddruk en hartslag normaliseert
• na 8 uur: saturatie normaliseert 
• na 24 uur: koolmonoxide is uit het lichaam, longen starten met grote schoonmaak
• na 48 uur: nicotine uit het lichaam en reuk en smaak verbeteren
• na 72 uur: ademhalen wordt makkelijker en energie neemt toe
• na 2-12 weken: bloedsomloop in hele lichaam is verbeterd en sporten wordt gemakkelijker

WAT LEVERT STOPPEN MET ROKEN OP?



• na 3-9 maanden: longinhoud is met 5-10% toegenomen en ademhalings-problemen verminderen
• na 1 jaar: risico op coronairlijden is gehalveerd
• na 5 jaar: risico op hartinfarct is de helft van het risico dat een roker hierop loopt
• na 10 jaar: risico op longkanker is gehalveerd t.o.v. risico van een roker en risico op hartinfarct is nu gelijk aan 

iemand die nooit heeft gerookt
• na 5-15 jaar: risico op CVA  is gelijk aan dat van een niet-roker
• na 15 jaar: risico op coronaire hart- en vaatziekten is gelijk aan dat van een niet-roker

EN WAT OP LANGERE TERMIJN ?



MAAR WAT IS ZICHTBAAR VOOR DE ROKER?
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Vragen of iemand al eens heeft gedacht aan stoppen met roken…
• Zo ja, waarom zou hij dan willen stoppen met roken?
• Zo nee, waarom heeft hij er nooit aan gedacht? 
• Is er een / zijn er meer redenen te verzinnen om evt. toch te willen stoppen 

met roken?

motivatie peilen en zo mogelijk vergroten

Dus…….wat werkt wel?



• Bespreek rookgedrag
• Inventariseer de noodzaak van stoppen met roken
• Bespreek motivatie om te stoppen met roken
• Biedt tijdens opname evt. nicotinevervangende middelen aan; evt. pleister i.c.m. kauwgom/zuigtablet
• Wijs op belang / mogelijkheden van verdere ondersteuning na ontslag; evt. via huisarts of landelijke 

aanbieder
• Stimuleer zelfmanagement van de patiënt om dit zelf verder op te pakken

Wat kunnen we in de kliniek doen?



• Begeleiding bij stoppen met roken: wordt 1x per jaar  ( gedeeltelijk) vergoed. 
Aanbod: folder bij poli HVC; 

via longverpleegkundigen; 
bij POH; 
landelijke organisaties.

• Hulpmiddelen: kuur wordt 1x per jaar volledig vergoed, mits in combinatie met begeleiding

Beste hulp is een combinatie van begeleiding en hulpmiddel

Welke hulp is er?



• Individuele begeleiding
• Telefonische coaching
• Groepstraining

• Online groepstraining
• Digitale coaching

Veel verschillende zorgaanbieders. Kwaliteitsregister Kabiz: eisen gebaseerd op Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019.

Soorten Begeleiding



Medicatie:
-Champix
-Zyban ( = Bupropion)
-Nortrilen (=Nortriptyline)

-Pleister
-Zuigtablet
-Kauwgom
-Spray

Soorten Hulpmiddelen

Medicatie

-
-

Nicotinevervangende middelen:



Champix
• Echt stoppen met roken medicijn
• Werking: gaat als laagje om de nicotine-receptoren heen zitten
• Doel: vermindert zin in sigaret en minder last van ontwenningsverschijnselen
• Gevoel: geen “kick” meer, omdat er geen dopamine meer vrijkomt bij roken
• Gebruik: opbouwschema: starten met tablet 0,5 mgr 1x1; vanaf dag 4  2x1;  vanaf dag 8  2x 1 mgr. Kuur is 12 weken
• Stopdag in week  2 
• Indien nodig mag nicotinevervangend middel ernaast gebruikt worden
• Belangrijkste bijwerkingen: misselijkheid; rare dromen; stemmingswisselingen

Medicatie



Zyban ( Wellbutrin) = Bupropion
• Oorspronkelijk een antidepressivum. Bekend sinds Irak-oorlog
• Werking:  selectieve remmer van heropname noradrenaline en dopamine
• Doel: vermindert zin in sigaret en andere ontwenningsverschijnselen
• Gevoel: geen “kick “meer bij roken van een sigaret
• Gebruik:  opbouwschema: start met 1 tablet  van 150 mgr ; na dag 6 2x 1 tablet 150 mgr. Kuur is 7-12 weken. 

Stopdag in week 2.
• Niet gebruiken in combinatie met nicotinevervangende middelen
• Belangrijkste bijwerkingen: Hypertensie , slapeloosheid

Medicatie



Nortrilen = Nortriptyline
• Antidepressivum van oorsprong
• Werking: helpt om ontwenningsverschijnselen te matigen
• Doel: niet roken volhouden
• Gevoel: stoppen met roken wordt makkelijker
• Gebruik: opbouwschema: 25 mgr 1x1; elke 3e dag verhogen met 25 mgr tot max. 75 mgr .dd. Stopdag in week 

2. Kuur afmaken ( 6-12 weken)
• Belangrijkste bijwerkingen: Hypotensie, cardiale aritmie 

Medicatie



Pleister
• Werking: 24 u/dag langzame stabiele nicotine afgifte via de huid. Piek na 2-3 uur.
• Doel: langzame ontwenning van nicotine en vermindering van de ontwenningsverschijnselen
• Gevoel: minder zin in een sigaret en minder last van ontwenningsverschijnselen
• Gebruik: start op stopdag. Dagelijks nieuwe pleister. Dosering wordt afgebouwd van 21 naar 14 naar 7 mgr.

Kuur afmaken 8-12 weken.
• Eventueel te combineren met een orale nicotinevervanger, bij hevige trek
• Belangrijkste bijwerking: huidproblemen, slaapproblemen

Nicotinevervangende middelen



• Soorten: Kauwgom, zuigtabletten, (spray)
• Werking: nicotine wordt snel via mondslijmvlies opgenomen. Piek tussen 10-20 min.
• Doel: langzame ontwenning van nicotine en minder last van ontwenningsverschijnselen
• Gevoel: minder zin in een sigaret en minder last van ontwenningsverschijnselen
• Gebruik: op stopdag starten: 8-15 keer per dag, ongeveer elk uur. Kauw of zuig 2-3 keer en “parkeer” in wangzak. 

Kuur al afbouwend afmaken 12 weken
• Evt. combineren met pleister, maar dan max. 5 per dag
• Belangrijkste bijwerkingen: hik,  maagklachten

Orale nicotinevervangende middelen



Medicatie, dus altijd via arts. Onvoldoende wetenschappelijk onderzoek. 
Cytisine: tablet van 1,5 mgr. Na dag 6 minderen met roken. Stop daarna binnen 5 dagen met roken. Interacties 
onbekend.
• Tabex
• Nicoferin
• Asmoken

E-sigaret = Dampen
• Bestanddelen o.a.: (nicotine), propyleenglycol, glycerol, aldehyden, nitrosaminen, metalen
• Gevolg: irritatie en schade aan luchtwegen, hartkloppingen, verhoogd kans op Ca
• Gevaar: kans op ontploffen. Nicotine vloeistof drinken is dodelijk
• USA: doden door bijvoegsel van vettige substantie en THC ( = bestanddeel canabis)

Andere Hulpmiddelen: niet aangeraden, maar indien gewenst door roker, 
dan beter wel onder begeleiding van een zorgprofessional.



Door de nicotine. Duur: eerste 3 dagen het heftigst, max 4-6 weken. 
• Slapeloosheid
• “kort lontje”
• Gewichtstoename
• Onrust , Verminderde concentratie
• Koude rillingen
• Tintelingen handen/voeten
• Trage stoelgang
• Hoofdpijn

Door het missen van de gewoonte. Rokers denken dat de sigaret veel situaties beter/ fijner maken. Dit komt niet door het nicotine tekort, 
maar door  de waarde die de roker aan de sigaret hangt. Belangrijk om die gewoonte te doorbreken.  Duur: kan wel 1 jaar duren. 

Ontwenningsverschijnselen







Hulpmiddel:
• Zorgt voor minder zin in sigaret en minder ontwenningsverschijnselen

Begeleiding:
• Bekijkt welk hulpmiddel past
• Helpt motivatie vergroten en een stopplan maken
• Bespreekt de voorbereiding op de stopdag
• Geeft uitleg over ontwenningsverschijnselen
• Bespreekt volhouden en risicovolle situaties in de toekomst

Waarom is combinatie hulpmiddel en begeleiding zo belangrijk?



• Het is altijd goed om met een roker over roken te praten
• Doe het op een motiverende manier
• Wijs op hulp

• Bedenk: gemiddeld heeft een roker tot wel 5 stoppogingen nodig ! 

Samenvattend


