
PATIËNTEN
INFORMATIE

Rotterdam en omgeving

stopt met roken
Met deze brochure zet u een stap in de goede richting. Alle informatie die 

u nodig heeft om de eerste stap te maken. Het Maasstad Ziekenhuis heeft 

een stoppen met roken polikliniek met rookstopcoaches. U bent van harte 

welkom.



2

Inhoud

De verslaving .................................................................................................. 3

   Redenen om te stoppen met roken .................................................... 4

   Wat levert het op .................................................................................. 5

   Wat zit er in een sigaret ........................................................................ 6

   De voorbereiding .................................................................................. 6

Vragen voordat u stopt ................................................................................. 7

Stoppen op je eigen manier ......................................................................... 9

   Cold turkey ............................................................................................ 9

   Nicotinevervangers ............................................................................... 9

   Medicatie (Champix, Zyban en Nortrilen) ......................................... 10

   E-sigaret ............................................................................................... 12

   Alternatieve methoden ...................................................................... 12

   Gedragstherapie ................................................................................. 13

   Literatuur ............................................................................................. 13

   Het stappenplan ................................................................................. 14

Meer informatie ........................................................................................... 16

   Websites .............................................................................................. 16

   Literatuur ............................................................................................. 17

   Adressen en telefoonnummers ......................................................... 17



PATIËNTENINFORMATIE

3

De verslaving

Nicotine is de verslavende stof, het is net zo verslavend als heroïne 

of cocaïne. Nicotine geeft ongeveer twintig minuten lang een goed 

gevoel, daarna gaat u zich steeds onrustiger voelen. Dat komt omdat de 

hoeveelheid nicotine in het lichaam daalt. Vanaf twee uur na het roken 

beginnen de eerste ontwenningsverschijnselen. U voelt zich bijvoorbeeld 

wat gespannen, minder geconcentreerd of chagrijnig. Dat wordt steeds 

sterker, tot je opnieuw rookt. Pas dan voelt u zich weer – tijdelijk – goed. 

Daardoor heeft u telkens opnieuw behoefte om te roken.

Ook de gewoonte is een verslaving.

 − even pauze;

 − een beloning na hard werken;

 − een houding geven;

 − omgaan met emoties.

Er moet hiervoor een andere invulling komen. Er is meer tijd voor andere 

dingen.

Dit hoort bij de voorbereiding, denk na over een andere invulling van uw 

tijd.

De nicotine is na 48 uur uit uw lichaam, toch kunt u zich nog enkele 

maanden gespannener voelen dan anders. Dit komt omdat uw lichaam 

om nicotine vraagt en het moet wennen aan nieuwe gewoontes.

Ongeveer de helft van de mensen die stoppen met roken hebben 

last van ontwenningsverschijnselen. Enkele voorbeelden van 

ontwenningsverschijnselen: een slecht humeur, prikkelbaarheid, 

somberheid, hoofdpijn, onrust, slecht slapen, angst en meer eetlust.

De klachten nemen langzamerhand af. De moeilijkste periode is na 3 

maanden voorbij.
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Redenen om te stoppen met roken
Er zijn heel veel redenen om te stoppen met roken zoals:

 − Uw gezondheid

 − Angst om ziek te worden

 –  Hart en vaatproblemen (hersen of hartinfarct, slecht lopen)

 –  Hoge bloeddruk

 –  Slechte wondgenezing

 –  COPD

 –  Verschillende vormen van kanker (long, nieren, blaas slokdarm, keel 

maag, mond, alvleesklier

 –  Blindheid

 − Zwangerschap of zwanger willen worden

 − Uw arts wil het of uw omgeving

 − Een betere conditie

 − Financieel

 − Geen stank meer in huis.

 − U wilt er beter uitzien

 –  Minder rimpels

 –  Minder grauwe huid

 –  Haren stinken niet meer

 − U bent het zat

 –  Er is steeds minder gelegenheid om te roken

 –  U wilt niet meer verslaafd zijn

 –  U wilt geen gezeur meer van anderen

Feiten
De helft van alle rokers gaan eerder dood door roken. In Nederland 

sterven elk jaar bijna 20.000 mensen door ziekten ten gevolge van het 

roken.
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Wat levert het op
Al heel snel nadat u gestopt bent met roken zijn er voordelen te 

behalen, zoals:

 − Na 8 uur neemt de zuurstofconcentratie toe in het bloed en de kans 

op een hartinfarct en trombose neemt af.

 − Na 24 uur beginnen de longen aan de grote schoonmaak, de 

koolmonoxide is al uit het lichaam.

 − Na 48 uur is de nicotine uit het lichaam.

En nog veel meer:

 − Trots

 − Trilhaartjes van de luchtwegen herstellen zich als eerste

 − De longfunctie bij mensen met COPD daalt vanaf het stoppen met 

roken hetzelfde dan bij niet-rokers

 − Het verbetert de vruchtbaarheid van mannen en vrouwen

 − Kans op een miskraam wordt kleiner

 − Kans op impotentie wordt kleiner

 − Een goed gevulde spaarpot

 − Na 14 dagen tot 1 maand, minder hoesten, of helemaal niet meer,

 − Na enkele dagen is reuk en smaak al beter

 − U ruikt lekkerder

 − Handen en voeten zijn warmer

 − U ziet er beter uit

 − Na 72 uur meer energie

 − Meer lucht, gemakkelijker ademhalen

 − Goed voorbeeld voor anderen

 − Omgeving heeft geen last meer van mijn rookgedrag, mensen 

zeuren niet meer

 − Meer rust, niet meer zoeken naar een plek om te roken

 − Meer tijd over

 − Na 1 maand verbetert uw conditie

 − De kans op ziekten neemt af 



6

 − Na 2 maanden geen ontwenningsverschijnselen meer, de gewoonte 

duurt langer.

 − Na 1 jaar is de het risico op hart- en vaatziekten gehalveerd

 − Na 2 – 4 jaar is de kans op een herseninfarct (beroerte) hetzelfde als 

bij niet-rokers

Wat zit er in een sigaret
Er zitten behalve nicotine nog veel meer giftige stoffen in een sigaret. 

Naast tabak worden er door de tabaksindustrie ook nog stoffen 

toegevoegd, zoals smaakstoffen, hoestdempers en ammoniak. Dit zorgt 

ervoor dat de nicotine nog sneller in het bloed wordt opgenomen.

Hier nog enkele ingrediënten:

Aceton, arsenicum, koolmonoxide, lood, teer, terpentine, broomhexine 

(een hoestdemper), mierenzuur en nog 4000 andere giftige stoffen. 

Ook smaakstoffen zijn toegevoegd zoals: cacao, menthol, honing, anijs, 

appelsap dit om de vieze smaak te maskeren.

De voorbereiding
De motivatie om te stoppen is erg belangrijk. Wat is uw reden om te 

stoppen, misschien zijn er meerdere redenen. Zet de voordelen van 

stoppen met roken voor uzelf op een rijtje. Maak een lijstje met de 

voordelen en de nadelen van stoppen met roken.

Voorbeeld

Nadelen
 − Ik kan niet meer ontspannen (bedenk iets anders om te ontspannen)

 − Mis mijn beloning (denk na over een andere beloning)

Voordelen
 − Ik leef gezonder

 − Mijn conditie verbetert

Zet het op een kaartje en draag het bij je, daar doe je het voor!



PATIËNTENINFORMATIE

7

Vragen voordat u stopt

Hoe is uw rookgedrag?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Shag/sigaretten/sigaren
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Met vrienden, gezelligheid, stress…
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Waarom wilt u stoppen met roken?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Hoeveel rookt u? (Tel ze eens, het kan verrassend anders zijn)
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Waar rookt u?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

In huis/auto/werk/overal
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Wanneer zijn uw vaste rookmomenten? (dat zijn de moeilijke 
momenten)
............................................................................................................................

............................................................................................................................
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Wat zijn uw valkuilen? (Wat kan u helpen? Muziek, sport, in bad, 
spelletje?) Rustmomenten, drankje, vakantie?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Is er iemand die ook wil stoppen in uw omgeving?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Zit u lekker in uw vel? (Is dit het goede moment?)
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Wanneer wilt u stoppen?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Wilt u een hulpmiddel gebruiken?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Welk hulpmiddel zou u willen gebruiken?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Wie kan u steunen in uw omgeving?
............................................................................................................................

............................................................................................................................

Het echte werk
Nu u de antwoorden heeft en dus meer inzicht, kunt u verder.

 − Bepaal de stopdatum, hou rekening met het hulpmiddel en de 

eventuele begeleiding.

 − Wanneer u voor medicatie kiest, mag u nog even doorroken.

 − Regel op tijd de afspraken die u wilt maken.
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Stoppen op je eigen manier

Cold turkey
Zonder hulpmiddelen.

Voordeel
 − Geen last van eventuele bijwerkingen, afkickperiode is heviger maar 

ook korter.

Ontwenningsverschijnselen
 − Slechte concentratie

 − Rusteloosheid

 − Angst

 − Prikkelbaarheid

 − Overmatige eetlust of snoepdrang

 − Smachten naar een sigaret (craving)

 − Obstipatie

 − Hoofdpijn

 − Slecht slapen

Nicotinevervangers

Voordeel
 − Nicotinevervangers helpen om de lichamelijke afkickverschijnselen 

te bestrijden zodat u niet heel de dag loopt te hunkeren naar 

een sigaret, hierdoor heeft u meer energie over om aan uw 

gedragsverandering te werken. De nicotinevervangers doen niets 

met uw geestelijke verslaving of de gewoonte.

 − Minder gewichtstoename.

Welke vervangers zijn er:

 − Pleisters 

Ze zorgen over een gelijkmatige toediening van nicotine. Ze zijn er 

in drie verschillende sterktes, laat je goed voorlichten. Bijwerkingen: 

slapeloosheid en huiduitslag.
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 − Zuigtabletten kauwgom of spray 

Door het zuigen/kauwen of de spray komt er langzaam nicotine vrij 

die via de mondslijmvliezen wordt opgenomen. Je kunt een pleister 

combineren met een van bovenstaande hulpmiddelen. 

U kunt het roken hiermee ook afbouwen, u vervangt de sigaret dan 

door een zuigtablet, kauwgom of spray. 

Bij kauwgom moet u uitkijken niet te blijven kauwen, wat veel 

mensen doen, dan krijgt u teveel nicotine binnen.

Bijwerkingen van de nicotinevervangers
Hoofdpijn, de hik, misselijkheid, slapeloosheid, maagproblemen, 

vervelend gevoel in mond of keel, duizeligheid en een droge mond.

Advies: Niet gebruiken bij ontsteking in mond of keelholte.

Let op: Bescherm kinderen, laat geen nicotinevervangers slingeren.

Klachten door teveel aan nicotine (te hoge dosering)
 − Onregelmatige hartslag/bonzend hart

 − Misselijkheid

 − Duizeligheid

 − Angst

 − Benauwd gevoel

 − Bloeddrukschommelingen

Medicatie (Champix, Zyban en Nortrilen)
Medicatie is alleen op doktersrecept verkrijgbaar en worden sinds 2013 

vergoed door uw zorgverzekeraar wanneer u begeleiding krijgt door 

iemand die daarvoor gekwalificeerd is, een rookstopcoach. Wanneer uw 

eigen risico nog open staat moet u er rekening mee houden dat dit wel 

verbruikt wordt.

Let op: De medicijnen zijn een hulpmiddel geen toverstokje, u moet er 

zelf ook dan hard voor werken.
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Champix (Varenicline)
Champix werkt op twee manieren. Het stimuleert het vrijkomen 

van dopamine net als nicotine en het blokkeert gedeeltelijk de 

nicotinereceptoren, dus vindt er geen beloning plaats. Het wordt voor 12 

weken voorgeschreven maar kan zonder problemen verlengd worden.

Mogelijke bijwerkingen:

 − Misselijkheid

 − Vreemde dromen

 − Winderigheid

 − Hoofdpijn

Het mag niet gebruikt worden bij ernstige nierfunctiestoornissen, 

epilepsie en depressiviteit.

Zyban (Bupropion)
Dit was aanvankelijk een middel tegen depressies, in deze groep gingen 

opvallend veel mensen stoppen met roken. Het wordt voor 8 weken 

voorgeschreven.

Bijwerkingen:

 − Hoofdpijn

 − Duizeligheid

 − Slapeloosheid

 − Droge mond

Het mag niet gebruikt worden bij mensen met epilepsie, leverziekten, 

alcoholmisbruik, depressiviteit en eetstoornissen.

Nortrilen (Nortriptyline)
Dit medicijn is niet geregistreerd voor de behandeling van 

rookrookverslaving en wordt vergoed zonder dat u begeleiding krijgt bij 

het stoppen met roken. Het is een middel tegen depressie en werkt ook 

bij rookverslaving.



12

Mogelijke bijwerkingen:

 − Droge mond

 − Hoofdpijn

 − Slaapstoornissen

 − Maagdarmstoornissen

Niet gebruiken na een hartinfarct of bij epilepsie. Het kan veel andere 

medicatie beïnvloeden!

E-sigaret
Sinds een aantal jaren wordt ook de e-sigaret steeds vaker gebruikt door 

mensen die willen stoppen met roken. Aangezien er nu volop onderzoek 

naar is en er onvoldoende duidelijkheid is over onder andere de effecten 

op lange termijn, willen we er niet te diep op ingaan.

Wel willen we u er op wijzen dat bij veel mensen het gebruik hoger is 

dan bij het roken van een sigaret.

Alternatieve methoden
Er is nooit wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en kunnen we ook 

niet zeggen of het werkt. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid en het 

is een hulpmiddel om te ondersteunen.

Lasertherapie
Werkt met laserstralen die punten in het lichaam stimuleren. Het is een 

eenmalige behandeling en vaak wordt er een tweede behandeling gratis 

gegeven wanneer er een terugval is. De kosten die worden vergoed zijn 

afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Acupunctuur
Door naaldjes worden er punten in het lichaam gestimuleerd, hetzelfde 

principe als bij de lasertherapie. De kosten die worden vergoed zijn 

afhankelijk van de zorgverzekeraar.
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Hypnose
Het is een kunstmatige staat van bewustzijn waardoor de persoon 

ontspannen is en geconcentreerd op een bepaald onderwerp. In 

deze staat kan de hypnotiseur je op andere gedachten brengen. Niet 

iedereen is even gevoelig voor hypnose en het risico op een terugval is 

groot, omdat de eigen bijdrage minder groot is.

Auriculotherapie (make it easy)
Het heeft overeenkomsten met acupunctuur, door middel van drie stalen 

puntjes wordt het verslavingssignaal onderbroken. De roker kan met 

magneetjes zelf enkele keren per dag dit signaal onderbreken.

Individuele of groepsbegeleiding
Tijdens deze begeleiding wordt er een stappenplan gemaakt, er wordt 

een motivatie verhogend gesprek gevoerd: waar ziet u tegenop, de 

hulpmiddelen waar u uit kan kiezen en er wordt in overleg met u een 

stopdatum afgesproken.

Tijdens de vervolgafspraken wordt er gekeken hoe het gaat, waar gaat 

het niet goed, hoe komt dat en hoe kunnen we dat oplossen. Een steun 

in de rug kan iedereen gebruiken en geeft een beter resultaat.

Gedragstherapie
Deze methode is waarschijnlijk het meest effectieve hulpmiddel bij 

het stoppen met roken. Je leert anders te denken (ik vind het lekker, ik 

kan me beter ontspannen, ik heb anders niets meer), deze gedachten 

worden besproken en gekeken wat is nu echt waar.

Bij individuele en groepsbegeleiding wordt vaak gebruik gemaakt van 

deze gedragstherapie.

Literatuur

Nederland stopt met roken, Pauline Dekker/Wanda Kanters
De mythe van de verslaving, de tactieken van de tabaksindustrie, 

de gezondheidsvoordelen voor wie stopt, de bedreigingen voor 
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wie doorrookt - alle facetten van het roken worden belicht. Het 

StoppenStappenPlan helpt om goed voorbereid te gaan stoppen. 

Daarnaast worden alle rookstopmethoden besproken: cold turkey, met 

en zonder begeleiding, met en zonder nicotinevervangers of medicijnen. 

Medisch specialisten vertellen wat roken op hun vakgebied voor 

gevolgen heeft.

Stoppen met roken, Allen Carr
Volgens de auteur is stoppen met roken gemakkelijk en plezierig. In 

het boek vertelt hij hoe men verslaafd raakt (en blijft) aan nicotine 

en hoe men eraf kan komen: met eenvoudige instructies. Het bevat 

korte hoofdstukken (het hoofdstuk over de voordelen van het roken 

beslaat een lege bladzijde) met voorbeelden, raadgevingen, mogelijke 

uitvluchten en heldere analyses.

De opluchting, Jan Geurtz
Opluchting-methode van Jan Geurtz gaat ervan uit dat de puur 

lichamelijke verslaving bij roken weinig voorstelt, maar dat het voor 

99,9% een psychische verslaving is. De methode van Jan Geurtz 

(orthopedagoog en onderwijskundige) laat zien hoe dat komt. 

Hij benadert het probleem niet alleen rationeel, maar ook via een 

zogenaamd rationeel-emotief deprogrammeermethode. Hij organiseert 

ook cursussen van een dag, die mensen bevrijden uit hun verslaving. Het 

boek bevat een appendix (circa dertig pagina’s) met antwoorden op veel 

gestelde vragen; wat te doen als het weer misgaat en hoe kan ik een 

ander helpen.

Het stappenplan
Met het lezen van deze folder heeft u de eerste belangrijke stap naar het 

stoppen met roken gezet. Tot slot zetten wij nog even de belangrijkste 

punten op een rij:

 − Wat is uw motivatie

 − Snap de verslaving

 − Wat kan u verwachten aan lichamelijke klachten
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 − Zet de voor en tegendelen op een rij

 − Hoe is uw rook gedrag

 − Is er iemand in uw omgeving die ook wil stoppen

 − Zoek begeleiding, maak alvast een afspraak met uw huisarts of bij 

een stop roken polikliniek

 − Wil ik een hulpmiddel gebruiken, zorg dat u goed geïnformeerd 

bent

 − Welk hulpmiddel ga ik gebruiken en wat heb ik daarvoor nodig

 − Laat zoveel mogelijk mensen weten dat u wilt stoppen

 − Maak uw huis alvast rookvrij

 − Rook niet meer in huis en in de auto

 − Al pogingen gedaan? Wat heb je daarvan geleerd

 − Beloon uzelf. Denk er vast over na.

 − Wat kan je doen als afleiding, denk er vast over na

 − Hoe voorkomt u eventuele gewichtstoename

 − Ga meer bewegen, na het eten een stuk fietsen of wandelen in 

plaats van roken

Nog wat nuttige tips
 − Haal verantwoorde alternatieven in huis, fruit/rauwkost, 

druivensuiker, zoethout…

 − Verwijder alles uit uw omgeving wat met roken te maken heeft.

 − Drink veel water en vruchtensap.

 − Poets na het eten uw tanden en wanneer u behoefte heeft om te 

roken

 − Wanneer u wat in uw handen mist, pak een stressballetje, paperclip 

of iets anders ter vervanging.

 − Probeer cafeïne (koffie /cola/energiedrankjes) en alcohol te 

vermijden

HEEL VEEL SUCCES

Het longteam van het Maasstad Ziekenhuis
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Meer informatie

Websites

Roken algemeen
 − Rokeninfo.nl

 − https://www.partnershipstopmetroken.nl (een 

samenwerkingsverband van partijen die zich bezig houden met 

stoppen-met-roken in de gezondheidszorg)

 − vraagbaak@rokeninfo.nl

 − https://www.trimbos.nl ( alles over tabak ( en andere verslavingen), 

preventie en stoppen met roken

 − CBO (Richtlijn behandeling van tabaksverslaving)

 − https://www.destopsite.nl (Online stoppen met roken, kosten 

eenmalig 9,95)

 − https://www.jellinek.nl (verslavingskliniek)

 − https://www.luchtsignaal.nl

 − https://www.kwaliteitsregistersopmetroken.nl Het kwaliteitsregister 

is een lijst waarop gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleiders 

staan. Dit zijn professionals (zorgverleners) die speciaal zijn opgeleid 

en ervaring hebben om mensen intensief te begeleiden bij het 

stoppen met roken.

 − https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/stoppen-met-roken

 − Allen Carr, https://www.allencarr.nl (voor training, 5 – 6 uur, groep 

maximaal 15 personen)

 − Make it easy, https://www.makeiteasy.nl

 − Acupunctuur, https://www.acupunctuur.nl

Lasertherapie
 − https://www.prostop.nl

 − https://www.methera.nl

 − https://www.youquit.nl
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Hypnose, https://www.hypnotherapie.nl

Voor vergoeding van alternatieve methoden, neem contact op met uw 

zorgverzekeraar.

Literatuur

 − Nederland stopt met roken

 Geschreven door: Pauline Dekker/Wanda Kanters

 ISBN13 9789072219329

 − Stoppen met roken

 Geschreven door: Allen Carr

 ISBN13 9789022513484

 − De opluchting

 Geschreven door: Jan Geurtz

 ISBN13 9789026327360

Adressen en telefoonnummers
Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21

3079 DZ Rotterdam

Voor een afspraak bij een rookstopcoach kunt u onderstaand 

telefoonnummer bellen of bij vragen kunt u een telefonische afspraak 

maken bij een rookstopcoach via de polikliniek Longeneeskunde

(010) 291 22 25.

Bij vragen kunt u ook onze rookstopcoaches mailen via 

longverpleegkundigen@maasstadziekenhuis.nl.

Voor meer informatie over tabak en roken kunt u bellen met de Roken 

Infolijn, 0900 1995 (€0,10 p/m).Voor een persoonlijk gesprek of een 

gericht antwoord op uw vraag kunt u bellen op werkdagen van 09.00 tot 

17.00 uur.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u 
deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties understanding Dutch, please 
read this brochure together with somebody who can translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü size tercüme edecek ya da 
açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, 
postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)

02211-N
L, 5 juli 2018


