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Farmacotherapie 

• Vanwege het bijwerkingenprofiel zijn 
nicotinevervangende middelen eerste keus bij het 
stoppen met roken 

• Varenicline, nicotinevervangende middelen, 
bupropion en nortryptiline zijn ongeveer even 
effectief 

• Het aanzienlijke prijsverschil tussen bupropion en 
nortriptyline maakt de keuze voor nortriptyline 
aantrekkelijk 

Gedragsmatige interventies 
• Het is bewezen effectief  als zorgverleners een 

stoppen met roken advies op maat geven 

• Individuele interventies (bijv. motivationele 
gespreksvoering) en groepsinterventies zijn 
bewezen effectief 

E-health 
• Er wordt een groot effect op stoppen met roken 

verwacht van mobiele telefoon- en 
internetinterventies die op maat gemaakt kunnen 
worden, interactief zijn en tekstberichten 
toevoegen 

• Overige e-health interventies kunnen worden 
gebruikt als aanvulling op andere interventies 

E-sigaret 
• De e-sigaret wordt (nog) niet aanbevolen als 

middel om te stoppen met roken 

• E-sigaretten zijn minder schadelijk dan reguliere 
sigaretten, maar bevatten schadelijke stoffen 
waarvan de risico’s nog onderzocht worden 

• Gelijktijdig gebruik van e-sigaret en reguliere 
sigaret moet worden ontraden 

Ask Vraag systematisch (bij 
voorkeur jaarlijks) of hij/zij 
rookt 

Advice Adviseer 
nadrukkelijk en persoonlijk 
om te stoppen met roken 

Assess Stel de bereidheid 
om te stoppen met roken 
vast 

Assist Help hem/haar bij het ondernemen van de 
stoppoging 
Maak een stopplan (incl. stopdatum) 
Geef praktische ondersteuning en bied verdere 

ondersteuning aan  
Probeer ondersteuning van anderen te regelen 
Adviseer farmacotherapie als hij/zij > 10 sigaretten 

per dag rookt (behalve in bijzondere situaties) 
Verschaf aanvullende informatie 

Arrange Gestopt? Zorg voor follow-up als vorm van 
terugvalpreventie (fysiek of telefonisch) 
Evalueer hoe het stoppen gaat en het gebruik van 

farmacotherapie 

Motivatieverhogende interventie 

Relevance Vertel zo persoonlijk mogelijk 
waarom stoppen zinvol is 
Risks Vraag naar risico’s van roken en 
benadruk persoonlijke risico’s, bijv. 
verergering bestaande klachten, kanker, 
cardiovasculaire aandoeningen 
Rewards Vraag naar voordelen van stoppen en 
benadruk persoonlijke voordelen 
Roadblocks Vraag naar eventuele barrières 
voor het stoppen met roken en wijs op 
passende behandelingsmogelijkheden 
Repetition Herhaal zolang de roker niet 
gemotiveerd is en vertel dat de meeste 
mensen pas na herhaalde stoppogingen 
stoppen met roken 

Gemotiveerd Niet gemotiveerd 

U hoeft niet alle stappen zelf te 
doen, u kunt ook doorverwijzen!* 

Stoppen met roken zorg is de taak van iedere zorgverlener! 
 

* Kijk voor (regionale) aanbieders van effectieve stoppen met roken zorg op 
www.ikstopnu.nl/hulp-in-de-buurt of www.kwaliteitsregisterstoppenmetroken.nl  

 

U vindt de richtlijn op http://www.partnershipstopmetroken.nl/richtlijn-2/  
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