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Farmacotherapie 
Jongeren kunnen nicotinevervangende middelen 
gebruiken als ze anders niet kunnen stoppen. Let wel 
op negatieve bijeffecten van deze middelen (bijv. 
huid- of keelirritatie)  of van het stoppen met roken 

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 
• E-health interventies zijn geschikt voor jongeren 
• 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 

• E-sigaretgebruik maakt de stap naar het roken van 
reguliere sigaretten mogelijk kleiner (gateway) 

1. Vraag toestemming 

Rokende ouders/verzorgers 
Kinderartsen kunnen stoppen met roken van ouders bevorderen. Ouders van kinderen met luchtwegafwijkingen zijn 
meer gemotiveerd om meeroken te vermijden. Ga met ouders het gesprek aan over stoppen met roken! 

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/  

4. Meet het vertrouwen 

5. Geef informatie en 
verwijs* 

Ik wil het graag met u 
over roken hebben, 

vindt u dat goed? 

Kunt u mij 
vertellen waarom 

u rookt? 

Waarom is het al 
een X? Waarom zou 
u überhaupt willen 

stoppen? 

Stel dat u ooit zou stoppen met 
roken, hoe groot acht u de kans 
dat het echt gaat lukken op een 

schaal van 0 (ik ben niks en ik 
kan niks) tot 10 (als ik ergens 

voor ga dan lukt het me)?  

Wat is uw motivatie om 
te stoppen op een schaal 
van 0 (wil helemaal niet 

stoppen) tot 10 (stoppen 
belangrijkste wat er is)? 

Ik kan u verwijzen naar…* 
Vindt u het goed dat ik u ook 
wat informatie geef over … 
(bijv. meeroken en astma)? 

2. Stel de waaromvraag 
• Vat de redenen samen 
• Vraag door totdat het 

compleet is 

3. Meet de motivatie 
• Vat de redenen samen 
• Vraag door totdat het 

compleet is 

Vraag systematisch of 
jongeren en ouders rokers 

 JA 

Benadruk bij jongeren 
persoonlijke voordelen van 
stoppen die geloofwaardig, 
aanspreekbaar en op korte 
terwijl zichtbaar zijn 
(bijvoorbeeld conditie) 

Weinig tijd? Er is veel winst 
te behalen als u alleen een 
stopadvies geeft 
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