Inhoud zorgpad voor de rokende patiënt klinisch
Dit document ziet er niet netjes uit, omdat het vanuit iDOC (het programma waar het op Ikanet in staat)
officieel niet mogelijk is om het buiten dit programma weer te geven. Daarom is er geknipt en geplakt voor
zover mogelijk.

In onderstaande schema staan (bij gebrek aan de mogelijkheid om het zorgpad te delen) de belangrijkste
begrippen uit bovenstaand zorgpad nader verklaard.
Term gebruikt in zorgpad
Rookstatus inventariseren
Patiënt informeren
Nicotinell recept schrijven

Inboeken bijeenkomst stoppen met roken of
verwijzen naar SineFuma

Uitleg wat ermee bedoeld wordt
Door verpleegkundige het stellen van de vraag
‘Rookt u?’
Patiënt informeren over rookbeleid van het
ziekenhuis door verpleegkundige en arts(assistent)
Bij <10 sig nicotinell TTS 10
Bij 10-20 sig nicotinell TTS 20
Bij 20-30 sig nicotinell TTS 30
Vervolg inplannen indien wens tot hulp bij stoppen
met roken door secretaresse

Uitgebreide weergave van de genoemde aspecten uit het zorgpad:
Folder SineFuma
Omschrijving: Folder met hierin ook de info over vergoeding
Rookstatus inventariseren
Doel: Bepalen hoeveel en wat de patiënt rookt
Omschrijving: Stel de vraag: Rookt u?
Indien ja: Start in het EPD in het activiteitenplan het sjabloon 'roken'.
Opmerking: Bij sigaren of pijp overleg met de longverpleegkundige
Patiënt informeren
Doel: Patiënt informeren over rookbeleid en hulp aanbieden
Omschrijving: Aanbieden van nicotinevervangende middelen en folder hulp bij stoppen met roken na
Ontslag
Nicotinellrecept schrijven
Dosering:
1-10 sigaretten/dag > 10 mg Nicotinell /dag
10- 20 sigaretten/dag > 20 mg Nicotinell /dag
> 20 sigaretten/dag > 30 mg Nicotinel /dag
Voor de lastige momenten is er een Nicotine zuigtablet beschikbaar van 1 mg (= gelijk aan
1 sigaret)
Blijvend stoppen met roken?
Doel: Continueren van SMR
Moment van beslissen: Tegen einde van de opname bespreken
Is patiënt van chirurgie, gyn of verloskunde?
Doel: Bepalen welk pad er gegaan moet worden.
Consult longarts
Doel: Begeleiding bij SMR (stoppen met roken)
Omschrijving: Via de P: beleid poliklinisch door de arts in EPD (=ICC polikliniek o.v.v. SMR)
VCMO voorschrijven voor Nicotinell
Doel: Vervanging voor roken, recept voor 3 maanden wordt in combinatie met begeleiding
vergoed door zorgverzekeraar (voor info zie folder Stoppen met Roken)
Informatie en recept meegeven bij ontslag
Doel: Continueren begeleiding thuis

Omschrijving: Nicotinell thuis gebruiken
Patiënt wordt ingeboekt op bijeenkomst stoppen met roken, met daarna individueel
begeleiding.
Check of patiënt de Ikazia folder Stoppen met Roken heeft ontvangen, hierin staat ook
informatie over de vergoeding van de rookstop begeleiding en contactgegevens van de
longverpleegkundige.
Opmerking: In de folder staat alles over vergoeding
Inboeken Bijeenkomst stoppen met roken
Doel: Afspraak voor begeleiding na ontslag
Omschrijving: In EPD bij afspraken de eerstvolgende BKSMR inboeken
Aanmelden bij SineFuma
Verwijzingen: Verwijzing naar webpagina https://www.rookvrijookjij.nl/verwijsformulier'
Doel: Externe begeleiding i.v.m. capaciteit eigen ikaziapoli
Omschrijving: Via internet aanmelden door secretaresse of verpleegkundige:
https://www.rookvrijookjij.nl/verwijsformulier
Folder SineFuma en recept meegeven
Doel: check of patiënt ook Ikazia folder heeft ont angen
Recept voor apotheek
Omschrijving: Recept nicotinel voor 12 weken door arts ass. Voorgeschreven

