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Praktisch…

Rooktopbegeleiding 
in het Imeldaziekenhuis



Individuele begeleiding 

• Na telefonisch contact

• 3 tabakologen: via dienst longziekten

• 1 tabakoloog / vroedvrouw: via materniteit

1) Anamnese gesprek

+/- 45 min.

2)  Follow up gesprekken

15 min. - 30 min.



Terugbetaling   

• Woon je in Vlaanderen? Dan heb 
je recht op een financiële 
tussenkomst van de Vlaamse 
overheid

• Meer informatie hierover kan je 
vinden op 
https://www.vlaanderen.be/rookstopbegeleiding

https://www.vlaanderen.be/rookstopbegeleiding


• Rookgedrag
• Wat, hoeveel, waar

• Start leeftijd

• Pakjaren = aantal sigaretten per dag: 20

• Omgeving, sociaal

Anamnese



• Pogingen, rookvrije perioden

• Hulpmiddelen

Ervaring met stoppen?



• 3 belangrijkste vragen:
• Wanneer eerste sigaret?

• Hoeveel sigaretten/dag?

• Rook je ook als je ziek bent?

Fagerström test 
(fysische afhankelijkheid)



• Voordelen roken <-> nadelen roken

• Voordelen stoppen <-> nadelen stoppen 

Balans opmaken



• Redenen om te stoppen: persoonlijk relevant

• Positieve formulering:

“willen” i.p.v. “moeten”

“beter worden” i.p.v. “zieker worden”

• Verandertaal, open vragen stellen

• Zelfbeeld: zelfvertrouwen, draagkracht

Motivatie



• CO in uitgeademde lucht meten
• t.e.m. 6 ppm: niet roker

• 6 ppm: passief roken

• > 10 ppm: roker

CO-meting



• Nicotine vervanging 
• 21mg klever vanaf 10 sig. / dag

• combinatie met zuigtablet, 
spray, kauwgum, inhaler

• Champix©

• E-sigaret: beperken in tijd
niet combineren met tabak roken

Informatie hulpmiddelen



• Rookgedrag-emoties-ideeën observeren

• Kleine veranderingen in rookgedrag

• Stopdag plannen (al dan niet afbouwen)

• Alternatief voor roken (rauwkost, zoethout, 
sporten, water drinken...)

• Gebruik hulpmiddelen?

Planning



• Persoonlijk

• Elke rookstop is anders

Follow-up



• De ergste treden op binnen de 72 uur.  
Ze verminderen na verloop van tijd en zijn na 
3 maanden volledig verdwenen.

• Bij elke stoppoging andere ontwenningsverschijnselen 
kunnen voorkomen.  
Het is niet omdat je bij een vorige poging veel 
last gehad hebt, dat dit nu ook het geval is. 

Ontwenningsverschijnselen



Hulpmiddel, 

maar GEEN

wondermiddel!

Ontwenningsmiddelen



Herval? Blijf proberen!

De gemiddelde roker doet 
5 stoppogingen



• Wat liep er mis?

• Situatie (risico)

• Gevoelens ?

• Hoe verliep de rookvrije periode?

• Bekrachtigen van verwezenlijkingen

Herval



• Ideale moment om te stoppen met roken

• Voordeel voor zowel moeder als kind:
• verbetering fertiliteit

• minder risico op zwangerschaps- en foetale complicaties

• minder risico op luchtweg- en ontwikkelingsproblemen 
op latere leeftijd

• Extra motivator om te stoppen

• Regelmatig contact met gynaecoloog, huisarts en 
vroedvrouw

Rookstop tijdens zwangerschap 
of zwangerschapswens



• Nooit te laat om te stoppen
• Aanvang kan op elk moment 

(voor/tijdens/na zwangerschap)

• Zowel voor vrouw als partner

• Ambulante begeleiding 
door vroedvrouw – tabakoloog

• Paulien Jacobs, 
bereikbaar via materniteit (015 50 59 30)

Rookstop tijdens zwangerschap 
of zwangerschapswens



• Tabakstop.be

• Vrgt.be

• Vlaanderenstoptmetroken.be

• Tabakologen.be

• Smartstop.be

Bijkomende informatie



Heb je nog vragen?
Onze tabakologen Aline, Jeroen, Paulien en Wendy helpen 

jou graag verder! 
Tel.: 015 50 57 20


