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Liggen mensen wakker van hun gezondheid?
1

En moet ik daarvan wakker liggen?



▸ “Hoe kan ik lichamelijk gezond 

blijven?”(69%)

▸ “Zal ik een goede oude dag 

hebben?” (65%)

Gezondheid

Waar liggen mensen wakker van?

WHY5Research (2017) ; bij 992 Vlamingen van 18-75 jaar ; Samenlevingsopbouw Gent



▸ Ik vind er niks fijn aan, het neemt alleen de stress weg, voor de rest is alles een nadeel. … Geld, het 

kost veel geld. Ik heb niet veel inkomen. Dus geld. De geur, de vuiligheid, alles. Als ik kon stoppen, 

deed ik het direct. Maar ’t is echt… (quote roker)

▸Minder rokers met een beperkte opleiding probeerden al te stoppen en de laatst ondernomen 

stoppoging is korter geleden als het opleidingsniveau stijgt (Gezondheidsenquête).

▸Meer dan 7 op 10 (73%) van de dagelijkse rokers probeerde al te stoppen voor minstens 24 uur 

met als doel helemaal te stoppen (Gezondheidsenquête).

Roken

Waar liggen mensen (in een maatschappelijk kwetsbare situatie) 
wakker van?



▸De Gezondheidsenquête stelt dat er nog veel werk moet verzet worden om hulp bij het stoppen 

te “normaliseren” en aan te moedigen en dat stoppen zonder hulp wordt geassocieerd met het 

hebben van een sterk karakter en stoppen mét hulp als een zwakte of gebrek aan wil.

▸We moeten het grote aantal rokers dat wel degelijk écht wil stoppen (zo blijkt telkens opnieuw), 

maar veel te weinig stoppogingen doet en geen hulp zoekt, ernstiger gaan nemen en meer 

tegemoet treden. Niet als patiënten, maar als zelfstandige individuen met eigen wensen en 

noden. Naar hen beginnen luisteren, een antwoord bieden op hun reële noden en de 

opportuniteiten om rookstop (onderling) te stimuleren veel beter in kaart brengen. Een extra 

uitdaging daarbij is dat we steeds meer de kwetsbare groepen in de samenleving zullen moeten 

aanspreken.

Lig je daar als apotheker wakker van?



▸De apotheker speelt een kernrol in onze samenleving zowel op sociaal als op economisch vlak.

▸De apotheker wordt vaak als eerste geraadpleegd. 

▸Hij is voor velen een vertrouwenspersoon aan wie wij regelmatig advies vragen vooraleer wij 

naar de arts toestappen.

▸Hij wordt soms de bevoorrechte tussenschakel tussen artsen, tabakologen en andere 

zorgverstrekkers. 

Lig je daar als apotheker wakker van?



Waarom willen mensen stoppen met roken
2

En waarom niet?



▸ Ik verkondig al vijftien jaar tegen de mensen dat ik niet 
graag rook. Nu niet meer, en mijn nachtrust is veel 
beter nu. Van de één op de andere dag ermee gestopt, 
dit is nu ruim drie maand geleden. Uit grote angst om 
het Covid-19 virus op te lopen. Een herwonnen 
gezondheid is het belangrijkste resultaat als gevolg.

▸ Mijn probleem is altijd geweest dat ik geen last had 
van roken. Aan de andere kant had ik wel een hekel 
aan de verslaving.

▸ Maar ik ervaar ook voordelen: ik heb heel mijn 
appartement opgeruimd en gepoetst. Overal de laag 
nicotine afgewassen en de gordijnen zijn (en blijven) 
wit.
Ik leef nu in een properder omgeving en op de één of 
andere manier ben ik elke dag blij dat ik gestopt ben.

▸ Voordien had ik schrik dat ik minder zou kunnen 
genieten van avonden met vrienden (veel rokers), 
maar dit bleek helemaal niet het geval. De eerste 
keren wel maar na een tijd stond ik er niet meer bij 
stil of voelde ik me gewoon trots dat ik niet 
meerookte.

▸ De angst om te stoppen was eigenlijk veel erger dan 
het effectief stoppen.

▸ Zo ben ik gestopt met als gevolg: allergie, hooikoorts 
en dus enorm veel niezen, oogontsteking. Daarnaast 
ben ik erg nerveus en kan nu, zelfs na 50 dagen, 
moeilijk lezen door zenuwachtigheid. 
(ontwenningsverschijnselen)

Waarom niet

Waarom stoppen mensen met roken?

Waarom wel



En waarom niet?

Waarom stoppen mensen met roken?

▸ Context:

• Het kost veel geld

• Al mijn vrienden roken

• Op elke straathoek kan ik sigaretten kopen

• Ik mag niet meer binnen roken van mijn 

partner

▸ Competenties

• Ik voel me in staat op te stoppen met roken

• Ik weet hoe ik kan stoppen met roken

▸Drijfveren

• Ik wil mijn kinderen zien opgroeien

• Ik wil niet meer verslaafd zijn



Het gesprek met
3

de patiënt aangaan





1 Vraag de 
rookstatus na

Ik wil het graag hebben 
over roken. Vind je dat 

goed?

Wordt er gerookt in de je 
omgeving?

Rook je of rookt je partner?

2 Geef een duidelijk 
advies

Ik adviseer jou en je partner 
om te stoppen met roken,

Wat knap dat je al 
geminderd bent. Wat kan je 

helpen om ook van die 
laatste sigaretten af te 

komen?

Als je strakst naar huis gaat, 
wat ga je tegen je partner 

vertellen over stoppen met 
roken?

3 Beoordeel de 
motivatie

Kan je me vertellen waarom 
je rookt?

Hoe graag wil je stoppen 
met roken (schaal van 1 tot 

10)?

Wat weet je over (stopen 
met) roken?

4 Bespreek de 
mogelijkheden

Heb je behoefte aan extra 
ondersteuning?

Je kunt hulp krijgen bij het 
stoppen met roken. Welke 

hulpmiddelen ken je?

Ik kan je doorverwijzen 
naar Tabakstop.

5 Maak een 
afspraak en/of 
begeleid naar hulp

Wat is een geschikte datum 
voor jou om te stoppen?

Ik bel je woensdag om te 
horen hoe je eerste stopdag

is gegaan

Zullen we samen een 
afspraak maken bij 

Tabakstop/een tabakoloog 
in de buurt/samen de 

rooktopapp installeren?

Hoe het gesprek aangaan?
1-minuutgesprek

5-minuut of langer gesprek



▸ “Is het goed als we het even over roken hebben?”

▸ “We zetten deze maand extra in op uw gezondheid en doen een campagne rond roken. Ik zou het 

er met jou graag even over hebben. Vind je dat goed?”

▸ Patiënt: “Ik heb die poster gezien van dat stoppen met roken. Ik weet dat ik daar iets moet aan 

doen, maar het is zo moeilijk”

▸ Patiënt: “Oh, nee. Hier ook al. Mijn dokter was er daarstraks ook al over aan het zagen”

• “Ah ja, wat heeft hij gezegd?”

▸Neen, ik wil er niet over praten >  respecteer dit

Vraag toestemming

1: Vraag de rookstatus na?



Het gesprek met rokers aangaan?

A: Heb ik het juist als  ik zeg dat je rookt?

Karim komt langs bij de apotheek



Het gesprek met rokers aangaan?

▸A: Bedankt, dat is in orde. Je neemt het dus met 

een glas water, voor je gaat eten. Roken heeft 

ook een effect op je maag. Rookt u?

▸D: Kijkt bedenkelijk: “Ja, ja,  nu ga zeggen dat ik 

moet stoppen met roken.”

Dirk



1 Vraag de 
rookstatus na

Ik wil het graag hebben 
over roken. Vind je dat 

goed?

Wordt er gerookt in de je 
omgeving?

Rook je of rookt je partner?

2 Geef een advies

Ik adviseer jou en je partner 
om te stoppen met roken,

Wat knap dat je al 
geminderd bent. Wat kan je 

helpen om ook van die 
laatste sigaretten af te 

komen?

Als je strakst naar huis gaat, 
wat ga je tegen je partner 

vertellen over stoppen met 
roken?

3 Beoordeel de 
motivatie

Kan je me vertellen waarom 
je rookt?

Hoe graag wil je stoppen 
met roken (schaal van 1 tot 

10)?

Wat weet je over (stopen 
met) roken?

4 Bespreek de 
mogelijkheden

Heb je behoefte aan extra 
ondersteuning?

Je kunt hulp krijgen bij het 
stoppen met roken. Welke 

hulpmiddelen ken je?

Ik kan je doorverwijzen 
naar Tabakstop.

5 Maak een afspraak 
en/of begeleid naar 
hulp

Wat is een geschikte datum 
voor jou om te stoppen?

Ik bel je woensdag om te 
horen hoe je eerste stopdag

is gegaan

Zullen we samen een 
afspraak maken bij 

Tabakstop/een tabakoloog 
in de buurt/samen de 

rooktopapp installeren?

Hoe het gesprek aangaan?
1-minuutgesprek

5-minuutgesprek



▸Direct advies

▸ In een vraag

• Zijn er nadelen aan het roken?

• ,,, is inderdaad gelinkt aan roken. Weet dat door te stoppen dit helemaal kan weg gaan.

Het beste wat je kan doen is stoppen met roken.

2 Geef een advies



Het gesprek met rokers aangaan?

▸ D: Kijkt bedenkelijk: “Ja, ja,  nu ga zeggen dat ik moet 
stoppen met roken.”

▸ A: Het is precies niet de eerste keer dat mensen 
hierover beginnen.

▸ D: Mijn dokter begint daar ook altijd over. Dirk zegt hij 
dan, dat is niet gezond. Maar probeer maar te 
stoppen. En daarbij, ik rook maar een half pakje per 
dag.

▸ A: Zijn er zaken die je niet leuk vindt aan roken?

▸ D: Ja, ik ben altijd zo snel buiten adem

▸ A: Roken zorgt daar inderdaad voor. Gelukkig kan dit 
door te stoppen met roken flink verbeteren.

Dirk



1 Vraag de 
rookstatus na

Ik wil het graag hebben 
over roken. Vind je dat 

goed?

Wordt er gerookt in de je 
omgeving?

Rook je of rookt je partner?

2 Geef een advies

Ik adviseer jou en je partner 
om te stoppen met roken,

Wat knap dat je al 
geminderd bent. Wat kan je 

helpen om ook van die 
laatste sigaretten af te 

komen?

Als je strakst naar huis gaat, 
wat ga je tegen je partner 

vertellen over stoppen met 
roken?

3 Beoordeel de 
motivatie

Kan je me vertellen waarom 
je rookt?

Hoe graag wil je stoppen 
met roken (schaal van 1 tot 

10)?

Wat weet je over (stopen 
met) roken?

4 Bespreek de 
mogelijkheden

Heb je behoefte aan extra 
ondersteuning?

Je kunt hulp krijgen bij het 
stoppen met roken. Welke 

hulpmiddelen ken je?

Ik kan je doorverwijzen 
naar Tabakstop.

5 Maak een afspraak 
en/of begeleid naar 
hulp

Wat is een geschikte datum 
voor jou om te stoppen?

Ik bel je woensdag om te 
horen hoe je eerste stopdag

is gegaan

Zullen we samen een 
afspraak maken bij 

Tabakstop/een tabakoloog 
in de buurt/samen de 

rooktopapp installeren?

Hoe het gesprek aangaan?
1-minuutgesprek

5-minuutgesprek



3: Beoordeel de motivatie

Wil de 
persoon 
stoppen?

Kan de 
persoon 
stoppen?

Is de persoon 
klaar om te 
stoppen?



ABC van zelfdeterminatie 

3: Beoordeel de motivatie

(Deci & Ryan, 1985)

Zelf 
determinati

e 

Autonomie

Verbondenheid

Competentie

▸ Bepalen de kwaliteit van motivatie

▸ Beste motivatie: Interesse, nut, waarde

▸ 3 psychologische behoeften van de mens

• Autonomie: jezelf kunnen zijn en 

eigen keuzes maken

• Verbondenheid: connectie en 

interactie met anderen ; niet allen 

staan

• Competentie: bekwaam zijn in de 

dingen die je onderneemt ; 

uitdagende en haalbare doelstellingen



▸Motiverende gespreksvoering is een doelgerichte gespreksstijl. Vanuit een houding van 

acceptatie en empathie ben je gericht op het versterken van iemands autonome motivatie en 

commitment aan een specifiek doel. Vanuit samenwerking ontlok en exploreer je de eigen 

redenen om te veranderen. 

• Ambivalentie verkennen + discrepantie ontwikkelen en vergroten 

• Verandertaal uitlokken + versterken

Motiverende gespreksvoering

3: Beoordeel de motivatie

sturen gidsen volgen



3: Beoordeel de motivatie

Ambivalentie verkennen + discrepantie 
ontwikkelen en vergroten



Ambivalentie verkennen + discrepantie ontwikkelen en vergroten

3: Beoordeel de motivatie

https://www.gezondleven.be/files/tabak/Gezond-Leven_Stoppen-met-roken_Rokers-motiveren-om-te-stoppen_Oefening-
balans.pdf



“Misschien kan ik proberen om wat minder te roken.”

▸Door de nadelen van roken te bevragen.
• “Waarom vind je dat je iets moet doen aan je rookgedrag?”

▸Door de voordelen van stoppen met roken te bevragen.
• “Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van stoppen met roken?”

• “Hoe zou je willen dat jouw situatie eruitziet over vijf jaar?”

• “Hoe belangrijk is het voor jou om te stoppen met roken?”

▸Door optimisme over rookstop te bevragen.
• “Als je beslist om te stoppen met roken, waarom denk je dat het je zou lukken?”

• “Welke persoonlijke positieve punten heb jij die je kunnen ondersteunen in je rookstoppoging?”

• “Van wie zou je steun kunnen verwachten?”

Verandertaal uitlokken + versterken

3: Beoordeel de motivatie



▸Door de bedoeling om te stoppen met roken onder woorden te brengen.
• “Wat denk je dat je zou kunnen doen?”

• “Wat zou je willen proberen?”

▸De belangenliniaal
• “Geef eens op een schaal van 1 tot 10 aan hoe belangrijk stoppen voor jou is.”

• “Waarom heb je jezelf dit cijfer gegeven en niet een lager cijfer?”

• “Wat zou jou kunnen helpen om van dit cijfer een hoger cijfer te maken?”

▸Door doelen en waarden te verkennen.
• Op deze manier komen bepaalde motieven met betrekking tot rookstop aan bod.

• “Waar hecht je veel belang aan in je leven?”

• “Welke mensen zijn voor jou het belangrijkst in je leven?

Verandertaal uitlokken + versterken

3: Beoordeel de motivatie



▸Door terug en vooruit te kijken.
• Door te denken aan hoe het was voor men rookte of een toekomst voor ogen te nemen.

• “Hoe zou je willen dat je leven eruitziet over 5 jaar?”

• “Hoe ging je vroeger om met moeilijke momenten waarop je nu naar een sigaret grijpt?”

• “Als je zou beslissen om te stoppen met roken, hoe anders zou je leven er dan uitzien?”

• “Als je blijft roken, hoe zou je leven er dan uitzien over 15 jaar?”

▸Door over extremen na te denken.
• Wat zou het beste of het slechtste resultaat kunnen zijn?

• “Stel dat je 2 pakjes sigaretten per dag blijft roken, wat is dan het slechtste dat jou zou kunnen overkomen?”

• “Als je zou beslissen om te stoppen met roken, wat is dan het beste resultaat dat je je kan voorstellen?”

Verandertaal uitlokken + versterken

3: Beoordeel de motivatie



▸Open vragen

▸ Reflecteren

▸ Bevestigen 

▸ Samenvatten

▸ Informatie uitwisselen

Basistechnieken om ambivalentie te verkennen en verandertaal te ontlokken 
op een positieve manier

3: Beoordeel de motivatie



Open vragen 

3: Beoordeel de motivatie

Wil de persoon stoppen?

▸ Wat vind jij belangrijk?

▸ Wat zouden voor jou voordelen kunnen 
zijn bij stoppen met roken?

▸ Wat zijn de nadelen voor jou?

Kan de persoon stoppen?

▸ Wat lijkt je een eerste haalbare stap in 
de goede richting?

▸ Heb je vroeger al geprobeerd om te 
stoppen met roken? Wat is er dan goed 
gelopen?

▸ Hoe zou je doen als je op café zit en 
iemand je een sigaret aanbiedt?



Reflectief luisteren

3: Beoordeel de motivatie

Wil de persoon stoppen?

▸ En dat had je liever anders gezien

▸ Roken is voor jou een sociale bezigheid, 
maar langs de andere kant wil je een 
goed voorbeeld zijn voor je kinderen

▸ Een goede gezondheid betekent veel 
voor je

▸ Je wilt echt niet stoppen met roken

Kan de persoon stoppen?

▸ Met een sigaret voel je jezelf beter en 
je wilt ook een andere manier vinden

▸ Stresssituaties…



Bevestigen

3: Beoordeel de motivatie

Wil de persoon stoppen?

▸ Je hebt er al goed over nagedacht 
waarom je wilt stoppen met roken

Kan de persoon stoppen?

▸Dat is een goed voorstel

▸ Je lijkt me een echte volhouder. Je 
hebt al een aantal keer geprobeerd 
om te stoppen met roken. Het is 
goed dat je dit graag met wat extra 
hulp nog een kans wil geven.



Samenvatten

3: Beoordeel de motivatie

Wil de persoon stoppen?

▸We hebben het nu vooral gehad 
over wat roken voor jou betekent. 
Je zei daarjuist ook dat er ook 
verschillende reden zijn waarom je 
wel wilt stoppen met roken

Kan de persoon stoppen?

▸Als ik je zo hoor heb je een aantal 
eigenschappen die je goed op weg 
kunnen helpen naar een geslaagde 
rookstop, maar anderzijds ben je 
wat bezorgd over de invloed die 
stoppen met roken zal hebben op 
je sociale leven



Informatie geven

3: Beoordeel de motivatie

Wil de persoon stoppen?

▸ Ik zou het met jou willen hebben 
over de relatie tussen roken en 
het een verhoogd kans op hart 
en vaat ziekten. Hoe is dat voor 
jou?

▸ Voor ik jou info geef wil ik van 
jou wel eens horen wat jij daar 
al over weet.

Kan de persoon stoppen?

▸ Er zijn verschillende 
hulpmiddelen om je te helpen 
om te stoppen met roken. Welke 
ken je?

▸ Er bestaat ook zoiets als 
nicotinevervangers



▸ “Je moet toch van iets doodgaan.”
• “Gezondheid is niet belangrijk”

▸ “Zo erg is dat nu toch ook weer niet. Ik vind dat u toch een beetje overdrijft.”
• Stel dat u blijft roken, wat is het slechtste wat u zou kunnen overkomen?

▸ “Voor u lijkt het misschien makkelijk, maar u hebt waarschijnlijk zelf nooit gerookt.”
• “Het is al een lastig parcours geweest voor jou(?)”

▸ “Ik heb alles al geprobeerd, en niets werkt.”
• “Het lijkt mij dat jij een doorzetter bent. Wat heb je geprobeerd je om van de sigaret af te geraken?”

▸ “Hou maar op, ik weet al wat u zal zeggen. Dat ik moet stoppen met roken.”
• “Je bent hier al eerder op aangesproken”

▸ “Ik ben nog jong, dus ik zal wel niet meteen aan longkanker sterven zeker.”
• “Stoppen met roken heeft geen zin. Je ondervindt geen enkel nadeel.”

Wat te doen met behoudtaal en wrijving

3: Beoordeel de motivatie



▸ in discussie gaan

▸ argumenten geven

▸ rol van de deskundige aannemen (“Ik weet wat goed voor je is.”)

▸ pleiten voor rookstop

▸ bekritiseren

▸ opgeven

▸ onderschatten van de ambivalentie

▸ dé oplossing geven

▸ te weinig richting geven

Valkuilen

3: Beoordeel de motivatie



1 Vraag de 
rookstatus na

Ik wil het graag hebben 
over roken. Vind je dat 

goed?

Wordt er gerookt in de je 
omgeving?

Rook je of rookt je partner?

2 Geef een advies

Ik adviseer jou en je partner 
om te stoppen met roken,

Wat knap dat je al 
geminderd bent. Wat kan je 

helpen om ook van die 
laatste sigaretten af te 

komen?

Als je strakst naar huis gaat, 
wat ga je tegen je partner 

vertellen over stoppen met 
roken?

3 Beoordeel de 
motivatie

Kan je me vertellen waarom 
je rookt?

Hoe graag wil je stoppen 
met roken (schaal van 1 tot 

10)?

Wat weet je over (stopen 
met) roken?

4 Bespreek de 
mogelijkheden

Heb je behoefte aan extra 
ondersteuning?

Je kunt hulp krijgen bij het 
stoppen met roken. Welke 

hulpmiddelen ken je?

Ik kan je doorverwijzen 
naar Tabakstop.

5 Maak een afspraak 
en/of begeleid naar 
hulp

Wat is een geschikte datum 
voor jou om te stoppen?

Ik bel je woensdag om te 
horen hoe je eerste stopdag

is gegaan

Zullen we samen een 
afspraak maken bij 

Tabakstop/een tabakoloog 
in de buurt/samen de 

rooktopapp installeren?

Hoe het gesprek aangaan?
1-minuutgesprek

5-minuutgesprek



Drempels
4

voor een gesprek



▸ Lengte van het gesprek kies jij

▸ Zelf korte gesprekken hebben groot effect

• Stilstaan bij het rookgedrag

• Zelfvertrouwen vergroten

• Misverstanden wegnemen

Ik heb hier te weinig tijd voor

Waarom zou je het gesprek met patiënten niet aangaan?



▸ Een goed gesprek zorgt voor een sterke band

▸ Toon respect

▸ Rond het gesprek af als er te veel weestand is, probeer het later nog eens

Ik wil niet op mensen hun tenen trappen

Waarom zou je het gesprek met patiënten niet aangaan?



▸Niet belerend, alleswetend

▸ Leg je neer bij de gewoonten van de patiënt

▸Geef info als de patiënt toestemming geeft

Ik kom van Pluto, de patiënt van Mars 

Waarom zou je het gesprek met patiënten niet aangaan?



▸ Laat patiënt op zoek gaan naar de eigen mogelijkheden om zijn rookgedrag aan te pakken

▸ Jouw rookgedrag hoeft niet aan bod te komen

Ik rook zelf

Waarom zou je het gesprek met patiënten niet aangaan?



▸Geef de patiënt de keuze om naar een rustiger plekje te gaan

▸ Biedt aan om op het er op een rustiger moment in de dag over te hebben

In de apotheek is het mogelijk om een gesprek te hebben over het privéleven 
van mijn patiënt

Waarom zou je het gesprek met patiënten niet aangaan?



Randvoorwaarden
5

voor een gesprek



▸Werk samen als gelijke partners (elk heeft z'n 

kennis, de patiënt kent zichzelf en zijn 

omgeving; jij de medische en 

gezondheidsbevorderende wereld)

▸Respecteer de beleving van de patiënt, leef je 

in

▸Ontlok de eigen redenen op van veranderen

▸ Patiënt heeft de mogelijkheid om 

te veranderen, toon dat je in de klant gelooft

▸ Toon je betrokkenheid, maar overdrijf niet

▸ Sta open voor wat iemand zeg (beleving, 

mening, geloof, opvatting, …)

▸Niet vanuit expertenrol

▸Niet jouw wil doordrukken

▸Niet jouw wensen opleggen

Houding van de apotheker is bepalend voor het effect

Grondhouding



▸Onderdruk de neiging om het probleem op te lossen

▸ Toon geduld, haal zaken aan op ritme van de klant

▸ Eigen motivatie EN oplossingen van patiënt naar boven brengen

▸ Trachten het perspectief van de patiënt te begrijpen (empathie, actief luisteren)

▸ Empower de patiënt, moedig hoop en optimisme aan

Houding van de apotheker is bepalend voor het effect

Grondhouding



▸ Persoon
• Spreekt patiënt niet zo vlot Nederlands? --> wees helder en kort, bevraag of het duidelijk 

overkwam
• Zit patiënts hoofd overvol? --> wacht geduldig goed moment af

▸ Band
• Komt patiënt voor het eerst? --> start algemeen
• Heb je al een vertrouwensband? --> vertrek vanuit die betrokkenheid

• Is er al sprake van een eerder positief ervaren advies? --> verwijs hiernaar of laat hen 
hieraan denken

▸ Triggers communicatie
• Zoekt patiënt een leidinggevende stijl? --> toon expertise, wees duidelijk in aanbevelingen, 

...

• Zoekt patiënt luisterend oor? --> geef tijd voor proces, waardeer pogingen, …

Niet elke patiënt is dezelfde

Differentieer



Politiserend werken
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▸Veel redenen in fysieke, sociale, economische, politieke context

▸ Roken vaker bij lage SES en stoppen met roken minder vaak bij lage SES

▸Niet alles is en hoeft individueel opgelost te worden

Structurele oorzaken => structurele oplossingen

Waarom stopt iemand niet met roken?

Wat is er nog buiten het gesprek?



Politiserende taken:

• Gidsen en doorverwijzen

◦Bvb uitleg apotheek

◦ Samen kijken hoe je terugbetaling kan aanvragen

• Signaleren:

◦Ervaringen, adviezen, aanbevelingen, …

◦Via media, overlegkanalen, …

◦Bvb huisarts over armoede en werkdruk, apotheker over roken, ...

• Machtsmiddelen inzetten:

◦ Samenwerkingen opzetten, petities, …

◦Bvb sociale apotheek

Wat kan ik buiten het gesprek doen?

Wat is er nog buiten het gesprek?

https://www.apotheekclaeys-decraene.be/rookstopmiddelen-van-de-apotheek/
https://decorrespondent.nl/10417/in-de-huisartspraktijk-zie-je-armoede-is-een-voedingsbodem-voor-slecht-ouderschap/4282242579461-2a3ae594
https://www.gva.be/cnt/dmf20181214_04035568/het-afleren-van-automatismen-is-voor-rokers-het-moeilijkste
https://www.demorgen.be/nieuws/stop-met-weggooien-van-geneesmiddelen~b586c6d4/


Conclusies
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▸Apothekers spelen een belangrijke rol om mensen te motiveren om te stoppen met roken + 

normaliseren van hulp 

▸Verschillende elementen zorgen ervoor dan mensen (niet) stoppen

▸Ga dus zeker het gesprek aan, ook al is het heel kort

▸Vertrek vanuit de patiënt

Conclusies
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