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• Om tegen 2037 naar <5% rokers te gaan moeten we 
in 2025 aan 7% rokers zitten bij de algemene 
bevolking (Vlaamse cijfers). Op dit moment zitten 
we aan 17% rokers in Vlaanderen

• Voor mensen met een lage SES is de prevalentie 
zelfs 24% (Gezondheidsenquête 2018). 

• Dus er moet echt nog veel gebeuren.
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GENERATIE ROOKVRIJ



ROOKSTOP IN DE APOTHEEK



Rookstop

• 64% van de rokers die zonder begeleiding probeerden te stoppen herviel

• Gemiddeld zijn 5 tot 6 stoppogingen nodig

• Stoppen met roken is moeilijk door de driedubbele verslaving:

1) Fysieke verslaving

2) Psychische verslaving

3) Gedragsmatige verslaving

Stoppen met roken is een moeilijk proces!

Driedubbele verslaving

Bronnen: European Commission 2012; https://www.gezondleven.be/themas/tabak; American Cancer Society 2014. 



• Lichamelijke afhankelijkheid 

aan nicotine

• Bij een tekort aan nicotine 

ontwenningsverschijnselen

I Fysiek II Psychisch III Gedragsmatig

• Associatie met situaties & 

emoties (positief en 

negatief) 

• Gewoonte van hand-

mondritueel 

Rookstop

Bronnen: Leon et al. 2015 ; Baker 2014 ; Colombo et al. 2013; WHO-Global Report 2012

‘NOOD’-
sigaret
→ NRT

‘PLEZIER’-
sigaret
→ NRT 

‘AUTOMATISME’-
sigaret

→ NRT & coaching

Driedubbele verslaving



Geen behandeling

Nicotinesubstitutie + kort advies

Nicotinesubstitutie + intensieve begeleiding

3%

10%

20%

Slaagpercentages bij stoppen met roken 
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Rookstop

Bron: Hilton 2003

Intensieve begeleiding gecombineerd met 
hulpmiddelen vergroot de slaagkansen

Driedubbele verslaving



• Roker die moet stoppen op medisch advies maar een héél lage motivatie heeft

• Roker met psychische problematiek

• Roker met héél weinig zelfvertrouwen

• Roker die hervalt

• Roker die kiest voor extra begeleiding

• Roker uit kwetsbare groep

Start de begeleiding

Doorverwijzing

Wanneer doorverwijzen naar tabakoloog?



Start de begeleiding

Tarieven rookstopbegeleiding door erkend tabakoloog?

In Vlaanderen: 



Wilskracht

Champix: bindt zich aan de nicotinereceptoren waardoor de 
symptomen van rookzucht en ontwenning verlicht worden.

Zyban: antidepressivum, remt de heropname van norepinefrine en 
dopamine door het czs.

Nicotinesubstitutiemiddelen: zorgen voor toevoer van therapeutische 
nicotine. Nicotinepieken in de hersenen worden vermeden, waardoor 
de rookstop gemakkelijker verloopt.

Geneesmiddelen op 
voorschrift

Otc-geneesmiddelen

Acupunctuur, hypnose en laserbehandeling: 

degelijke veiligheid- en effectiviteitsstudies ontbreken.

Andere 
behandelingen

Bronnen: Leemans 2006; SKP Champix; SKP Zyban; Hartmann-Boyce et al. 2016; Maseeh & Kwatra 2005

Begeleiding naar rookstop

Rookstopmiddelen



Begeleiding naar rookstop

Rookstopmiddelen

Werking NRT

Bron: Stead et al. 2012, Cahill et al. 2013



• Ontwenningsverschijnselen (beeldspraak: “nicotinepot”)

• Hulpmiddelen: werking + mythes ontkrachten

• Advies & keuze hulpmiddel (type, gebruik, dosis) 

• Leg progressieve versus directe rookstop uit 

Begeleiding naar rookstop

Informeer rond fysieke verslaving

Juist gebruik en 
juiste dosis zijn 

cruciaal voor succes

Bron: APB fiche 2016



Rookstopmethodes

Volledige substitutie: nicotinepot

Ik zoek naar een KALLAX kast...

 Rondom de wastafel

   



• Voor rokers die nog niet direct klaar zijn voor rookstop wegens: gebrek aan 

motivatie, stress binnen gezin, financiële problemen, angst om te mislukken, ... 

• Eerst minderen met roken, enkele sigaretten vervangen door oraal NRT

(kauwgom, inhaler, zuigtablet)

• Vervolgens directe rookstop

• Voor rokers die onmiddellijk willen stoppen 

Rookstopmethodes

Stopmethodes

Progressieve rookstop

Directe rookstop



ADVIES
+ orale nicotinesubstitutie 

1 sigaret = ongeveer 1 mg nicotine (volgens de ISO-standaarden) 

Voorbeeld:         
ROKER

15 sigaretten = 
ongeveer 15 mg nicotine

PATIËNT MINDERT NAAR 
7 sigaretten = 

ongeveer 7 mg nicotine

ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN
• Zin om te roken, nerveus, geïrriteerd

• Angst, aggresie, woede
• Hoofdpijn, slapeloosheid
• Verminderde concentratie

• Groter hongergevoel

Rookstopmiddelen

Dosering en advies - progressieve rookstop

Bron: Connolly et al. 2007, Camacho et al. 2015 

Stopmethodes



1 sigaret = ongeveer  1 mg nicotine (volgens de ISO-standaarden) 
Voorbeeld:

ROKER
15 sigaretten = 

ongeveer 15 mg nicotine

PATIËNT STOPT METEEN 
0 sigaretten = 
0 mg nicotine 

ONTWENNINGSVERSCHIJNSELEN
▪ Zin om te roken, nerveus, geïrriteerd

▪ Angst, aggresie, woede
▪ Hoofdpijn, slapeloosheid
▪ Verminderde concentratie
▪ Groter hongergevoel

ADVIES   
+ NRT patch: constante afgifte nicotine 

of orale nicotinesubstitutie: moeilijke
momenten

of COMBINATIETHERAPIE

Rookstopmiddelen

Bron: Connolly et al. 2007, Camacho et al. 2015 

Dosering en advies - directe rookstop

Stopmethodes



Kauwgom

Voordeel: 

Flexibel, actief

Zuigtablet

Voordeel: 

Snel en handig 

Inhaler

Voordeel: 

Vervangt 
hand-
mondritueel

Spray

Voordeel: 

Snelle werking 

binnen 60 

seconden*

Patch

Voordeel:

Constante afgave 

van nicotine

Rookstopmiddelen

Overzicht

Voor elk type roker een aangepaste vorm

* Bij 2 verstuivingen. Start steeds met één verstuiving. Vermindert je trek niet, gebruik dan een tweede verstuiving.



Rookstopmiddelen

Kauwgom

Dosering

Bronnen: SKP Nicorette kauwgom, SKP Nicotinell

4 mg 2 mg

Voor wie? Zware rokers* Lichte rokers*

Aantal? 8 à 12/dag 8 à 12/dag

Maximum/dag 24 (Nicorette®)
15 (Nicotinell®)
15 (Niquitin®) 

24 (Nicorette®)
25 (Nicotinell®)
15 (Niquitin®) 



• Kauw langzaam gedurende 10 seconden

• Parkeer de kauwgom achter een kies gedurende 1 minuut (de smaak vermindert)

• Herhaal deze handeling tijdens +/- 30 minuten

• De nicotine wordt via het mondslijmvlies door het lichaam opgenomen

Rookstopmiddelen

Kauwgom

Gebruik

Bronnen: SKP Nicorette kauwgom, SKP Nicotinell



• Leg een zuigtablet op de tong (niet kauwen of inslikken)

• Beweeg ze heen en weer in de mond tot ze volledig opgelost is (30 min) 

• De nicotine wordt via het mondslijmvlies door het lichaam opgenomen

4 mg 2 mg

Voor wie? Zware rokers* Lichte rokers*

Aantal? 8 à 12/dag 8 à 12/dag

Maximum/dag 15 15

Rookstopmiddelen

Zuigtablet

Dosering

Bronnen: SKP Nicorette freshmint zuigtabletten, SKP Niquitin zuigtabletten, 

* Definitie zie SKP Nicorette freshmint zuigtabletten en SKP Niquitin zuigtabletten 



• 4 tot 12 patroontjes/dag. Een maximumdosis wordt bereikt 

na 20 minuten intensief gebruik

• 1 patroontje kan 20 minuten actief gebruikt worden (verspreid over 

maximum 3 uren vb 4 x 5min. of 2 x10 min.) 

• Niet gebruiken beneden een temperatuur van 15°C * 

Rookstopmiddelen

Inhaler

Dosering

Bron: SKP Nicorette inhaler, * Het gehalte van de nicotine die vrijkomt uit de Inhaler daalt in een koude omgeving.

Gebruik

Mondstuk            Patroontje



• Maximaal 4 verstuivingen per uur en 64 verstuivingen per dag

• Enkel geschikt voor directe rookstop

Rookstopmiddelen

Spray

Dosering en behandeling

Bron: SKP Nicorette spray



• Nachtelijke nicotinetoevoer

• Kan slaapstoornissen geven

• Geen nicotine tijdens de nacht

• Bootst het natuurlijke slaapritme na

• Geen interferentie met de slaap

Rookstopmiddelen

Patch

16 u draagtijd versus 24 uur

Bronnen: Le Houezec et al. 2003; Henningfield 1995



• Enkel geschikt voor directe rookstop
• Nicorette®

• Niquitin ®

• Nicotinell ®

Rookstopmiddelen

Patch

Dosering en behandeling

Bron: SKP Nicorette Invisipatch, Niquitin, Nicotinell



• Dagelijks nieuwe pleister (’s morgens)

• Op een zuivere, droge, intacte en onbehaarde huid

(heup, bovenarm of borst)

• Nooit twee opeenvolgende dagen op dezelfde plaats

OK

Rookstopmiddelen

Patch

Gebruik

Bron: SKP Nicorette Invisipatch, SKP Niquitin patch, SKP Nicotinell patch

Niet 

OK



• ADVIES

+ orale nicotinesubstitutie

• ADVIES   

+ NRT patch: constante afgifte nicotine 

of  orale nicotinesubstitutie: moeilijke momenten

of   COMBINATIETHERAPIE

Rookstopmethodes

Overzicht

Progressieve rookstop

Directe rookstop



Kauwgom
2 mg

Voordeel: 

Flexibel, actief

Zuigtablet
2 mg

Voordeel: 

Snel en handig 

Inhaler
10 mg

Voordeel: 

Vervangt 
hand-
mondritueel

Spray

Voordeel: 

Snelle werking 

binnen 60 

seconden*

Patch

Voordeel:

Constante afgave 

van nicotine

ORALE 
SUBSTITUTIE 

PATCH

Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Wat?

* Bij 2 verstuivingen. Start steeds met één verstuiving. Vermindert je trek niet, gebruik dan een tweede verstuiving.

of of of



Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Waarom is combineren belangrijk?

Bronnen: Blöndal et al. 1999; Cahil et al. 2013, Stead et al. 2012



Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Waarom is combineren belangrijk?

• Verlangen naar een sigaret is een van de belangrijkste oorzaken van vroegtijdig 

stopzetten van NRT en herval 

• Onbehandelde hunkering kan binnen de 10 min. leiden tot opnieuw roken 

• Ook bij dragers van een NRT-pleister kan soms verlangen naar een sigaret optreden 

• Op kritische momenten is het belangrijk om snel een oplossing te bieden en zo herval 

te vermijden

Combinatie van een langwerkende patch met 
een snelwerkende acute/flexibele vorm komt 

daaraan tegemoet 

Bronnen: Burns & Levinson 2008; Niaura et al. 2005; Ferguson et al. 2011; Ferguson & Shiffman 2009



Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Doseringen en advies

Bron: APB fiche 2016



• Keuze van NRT obv voorkeur patiënt + afhankelijkheid (verkorte fagerströmtest) 

Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Dosages en advies

Bron: APB fiche 2016



• Keuze van NRT obv voorkeur patiënt + afhankelijkheid (verkorte fagerströmtest) 

Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Dosages en advies

Bron: APB fiche 2016



• Keuze van NRT obv voorkeur patiënt + afhankelijkheid (verkorte fagerströmtest) 

Rookstopmiddelen

Combinatietherapie

Dosages en advies

Bron: APB fiche 2016



• Achterhaal de reden waarom (valkuilen) → hoe daarmee omgaan? 

• Peil naar de motivatie en versterk  → indien zeer laag, verwijs door 

• Zoek naar een nieuwe strategie 

✓ Hoe omgaan met bepaalde situaties

✓ NRT-gebruik bekijken en optimaliseren 

• Laat de patiënt beslissen!

Volg de patiënt op

Herval

Wat te doen?



• Uitschuiver: een of meerdere keren gerookt, nog niet regelmatig 

• Terugval: de patiënt rookt weer regelmatig

Volg de patiënt op

Herval

Wat?

Dramatiseer niet, geef geen schuldgevoel & 
benadruk het positieve

→ De meeste rokers hebben meerdere 
stoppogingen nodig

Bron: https://www.gezondleven.be/themas/tabak;



Vermijd 
onderdosering 

Doorverwijzing
tabakoloog 

Verhoogde 
terugbetaling

Verschillende 
pogingen

Roken 
driedubbele 
verslaving

Samenvatting

Belangrijk advies


