
… het is te laat!  
Het is nooit te laat om te stoppen met roken! Hoe oud je ook bent, hoeveel jaren je al rookt of indien 
je ziek bent tengevolge van het roken, stoppen heeft altijd een gunstig effect op je gezondheid en op 
die van je omgeving. 
 
… ik hou van roken. Roken ontspant me, ik kan beter tegen stress.  
Het plezier en de ontspanning die je krijgt van de sigaret komen voort van je nicotineverslaving. Is er 
onvoldoende nicotine in het lichaam wordt de roker zenuwachtig, prikkelbaar en angstig. Hij kan zich 
moeilijk concentreren. Wanneer je rookt, neem je nicotine op waardoor deze onaangename 
symptomen weer verdwijnen.  
 
Indien je éénmaal de sigaret kan achterwege laten, ben je ook bevrijd van die eeuwige vrees voor 
een tekort aan sigaretten. Je voelt je relaxer en je wordt opnieuw dingen gewaar die je als roker 
verloren had (meer adem, meer smaak, meer reuk, etc.). Kortom, je voelt je beter! 
 

Onthou: het wordt steeds makkelijker om niet te roken!  
 
… ik ben bang om te stoppen, bang voor de ontwenningssymptomen.  
Nicotine veroorzaakt een sterke lichamelijke afhankelijkheid. Elke sigaret versterkt deze 
afhankelijkheid. Stoppen met roken gaat o.a. gepaard met zenuwachtigheid, prikkelbaarheid, angst, 
concentratiestoornissen, etc. Het merendeel van deze symptomen verdwijnt na 2 à 3 weken. 
Sommige symptomen zoals de plotse en onweerstaanbare drang om te roken nemen pas af na 
langere tijd. Gelukkig bestaan er geneesmiddelen die je kunnen helpen. Zij geven het lichaam de 
kans geleidelijk te wennen  aan het tekort aan nicotine. Vraag raad aan je huisarts of je apotheker!   
 
… ik ben bang om te verdikken.  
Het is waar dat sommige rokers verdikken wanneer ze stoppen. Rokers wegen gemiddeld 2 tot 4 kg 
minder dan niet-rokers. Bij rookstop evolueer je terug naar je lichaamsgewicht van voor de periode 
dat je rookte. Deze gewichtstoename wordt ondermeer veroorzaakt door het wegvallen van het 
eetlustremmend effect van nicotine, en door de verbetering van de reuk- en smaakzin.  
 
Wat kan je doen om niet te verdikken? Een gezonde voeding en een regelmatige en/of verhoogde 
lichamelijke inspanning zorgen ervoor dat de gewichtstoename beperkt blijft. Indien nodig bestaan er 
geneesmiddelen die de gewichtstoename uitstellen en “eetaanvallen” vermijden.  
 
… ik heb al geprobeerd om te stoppen met roken, maar ik ben toch herbegonnen. Ik ben bang te 
hervallen.  
Slechts weinige rokers slagen erin in één keer definitief te stoppen. Herval moet je niet beschouwen 
als een mislukking, het maakt deel uit van het rookstopproces. 
 
Het kan helpen om stil te staan bij de oorzaken en de omstandigheden die geleid hebben tot het 
opnieuw roken. Hou hiermee rekening bij een volgende poging en zoek naar mogelijke oplossingen of 
alternatieven. Als je kan, mijd je best deze moeilijke momenten.  
 
 … stoppen met roken is duur.  
Vergeet ook niet dat roken duur is. Wist je dat bepaalde ziekenfondsen tussenkomen in de kosten 
van de ondersteuning  van  rookstop?  De  voorwaarden  en  bedragen  variëren,  je  contacteert  dus  
best  zelf  jouw ziekenfonds.  

ROKEN, 101 REDENEN OM TE STOPPEN!  

Ja, MAAR... 

Gegevens ♦ extra info patiënt: 

Aandoening 



 

Er bestaan 101 redenen om te stoppen… wat is de jouwe?  
 
Twijfel je om te stoppen met roken? Zou je graag stoppen, maar kom je er niet toe? 
Neem dan even de tijd om onderstaande vragen te beantwoorden: 
 

 
Heb je meer redenen om te stoppen met roken dan om te blijven roken?  
Doe er iets aan en laat je begeleiden! Vraag raad aan je apotheker of arts.  
 
Wegen de voordelen van het roken meer door? Word je heen en weer geslingerd tussen roken of 
stoppen? Dat is perfect normaal. Rookstop betekent immers het breken met een hardnekkige 
gewoonte. Dit doe je niet zomaar van de ene dag op de andere. 
 

 
Voor gratis informatie, advies en begeleiding: 
 Tabakstop lijn (tel.: 0800 111 00)  
 Op werkdagen van 15 tot 19 uur: voor persoonlijk advies door gespecialiseerde 

rookstopbegeleiders. 
 Buiten deze uren is er de mogelijkheid om te worden teruggebeld of een brochure te bestellen. 
 www.tabakstop.be: voor online begeleiding via de iCoach. 
 Er bestaan tabakologen en gespecialiseerde structuren (rookstopkliniek) om jou op doeltreffende 

wijze te helpen bij je rookstop. Voor meer informatie of de lijst met erkende tabakologen kan je 
terecht op www.tabakstop.be, www.vrgt.be of www.rookvrijezwangerschap.be.  

  
 
    Ook jij kan stoppen met roken!  

Stempel apotheek 

Deze informatie wordt je aangeboden door je apotheker!  
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Je kan met al je vragen terecht bij je apotheker of arts.  

Zij kunnen je informeren en begeleiden o.a. bij de keuze van het juiste geneesmiddel voor jou! 

Huidige situatie Gewenste situatie 

1. Wat vind ik fijn aan roken? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Wat zijn voor mij de voordelen als ik zou stoppen met 
roken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat vind ik niet fijn aan roken? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Waar heb ik schrik voor als ik zou stoppen met roken? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


