
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENT U ER KLAAR VOOR? 

STOPPEN MET ROKEN 
 
 
FRANCISCUS VLIETLAND 
 
  



Stoppen met roken 
Langzamerhand weet iedereen dat roken een ongezonde 
gewoonte is. Roken speelt een belangrijke rol bij onder andere 
het ontstaan van hart- en vaatziekten en longkanker. Ook 
andere vormen van kanker komen veel vaker bij rokers voor. 
Ook voor de omgeving is roken schadelijk. Zo komt bij kinderen 
van rokende ouders vaker astma voor. Stoppen met roken is 
een zaak van levensbelang. In deze folder vindt u informatie 
over hoe het Vlietland Ziekenhuis u kan helpen als u wilt 
stoppen met roken. 
 

Niet makkelijk, wel mogelijk  
Stoppen met roken blijkt helaas in veel gevallen heel moeilijk te 
zijn. In de praktijk blijkt het bijna net zo moeilijk te zijn om van 
het roken af te komen als om te stoppen met het gebruik van 
harddrugs zoals cocaïne. Behalve de lichamelijke verslaving aan 
de stof nicotine speelt ook geestelijke verslaving een 
belangrijke rol. Misschien denkt u ook regelmatig na over 
stoppen met roken of heeft u wel eens een stoppoging gedaan, 
maar is het toen niet gelukt. Er is goed nieuws: Ook de meest 
verstokte rokers kunnen stoppen. Het belangrijkste hiervoor is 
een goede motivatie, maar ook professionele hulp en eventueel 
medicatie kunnen helpen. 
 

Stoppen met roken traject 
Op de polikliniek Longgeneeskunde van het Vlietland 
Ziekenhuis bieden wij een stoppen met roken traject aan. Op 
verwijzing van uw specialist of huisarts kunt u zich via de 
polikliniek Longgeneeskunde aanmelden. Wanneer  u nog niet 
bij een longarts bekend bent komt u eerst bij de 
verpleegkundig specialist voor een medische screening. De 
verpleegkundige begeleid u bij het stoppen met roken. Zij zal 
een anamnese bij u afnemen en naar de longen luisteren. Ze 
zal ook met u afspreken of er verder algemeen onderzoek 

verricht wordt. Het kan dan gaan om een longfoto of/en een 
longfunctietest. Na de onderzoeken krijgt u een telefonische 
afspraak om de uitslagen te bespreken. De verpleegkundig 
specialist is ook verantwoordelijk voor het voorschrijven van 
medicatie voor stoppen met roken en zij verzorgt de 
communicatie met uw verwijzend specialist en/of huisarts.  



Eerst wordt u opgeroepen om naar een groepsvoorlichting te 

komen. Doel van de voorlichting is om inzicht te bieden in de 
verslaving zodat u deze makkelijker de baas kunt worden. 
 

Nadat u de voorlichting gehad hebt krijgt u individuele 
afspraken op de polikliniek om beter te kunnen kijken naar uw 
persoonlijke situatie. Samen met de verpleegkundige bepaalt u 
hoe u het stoppen met roken gaat aanpakken. Zij kan u helpen 
om te voorbereiden en om uw vertrouwen te vergroten. Ze 
bekijkt samen met u welk hulpmiddel u kunt gebruiken bij het 
stoppen (nicotinevervangers of medicatie). De hulpmiddelen 
worden vanuit de basisverzekering vergoed door uw 
zorgverzekeraar. Als u eenmaal gestopt bent dan geeft de 
verpleegkundige u tips om het stoppen vol te houden. 
 
U bepaalt iedere keer samen wanneer u weer een (telefonische) 
afspraak nodig hebt. Een controle afspraak neemt ongeveer 20 
minuten in beslag, een telefonische afspraak 10 minuten. Als u 
een telefonische afspraak heeft, zorgt u dan dat u bereikbaar 
bent op het afgesproken tijdstip.  
 
De begeleiding door de verpleegkundige wordt na een jaar 
afgerond. Al met al kan het zo zijn dat de  verpleegkundige veel 
tijd aan u besteedt. Van u wordt dan ook verwacht dat u uw 

best doet. 
 

Weet u dat? 
Roken schaadt de gezondheid, maar wat houdt dat precies in? 
We zetten het nog even op een rijtje: 
 

Schadelijke stoffen in sigaretten 
In tabaksrook zitten ongeveer 4.000 stoffen. Van 40 hiervan 
kunt u kanker krijgen, hieronder vindt u een aantal van die 
stoffen: 
 

Aceton:    Nagellakremover 
Arsenicum:   Bestrijdingsmiddel, kankerverwekkend. 
Terpentine: Volkomen natuurlijk maar uiterst giftig 

product. 
Benzeen:   Kankerverwekkend. 



Cadmium:  Giftig zwaar metaal. Zit in accu’s en 

batterijen. Veroorzaakt longkanker. 
Fosfor:    Zit in rattengif. 
Koolmonoxide:  Verdringt zuurstof in het bloed. Verslechtert 

de conditie. 
Lood:  Zeer giftig metaal. Kan dementie 

veroorzaken. 
Methanol:   Antivries, ontsmettingsmiddel. 
Nicotine:  De verslavende stof, laat het hart sneller 

kloppen, verhoogt de bloeddruk en zorgt 
voor schade aan de binnenkant van de 
bloedvaten. 

Pyridine:    Giftig, veroorzaakt impotentie. 
Teer:  Bestaat uit 200 schadelijke stoffen. 

Kankerverwekkend. Zorgt voor de 
rokershoest en beschadiging van de 
trilhaartjes in de longen. Trilhaartjes 
houden de longen schoon, maar dat gaat 
dan niet meer.  

 

Gevaren van roken  
Door het roken raken de longen verzwakt. Hierdoor heeft u 
kans op veel meer ziektes. Bovendien is uw vatbaarheid veel 
hoger dan van iemand die niet rookt. Ook uw conditie gaat 

omlaag. Zo geeft roken een verhoogd risico op onder meer: 
 
 longkanker 
 blaaskanker 
 slokdarmkanker 
 keelkanker 
 hart- en vaatziekten 
 beroerte 
 dementie 
 
Bij vrouwen die zwanger zijn, komen schadelijke stoffen en de 

nicotine ook in het bloed van het ongeboren kindje waardoor 
het ongezond geboren kan worden.  
 

Voordelen van stoppen  
In onderstaande tabel ziet u wat er gebeurt in uw lichaam en 
met u zelf als u stopt met roken. 



 

Tijdsduur Wat gebeurt er? 

0-2 dagen  uw bloeddruk wordt weer normaal 
 Er is geen nicotine meer in uw 

lichaam 
 Smaak- en reukvermogen zijn 

verbeterd 

3 dagen – 2 weken   u kunt gemakkelijker ademhalen, 
u krijgt meer energie 

2 weken – 4 weken  u kunt gemakkelijker sporten 
 de doorbloeding van uw lichaam is 

verbeterd 

1 – 3 maanden  uw longfunctie kan sterk 
verbeteren 

 uw longweefsel begint zich te     
herstellen 

 u heeft minder last van hoesten en 
luchtweg infecties 

3 maanden – 1 jaar  uw risico op een hartziekte- met 
name kransslagaders- te 
ontwikkelen vermindert met 50% 

Na 10 jaar  het risico op longkanker is 
gehalveerd in vergelijking met 

mensen die blijven roken. 
 

 

Ontwenningsverschijnselen   
Naast gezondheidswinst moet uw lichaam ook wennen aan de 
gevolgen van het stoppen met roken. Doordat u geen nicotine 
meer binnenkrijgt, kunt u last krijgen van 
ontwenningsverschijnselen. Uw lichaam raakt de behoefte aan 
nicotine immers niet direct kwijt. De meest voorkomende 
verschijnselen, die meestal na een aantal dagen/weken weer 
verdwijnen, zijn: 
 

- rookbehoefte   - ongeduld 
- hoesten    - hoofdpijn 
- gespannen   - koude rillingen 
- prikkelbaar   - maagzuur en trage stoelgang 
- concentratieverlies  - slaapstoornissen 
- rusteloosheid   - toegenomen eetlust. 

 



Denk van te voren na over hoe u uzelf kunt afleiden als u zin 

hebt om te roken.  
 

Wat wordt uw aanpak in de volgende gevallen? 
 

Verleiding Mijn aanpak 
Roken als gewoonte  

’s Ochtends bij het 
opstaan 

 
…………………………………………………………… 

Bij de koffie  
…………………………………………………………… 

Na het eten  
…………………………………………………………… 

Bij de krant  
…………………………………………………………… 

Achter de 
computer 

 
…………………………………………………………… 

Tijdens het bellen  
…………………………………………………………… 

Bij de televisie  
…………………………………………………………… 

Als beloning  
…………………………………………………………… 

Roken in gezelschap  
Met alcohol  

………………………………………………………… 
Op een feestje  

…………………………………………………………… 
Uit met vrienden  

………………………………………………………… 
Rokende 
huisgenoten 

 
………………………………………………………… 

Rokende collega  
………………………………………………………… 

Roken bij emoties  

Bij 
spanning/stress  

 
………………………………………………………… 

Bij ruzie  
…………………………………………………………… 

Bij heftige emoties  
…………………………………………………………… 



Na een drukke 

dag 

 

………………………………………………………… 
Als ik me boos 
maak 

 
…………………………………………………………… 

Als er iets ergs 
gebeurt 

 
…………………………………………………………… 

Andere verleidingen   
  

…………………………………………………………… 
  

 

 

Vragen? 
Het kan zijn dat u naar aanleiding van deze folder nog vragen 
hebt. Stel deze gerust aan de verpleegkundige van de 
polikliniek. Mijn vragen zijn: 
 

1. ……………………………………………………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………………………………………………… 

 
3. ……………………………………………………………………………………………… 
 
4. ……………………………………………………………………………………………… 

 
5. ……………………………………………………………………………………………… 
 

 
De contactgegevens 
Telefoonnummer polikliniek Longgeneeskunde: 010-8931340 
E-mailadres Verpleegkundige stoppen met roken: 
stoppenmetroken@sfvg.nl 
 
Succes bij uw volgende stap naar een rookvrije toekomst! 
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