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© Benoit Vermeeren

Stoppen met roken: velen willen het, weinigen slagen erin. Met rookstopbegeleiding verhogen uw
slaagkansen aanzienlijk. “Een goede voorbereiding is hierbij heel belangrijk”, zegt tabakologe
Sylvia Fabeck.

Zondag 31 mei is het 'Werelddag zonder Tabak'. Een goede gelegenheid om de sigaret definitief
af te zweren. Sylvia Fabeck geeft tips om te stoppen met roken.

1. Bereid u goed voor
Sylvia Fabeck: “Plots stoppen met roken is een populaire, maar geen logische strategie. Je springt
ook niet in diep water zonder eerst te leren zwemmen. Een goed voorbereide stop brengt minder
ongemakken met zich mee en verhoogt je slaagkansen.”

2. Combineer zoveel mogelijk methodes
“Er bestaan verschillende methodes om te stoppen met roken: een handboek, telefonische of
onlinehulp, nicotinevervangingsmiddelen, medicatie, individuele of groepsbegeleiding, een app
op je smartphone … Houd het niet op één methode, maar combineer er verschillende die je
liggen.”

3. Kijk uit voor wondermiddelen en wegloopstrategieën
“Stoppen met roken is een duurzaam proces. Veel zogenaamde wondermiddelen bieden je
slechts een tijdelijk comfort. Hetzelfde geldt voor wegloopstrategieën wanneer je zin krijgt in een
sigaret: even gaan wandelen, de afwas doen, je op je werk storten … Wie op deze manier stopt
met roken, is aan het volhouden in plaats van echt te genieten van een rookvrij leven. Je kan het
roken pas definitief loslaten als je eerst je verslaving goed begrijpt en je ervan overtuigd bent dat
een sigaret je niets te bieden heeft. En als je kan terugvallen op je eigen kracht en aangeleerde
technieken.”
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4. Maak je rookstop ‘waterdicht’
“Veel rokers die hervallen, willen hun terugval goedpraten: 'ik vond nog een half pakje sigaretten
in mijn bureaulade', 'ik ben er niet voluit voor gegaan maar volgende keer zal het zeker lukken', 'ik
was niet goed voorbereid ...' Let daarom op met zulke vooraf ingebouwde achterpoortjes bij je
stopmoment. Laat bijvoorbeeld in je omgeving geen pakje sigaretten slingeren en kies niet
impulsief voor een methode waarvan niet bewezen is dat ze werkt. Kies dus bewust en doordacht
voor efficiënte rookstopmethodes en pas ze consequent toe."

5. Bekijk moeilijke momenten op een positieve manier
“Iedereen komt wel eens een moment tegen waarop je smacht naar een sigaret. Denk dan aan de
winst die je te wachten staat als je dat moeilijke moment doorstaat. En die is echt wel groot.
Naast de bekende gezondheidseffecten(http://www.optimalegezondheid.com/hoe-snel-gaat-je-
gezondheid-erop-vooruit-als-je-stopt-met-roken/), gaan je zelfbeeld en je smaak- en reukzin erop
vooruit, je krijgt meer zelfvertrouwen, een betere levenskwaliteit, een beter seksleven, een
hogere vruchtbaarheid, je bent niet meer afhankelijk van een sigaret, je bent een inspiratiebron
en voorbeeld voor anderen, je mondhygiëne en je stem verbeteren, geen sigarettenwalm meer,
minder maagklachten, mooiere handen en huid … Of denk aan wat je allemaal kan doen met het
geld dat je uitspaart door te stoppen met roken.” 

6. Drink niet te veel koffie en alcohol
“Als je alcohol drinkt, krijgt het deel in je hersenen dat om nicotine ‘vraagt’ meer vrij spel. De
effecten van cafeïne op je lichaam vergroten wanneer de nicotine wegvalt. Deze effecten worden
wel eens verward met afkicken: trillen, hartkloppingen … Kijk dus uit met deze dranken als je nog
maar net gestopt bent.”

Gratis infosessies
Vanaf 31 mei kan u elke laatste zondag van de maand van 11 tot 12 uur een gratis infosessie
bijwonen in de Rubenskliniek in Antwerpen-Linkeroever. Tijdens de sessie krijgt u meer info over
rookstopbegeleiding, doet u een adem- of koolstofmonoxidetest, en wordt uw psychologische en
lichamelijke afhankelijkheid van roken gemeten. U kan uw plekje telefonisch of via mail
reserveren.

Gratis groepssessies voor zwangere vrouwen
Zwangere vrouwen die in groep rookstopbegeleiding volgen in de Rubenskliniek, mogen rekenen
op een volledige terugbetaling van het ziekenfonds.

Meer info
Sylvia Fabeck
tel. 0485 912 373
info@de-ademruimte.be(http://www.antwerpen.be/mailto:info@de-ademruimte.be), www.de-
ademruimte.be(http://www.de-
ademruimte.be/), www.rubenskliniek.be(http://www.rubenskliniek.be/)
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En ook:

www.vlaanderenstoptmetroken.be(http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/)
http://www.vrgt.be/tabakspreventie/erkende_tabakologen(http://www.vrgt.be/tabakspreventie/er
kende_tabakologen)
www.tabakstop.be(http://www.tabakstop.be/)
www.rookvrijezwangerschap.be(http://www.rookvrijezwangerschap.be/)
http://www.vigez.be/themas/tabak/passief-roken(http://www.vigez.be/themas/tabak/passief-
roken)
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