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Stop ABC 
 

Ook ú helpt in enkele minuten mee aan succesvol stoppen! 
Rookgedrag bespreken, stopadvies geven en meer: de rol van iedere zorgverlener. 

 

 
Uitgangspunten 

Roken is een verslaving, vaak zijn meerdere stoppogingen nodig om rookvrij te blijven 
De rol van iedere zorgverlener is in iedere fase van belang om rookvrij te worden en blijven 

Samenwerking leidt tot meer succesvolle stoppogingen 
Hoe intensiever de begeleiding hoe groter de kans van slagen 

 
In de tabel op de achterzijde staan voorbeeldzinnen voor de gesprekken in de diverse fasen. Meer 

informatie over dit ABC-model is te vinden in de andere documenten over het Stop-ABC. 
 

Verwijsmogelijkheden 
www.rookvrijookjij.nl        076 889 5195 

www.ikstopnu.nl          0800-1995 
www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl  

http://www.rookvrijookjij.nl/
http://www.ikstopnu.nl/
http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/
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Fase Doel Voorbeeldzinnen 

A 
D 
V 
I 
S 
E 
R 
E 
N 
 

1. Rookgedrag 
bespreken 

Rookt u? Heeft u gerookt? (uitvragen rookgedrag hier niet nodig, 
let wel ook op andere rookwaar zoals aan e-sigaretten, IQOS, 
waterpijp, joint. Vervolgvragen kunnen bij begeleiding-stopplan) 
Bij 2 keer nee: Compliment geven en cirkel verlaten.  
Vraag vervolgens: rookt er iemand in huis? Dan meeroken 
bespreken. Bij ‘heeft u gerookt?’, “Ja.’: ga naar C1 
Kunt u mij vertellen waarom u rookt? (luisteren naar de 
voordelen van het roken) 

2.Stopadvies 
geven 

Bij de behandeling van uw (klachten, ziekte, wond etc) hoort ook 
het advies om te stoppen.  
Voor uw gezondheid en die van uw baby/ kindje/ huisgenoten is 
het verstandig als u stopt met roken. 
Ondanks de door u genoemde voordelen is het beste advies dat 
ik u kan geven bij deze klachten: stoppen met roken. 

3. Toestemming 
verwijzing 

Wij werken samen met….. Zij kunnen u begeleiden bij uw 
stoppoging. Is het goed als ik uw gegevens aan hen doorgeef, 
dan nemen zij contact met u op. 
Mag ik uw gegevens geven aan onze stopcoach? Dan neemt hij/ 
zij contact met u op. 
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1. Rookgedrag 
bewaken 

Hoe ging het bij de SMR-coach? 
Welke stappen heeft u al gezet richting stoppen? 
Hoe lukt het u om te stoppen/ gestopt te blijven? 
 

2. Compliment 
geven 

Super dat u al gestopt bent! 
Wat fijn dat u bezig bent met stoppen.  
Goed dat u hier al zo bewust mee bezig bent en hulp hebt 
gezocht. 
 

3 Voordelen 
stoppen 
benoemen 

Dit zal u zeker helpen sneller te genezen. 
Dit zal de kans op zwangerschap etc beslist doen toenemen. 
Rookvrij zijn helpt om astmaklachten bij uw kindje te 
voorkomen. 
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1.Rookgedrag 
bewaken 

Hoe lang bent u al rookvrij? 
Hoeveel sigaretten heeft u gerookt de/het laatste maand/ jaar? 
Bij hervatten roken:  
U heeft vast veel geleerd van deze stoppoging. Dit vergroot uw 
kans op succes bij een volgende poging. Ga(afhankelijk van het 
tijdsbestek)  naar A2 

2. 
Terugvalpreventie 

Hoe is het gelukt rookvrij te blijven nu uw moeder zo ziek is? 
Wat heeft u nog nodig om rookvrij te blijven? 
Waar verwacht u dat het lastig gaat worden om rookvrij te 
blijven? En hoe zou u daarmee om kunnen gaan? 

3.Compliment 
geven 

Echt knap van u!  
Goed gedaan!  
Wat fijn dat u nog steeds rookvrij bent. 
Vraag in het begin vaak, erna minimaal jaarlijks of bij 
bijzonderheden.  Bij 3 jaar rookvrij: cirkel verlaten 

 


