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Stop ABC 
Ook ú helpt in enkele minuten mee aan succesvol stoppen! 
Motiveer de roker/stopper gedurende het héle stopproces. 

 

 

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 
Motiveren tot stoppen en rookvrij blijven is een continue proces. 

Samenwerking leidt tot meer succesvolle stoppogingen 
 

Op de achterzijde staan een aantal voorbeelden om te motiveren benoemd. 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 Doe wat bij u én de roker past, plant een zaadje tot verandering b.v.: 

A 
 

Motiveren 
tot stoppen, 
begeleiding, 
hulpmiddelen 

Schaalvragen inzetten:  
Op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 weinig is en 10 veel:  

• Hoe gemotiveerd bent u om te stoppen met roken?  
• Hoezo is het al een 5? 
• Hoeveel vertrouwen heeft u dat u dat kunt? 
• Wat heeft u nog nodig om er een 6 van te maken? 

Verandertaal uitlokken 
Verandertaal: de nadelen van de huidige situatie(roken) en de voordelen 
van de gewenste situatie (rookvrij zijn) benoemen. 
Behoudtaal: de voordelen van de huidige situatie en de nadelen van de 
gewenste situatie benoemen.   

• Wat zou stoppen u kunnen opleveren? 

Ambivalentie bespreken: van’ ja, maar’ naar ‘ja, en’ 
Roker: ik wil best stoppen, maar ik heb heel veel stress. 
U: U wilt stoppen en u heeft stress. Dan is het belangrijk dit mee te 
nemen in uw stopplan. 

Maak samen een stopbalans met de voor- en nadelen van roken én 
stoppen met roken: 

• Wat levert het roken u op? 

• Wat zijn voor u de nadelen van het roken? (risico’s) 

• Wat zou stoppen u kunnen opleveren? (beloningen) 

• Wat zouden nadelen kunnen zijn van het stoppen? 
(belemmeringen) 

Stel een onverwachte vraag 

• Stel ik had een toverpil zodat u kunt stoppen met roken zonder 
klachten. U neemt er 1 en bent daarna volledig rookvrij. Zou u 
die nemen? 

• Stel er zou een wonder gebeuren vannacht, u wordt morgen 
rookvrij wakker. Hoe zou dat zijn? Wat voelt u? Ruikt u? Wat 
zeggen anderen?  

Biedt steun 
Een extra gesprek, verwijzen naar hulp en hulpmiddelen, steun van 
andere rokers helpt de roker meer vertrouwen te krijgen in de slaagkans. 

B 
 
En 
 

C 
 
 
 

Motiveren 
tot stoppen/ 
volhouden/ 
rookvrij  
blijven 

Complimenten geven 

• Goed dat u zo bewust bezig bent met stoppen en hulp zoekt. 

• Super dat u al gestopt bent! 

• Knap dat u zoveel heeft geleerd van de uitglijder en alweer 
rookvrij bent. 

Benoem de voordelen van het rookvrij zijn zo persoonlijk mogelijk 

• Al een week rookvrij, dat helpt uw wond sneller en beter te 
genezen. 

• Rookvrij zijn helpt echt om astmaklachten bij uw kindje te 
voorkomen. 

Behoudtaal bekrachtigen 
Verandertaal: de nadelen van de huidige situatie(rookvrij zijn) en de 
voordelen van de gewenste situatie (weer gaan roken) benoemen. 
Behoudtaal: de voordelen van de huidige situatie en de nadelen van de 
gewenste situatie benoemen. 

• Wat heeft het stoppen met roken u tot nu toe opgeleverd? 
 


