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Stop ABC 
 

Begeleiding als wezenlijk onderdeel van de stoppen-met-roken-ketenzorg! 
Elke roker heeft recht op een behandelplan op maat. 

 

 
Uitgangspunten 

Roken is een verslaving, vaak zijn meerdere stoppogingen nodig om rookvrij te blijven 
De rookverslaving is een erkende ziekte, elke roker heeft recht op een goede behandeling 
(Intensieve) begeleiding is één van de onderdelen van de stoppen-met-roken-ketenzorg 

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

 
Op de achterzijde een mogelijke uitwerking van het begeleidingstraject. . 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 Mogelijke onderwerpen en frequentie gesprekken 

Adviseren Voorafgaand aan de begeleiding is er meestal sprake van een 
stopadvies van een zorgverlener. Dit kan tijdens 1 of meerdere 
gesprekken aan de orde komen alvorens de begeleiding start. 
Rokers kunnen echter ook op eigen initiatief begeleiding starten. 
Voor meer informatie hierover zie het document ‘Stop ABC 
Adviseren’ 

Motiveren Voldoende motivatie vergroot de stopkans. Blijven bespreken en 
zo nodig verhogen van de stopmotivatie is een continue proces. 
Zie hiervoor het document ‘Stop ABC Motiveren’ 
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Voorbereiden Gesprek 1 (2-3 weken vóór de stopdatum): 

• Uitleg begeleidingstraject 

• Rookanamnese/ rookprofiel, evt. met CO-meting 

• Starten stopplan/ evt. hulpmiddelen bespreken/adviseren 

• Stopdatum afspreken 

Gesprek 2 (1 week vóór stopdatum, bij medicatie: na start ervan): 

• Bespreking hulpmiddelen: gebruik, (bij)werking 

• Voorbereiden stopdag: inclusief steun, wat te doen bij 
trek 

• Barrières en tips 

• Uitleg verslaving/ olifantenpad 

Stoppen Gesprek 3 (1 of 2 dagen na stopdag): 

• Terugblik eerste dag(en) 

• Voorbereiden eerste stopweek 

• Ontwenningsverschijnselen 

• Belonen en ontspannen 

Volhouden Gesprek 4 ( 1 week na stopdag): 

• Terugblik eerste week 

• Vooruitblik tweede week 

• Gewicht en (stoppen met) roken 

• Evt. uitglijder bespreken als leermoment 
Gesprek 5 ( 2 weken na stopdag): 

• Terugblik tweede week 

• Voorbereiden derde stopweek 

• Motivatie bespreken en z.n. versterken 

• Ongeplande risicovolle situaties 
Gesprek 6 ( 4 weken na stopdag): 

• Terugblik eerste rookvrije maand 

• Belang doorgaan hulpmiddelen 

• Voordelen stoppen: wat heeft het stoppen opgeleverd 

• Vieren 

Bekrachtigen Tijdens de begeleiding dient ook de regiebehandelaar contact te 
houden met de (ex)roker en het stopproces te bekrachtigen, zie 
document ‘Stop ABC Adviseren’ 

Completeren  Meestal stopt de begeleiding na een aantal consulten. Dit 
betekent dat de terugvalpreventie en het completeren van de 
behandeling of het monitoren van terugval door de 
regiebehandelaar dient te worden opgepakt en vervolgd. 

 


