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Stop ABC 
 

Voor élke zorgverlener en élke roker! 
Algemene uitleg over het ABC model. 

 

 
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 

(Intensieve) begeleiding is één van de onderdelen van de stoppen-met-roken-ketenzorg 
Hoe intensiever de begeleiding hoe groter de kans van slagen 

 
Op de achterzijde meer uitleg over dit model. De uitwerkingen van de diverse onderdelen in dit 

model zijn te vinden in de andere ABC-documenten. 
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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De landelijke richtlijnen over stoppen-met-roken-zorg 
Begeleiding is dé basis van stoppen-met-roken-ondersteuning. Zowel in de Richtlijn behandeling 
Tabaksverslaving (2016) als in de Zorgstandaard Tabaksverslaving (2019) komen de diverse 
gedragsmatige interventies uitgebreid aan de orde. Ook in het Addendum over zwangere rokers 
(2019) wordt een gedragsmatige interventie gezien als de basis van de stoppen-met-roken-
behandeling. De op de vorige pagina genoemde uitgangspunten zijn in al deze richtlijnen min of 
meer terug te vinden, waarbij de zorgstandaard onder andere pleit voor een regiebehandelaar, een 
integrale behandeling en inzet op basis van bekwaamheid.  
De zorgstandaard gaat daarbij uit van een driedeling in de stoppen-met-rokenzorg: 

1. Iedere roker adviseren om te stoppen 
2. Rokers die overwegen te stoppen te motiveren om te stoppen 
3. Gemotiveerde stoppers begeleiden bij hun stoppoging. 

Waarbij de eerste 2 punten gelden voor iedere zorgverlener en de derde kan worden uitgevoerd 
door zorgverleners die hiervoor extra geschoold zijn, te vinden in het Kwaliteitsregister Stoppen met 
roken. 
 
Onze visie in het Stop-ABC 
In het Stop-ABC hebben wij onze visie op de stopen-met-roken-zorg nog wat aangescherpt. Naast 
onderzoek heeft ervaring ons geleerd dat veel zorgverleners niet goed duidelijk hebben wat hun taak 
in de stoppen-met-roken-zorg precies is, dat álle stopadvies van waarde is en dat hun taak niet 
ophoudt ná het geven van een stopadvies. De rookverslaving is een erkende ziekte die een goede 
behandeling vereist. Elke roker heeft daar recht op. Daarnaast vinden veel zorgverleners het vaak 
moeilijk om het rookgedrag te bespreken in de hoeveelheid tijd die ze hebben tijdens een contact 
met de roker. Het Stop-ABC geeft in 1 plaatje weer wat wij belangrijk vinden in deze zorg en hoe dat 
kan worden uitgevoerd. Zorgverleners kunnen in diverse scholingen via onze Academie Rookvrij! 
leren en oefenen hoe deze zorg te leveren in de realiteit van alledag. 
 
De diverse taken voor álle zorgverleners 
Het Stop-ABC kent 3 plekken (de driehoekjes) waarin de roker in contact kan komen met de 
zorgverlener en 1 (de blauwe pijl) moment om het stopproces af te sluiten of te herhalen. 
 
De 3 fasen in dit model zijn: 
Adviseren: Dit is de fase vóór het stoppen. Hier wordt op basis van het rookgedrag aan alle rokers 
een stopadvies gegeven en eventueel toestemming gevraagd om gegevens door te sturen naar een 
stoppen-met-roken-begeleider (warme overdracht).  
Bekrachtigen: Dit is de fase tijdens het stoppen. Tijdens het begeleidingstraject (donker groene 
gedeelte, dat zelf gedaan kan worden of via verwijzing) is het van belang te blijven vragen naar het 
rookgedrag, complimenten geven over de inspanningen tot stoppen en ter motivatie de voordelen 
van rookvrij te benoemen. 
Completeren: Dit is de fase ná de stopbegeleiding. Hier dient het stopproces compleet te worden 
gemaakt door te blijven vragen naar het rookgedrag/rookvrij zijn, complimenten te blijven geven en 
uitglijders en terugval te voorkomen. Liefst tot 3 jaar na de stopdag. 
 
Motiveren is continue aan de orde, om de roker te motiveren tot stoppen, tot volhouden en tot slot 
om rookvrij te blijven.  Ons inziens geldt dit voor alle rokers in alle fasen van het stopproces. 
 
Tot slot: het Stop-ABC is een cirkel, omdat we praten over een rookverslaving, waarbij vaak 
meerdere stoppogingen nodig zijn om uiteindelijk volledig rookvrij te kunnen worden en blijven. 
Uitglijders en terugval horen daarbij. Elke stoppoging loont en vergroot de kans op succesvol 
stoppen.  
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Bronnen voor alle ABC-documenten: 
 

• Partnership Stop met roken (2019)  Zorgstandaard Tabaksverslaving 2019. Herziening en 
uitbreiding van de zorgmodule stoppen met roken uit 2009. Utrecht 

• Partnership Stop met roken, Ministerie VWS (2016) Overzicht van aanbevelingen 
richtlijn tabaksverslaving. Trimbos Instituut, NHG, Utrecht 

• Urban Vitality (2019) Meer rokers stoppen als we het gesprek anders voeren. Onderzoek 
HVA 

• Chavannes,N, e.a. (2017)Herziene richtlijn 'Behandeling van tabaksverslaving en 
stoppen met roken ondersteuning.  Artikel NTvG, Amsterdam 

• NHG (2017) NHG Zorgmodule Leefstijl Roken, Utrecht 

• Chavannes N e.a. (2017)  NHG M85- Behandelrichtlijn Stoppen met roken,  NHG 
Utrecht 

• Trimbos Instituut, Taskforce Rookvrije Start, Ministerie VWS (2017) Addendum 
behandeling tabaksverslaving zwangeren, Utrecht. 

• Trimbos Instituut, Taskforce Rookvrije Start, Ministerie VWS (2017) Stroomschema 
rokende zwangere vrouw 

• 2017-Onderzoek Eline Meijer tabaksontmoediging huisarts (onderzoek loopt nog) 
• Trimbos.nl ((2016) Uitleg Factsheet  Stoppen met roken bij huisarts en andere 

zorgverleners. Utrecht 

• Partnership Stop met roken, LUMC(2016) Samenvattingskaart DO IT , Leiden  
• Medisch Contact Nascholing VBA: een leven redden in 30 seconden.  Cardiologie Centrum 

Amsterdam  

• Stichting Partnership Stop met roken, Ministerie VWS (2016)Volledige richtlijn 
tabaksverslaving, Trimbos Instituut, NHG, Utrecht 

• Kleinjan, M e.a.  (2016) Facsheet Het bespreken van (stoppen met) roken door de 
huisarts en andere zorgverleners. Nationaal Expertisecentrum 
Tabaksontmoediging, Trimbos Instituut, Utrecht 

• Heddema, S. (2016) Gun ieder kind een rookvrije start. Harderwijk. 

• Verbiest, M. e.a. (2014) The implementation of smoking cessation care in general 
pratice. LUMC, Leiden 

• 2000 Boek Hajek 
 

M.b.t. motiveren o.a. 
• Miller, W e.a. (2014).  Motiverende gespreksvoering- Mensen helpen veranderen -derde 

editie. Ekklesia, Houten 

• Dekker, P. e.a.  (2010) Motiveren kun je leren. Thoeris Uitgeverij, Amsterdam 
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https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/?bericht=2223
http://www.partnershipstopmetroken.nl/wp-content/uploads/2013/01/DO-IT-Samenvattingskaart-Richtlijn-POH-2016.pdf
https://www.cardiologieamsterdam.nl/uploads/Very%2520brief%2520advice%2520Stoppen%2520met%2520roken.pdf
http://www.partnershipstopmetroken.nl/wp-content/uploads/2013/01/Richtlijn-Behandeling-van-tabaksverslaving-en-stoppen-met-roken-ondersteuning-2016-ter-autorisatie.pdf
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