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Mate van verslaving 
 
 
Nicotineverslaving  
Veel rokers roken elke dag, de kans is groot dat zij nicotine-verslaafd zijn. Nicotine is namelijk de 
verslavende stof in tabak. Via het inhaleren van de tabaksrook komt nicotine vrij. Deze nicotine 

wordt binnen 7 seconden in het beloningscentrum in het brein 
omgezet in allerlei prettige hormonen zoals dopamine. Het 
beloningscentrum wordt dus bij elke teug geprikkeld waardoor de 
roker zich prettiger voelt. Naar dat gevoel verlangt de verslaafde roker 
steeds weer opnieuw. Sommige mensen zijn na 1 sigaret te roken al 
verslaafd, bij andere gebeurt dat niet of pas later. Dit is deels erfelijk 
bepaald. Er wordt van verslaving gesproken als men aan 2 van de 11 
symptomen voldoet zoals beschreven in de DSM V: het diagnostisch en 
statistisch handboek van psychiatrische aandoeningen. Symptomen die 

worden beschreven zijn bijvoorbeeld: veel tijd besteden aan gebruik, tolerantie die optreedt en last 
hebben van onthoudingsverschijnselen. Veel rokers voldoen hieraan. 
 
Mate van verslaving 
Om een roker goed te kunnen begeleiden en eventueel een hulpmiddel te adviseren is het zinvol om, 
naast vast te stellen of iemand verslaafd is, ook de mate van verslaving te meten. De hoeveelheid 
sigaretten geeft namelijk niet altijd weer hoe verslaafd iemand is. Zo kan iemand die 20 sigaretten 
rookt een zwaardere verslaving hebben dan iemand die 35 sigaretten rookt. En 2 mensen die allebei 
evenveel roken hoeven niet een even grote verslaving te hebben. 
Dit heeft met verschillende aspecten te maken: 

• Erfelijke aanleg 

• Hoe diep de rook wordt geïnhaleerd; 

• Hoe lang de rook wordt vastgehouden in de longen; 

• Hoe ver de sigaret wordt opgerookt. 
Een misvatting kan daardoor bijvoorbeeld zijn dat iemand die ‘maar’ 6 sigaretten rookt geen 
stophulpmiddel nodig heeft omdat de verslaving niet ernstig genoeg is. Na het doen van één van 
onderstaande metingen kunt je erachter komen dat iemand die weinig rookt  wel degelijk baat zou 
hebben bij medicatie, omdat de mate van verslaving hoog is. 
 
De mate van verslaving kan op verschillende manieren gemeten worden. Via een cotinine-meting, 
een koolmonoxide-meting of door de Fagerströmtest. Uit deze testen kan worden afgelezen hoe licht 
tot zeer zwaar verslaafd iemand is. 
 
Cotinine meting 
Cotinine is de metaboliet van nicotine. Dat betekent dat het 
lichaam nicotine vrij snel (binnen 30 tot 90 minuten) omzet in 
andere stoffen, waaronder cotinine. De cotinine kan worden 
aangetoond in bv speeksel of urine. Het is een kostbare, 
tijdrovende test die in een laboratorium, meestal van een 
ziekenhuis, kan worden gemeten. Het is de meest zuivere 
meting om aan te tonen dat iemand de laatste week nog heeft gerookt, aangezien de halfwaardetijd 
( de tijd waarin de concentratie van de stof is gehalveerd) van cotinine 24 uur is.  
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Koolmonoxide meting 
Bij onvolledige verbranding ontstaat er koolmonoxide (CO). Dit is een giftig, kleurloos en geurloos 
gas. Doordat de sigaret wordt aangestoken en de sigaretpunt smeult ontstaat er CO. De CO wordt 
direct in de longen gezogen en verspreidt zich via de longen in de bloedbaan. Daar hecht de CO zich 
aan de rode bloedlichaampjes. CO kan zich 200 maal sneller en beter hechten aan de rode 
bloedlichaampjes dan dat zuurstof dat kan. Zuurstof kan daardoor minder makkelijk door het lichaam 
getransporteerd worden.  
Met de CO meter  (bijvoorbeeld de piCo meter) meet je de CO die op dat 
moment in de adem van de roker aanwezig is. De waarden die op de 
meter te lezen zijn geven een goed beeld van de mate van verslaving. Hoe 
hoger de waarde op de meter, hoe verslaafder.  
CO  heeft een halfwaardetijd van 5 uur en is na ongeveer 24 uur niet meer 
te meten met de CO meter. Na 48 is de CO ook daadwerkelijk uit het 
lichaam verdwenen. Dat betekent dat je aan een roker die gestopt is na 
enkele dagen al kunt laten zien dat het CO-gehalte flink is gedaald.  
De piCo meter kan door iedere zorgverlener gehanteerd worden. Het gebruik kost slechts enkele 
minuten tijd en geeft een mooie opstap tot een gesprek over (stoppen met) roken. 
 
Fagerström test 
De Fagerström test is een vragenlijst met enkele korte vragen over het rookgedrag. Deze test is op 
internet te vinden en door iedereen te gebruiken, Invullen kost slechts enkele minuten. De vragen in 
de test geven snel een beeld van de nicotineafhankelijkheid. Deze test is te vinden op internet: 
 

 
V r a g e n 
 

 
A n t w o o r d e n 

 
P u n t e n 

1. Hoe snel na het wakker  
    worden rookt u uw eerste    
    sigaret? 

- Binnen 5 minuten 
- Binnen 6-30 minuten 
- Binnen 31-60 minuten 
- Na meer dan een uur 

3 
2 
1 
0 

2. Vindt u het moeilijk om niet    
    te roken op plaatsen waar  
    het verboden is om roken   
    zoals de kerk, de biblio-  
    theek, het theater? 

 
- Ja 

 
- Nee 

 
1 
 

0 

3. Welke sigaret zou voor u het  
    moeilijkste zijn om niet te  
    roken? 

- 1ste sigaret van de dag 
- Een van alle andere  
  sigaretten 

1 
 

0 

4. Hoeveel sigaretten rookt u  
    per dag? 

- 10 of minder 
- 11 - 20 
- 21 - 30 
- 31 of meer 

0 
1 
2 
3 

5. Rookt u meer sigaretten dan  
    gemiddeld in de eerste uren  
    na het wakker worden? 

- Ja 
 
- Nee 

1 
 

0 

6. Rookt u ook als u zo ziek     
    bent dat u het grootste deel  
    van de dag in bed ligt? 

- Ja 
 
- Nee 

1 
 

0 

 
T o t a a l   a a n t a l   p u n t e n 
 

 

 

Ook hier geldt: hoe hoger de score hoe verslaafder de rokers is: een score van 0 – 4 staat voor ‘licht 
verslaafd’,  5 staat voor ‘behoorlijk verslaafd’ en 6 – 10 voor ‘zeer verslaafd’. Bij een score van 6 of 
hoger wordt ondersteuning bij het stoppen met roken(zowel qua begeleiding als qua hulpmiddel) ten 
zeerste aangeraden.  
 


