
 

Achtergrondinformatie methodiek ‘Rookvrij! Ook jij?’  

De stoppen-met-roken-trajecten ‘Rookvrij! Ook jij?’ zijn eind jaren negentig ontwikkeld in 

Engeland door onder andere Professor Peter Hajek en Robert West. De methode is evidence 

based en de basis ligt in de groepstrainingen: 

✓ De groepstraining bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij de rokers tijdens de derde 
bijeenkomst stoppen met roken; 

✓ De bijeenkomsten worden wekelijks gehouden en duren anderhalf uur; 
✓ Minimaal aantal deelnemers is vijf, maximaal aantal deelnemers is zestien; 
✓ De opzet en inhoud van de groepsbijeenkomsten zijn gebaseerd op wetenschappelijk 

onderzoek en de training is daarom dus ‘evidence based’; 
✓ De presentatie is nuchter en helder; 
✓ Er is een hoge mate van interactie met de deelnemers; 
✓ Het gebruik van nicotinevervangers en/of medicijnen wordt sterk aangeraden ter 

ondersteuning van het overwinnen van de nicotineverslaving; 
✓ Vanaf week 2 tot en met week 7 wordt iedere week een CO-meting gedaan ter motivatie 

van de deelnemers en ter validatie van de rookstatus; 
✓ Het groepsproces, de onderlinge interacties en de ervaringen en ondersteuning van elkaar 

helpen mee om de psychische verslaving te overwinnen; 
✓ De training is in lijn met de Zorgmodule Stoppen met Roken en de CBO richtlijnen; 
✓ De training is geregistreerd en geaccrediteerd in het Kwaliteitsregister Stoppen met 

Roken; 
✓ De training staat als ‘goed’ beschreven in het RIVM loket voor gezond leven 
✓ De persoonlijke trajecten en de telefonische coaching zijn later toegevoegd en eveneens 

gebaseerd op dezelfde onderzoeken. Deze bestaan uit 6 contactmomenten. 
 

In de trajecten komt onder andere aan de orde: 

✓ Informatie en advies over nicotinevervangers en medicijnen  
✓ Hoe bereid je je goed voor op het stoppen? 
✓ Hoe ondersteun je elkaar bij het stoppen? 
✓ Hoe ga je om met trek in een sigaret? 
✓ Gewichtstoename ? 
✓ Hoe ga je om met risicosituaties? 
✓ Hoe blijf je gestopt? 
 

Doelgroep trajecten ‘Rookvrij! Ook jij? 

De trajecten zijn bedoeld voor rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. De 

ervaring heeft geleerd, dat de mensen die kiezen voor deelname, vaak zwaarder verslaafde 

rokers zijn, die vaak al één of meerdere serieuze stoppogingen hebben ondernomen.  

Na afloop … 

✓ Heeft de deelnemer inzicht in zijn eigen rookgedrag. 
✓ Is de deelnemer zich bewust van het proces van gedragsverandering: wat is noodzakelijk 

om succesvol te kunnen stoppen met roken en om succesvol gestopt te blijven.  
✓ Kan de deelnemer verschillende manieren om terugval te voorkomen toepassen. 

 
  



 

Uitvoering training/ coaches  

De trainers (of samenwerkende organisaties van de trainers) worden allen direct door 

SineFuma gecontracteerd, moeten voldoen aan de door SineFuma opgestelde kwaliteitseisen 

en voeren de trainingen uit conform de richtlijnen van SineFuma. 

Zowel de trajecten ‘Rookvrij! Ook jij?’ als de trainers als de training voor trainers zijn 

opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken. 

 

Toegevoegde waarde ‘Rookvrij! Ook jij?’ 

✓ De methode is gestoeld op gedragsmatige -en farmacologische behandeling van de 
rookverslaving.( Hajek, P. (1989). Withdrawal-oriented therapy for smokers. British Journal 
of Addiction, 84(6), 591-598). 

✓ Er hebben inmiddels meer dan 15.000 rokers via deze methode een stoppoging gedaan; 
✓ Tevredenheid van de deelnemers: gemiddeld cijfer is een 8,8. 
✓ Ervaring met het geven van de trajecten zowel binnen bedrijven als voor ‘algemeen 

publiek’. 
✓ Er vindt samenwerking plaats met arbodiensten, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, 

zorggroepen, GGD-en en thuiszorgorganisaties. Einddoel is dat er niemand meer 
(over)lijdt aan de gevolgen van roken; 

✓ Gebruik van CO (koolmonoxide ) meters tijdens de bijeenkomsten ter validatie en 
motivatie. 

✓ Goede samenwerking en terugkoppeling met andere zorgverleners. 
✓ Een bewezen effectieve methode die is opgenomen in het landelijke Kwaliteitsregister 

stoppen met roken, beschikbaar is op de landelijke website www.ikstopnu.nl en 
geregistreerd staat in het Loket voor Gezond Leven; 

✓ Transparantie in wat we doen; 
✓ 1 jaar na de stopdatum voert SineFuma een follow up uit via een telefonisch gesprek om 

het succespercentage op de lange termijn, 1 jaar na de stopdatum, te bepalen. Dit 
gebeurt volgens het internationaal erkende Russel Criterium; 

✓ Goede succespercentages: 
 

 
 


