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‘Rookvrij Ook jij?’ Telefonische Coaching van SineFuma 
 
De telefonische coaching van SineFuma is een behandelingsmethode om rokers te helpen om van hun rookverslaving 
af te komen. De methode maakt gebruik van motiverende gespreksvoering en er wordt uitgebreid aandacht besteed 
de volgende onderwerpen: 

• Informatie over nicotinevervangers en medicijnen 

• Hoe bereid je je goed voor op het stoppen? 

• Hoe ga je om met trek in een sigaret? 

• Gewichtstoename 

• Hoe ga je om met risicosituaties? 

• Hoe blijf je gestopt op de lange termijn? 

Doelgroep  
Telefonische coaching is geschikt voor rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken en die ervoor kiezen om 
individueel begeleid te worden.  

Na afloop…. 
• Heeft de deelnemer inzicht in zijn/haar eigen rookgedrag 

• Is de deelnemer zich bewust van het proces van gedragsverandering wat noodzakelijk is om succesvol te kunnen 
stoppen met roken en om succesvol gestopt te blijven 

• Kan de deelnemer verschillende manieren om terugval te voorkomen toepassen 

• Is gemiddeld 76% van de deelnemers na afloop rookvrij 

Omvang en duur  
De telefonische coaching bestaat uit zes gesprekken in een periode van maximaal 10 weken. Het eerste gesprek duurt 
maximaal 30 minuten. De overige gesprekken duren maximaal 20 minuten. De afspraken worden per keer en in 
overleg met de cliënt gemaakt. Tussen de afspraken door kunnen de cliënten op moeilijke momenten de coach bellen 
voor extra ondersteuning. In totaal is er direct telefonisch contact met de roker gedurende 2 uur. 12 maanden na de 
stopdatum voert SineFuma een follow up uit via een telefonisch gesprek om het succespercentage op de lange termijn 
te bepalen. 

Uitvoering behandeling 
1. In het eerste gesprek wordt uitleg gegeven over de behandeling, informatie over hulpmiddelen gegeven, wordt de 

cliënt bijgestaan om het juiste hulpmiddel te kiezen, wordt er een stopdatum afgesproken. 
2. In het tweede gesprek wordt er besproken hoe hij/zij zich kan voorbereiden op de stopdag, waar hij tegen op ziet 

en wie hij/zij als ‘buddy’ zou kunnen vragen. 
3. Het derde gesprek vindt plaats op of net na de stopdag. Er wordt besproken hoe om te gaan met trek, gebruik van 

hulpmiddelen wordt gecheckt en het buddy-en wordt besproken. 
4. In het vierde gesprek wordt onder andere gewichtstoename besproken, komen ontwenningsverschijnselen en de 

‘behandeling’ hiervan aan bod en wordt hulpmiddelengebruik weer besproken. 
5. In het vijfde gesprek worden de redenen om te willen stoppen weer naar voren gehaald, om de motivatie op peil 

te houden en worden risicosituaties op korte en op lange termijn besproken, om terugval te voorkomen. 
6. In het zesde gesprek wordt het coachingstraject afgerond, wordt advies gegeven over verder gebruik van de 

hulpmiddelen, vindt er evaluatie plaats van de ondersteuning en wordt er informatie gegeven over de follow up. 
Naast deze onderwerpen, wordt in alle vervolggesprekken steeds de voortgang besproken en kan de cliënt met de 
coach zijn ervaringen delen. Bovendien zullen de cliënten, ter extra ondersteuning en motivatie, per post materialen 
toegestuurd krijgen (deelnemersboekje, brochures, etc.) 
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Telefonische Coaches 

De telefonische coaching wordt uitgevoerd door gecertificeerde stoppen met roken trainers van SineFuma. Deze 
trainers zijn door SineFuma opgeleid en hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd om ook als telefonische coach 
stoppen met roken begeleiding te geven.  
De trainers worden allen direct door SineFuma gecontracteerd, moeten voldoen aan de door SineFuma opgestelde 
kwaliteitseisen en voeren het telefonische coachingstraject uit conform de richtlijnen van SineFuma. 
Om de kwaliteit te handhaven, zijn alle trainers verplicht om deel te nemen aan supervisie/intervisie bijeenkomsten en 
andere door SineFuma aangeboden training- en bijscholingstrajecten. 
 
Zowel de telefonische ‘Rookvrij! Ook jij?’ coaching, de coaches als de opleiding tot coach zijn opgenomen in het 
Kwaliteitsregister van het Partnership Stoppen met Roken. 

Toegevoegde waarde ‘Rookvrij! Ook jij?’ 
• Methode is gestoeld op gedragsmatige en farmacologische behandeling van de rookverslaving 

• Een bewezen effectieve methode die is opgenomen in het landelijk Kwaliteitsregister Stoppen met Roken 

• Tevredenheid van de deelnemers: gemiddelde cijfer wat de deelnemers de training gaven is een 8,6 

• Goede succespercentages: 
 
 

 


