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SineFuma

Het SineFuma team

 82
Coaches

 16
Kantoor

medewerkers

 8
Docenten
Academie

Nog altijd sterven er in Nederland meer dan 50 mensen per dag aan de gevolgen 
van (mee)roken. Roken zorgt voor aanzienlijk meer sterfgevallen dan drugs, 
alcohol en verkeersongevallen bij elkaar. Tegelijkertijd raken er iedere week 
honderden nieuwe kinderen verslaafd aan roken. Als zij blijven roken, is de kans 
meer dan 50% dat zij aan de gevolgen daarvan zullen komen te overlijden. 

SineFuma streeft daarom naar een rookvrij Nederland, waar niemand meer (over)lijdt 
aan de gevolgen van roken. Om dat te bereiken bieden wij bij- en nascholingen aan 
voor stoppen-met-roken-professionals en bieden wij de best mogelijke en passende 
stoppen-met-roken zorg aan. Deze begeleiding is voor zoveel mogelijk rokers 
toegankelijk en betaalbaar. Betaalbaar dankzij de samenwerking en vergoedingen 
van zorgverzekeraars. Toegankelijk dankzij onze ruime keuze aan stoppen-met-roken 
programma’s en onze eigen motivatie om iedere roker te ondersteunen naar een 
rookvrij leven.

Wij nemen hierbij iedere stopper mee op weg naar een rookvrij leven via onze 
‘rookvrije route’. Op de laatste pagina staat deze route uitgestippeld.

In 2021 heeft SineFuma meer rokers dan ooit mogen begeleiden, zijn er weer 
stappen gezet in kwaliteitsverbetering en is het SineFuma team verder uitgebreid. 
Fijn dat je de moeite neemt om een blik te werpen op dit jaarverslag. Mocht je 
hierover vragen hebben of meer willen weten over SineFuma, aarzel niet en neem 
contact met ons op.
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Aantal (rookvrije) deelnemers

Tevredenheid  deelnemers

Totaal aantal deelnemers

Ondanks het ‘coronajaar’ heeft SineFuma meer rokers dan ooit mogen begeleiden. De groepstrainingen 
op locatie waren voor een groot deel van het jaar niet mogelijk, waardoor veel stoppers kozen voor een 
telefonisch coachingstraject. Onze succespercentages worden gemeten via de internationale Russel Standard.
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Voor de 
begeleiding

Voor de mate van aanbevelen bij 
vrienden, familie en collega’s 

TOTAAL 

5.448
deelnemers

76%

72%

66%

54%

1.725

2.523

521

505

174
72%

rookvrij

Groepstraining (op locatie én online)

Telefonische coaching

Individuele coaching (op locatie)

Digitale coaching

Rookvrij! Allebei? (voor zwangeren)

73%
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€2.300

34%

Maak kennis met onze deelnemers Opleidingsniveau

5%

27%

35%

Basisschool

lbo, mavo, vmbo, mbo-1, havo-onderbouw 
(eerste drie jaar van havo en vwo)

havo, vwo, mbo 2-4

hbo, wo

We zijn trots op alle rokers, die in 2021 de uitdaging durfden aan 
te gaan richting een rookvrij leven via onze begeleiding. Hier zie je 
hoe een gemiddelde deelnemer uit 2021 eruit ziet. 

sigaretten per dag

jaar gerookt

Gemiddeld bespaart 
iedere rookvrije 

deelnemer

per jaar

30
20

Man 48%               Vrouw 52%

50
jaar
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Daarmee kan je

32,5 jaar
je keukenkraan 
volledig open 
laten staan.

Positieve gevolgen van 
onze stoppers van 2021
Van de 5.488 deelnemers in 2021 waren er uiteindelijk 3.923 succesvolle 
stoppers. Dat dit veel gezondheidswinst oplevert hoeven wij niemand uit te 
leggen. Maar wat levert dit nog meer op? In ieder geval dat deze stoppers 
gezamenlijk ieder jaar 28,5 miljoen sigaretten niet meer opsteken! Wat zijn 
hiervan de gevolgen voor de portemonnees van de deelnemers, de omzet van 
de tabaksindustrie en het milieu? En stel dat je al die niet gerookte sigaretten 
letterlijk achter elkaar legt, wat voor afstand kan je dan afleggen?

Besparing door 
onze stoppers

1mln
per maand

12 mln
per jaar

-2.580 km
per jaar

-2,4 mln
sigaretten per maand

-28,5 mln
       sigaretten per jaar

Tabaksindustrie

Sigaretten 
bespaard door 
onze stoppers

Marokko

Nederland
9 cm

28,5 miljoen sigaretten  x  9 cm 
 =  2.580 km aan sigaretten niet gerookt

171mln

Dankzij onze stoppers is

niet 
vervuild 
geraaktliter water 
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‘Rookvrije
patiënten’

Ziekenhuizen
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Stoppen met roken 
in de zorg

Onze top 12 verwijzers

Samen met andere zorgorganisaties en zorgverleners streven wij ernaar om 
kwalitatief goede stoppen met roken zorg eenvoudig toegankelijk te maken voor 
rokende patiënten. Veel zorgverleners verwijzen hun rokende patiënten door naar 
SineFuma. Aangezien stoppen met roken een positieve invloed heeft op vrijwel het 
gehele lichaam, werken veel verschillende zorgverleners graag met ons samen. Zo 
werken wij bijvoorbeeld met 35 ziekenhuizen en 20 zorggroepen samen.

1. Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
2. HAGA ziekenhuis
3. Albert Schweitzer Ziekenhuis
4. Erasmus MC
5. Instituut Verbeeten
6. Zorggroep POZOB
7. Radboud UMC
8. Jeroen Bosch Ziekenhuis
9. Zorggroep het Huisartsenteam
10. Deventer Ziekenhuis
11. Maxima Medisch Centrum
12. Amsterdam UMC
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126
 Informatie

bijeenkomsten

 112
Individuele

coachingstrajecten

9
Marktkramen

Stoppen met roken voor bedrijven
Mate van 
aanbeveling bij 
andere bedrijven

Motiverende programma’s

Stoppen met roken 
programma’s

8,5Gezonde medewerkers hebben de toekomst. Rookvrije 
medewerkers zorgen voor minder ziekteverzuim, verhoogde 
productiviteit, een betere sfeer en meer winst. Samen met 
werkgevers werken we daarom graag samen vanuit een 
gezamenlijk belang: zoveel mogelijk rookvrije medewerkers. 
Met het ‘Rookvrij! Ook jij?’ programma helpen wij bedrijven en 
medewerkers op weg naar een rookvrije toekomst.

Rookvrij! Ook jij?

59
Incompany 

groepstrainingen

36
Online 

groepstrainingen
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Alle onderzoeken onder de loep

Academie Rookvrij!
Via onze Academie Rookvrij! willen wij zoveel mogelijk zorgprofessionals 
in staat stellen om rokers te adviseren, motiveren en/of begeleiden. Dit 
doen wij via meerdere bij- en nascholingen. Daarnaast participeren wij in 
meerdere wetenschappelijke onderzoeksprojecten om zo de stoppen-
met-roken zorg naar een (nog) hoger niveau te tillen.

Tevredenheid 
zorgprofessionals

8,5

 47
scholingen

423
zorgprofessionals

Kwaliteits
verb

ete
ri

ng

Belo

nen

Stoppen met roken app

W
erven/verwijzen rokers

 � Rookvrij Loterij  

RIVM

 � PERSIST 

Erasmus MC

 � Samensterkerstoppen.nl  

Maastricht Universiteit / 

IVO

 � CONNECT-studie  

Trimbos/LUMC

 � De Stopcoach 

LUMC

 � Gender onderzoek 

LUMC
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ROOKVRIJ
Vier weken

Complimenten

Hulpmiddelen

Belonen

Stopmaatje

Afleiding

Coach

©2022 SineFuma | Jaarverslag 2021  |  Opmaak en ontwerp: vdS creatie

Website  www.rookvrijookjij.nl

Telefoon 076 - 88 95 195

E-mail info@rookvrijookjij.nl

Rookvrije route
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