
Gesprek 6

Je nieuwe identiteit, een rookvrije “ik”

Uit onderzoek blijkt dat het helpt 
als je jezelf als een rookvrij persoon 
kunt zien. Je blijft beter en langer 
rookvrij als je jezelf als een niet-roker 
beschouwt. Dat heeft te maken 
met je identiteit. Je wordt een 
toekomstig andere “ik”. Je identiteit 
verandert. Je hoort niet meer bij 
de sigaret. Dat oude leven, je oude 
identiteit, past niet langer bij je. 

Het voelt dan niet meer als 
volhouden om te stoppen met roken, 
maar echt als een nieuw rookvrij 
leven. Je beslist voor jezelf dat je 
iemand wilt zijn die rookvrij is. Hoe 
meer jij jezelf blijft zien als rookvrij 
persoon, hoe beter dit is voor jouw 
blijvende gedragsverandering. 

• heb je geleerd hoe rookvrij te zijn 
• leerde je wat werkt en wat niet om rookvrij te blijven
• heb je als hulpmiddel medicatie of een nicotinevervanger 

gebruikt, die je nog blijft gebruiken nu de training afgelopen is. 
• heb je Nicotientje een plek gegeven waar je regelmatig kunt 

zeggen: ‘ik houd je klein, ik blijf rookvrij, ik ben de baas!’

In de zesde en laatste gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken. 
Hieronder kun je de belangrijkste informatie teruglezen.

Vier weken rookvrij!
Vier weken rookvrij, de start van een rookvrije toekomst is gemaakt. Dat is een 
feestje waard. In deze vier weken  
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ROOKVRIJ
Vier weken

Tips voor aankomende weken: 

 � Leef van dag tot dag! 
 � Misschien vind je de gedachte moeilijk om nooit meer te 

roken. Het kan helpen om tegen jezelf te zeggen: ‘Vandaag 
ben ik rookvrij!’ Morgen zeg je dat weer. Zo blijf je rookvrij 

 � Bedenk hoe je om kan gaan met stressvolle situaties. Roken 
is geen oplossing

 � Vertel tegen iedereen dat je een maand rookvrij bent
 � Wees trots
 � Blijf jezelf belonen, zoek afleiding en zorg voor ontspanning
 � Zoek geen moeilijke situaties op. Ga bijvoorbeeld niet bij 

mensen zitten of staan die roken
 � Bekijk je resultaten in de stoppen met roken app 
 � Vraag mensen om je heen om regelmatig te informeren of 

je nog rookvrij bent (en dit dan met jou te vieren)
 � Verleg grenzen en beloon je zelf bijvoorbeeld na weer een 

maand rookvrij
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