
In het derde gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken. 
Hieronder kun je de belangrijkste informatie teruglezen. 

De eerste dag rookvrij

Je stopdag is een belangrijke dag. Het is de eerste dag van een rookvrije 
toekomst. Stoppen met roken gaat in kleine stapjes. Zeg elke dag tegen jezelf: Ik 
ben rookvrij! Het is belangrijk om je te realiseren dat trek in een sigaret slechts 
een paar minuten duurt en daarna verdwijnt. 

Tips voor de eerste dag rookvrij 
 

 � Neem rustig de tijd voor een ontbijt. 
 � Verander je dagelijkse routine. Drink bijvoorbeeld minder koffie, drink koffie 

op een andere plek of vervang het door thee. Drink ’s avonds koffie zonder 
cafeïne voor een betere nachtrust.

 � Bedenk voor de momenten waarop je voorheen rookte een andere invulling.  
Ga bijvoorbeeld na het eten bewust iets anders doen. Kijk wat bij jou past. 
Voorbeelden kunnen zijn: een wandeling, een puzzel zoals woordzoeker of 
sudoku, een ontspanningsoefening. 

 � Herhaal jouw besluit om rookvrij te blijven vandaag een aantal keren en 
bedenk hoe goed het vanavond zal voelen, als je een hele dag rookvrij bent. 

 � Haal gezonde tussendoortjes in huis, zoals worteltjes, tomaatjes en fruit.
 � Beperk het drinken van alcohol. Alcohol vergroot de kans op een ‘uitglijder’ of 

terugval. 
 � Als je trek in een sigaret hebt: zorg voor afleiding.
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De eerste week rookvrij

De eerste rookvrije dagen beleef je 
dag voor dag. Elke dag zeg je tegen 
jezelf: ik blijf rookvrij vandaag. De 
eerste week rookvrij is een mijlpaal. 
Uit onderzoek blijkt dat als je deze 
week rookvrij doorkomt de kans 
groot is dat je het gehele traject 
succesvol doorloopt. Dus ga ervoor 
en neem zelfs geen enkel trekje in de 
eerste week. 

Positief denken  

Positieve gedachten helpen je om 
doelen te bereiken. Ze versterken 
je zelfvertrouwen en je voelt 
je beter over jezelf. Kijk welke 
positieve gedachten jou helpen om 
de rookvrije route te bewandelen. 
Schrijf deze op of spreek het hardop 
uit. Blijf deze gedachten dagelijks 
herhalen. Ze zullen je helpen, ook bij 
moeilijke momenten. Stoppen met 
roken is een topprestatie. Je mag er 
trots op zijn!

Ontwennings-

verschijnselen 

Sommige mensen die stoppen 
met roken krijgen last van 
ontwenningsverschijnselen van 
nicotine. Anderen merken er weinig 
van. De ontwenningsverschijnselen 
zijn het ergste tijdens de 
eerste stopweek. De meeste 
ontwenningsverschijnselen zijn na 4 
weken verdwenen. Hieronder worden 
veel voorkomende verschijnselen 
genoemd en hoe je ermee om kunt 
gaan. Vragen hierover kun je stellen 
aan de trainer. Bij twijfel of acute 
ongerustheid/klachten neem je 
contact op met je huisarts.

Het meest herkenbare 
ontwenningsverschijnsel is trek in 
de sigaret. Als je (hevige) trek in een 
sigaret krijgt is het belangrijk om te 
weten dat de trek maar 3 minuten 
duurt. Het is als een soort golf die 
over je heen komt en dan weer 
verdwijnt. Afleiding kan helpen om 
deze momenten door te komen.
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Symptoom Wat is de reden? Wat doet u eraan?

Trek in een sigaret

De trek is in de eerste 

dagen na het stoppen 

het hevigst. Dit duurt 

ongeveer 3-5 minuten en 

gaat daarna weer weg

De hersenen vragen om 

nicotine 

Zucht een paar keer diep

Ga een stukje wandelen

Bel een vriend of familielid 

Verander je routine

Gebruik zo nodig 

een zuigtablet/

nicotinekauwgom

Hoesten, droge mond, dit 

duurt meestal een paar 

weken

De teer wordt uit de 

longen verwijderd/het 

lichaam ruimt op

Warme dranken kunnen 

helpen/verlichting geven

Honger De stofwisseling verandert 

en eten smaakt (en ruikt) 

beter na het stoppen met 

roken

Eet gezonde snacks

Eet veel groente en fruit

Drink veel water

Neem een gewone 

kauwgum 

Slechte stoelgang Het lichaam herstelt zich 

en zoekt een nieuwe 

balans om te functioneren 

zonder nicotine

Drink veel water

Eet groente, fruit en vezels

Beweeg voldoende

Duizeligheid, dit zal na een 

paar dagen verdwijnen

Er komt meer zuurstof in 

de hersenen in plaats van 

koolmonoxide

Wees voorzichtig

Slapeloosheid, dit duurt 

meestal 2 tot 3 weken

Het lichaam herstelt zich 

en zoekt een nieuwe 

balans om te functioneren 

zonder nicotine

Probeer minder koffie en 

thee te drinken

Frisse lucht en bewegen 

kunnen helpen

Meer rustmomenten op 

een dag nemen
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Symptoom Wat is de reden? Wat doet u eraan?

Humeurig/chagrijnig zijn, 

verminderde concentratie, 

dit duurt meestal 4 weken

Het nicotineniveau daalt 

(zie verslavingscirkel)

Informeer familie en 

vrienden en vraag hen om 

steun

Neem de tijd om te 

ontspannen

Bespreek problemen met 

een vertrouwd persoon

Zorg dat je voldoende 

slaapt

Tandvleesontsteking, 

de ontsteking wordt 

zichtbaar door een betere 

doorbloeding

Nicotine doodt bacteriën 

in de mond en verzwakt 

het eigen immuunsysteem.

Ga indien nodig naar de 

tandarts voor

advies 
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Het nut van belonen en ontspannen  

Als je je gedrag beloont, gebeurt er 
iets in je hoofd waardoor dit vaker 
gaat optreden. Eerder beloonde je 
jezelf met het roken van een sigaret. 
Vanaf de start op de rookvrije route  
ga je dit op een andere manier doen. 
Je kunt jezelf een kleine beloning 
geven als je bijvoorbeeld een dag 
of een week rookvrij bent. Kies een 
beloning die bij jou past. 

We weten dat ontspanning, net 
zoals inspanning, helpt om weer 

nieuwe energie te krijgen. Bedenk 
wat voor jou ontspannings- of 
inspanningsmomenten zijn in de 
komende tijd. Het ontspannen kan 
in het begin wat lastig zijn, omdat de 
sigaret nog belangrijk kan voelen en 
de ontwenningsverschijnselen een rol 
spelen. Er komt meestal meer ruimte 
voor ontspanning na de eerste week 
van je stopproces. Afleiding helpt 
vaak het best in de eerste week.

Ideeën hiervoor zijn: 
 � Geef jezelf regelmatig een compliment. Het geven van een 

compliment kan energie geven en een goed gevoel. Als je 
dit niet gewend bent kan dit overdreven of opschepperig 
voelen maar dat is het zeker niet. 

 � Maak een wandeling, het geeft rust en je neemt even 
afstand

 � Beweeg, het is goed voor je conditie en geeft 
zelfvertrouwen

 � Geef jezelf af en toe een cadeautje en/of spaar voor een 
grotere beloning.
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Dag 1 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

Dag 2 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

Dag 3 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

Dag 4 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

Dag 5 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

Dag 6 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

Dag 7 Mijn beloning:

Mijn ontspanning/inspanning:

In het volgende overzicht kan je plannen hoe je in de eerste week jezelf kunt 
belonen en welke ontspannende activiteiten je kan uitvoeren. Beloon jezelf veel 
en vaak omdat je niet rookt, zeker in de eerste week. 
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