
Motivatie 

Je hebt inmiddels gemerkt wat de motivatie betekent en hoe belangrijk je 
motivatie is tijdens dit proces. Je bent nu al goed op weg richting een rookvrije 
toekomst. Het is goed om even terug te gaan naar waarom je deze weg bent 
ingegaan. Wat is jouw motivatie geweest tijdens de start van deze route?  Het kan 
je helpen om weer even terug te denken waarom je rookvrij wilt zijn. Dit kan je 
motivatie bekrachtigen. Het kan je ook op moeilijke momenten helpen om weer 
even stil te staan bij de redenen waarom je gestopt bent met roken. Bespreek 
huidige motivatiecijfer en cijfer voor het vertrouwen en vergelijk dit met de start 
van dit traject.

Je motivatie om rookvrij te worden is:
 � Langer leven
 � Gezondheid
 � Vrijheid 
 � Uiterlijk
 � Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven
 � Een voorbeeldfunctie 
 � Familie en vrienden
 � Financiële redenen

 �

 �

 �

In het vijfde gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken. 
Hieronder kun je de belangrijkste informatie teruglezen. 
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Helpende gedachten 

Gedachten creëer je in je hoofd, dit kunnen zowel positieve gedachten als 
negatieve gedachten zijn. Hoe meer ruimte je aan deze gedachten geeft, hoe 
groter ze worden in je hoofd. Dus als je positieve gedachten denkt, ontstaat meer 
positiviteit. Je voelt je optimistischer en krachtiger.

Het is belangrijk om ook in moeilijke situaties positief te blijven. De volgende 
uitspraken kun je hierbij gebruiken. Zeg één of meerdere van deze uitspraken 
regelmatig tegen jezelf. Zeg het gerust hardop! 

 � Ik merk dat ik meer lucht heb
 � Mijn huid ziet er frisser uit
 � Ik geef een goed voorbeeld
 � Elke dag dat ik rookvrij ben is er één
 � Ik wil graag rookvrij zijn, ik ben de sigaret (het monster) de 

baas en niet andersom
 � Gisteren is het me gelukt, dus dan kan ik het vandaag ook!
 � Wat er ook gebeurt, vandaag blijf ik rookvrij!
 � Ik ruik weer lekker en fris en mijn omgeving ziet/zegt dat ook

Deze gedachten kunnen je helpen om positief te blijven als je 
even vergeten bent hoe ver je al bent gekomen!

Als je nogmaals de belangrijkste reden voor jezelf hieronder opschrijft, is dat een 
effectief hulpmiddel om op de rookvrije route te blijven.

Mijn motivatie om rookvrij te blijven is: 
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Reeks van kleine beslissingen 

Als je op de rookvrije route wilt blijven, is het belangrijk om je bewust te zijn van 
risicovolle of verleidelijke situaties en van je keuzes hierin. De beslissingen die je 
in deze situaties neemt, kunnen effect hebben. Zo kan het gebeuren dat je de 
sigaret weer in handen hebt, terwijl je dit niet wilt. Het blijkt vaak achteraf dat dit 
gebeurt naar aanleiding van een aantal kleine beslissingen, die je in de situatie 
brengen die je eigenlijk niet wenst. Kies dus vooraf heel bewust of je deze situatie 
wel ingaat. Je kunt dan zorgen dat je op de rookvrije route blijft, zonder op het 
zijpad terecht te komen.

Hieronder een voorbeeld, om dit concreet te maken:

 � Een vriend belt of je vanavond mee gaat eten in de stad
 � Na het eten vraagt hij ook of je nog zin hebt in een afzakkertje in de kroeg
 � Na een eerste alcoholische drankje neem je er nog één en nog één
 � Opeens sta je rokend in de kroeg

Dit simpele voorbeeld geeft aan dat je op meerdere momenten een andere 
beslissing had kunnen nemen waardoor je uiteindelijk niet gerookt zou hebben. 

Omgaan met risicovolle situaties  

Tijdens de rookvrije route kom je ook risicovolle situaties tegen. Dit betekent een 
situatie waarin de verleiding om te roken je behoorlijk op de proef stelt. 

Het helpt om deze situatie, die in de toekomst voor zou kunnen komen, alvast 
te bedenken en te beschrijven. Op het moment dat de situatie zich in het echt 
voordoet weet je hoe je het beste kunt handelen om rookvrij te blijven. Hierdoor 
is het makkelijker om op rookvrije route te blijven. In je hoofd wordt deze situatie 
namelijk opgeslagen.
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Bedenk een situatie die voor jou risicovol kan zijn om toch weer te gaan roken, of 
op een eerder moment risicovol is geweest. 

Beantwoord onderstaande vragen.

Hoe ging je met een risicovolle situatie om als roker?

Wat zei je tegen jezelf in die situatie?

Wat deed je in die situatie? 

Hoe ga je er nu of straks mee om als je rookvrij bent?

Wat zeg je tegen jezelf om rookvrij te kunnen blijven?

Wat doe je om rookvrij te kunnen blijven?

Vaak merken mensen die rookvrij zijn geworden dat het je steeds gemakkelijker 
af gaat. In het begin is alles dat je voor het eerst weer doet zonder te roken (heel) 
lastig. Als je deze situaties overwint en rookvrij blijft, zeg je de volgende keer dat 
je in die situatie komt al tegen jezelf: “Dát kon ik de vorige keer óók”. Zo bouw je 
nieuw (rookvrij) gedrag op. 
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Het is belangrijk om ook in risicovolle of moeilijke situaties positief te blijven. Het 
kan helpen om één of meerdere van de volgende uitspraken hardop tegen jezelf 
te zeggen:

 � Ik kan heel goed zonder die sigaretten
 � Roken lost niets op. Als ik weer zou gaan roken, heb ik er 

eerder een  probleem bij
 � Het wordt elke dag iets makkelijker
 � Natuurlijk kan ik het ook. Het is anderen toch ook gelukt!
 � Roken is duur. Ik kan het geld heel goed ergens anders voor 

gebruiken
 � Ik ben rustiger, ik hoef niet te roken
 � De rookvrije start is gemaakt. Ik houd absoluut vol!

Wanneer je in een moeilijke situatie 
komt is het belangrijk om te beseffen 
dat de sigaret geen oplossing biedt. 
De neiging om er één op te steken 
zit nog wel in het geheugen gegrift, 
maar wanneer je niets doet gaat de 
drang in enkele minuten voorbij en 
dan ben je blij dat je er niet aan hebt 
toegegeven. Het gaat maar om korte 
momenten. Heb je een dergelijke 
situatie succesvol doorstaan dan is 
een zelfde situatie de volgende keer 

vaak al weer gemakkelijker. Besef ook 
dat nicotine alleen dat “rustgevende” 
effect heeft in een verslaafd lichaam. 
Het verslaafde lichaam vraagt om 
nicotine. Dat geeft een onrustig 
gevoel. En met het roken van een 
sigaret breng je je nicotineniveau 
weer op peil. Wanneer je langer dan 3 
weken gestopt bent, is je lichaam niet 
meer verslaafd en brengt roken dus 
ook geen rust meer.
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