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Welkom
Gefeliciteerd! Jij wilt graag stoppen met roken. Je start een 
individueel traject van ‘Rookvrij! Ook jij?’. Deze begeleiding is 
gebaseerd op een succesvolle methode, met ondersteuning 
van een professionele coach en het gebruik van een 
hulpmiddel. 

De begeleiding bestaat uit zes gesprekken. Het eerste 
gesprek duurt 30 minuten en de opvolgende gesprekken 
duren allemaal 20 minuten. Alle zes gesprekken hebben een 
belangrijke waarde tijdens jouw stopproces en vinden plaats 
op momenten die jou goed uitkomen. Tijdens het laatste 
gesprek vieren we één maand rookvrij.  

Tijdens de gesprekken wordt regelmatig gebruik gemaakt 
van dit boekje. Het is een leidraad voor de gesprekken dus 
belangrijk om mee te nemen of bij de hand te hebben. Ook 
kun jij in dit deelnemersboekje per gesprek de belangrijkste 
informatie nog eens teruglezen. Je kunt er zelf ook 
aantekeningen in maken.
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Succesvol rookvrij worden

De meest succesvolle manier om te stoppen is gedragsmatige ondersteuning van 
een professionele coach door middel van zes gesprekken. Dit kan telefonisch, 
digitaal of op locatie. Als je hierbij een hulpmiddel gebruikt vergroot je de kans op 
succesvol stoppen met twee tot vier keer.

Planning  

In onderstaande overzicht kun je jouw data van de gesprekken noteren. Als je 
verhinderd bent, laat dit dan uiterlijk 24 uur vóór de het geplande gesprek aan 
de coach weten. Je kunt dan samen met de coach een nieuwe afspraak maken. 
Tussen de gesprekken door is het mogelijk de trainer te e- mailen of te bellen bij 
vragen of op moeilijke momenten. 

Coaching Datum Tijdstip

Gesprek 1

Gesprek 2

Gesprek 3

Gesprek 4

Gesprek 5

Gesprek 6

Gegevens van jouw coach

Naam:

Telefoonnummer:
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Onderlinge afspraken  

Tijdens de begeleiding maken we de 
volgende onderlinge afspraken:
• Op de afgesproken tijd aanwezig 

of bereikbaar zijn.
• Je kunt maximaal 24 uur van te 

voren de afspraak annuleren. 
Wanneer een gesprek niet 
afgezegd wordt of tijdig 
geannuleerd vervalt het gesprek. 
Dit gesprek wordt niet meer 
ingehaald. 

• Alles wat tijdens de gesprekken 
besproken wordt is vertrouwelijk.

• Voer het gesprek in een rustige 
omgeving.

Interessante websites 

Veel deelnemers zoeken graag 
aanvullende informatie op internet. 
Een aantal websites die wij 
aanbevelen zijn: 
• www.rookvrijookjij.nl
• www.ikstopnu.nl
• www.trimbos.nl

Ondersteunende apps

Vind je het fijn om extra 
ondersteuning te hebben via 
een app? Hieronder een aantal 
voorbeelden van apps die we aan 
kunnen bevelen:
• Stopcoach
• Quit now
• Stopstone 

Luisterlijn  

Heb jij behoefte aan meer contact, 
bel dan de luisterlijn. Dit kan ook 
midden in de nacht: 088-0767000. 
Bel als je denkt dat het helpt om 
rookvrij te blijven. Voor meer 
informatie www.deluisterlijn.nl 
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Welke onderwerpen komen tijdens de 

gesprekken aan de orde?

Gesprek 1

• Uitleg van de begeleiding
• Je persoonlijke 

rookgeschiedenis en motivatie 
om te stoppen met roken

• Roken is een verslaving 
• Wat zit er in een sigaret?
• Je rookvrije route
• Uitleg over het gebruik van 

hulpmiddelen
• Uitleg over aanvragen van 

hulpmiddelen

Gesprek 3

• Voorbereiden 1ste stopdag
• Tips voor de eerste week 

rookvrij
• 1ste week rookvrij
• Positief denken
• Ontwenningsverschijnselen: 

waar dienen ze voor en hoe ga 
je ermee om?

• Het belang van belonen en 
ontspannen

Gesprek 2

• Evt. koolmonoxide (CO) meting 
en uitleg

• Voordelen van stoppen met 
roken

• Uitleg over het gebruik van 
hulpmiddelen

• Mijn stoppen met roken plan
• Voorbereiden op je stopdag

7Begeleiding naar een Rookvrij leven!



Gesprek 6

• Vier weken rookvrij
• Je nieuwe identiteit, een 

rookvrije ‘ik’
• Tips voor de aankomende 

weken

Gesprek 5

• Motivatie
• Helpende gedachten
• Reeks van kleine beslissingen
• Omgaan met risicovolle 

situaties

Gesprek 4

• Het nicotinemonster en het 
belang daarvan

• Gebruik van hulpmiddelen
• Eén week rookvrij
• Trek in een sigaret
• Stoppen met roken en je gewicht
• Uitglijder
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