
CO-waarde kleur Beschrijving Volwassenen Adolescenten/ 

zwanger

Groen  Niet-roker 0 - 6 0 - 4

Geel  Gevarenzone 7 - 10 5 - 6

Rood  Roker Meer dan 11 Meer dan 7

Bijeenkomst 2
In de tweede bijeenkomst zijn de volgende onderwerpen besproken. 
Hieronder kun je de belangrijkste informatie teruglezen. 

Koolmonoxidemeting (CO meting)  

Het meten van koolmonoxide in 
de uitademing laat de mate van 
verslaving zien. 

Koolmonoxide (CO) is een giftig 
gas dat je niet kunt ruiken of zien. 
Wanneer iemand rook inademt van 
een sigaret, wordt CO via de longen in 
het bloed opgenomen. CO is gevaarlijk 
omdat je lichaam daardoor minder 
zuurstof op kan nemen.

Wat betekent de uitslag van de test?
Het laat de hoeveelheid 
koolmonoxide zien in de adem van 
een roker en dit zegt iets over de 
mate van verslaving. 
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Bijeenkomst 2



Hoe minder je rookt, hoe lager 
het koolmonoxide zal zijn. Toch 
is er niet altijd een daling te zien. 
Dat komt doordat een roker die 
minder sigaretten rookt dan hij 
of zij gewend is toch (meestal) zal 
proberen dezelfde hoeveelheid 
nicotine binnen te krijgen. Dat 
wil dus zeggen dat degene die 
minder sigaretten gaat roken, vaak 

intensiever zal roken en dieper zal 
inhaleren. 

De rook van een (water)pijp, sigaar 
of joint is veel geconcentreerder en 
het inademen ervan geeft een hoge 
CO waarde. Het is de bedoeling dat 
je vanaf de stopdatum stopt met alle 
rookwaar. Dit verhoogt de kans om 
langdurig rookvrij te blijven. 

Week Datum Gemeten CO 

waarde

Aantal sigaretten gerookt 

(laatste 24 uur)

Week 1

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

Week 6

Week 7

Vanaf de tweede bijeenkomst starten alle bijeenkomsten met een CO meting.
Hieronder kun je het resultaat opschrijven. 
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Score
0 - 4: Licht verslaafd aan nicotine   5: Behoorlijk verslaafd aan nicotine   6 - 10: Zeer verslaafd aan nicotine

Vragen Antwoorden Punten 

Hoe snel na het wakker worden 

rook je je eerste sigaret?

Binnen 5 minuten

Binnen 6 - 30 minuten

Binnen 31 - 60 minuten

Na meer dan een uur

3

2

1

0

Vind je het moeilijk om niet 

te roken op plaatsen waar het 

verboden is om te roken zoals de 

kerk, de bibliotheek, het theater?

Ja

Nee

1

0

Welke sigaret zou voor jou het 

moeilijkste zijn om niet te roken?

De eerste sigaret van de dag

Een van alle andere sigaretten

1

0

Hoeveel sigaretten rook je per dag? 10 of minder

11 - 20

21 - 30

31 of meer

0

1

2

3

Rook je meer sigaretten dan 

gemiddeld in de eerste uren na het 

wakker worden?

Ja

Nee

1

0

Rook je ook als u zo ziek bent dat 

u het grootste deel van de dag in 

bed ligt?

Ja

Nee

1

0

Totaal

Fagerström-test: hoe verslaafd ben jij?  

De mate van verslaving is bij iedere roker anders. Onderstaande test helpt om 
zicht te krijgen op je afhankelijkheid van nicotine. Beantwoord onderstaande 
vragen en omcirkel het puntenaantal dat daarbij hoort. Tel de scores bij elkaar op: 
dit is je persoonlijke score.
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Quiz over roken

Tijdens de tweede bijeenkomst doen we een korte quiz over roken. Maak deze 
quiz in een tweetallen. Bespreek de vragen en de antwoorden met elkaar. 

1. Welk percentage van de 
Nederlandse bevolking rookte in 
2020?
A. 12% 
B.  20% 
C.  58%
D. 92%

2. Welk percentage van de rokers 
wil stoppen met roken?
A. 100%
B. 80%
C. 34%
D.  13%

3. Wat zit er niet in een sigaret?
A. Suiker
B. Aceton (o.a. in    
 nagellakremover)
C.  Cafeïne 
D.  Waterstofcyanide   
 (o.a. in rattengif)      

4. Wat veroorzaakt meer 
sterfgevallen?
A. Auto ongelukken
B.  Roken
C.  Alcohol
D.  Drugs en suïcide

5. Hoe lang blijft rook door je huis 
zweven?
A. 30 minuten
B. 5 uur
C.  3 maanden
D.  3 jaar

6. Bespreek in tweetallen wat 
roken voor je betekent.

B

D

A

C
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Na 20 minuten
 � De bloeddruk en hartslag zijn weer normaal
 � De bloedsomloop verbetert - vooral in de handen en voeten

Na 8 uur
 � Het zuurstofniveau in het bloed normaliseert weer
 � De kans op een hartaanval neem af

Na 24 uur
 � De koolmonoxide van het roken is nu uit het lichaam
 � De longen beginnen met het opruimen van teer,   

slijm en andere rookoverblijfselen  

Na 48  uur
 � Jouw lichaam is nu vrij van nicotine via tabak
 � Reuk- en smaakvermogen is verbeterd

Na 72 uur
 � Ademhalen wordt gemakkelijker
 � Jouw energieniveau neemt toe

Na 2 - 12 weken
 � De bloedsomloop is nu in het hele lichaam verbeterd
 � Wandelen en sporten worden gemakkelijker

Wat levert stoppen met roken jou op?

Jouw lichaam ondergaat een ontwenningsproces als je stopt met roken. Het 
werkt hard om zichzelf te reinigen. Hieronder de voordelen voor je gezondheid.
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Na 3 - 9 maanden
 � Ademhalingsproblemen, hoesten, kortademigheid 

verminderen 
 � De longinhoud is nu met 5-10% toegenomen

Na 1 jaar
 � Het risico op een hartziekte (door aderverkalking) is 

gehalveerd.

Na 5 jaar
 � Het risico op een hartaanval is nu nog de helft van het risico 

dat een roker heeft om een hartaanval te krijgen.

Na 10 jaar
 � Het risico op longkanker is nu met de helft afgenomen ten 

opzichte van een roker.
 � Het risico op een hartaanval is nu gelijk aan dat van iemand 

die nooit heeft gerookt.

Na 5 - 15 jaar
 � Na 5-15 jaar is het risico op een beroerte gelijk aan dat van 

een niet-roker

Na 15 jaar
 � Na 15 jaar is het risico op hart- en vaatziekten (door 

aderverkalking) gelijk aan dat van een niet-roker

Welke voordelen ervaar je zelf:

 �

 �
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Hulpmiddelen 

Zorg dat je voldoende kennis hebt van het hulpmiddel dat je gaat gebruiken.
Let op bij het starten met medicatie, dit is namelijk al vóór de stopdag.
Bij het gebruik van een nicotinevervanger begin je op de eerste rookvrije dag (stopdag). 
Heb jij last van bijwerkingen van de medicatie bespreek dit dan met je coach.

Mijn Stoppen-met-roken-plan  

Vul jouw eigen stopplan in. 

Mijn motivatie om rookvrij te worden is:

Mijn laatste sigaret rook ik:

De stopdatum is:

Mijn eerste rookvrije dag ziet er zo uit:

Drie acties die mij kunnen ondersteunen om rookvrij te blijven zijn:

Bij wie kan je terecht voor steun om rookvrij te blijven?

Drie activiteiten die ik ga doen bij moeilijke momenten:

Om de verleiding te weerstaan ga ik de eerste weken niet 
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Voorbereiden op de eerste dag rookvrij 

Gooi alle rookwaar, aanstekers en asbakken weg. Informeer je omgeving, zodat je 
je ook naar hen verantwoordelijk voelt dat je de stoppoging aangaat. Vraag aan 
iemand of je diegene mag bellen bij een moeilijk moment of om even te delen 
hoe het met je gaat.

Zet de stopdatum in je mobiele 
telefoon. Installeer een app die je 
ondersteunt met het stoppen met 
roken. Neem daadwerkelijk afscheid 
van de laatste sigaret, plan welk 
moment voor jou het beste is om 
dit te doen. Denk na over de eerste 
dag, hoe kom je die zo goed mogelijk 
door. Zie het als een mooie uitdaging 
die jij aangaat met jezelf.

09:15

09:15
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