
Het nicotinemonster

Je kunt je verslaving zien als een 
nicotinemonster dat is ontstaan 
bij het roken van de eerste sigaret. 
Het monster vraagt om nicotine en 
jij geeft het. Wanneer je gestopt 
bent met roken, wordt het monster 
steeds kleiner. Het zal nooit helemaal 
verdwijnen doordat de hersenen 
altijd verslaafd blijven. Dit betekent 
niet dat je er nooit vanaf komt. Veel 
mensen denken nauwelijks meer aan 
roken als ze eenmaal succesvol hun 
rookverslaving hebben overwonnen. 

Omdat het nicotinemonster je 
probeert te verleiden om weer een 
sigaret op te steken, kan hij met je 
gedachten op de loop gaan. Je hebt 
jezelf aangeleerd om op bepaalde 
momenten te roken. Omdat je dit 
gewend was, ga je merken dat de 
rookverslaving op die momenten 

weer groter wordt, waardoor je de 
sigaret weer even als belangrijk ziet. 
Het monster zal altijd bij je blijven en 
weer groeien zodra je ook maar één 
trekje neemt van een sigaret. Als je 
geen enkel trekje meer neemt, zul 
je van dit ‘monster’ geen last meer 
ondervinden en zul je genieten van je 
rookvrije leven.

Je hebt tijdens de vierde bijeenkomst 
een klein nicotinemonster, 
Nicotientje, gekregen van de coach. 
Dit symboliseert het steeds kleiner 
wordende nicotinemonster. Zet dit 
kleine monster op een zichtbare en 
belangrijke plek in je huis of werkplek 
zodat je je bewust blijft dat jouw 
nicotinemonster klein is en klein 
moet blijven. Je kan dan bijvoorbeeld 
zeggen: ‘Ik ben en blijf nu de baas’. 

In de vierde bijeenkomst zijn de 
volgende onderwerpen besproken. 
Hieronder kun je de belangrijkste 
informatie teruglezen.
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Hulpmiddelen

Je bent op de stopdag (of bij 
medicatie iets eerder) gestart met 
een hulpmiddel om je extra te 
ondersteunen. Het hulpmiddel zorgt 
ervoor dat je minder hunkering hebt 
naar de sigaret en makkelijker op 
de rookvrije route kan blijven. Het 
helpt om het nicotinemonster de 
baas te blijven. Het blijven gebruiken 
van het hulpmiddel is één van de 
succesfactoren op de rookvrije route. 
Iedereen reageert anders op een 
hulpmiddel, kijk hoe het voor jou 
werkt en blijf hier alert op.

Eén week rookvrij 

De eerste rookvrije week zit erop! 
Deze mijlpaal is bereikt. Een hele 
belangrijke week als basis voor 
een rookvrije toekomst. We maken 
kleine stapjes richting de rookvrije 
toekomst. Blijf krachtig zeggen: 
ik ben vandaag rookvrij!

Trek in sigaret 

Het is heel logisch dat je in het 
stopproces nog behoefte hebt aan 
een sigaret. Je behoefte om te roken 
duurt vaak maar een minuut of drie 
en daarna verdwijnt de trek weer. 
Accepteer dat de behoefte aan een 
sigaret er is. Kijk hoe jij hier mee om 
kan gaan. Kijk welke afleiding jou 
ondersteunt om op het rookvrije pad 
te blijven. Uiteindelijk lukt dit steeds 
beter en zal de behoefte aan een 
sigaret afnemen. 

Eén week
ROOKVRIJ
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Stoppen met roken en je gewicht   

Stoppen met roken is de beste 
beslissing die je voor jezelf kunt 
nemen. Wist je dat elke dag dat je niet 
rookt 6 uur toevoegt aan je leven? 
Rookvrij leven, levert vele voordelen 
op. Veel rokers zien deze voordelen, 
maar maken zich zorgen over het 
aankomen in gewicht. Dat is normaal. 
Het stoppen met roken kost energie 
en tijd om goed te volbrengen.

De helft van de mensen die stoppen 
met roken komt 4 tot 6 kilo aan. 
Na de eerste drie maanden neemt 
de gewichtstoename af en na zes 
maanden is het gewicht meestal 
weer stabiel. Er zijn een aantal 
redenen waarom je aan kunt komen 
als je stopt met roken.

 � Een verhoogde eetlust. De nicotine die je binnenkreeg door te roken, 
onderdrukte de eetlust. 

 � Een normalisatie van je stofwisseling. Roken zorgt voor een hogere 
stofwisseling met als gevolg een extra energieverbranding van zo’n 140 
tot 200 calorieën per dag. Als je stopt met roken dan mis je deze extra 
verbranding. 

 � Een ander eetpatroon. Veel rokers gaan 
anders eten als ze stoppen met roken. 
In plaats van een sigaret stoppen ze iets 
lekkers in hun mond. Vooral koek, snoep 
en snacks. Tijdens de vierde bijeenkomst 
is besproken hoe je ervoor kunt zorgen 
dat je de sigaret niet gaat vervangen 
voor snoep en koek als beloning. 
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Tips voor gezonde 

leefstijl 

Voeding
Eet gezond en besteed aandacht aan 
je voedingspatroon. 
Kies voor gezonde tussendoortjes, 
bijvoorbeeld fruit, yoghurt, wortels of 
komkommer. Drink minimaal 1,5 a 2 
liter per dag, liefst water of een drank 
zonder suiker. Kies voor vezelrijke 
voeding en drink bij trek in een sigaret 
een glas water. Probeer de verleiding 
te weerstaan om ongezonde 
tussendoortjes te nuttigen. 

Beweging
Probeer dagelijks wat extra te bewegen. 
Stel een haalbaar doel en doe dit 
dagelijks. Fiets of maak een wandeling. 
Met een half uur doorwandelen 
verbruik je 200 kilocalorieën.

Beloning
Door het stoppen met roken is het 
beloningssysteem van slag. Je gebruikt 
niet langer de sigaret als beloning. 
Let op dat je als vervanging hiervoor 
een gezonde beloning kiest. Dit kan 
beweging of gezonde voeding zijn. 
Wat is een beloning die bij jou past?

Afleiding
Afleiding helpt om niet teveel met 
de sigaret bezig te zijn. Kijk welke 
afleiding jou ondersteunt om op het 
rookvrije pad te blijven. 

Uitglijder 

Er wordt gesproken over een 
uitglijder als iemand na de stopdatum 
een sigaret rookt. Zelfs bij het nemen 
van één trekje spreken we over een 
uitglijder.
Er zijn een aantal factoren die een 
uitglijder kunnen uitlokken. Het 
gebruik van alcohol vergroot de kans 
op een uitglijder omdat dit gedrag 
gekoppeld is aan het roken van een 
sigaret. Wees hier alert op. 

Ook bij stress, verveling en druk 
van anderen wordt de kans op een 
uitglijder vergroot. Het roken van een 
sigaret is geen oplossing in stressvolle 
situaties of bij verveling. Zorg dat je 
op een andere manier hier mee om 
kunt gaan. Hoe je hier mee omgaat is 
voor iedereen verschillend. Zoek een 
oplossing die bij jou past. 
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Waar was je toen je een sigaret opstak?

Wie was er bij? 

Waardoor ben je gaan roken? 

Wat dacht je dat het roken van de sigaret zou opleveren?

Hoe voelde je je na het roken?

Wat had je kunnen doen om te voorkomen dat je de sigaret opstak?

Wat heb je van deze ervaring geleerd?

Maak je toch een uitglijder? Zorg dan 
dat je niet direct in jouw oude gedrag 
terugvalt. Maakt het roken van die 
ene sigaret je direct weer een roker? 
Zeker niet!  
Spreek jezelf toe dat dit een misser 
was en dat dit kan gebeuren 

maar dat je door wilt gaan op de 
rookvrije route! Je hebt al een tijdje 
niet gerookt en hebt hiermee je 
nicotineverslaving doorbroken. Leer 
van de uitglijder door onderstaande 
vragen te beantwoorden.
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