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M E D I S C HM E D I S C H

De dokterassistent helpt:

STOPPEN MET ROKEN
31 mei is het ‘World No Tobacco Day’. Met extra aandacht wereldwijd 

voor niet roken. De NVDA heeft mei 2014 een ‘pledge’ van Alliantie 

Nederland Rookvrij getekend. Ook doktersassistenten kunnen 

een belangrijke rol spelen bij Stoppen Met Roken (SMR)!

In Nederland rookt 25% van de 
bevolking ouder dan 15 jaar. Jaar-
lijks sterven bijna 20.000 mensen 
aan de gevolgen: onder meer 
door ademhalingsziekten, kanker, 
hart- en vaatziekten en ziekte aan 
het maag- en darmstelsel. Er zijn 
verhoogde risico’s op mondziekten, 
oogziekten, alzheimer en vroegtij-
dige veroudering. Meerokers, zwan-
geren en kinderen ondervinden 
ook schadelijke effecten. In tabak 
is nicotine een zeer verslavende 
stof en gewenning treedt snel op. 
Rookgedrag houdt die verslavende 
stoffen op peil en werkt ontwen-
ning tegen. Gevolg: afhankelijkheid 
die tot verslaving leidt. Tabaksver-
slaving is erkend als ziekte. 

Het Stoppen Met 
Roken-proces
80% van de rokers wil graag stop-
pen maar velen vinden het moeilijk. 
Het is een proces van verandering. 
De gewoonte én de verslaving 
moeten veranderen. Motivatie van-
uit de roker zelf geeft de belang-
rijkste succeskans. Het ombuigen 
van hinderende gedachten naar 
helpende gedachten, maakt de 
weg makkelijker. Een prikkel vanuit 
de omgeving (bijvoorbeeld: huis-
arts adviseert stoppen), kan helpen 
de stap te zetten.

G ezondheidswinst
Stoppen met roken levert al op 
korte termijn enorme gezondheids-
winst op: normalisering bloeddruk, 
meer lucht, betere conditie, verbe-
terde longfunctie, betere smaak- en 
reukvermogens, betere vaatdoor-
bloeding, betere wondgenezing, 
meer zelfvertrouwen, verbeterde 
vruchtbaarheid bij vrouw én man. 
Op lange termijn: verlaging risico 
op hart- en vaatziekten, COPD en 
diverse vormen van kanker.  

Doktersassistent:  de 
speciale  rol  bi j  s ignalering 
en voorl ichting
Kijk jij wel eens naar de rookstatus 
in het HIS? Bijvoorbeeld bij de 
patiënt die op je CVRM spreekuur 

Wil je meer weten of tips ontvangen?

Linda de Boer-Hendriks is gekwalificeerd SMR 
begeleider. Samen met anderen heeft zij een 
scholing ontwikkeld voor SMR begeleiding. 
Voor contact: www.aesculaap-ma.nl

Meer informatie en 
verwijsmogelijkheden

Zie: thuisarts.nl, NHG-standaard M85 stoppen met 
roken 2007 en 2011, www.rokeninfo.nl (voorheen 
Stivoro). Verwijs een roker naar een teamlid die 
Stoppen Met Roken-begeleiding doet of naar een 
gekwalificeerde professional die werkt volgens de 
zorgmodule SMR, zie www.kwaliteitsregisterstop-
metroken.nl. Daarnaast vind je hier nascholingen 
op dit gebied.

komt? Weet jij of de ouder wiens kind astma en recidive-
rende bovenste luchtweginfecties heeft, rookt? Wat kun 
jij doen als een COPD-patiënt blijft roken?
Iemand aanspreken en vragen om te stoppen met roken, 
geeft een reactie. De roker moet uit zijn/haar ‘comfort 
zone’ stappen. Praat daarom eerst met je werkgever/huis-
arts over hoe jij dat kan doen. Wanneer geef je voorlich-
ting/advies en wanneer verwijs je naar de huisarts, al dan 
niet in relatie met klachten van de patiënt. Je hebt als 
doktersassistent een rol in het bespreekbaar maken van 
een verslaving om iemand op weg te helpen naar een 
gezonde leefstijl. l
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