
MINIGIDS

Stoppen met roken?
Mogelijk, op natuurlijke wijze 
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Stoppen met roken, het kan.
Stoppen met roken is een belangrijke persoonlijke beslissing en een niet 
geringe uitdaging om aan te gaan. Laat u daarom helpen bij het afkicken. Uit 
onderzoek is gebleken dat ontwenningsbehandelingen onder leiding van 
een gezondheidsdeskundige (arts, apotheker, tabacoloog e.d.) bijna 3 keer zo 
doeltreffend zijn als stoppen met roken zonder enige hulp. 97% van de rokers 
die alleen proberen te stoppen hervallen na minder dan een jaar.

Stoppen met roken is geen kleinigheid. Het betekent immers dat u een 
vastgeroeste dagelijkse gewoonte moet afleren, dat u uw gedrag moet 
veranderen. Zoiets kost tijd en gebeurt meestal in meerdere fasen. Om van uw 
tabaksverslaving af te komen, moet u echt gemotiveerd en goed voorbereid 
zijn. De kans op hervallen blijft echter bestaan. Maar dat hoeft geen ramp te 
zijn. De meeste rokers hebben meerdere pogingen nodig!

Stoppen met roken is de beste beslissing die u ooit hebt genomen. Het 
doel van deze gids is om rokers die beslissen om te stoppen te helpen door 
hen doeltreffende oplossingen aan te reiken om hun eigen persoonlijke 
ontwenningstraject uit te stippelen … en om de anderen ertoe aan te zetten 
het te proberen.

Over enkele weken zullen het gemis en de andere symptomen van ontwenning 
minder uitgesproken zijn, om vervolgens definitief te verdwijnen en plaats te 
maken voor een slechte herinnering aan uw vroegere leven als roker! 
Allemaal voor de hand liggende argumenten om u ervan te overtuigen zo vlug 
mogelijk uw allerlaatste sigaret te doven!

Edito
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tabak en ik

Eenmaal aangestoken wordt een sigaret een echt chemisch fabriekje. 
Tabaksrook bevat meer dan 4000 chemische stoffen, afkomstig uit de plant 
zelf, toegevoegd door de fabrikant of veroorzaakt door de verbranding. 
Stoffen die u vaak hoort vernoemen zijn nicotine en koolstofmonoxide.

Nicotine behoort tot de categorie van de « harddrugs ». Wanneer u aan uw  
sigaret trekt, bereikt nicotine in minder dan 7 seconden de hersenen, 
waarvan het de werking wijzigt. Het hecht zich aan de zogenaamde  
« nicotinereceptoren » in de hersenen. Daardoor komt er dopamine vrij dat 
verantwoordelijk is voor sensaties als ontspanning, genot e.d. Nicotine is 
verantwoordelijk voor tabaksverslaving, die verantwoordelijk is voor het 
hevige gevoel van gemis tijdens de ontwenningsperiode.

Een brandende sigaret produceert koolmonoxide (CO), een bijzonder giftig 
gas. CO zet zich vast op de rode bloedlichaampjes door de plaats van zuurstof 
in te nemen in het bloed, waardoor de organen (hersenen, hart enz.) minder 
goed van zuurstof worden voorzien.

Tot de giftige, irriterende en kankerverwekkende stoffen die sigarettenrook 
bevat, behoren ook teer, cadmium en ammoniak. Al die stoffen hebben een 
ding gemeen: ze schaden de gezondheid van al wie ze inademt.

Sigarettenrook,  
wat is dat eigenlijk?

NICOTINEBUTAAN

KOOLMONOXIDE 

AMMONIAK 

BENZEEN

WATERSTOFCYANIDE

VERF

ARSEEN
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de sigaret:  
een krachtig vernietigingswapen !  
Iedere sigaret die u rookt, brengt uw gezondheid in gevaar!
Tabaksgebruik is de voornaamste vermijdbare doodsoorzaak en de 
voornaamste oorzaak van vroegtijdig overlijden. De levensverwachting 
van een verstokte roker wordt met 10 jaar verkort. Erger nog, de helft 
van de mensen die roken op hun 20e en nooit stoppen, sterven aan een 
tabaksgerelateerde ziekte.

De risico’s van tabaksgerelateerde ziekten hangen van meerdere factoren 
af: de leeftijd waarop de eerste sigaret wordt gerookt, het totale aantal jaren 
dat men rookt, de dagelijks verbruikte hoeveelheid tabak, de manier van 
roken (diep inhaleren, aantal trekjes, sigaret in de mond houden, enz.), het 
tabakstype (additieven, teer- en nicotinegehalte), en persoonlijke genetische 
factoren.
Wat echter vaststaat is dat er geen maximumaantal sigaretten bestaat dat 
onschadelijk zou zijn.  Bij ieder trekje aan een sigaret komen duizenden 
chemische substanties in het bloed terecht.

Dat heeft nefaste gevolgen voor het hele lichaam en veroorzaakt tal van 
ziekten. 

• 85 % van de gevallen van COPD (chronische obstructieve longziekten) 
• 47 % van de overlijdens ten gevolge van cardiovasculaire aandoeningen 

(CVA, hartinfarct door hoge bloeddruk e.a.).
• 22 % van de longkankers
• 12 % van de andere kankers (slokdarm, mond, baarmoederhals, blaas, 

maag, pancreas e.a.)
• Andere gevolgen: bot  (o.a. vroegtijdige osteoporose), pancreas 

(rechtstreeks effect op diabetes), schildklier, seksualiteit 
(erectiestoornissen), immuniteit, vruchtbaarheid (vervroegde 
menopauze, verminderde vruchtbaarheid bij de vrouw, gebrekkige 
kwantiteit en kwaliteit van het sperma) e.d.

• Doffe huid, vermoeidheid, geïrriteerde ogen, gele tanden enz. 
• Chirurgische en postoperatieve complicaties

SCHILDKLIER 

CHRONISCHE  
OBSTRUCTIEVE LONGZIEKTEN 

BOT

CARDIOVASCULAIRE  
AANDOENINGEN 

LONGKANKERS

PANCREAS 

VRUCHTBAARHEID 

VERMOEIDHEID, 
 GEÏRRITEERDE OGEN 

Wist u dat ? 
Wie in zijn vroege adolescentie rookt zal waarschijnlijk verslaafd zijn als volwassene 
en zal bovendien vatbaarder zijn voor andere verslavingen (alcohol, cannabis e.a.).
Al die gevolgen kunnen zelfs door enkele sigaretten worden veroorzaakt!
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passief roken
Passief roken is het onvrijwillig inademen van tabaksrook door een 
persoon die zelf niet aan het roken is. Het volstaat zelfs om gewoon te 
ademen naast iemand die rookt om de duizenden chemische stoffen die 
de rook bevat binnen te krijgen.  

ER BESTAAN DRIE TYPES TABAKSROOK:
1. de rechtstreeks door de roker ingeademde rook.
2. de secundaire rook die vooraan uit de sigaret ontsnapt. 
3. de door de actieve roker uitgeblazen rook, die van ondergeschikt 

belang is.

De secundaire rook wordt rechtstreeks in verband gebracht met 
passief roken en is die nog giftiger dan de door de roker geïnhaleerde 
rook. De verklaring is simpel: wanneer de roker aan zijn sigaret trekt, is 
de temperatuur van het brandende uiteinde veel hoger (800°C) dan 
wanneer de sigaret autonoom brandt (500°C). De verbranding bij 500°C is 
onvolledig waardoor de rook heel wat meer giftige stoffen bevat.

De gevolgen van passief roken voor de gezondheid zijn dan ook reëel, 
zeker bij kinderen, die kwetsbaarder en gevoeliger zijn voor de giftige 
stoffen. Passief roken verhoogt het risico van astma en kno-aandoeningen 
bij kinderen en baby’s, en het risico van wiegendood.

De giftige stoffen dringen ook door de moederkoek en bereiken de foetus; 
dat wil zeggen dat een zwangere vrouw die rook inademt, zelfs ongewild, 
haar baby vergiftigt. Het verbod op roken in openbare plaatsen is dan 
ook volkomen gerechtvaardigd!

Meer weten 
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Staakt het vuren: alleen maar 
voordelen!
Het goede nieuws is dat uw gezondheid meteen begint te verbeteren zodra 
u stopt met roken!

Het algemene sterfterisico is na 25 jaar stoppen weer gelijk aan dat van 
personen die nooit hebben gerookt voor mannen en na 15-19 jaar voor 
vrouwen.

Hoeveel u ook rookt en hoelang u ook al rookt, het is nooit te laat om te 
stoppen, en de voordelen ervan doen zich heel vlug voelen.  

SPAAR GELD UIT. 
Een roker geeft gemiddeld zo’n € 2400 per jaar uit aan zijn/haar ongezonde 
gewoonte. Tel het maar even voor uzelf uit en stel u even voor wat u allemaal 
kunt doen met het uitgespaarde geld.

6,61€
/ dag

46,27€
/ week

204,93€
/ maand

2412,84€
/ jaar

20 24 48 72

De bloeddruk 
en de 

hartfrequentie 
worden weer 

normaal.
U beschermt 

uw omgeving, 
uw kinderen, 
uw gezin, uw 

vrienden.  

Het risico op 
een hartinfarct 

neemt al af.
De longen 

beginnen het 
slijm en de 

rookresten te 
elimineren.

De smaak en de 
reukzin worden 
weer scherper.

Het lichaam bevat 
geen nicotine 

meer.

Ademen wordt 
gemakkelijker.
De bronchiën 

beginnen te 
ontspannen 

en u voelt zich 
energieker.

2- 3 
week

1-9 
maanden

1-2 
jaren

U hoest minder en raakt 
minder vlug vermoeid. 

U ademt vrijer. U kan 
gemakkelijker wandelen.

U raakt minder vlug 
buiten adem.

Het risico van een 
hartinfarct is al driemaal 

kleiner.

min. Uur Uur Uur

Het risico op bepaalde kankers (mond, keel, enz.) is nog slechts half 
zo groot. Het risico op longkanker neemt af naarmate u vroeger stopt, 
maar wordt nooit meer zo klein als bij personen die nooit hebben 
gerookt. Het risico op coronaire aandoeningen wordt even klein als 
bij personen die nooit hebben gerookt.

5 
jaar
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Wat is verslaving?
Verslaving is de psychopathologisch gedrag dat wordt gekenmerkt door 
een constant en niet te onderdrukken verlangen naar iets, bijvoorbeeld een 
bepaalde stof, ondanks de motivatie en inspanningen om er vanaf te komen. 
Tabak is bijzonder verslavend, nog meer dan alcohol, cannabis of cocaïne. 

Het is de nicotine die verantwoordelijk is voor tabaksverslaving.
 
ER BESTAAN DRIE TYPES VAN TABAKSVERSLAVING: 

FYSIEKE AFHANKELIJKHEID 
De « behoeftesigaret »

De fysieke afhankelijkheid wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van 
nicotine in tabak. De hersenen raken gewend aan het ontvangen van de stof 
en vragen erom wanneer ze deze niet krijgen. Het fysieke gemis uit zich in: 

• een onweerstaanbare zin om te roken
• prikkelbaarheid, nervositeit, gejaagdheid 
• angst, depressieve gevoelens
• slaapstoornissen
• concentratieproblemen
• verhoogde eetlust
• spijsverteringsproblemen en constipatie

Al die stoornissen zijn de voornaamste oorzaken van het feit dat men moeilijk 
kan stoppen met roken op korte termijn. Ze doen zich immers voor vanaf de 
eerste dag van het stoppen, met een intensiteit die verschilt van persoon tot 
persoon en die tussen 4 en 8 weken kan duren. Men heeft het in dat verband 
over « ontwenningsverschijnselen » of « onthoudingsverschijnselen ».

PSYCHOLOGISCHE AFHANKELIJKHEID
De « genotsigaret »
Voor rokers is de sigaret een manier om zichzelf te belonen, om zich op te 
peppen of zich te concentreren, en zelfs een middel om stress te verminderen, 
om emoties aan te kunnen of eenzaamheid te overwinnen. De psychologische 
afhankelijkheid hangt dus samen met de psychoactieve effecten van 
nicotine dat genot, ontspanning en geestelijke stimulatie verschaft en als 
eetlustremmer fungeert.  

GEDRAGSMATIGE AFHANKELIJKHEID
De « reflexsigaret »
Roken hangt samen met omgevingen, personen, situaties, plaatsen, enz. 
die de zin in een sigaret opwekken. Het gaat om echte automatismen die 
zich installeren en in bepaalde contexten de zin om te roken genereren. De 
gedragsmatige afhankelijkheid hangt ook samen met het geheel van gebaren 
die bij het roken horen. 

Psychologische en gedragsmatige afhankelijkheden treffen wij aan bij 80% 
van alle rokers. Ze maken het stoppen met roken bijzonder moeilijk voor 
bepaalde personen en houden na het stoppen langer aan (6 tot 12 maanden) 
dan fysieke afhankelijkheid.   De ex-roker moet nieuwe gedragingen aanleren 
en zich nieuwe rituelen eigen maken om dergelijke situaties aan te kunnen 
en om zonder tabak te leven. Aarzel niet uw eventuele moeilijkheden te 
bespreken met familie, vrienden of uw arts.
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Meet uw verslaving      
DOE DE TEST:
De Fagerström-test is een betrouwbare manier om uw rookverslaving te 
beoordelen.  

1.  Hoelang na het ontwaken rookt u uw eerste sigaret?
 tijdens de eerste 5 minuten  (3 punten) 
 tussen 6 en 30 minuten  (2 punten) 
 tussen 31 en 60 minuten  (1 punt) 
 langer dan 60 minuten  (0 punt)

2.   Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar het verboden is?
 ja (1 punt)
 nee (0 punt)

3.   Welk sigaret ervaart u als de meest onmisbare?
 de eerste (1 punt)
 een andere (0 punt)

4.  Hoeveel sigaretten rookt u per dag?
 10 of minder  (0 punt)
 11 tot 20 (1 punt)
 21 tot 30  (2 punten)
 31 of meer  (3 punten)

5.  Rookt u uw sigaretten sneller na elkaar tijdens het eerste uur 
na het ontwaken dan tijdens de rest van de dag?

 ja (1 punt)
 nee (0 punt)

6.  Rookt u ook wanneer u lijdt aan een ziekte die u verplicht het bed 
te houden?

 ja (1 punt) 
 nee (0 punt)

Score van 0 tot 2: niet verslaafde roker, 
Score van 3 tot 4: lichtjes verslaafde roker; 
Score van 5 tot 6: gemiddeld verslaafde roker; 
Score van 7 tot 10: sterk of zeer sterk verslaafde roker.

Hoe wordt u een ex-roker ?
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Motivatie !  
Uw gezondheid verbeteren, uw verslaving afwerpen, uw smaak hervinden, u 
bevrijden van sociale, professionele en familiale druk, u niet langer uitgesloten 
voelen in een groep … iedereen heeft zo zijn redenen om te willen stoppen 
met roken, maar dat verlangen gaat vaak gepaard met het gevoel er nooit in 
te zullen slagen.
Het kiezen van het juiste moment en het analyseren en versterken van 
uw motivatie is de eerste stap om na te gaan of u werkelijk bereid bent om 
deze periode zo sereen mogelijk aan te vatten. 
De kans op welslagen is groter wanneer de beslissing door de roker zelf wordt 
genomen op basis van persoonlijke overwegingen en analyses, dan wanneer 
anderen het voor hem beslissen.

Daarna wordt het tijd voor actie! Gemakkelijk zal het echter niet zijn, dus alle 
hulp is welkom! Bereid u goed voor, reorganiseer uw leven. Houd rekening 
met momenten van ontmoediging en met motivatiedips. Vertrouw op uw 
vermogen om te veranderen!

Een consultatie bij een tabacoloog kan een belangrijke stap zijn voor 
een toekomstige ex-roker. Zo kan hij zijn motivatie laten testen, zijn 
rokersprofiel en graad van verslaving laten bepalen, en de meest aangewezen 
ontwenningsmethode laten uitwerken. 
 

OP DE EERSTE PLAATS!
• Laat uw familieleden, vrienden en collega’s weten dat u van plan bent 

te stoppen met roken, en vraag hen u te helpen. 
• Verwijder alle sigarettenpakjes, aanstekers en asbakken uit uw 

omgeving.

Oplossingen om het roken een HALT 
toe te roepen  
Beslissen om te stoppen met roken is een kwestie van willen, maar 
het is ook belangrijk de juiste methode te vinden. Er zullen mensen zijn 
die u vertellen dat ze van de ene dag op de andere zijn gestopt en dat het 
allemaal « tussen de oren zit ». Weet echter dat deze gevallen zeldzaam zijn, en 
misschien hebben ze u er niet bij verteld hoeveel pogingen ze nodig hadden 
om definitief te stoppen.

Wanneer u een ontwenningspoging wilt ondernemen, is het belangrijk uzelf 
goed te kennen om de meest geschikte oplossingen te vinden. Er kunnen tal 
van ontwenningsopties worden voorgesteld, met medicatie of met natuurlijke 
middelen, en in het algemeen vullen ze elkaar aan. Het is belangrijk een of 
meer oplossingen te kiezen die bij u en uw levensstijl passen om uw eigen 
ontwenningsparcours uit te tekenen. Denk eraan dat begeleid stoppen met 
roken uw slaagkansen vergroot met een jaar. 

Om uw kansen te maximaliseren en blijvend succes te boeken, moet u een 
actieplan uitwerken rond:

• het veranderen van uw gewoonten
• het instellen van nieuwe dagelijkse rituelen
• ontwenningshulpmiddelen: geneesmiddelen of natuurlijke middelen

ONMIDDELLIJK STOPPEN OF GELEIDELIJK MINDEREN?  
Het is niet altijd gemakkelijk te bepalen hoe u moet stoppen met roken. 
Als u zich psychisch sterk voelt of als uw nicotineverslaving niet te hevig 
is, is onmiddellijk stoppen de beste manier. Als u iets wilt doen aan uw 
tabaksverslaving maar u voelt zich niet in staat om van de ene dag op 
de andere te stoppen, kunt u geleidelijk stoppen overwegen, hoewel 
onmiddellijk stoppen altijd de aanbevolen methode blijft.  
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 De bestaande geneesmiddelen  
NICOTINEVERVANGERS
Ze dienen u de vereiste dosis nicotine traag en regelmatig toe (en niet ineens 
zoals tabak), zonder dat u daarbij de giftige, irriterende en kankerverwekkende 
stoffen van sigaretten hoeft in te ademen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende 
vormen (o.a. pleisters, kauwgom en spray) en verzachten de symptomen van 
fysieke afhankelijkheid, maar ze hebben geen invloed op het psychologische 
aspect dat verband houdt met het gevoel van ontspanning of gezelligheid 
dat gepaard gaat met roken, noch op de gedragsmatige afhankelijkheid.

Of een ontwenning op basis van nicotine slaagt, hangt af van de aangepastheid 
van de nicotinedosering en de duur en geleidelijkheid van de behandeling.  
Een behandeling duurt bij voorkeur 8 tot 12 weken. Die tijd kan afhankelijk 
van de specifieke behoeften van de betrokkene echter worden verlengd tot 
enkele maanden, maar toch ook weer niet te lang.

Het gebruik van nicotinevervangers mag niet worden geïmproviseerd. 
Raadpleeg een arts of apotheker voor de juiste dosering. Zij kunnen bepalen 
welke aanvangsdosis u nodig hebt en met welk ritme deze vervolgens moet 
worden verminderd.

GENEESMIDDELEN, OP DOKTERSVOORSCHRIFT
Andere geneesmiddelen, zoals varenicline (Champix® e.a.) en bupropion 
(o.a. Zyban®), werken op de effecten van het gebrek aan nicotine, en 
helpen de roker te stoppen met roken. Bupropion vermenigvuldigt het 
onthoudingspercentage op 6 maanden met twee in vergelijking met 
personen die niks nemen, en varenicline met drie. Deze geneesmiddelen zijn 
slechts verkrijgbaar op doktersvoorschrift, wegens hun gebruiksvoorzorgen 
en de medische follow-up die ze vereisen.

 De bestaande natuurlijke middelen

Aanvullende behandelingen en geneeswijzen kunnen bijzonder nuttig zijn om 
een ontwenningsperiode te doorstaan of wanneer u heeft besloten geleidelijk 
te stoppen met roken. Het is belangrijk dat u zich op dat vlak laat adviseren 
door competente therapeuten, apothekers of gezondheidsdeskundigen.  

PHYTOTHERAPIE 
PHYTOTHERAPIE EN DE VERSCHILLENDE DOMEINEN kunnen een 
waardevolle en doeltreffende hulp zijn bij het stoppen met roken. Oplossingen 
op basis van planten werken op de verschillende ontwenningsverschijnselen 
en helpen u de verslaving te bestrijden.

AROMATHERAPIE  
Aromatherapie is het gebruik voor therapeutische doeleinden van essentiële 
oliën, vluchtige essence geëxtraheerd uit aromatische planten door 
middel van stoomdistillatie onder lage druk. Essentiële oliën worden reeds 
duizenden jaren gebruikt, maar worden de laatste jaren herontdekt door het 
grote publiek en de wetenschap, die hun eigenschappen en werkingprincipes 
van zeer nabij bestudeert. 
In het dagelijks leven zijn essentiële oliën bijzonder nuttig voor het snel 
en doeltreffend behandelen van tal van ziekten en om het evenwicht van 
een organisme in zijn geheel te herstellen. Als concentraat van de actieve 
moleculen van de betreffende plant zijn ze uiterst doeltreffend. Daarom is het 
zeer belangrijk de gebruiksaanwijzing strikt na te leven.
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Aangezien hun werking is bewezen, maken essentiële oliën voortaan 
deel uit van het arsenaal aan oplossingen om het stoppen met roken te 
ondersteunen. 
Daarnaast zijn ze ook doeltreffend voor het bestrijden van de 
ontwenningsverschijnselen en om het evenwicht van het organisme op 
verschillende niveaus te herstellen:

• verminderen van nervositeit en stabiliseren van het humeur
• bevorderen van de concentratie
• bestrijden van geestelijke vermoeidheid en depressiviteit
• verbeteren van de spijsvertering en de darmtransit
• vrijmaken van de luchtwegen 
• beperken van de eetlust en de gewichtstoename

De onmiddellijke werking van essentiële oliën is niet alleen bijzonder nuttig 
tijdens de moeilijke beginfase van een ontwenning maar helpt ook bij het 
bestrijden van de onweerstaanbare drang om te roken, die regelmatig 
opkomt in de loop van de dag. Wat heeft immers een snellere werking dan  
essentiële oliën?

Er bestaan momenteel gebruiksklare oplossingen op basis van 
essentiële oliën om u te helpen op natuurlijke wijze te stoppen met 
roken. Ze worden verkocht in de vorm van capsules, spray of kauwgom, 
voor een maximaal gebruiksgemak.

GEMMOTHERAPIE
Gemmotherapie is een andere variant van de fytotherapie, die bestaat in 
het gebruik van de eigenschappen van eigenschappen van plantaardige 
embrionale weefsels in groei: de knoppen en de jonge scheuten van bomen 
en struiken. De in de lente geoogste knoppen laat men een paar weken lang 
weken, om het extract te verkrijgen dat geconcentreerd maceraat wordt 
genoemd. Gezondheidsdeskundigen kunnen u zeggen welke knoppen 
u moet gebruiken om het evenwicht van het organisme te herstellen, om 
fysieke en psychische ontwenningsverschijnselen te bestrijden, maar ook om 
te profiteren van de zuiverende en ontgiftende werking van de knoppen.

HOMEOPATHIE EN FYTOTHERAPIE
Met bepaalde homeopathische geneesmiddelen kunnen de 
ontwenningsverschijnselen worden verzacht. De referentiebehandeling 
is Argentum Nitricum 15 CH gecombineerd met Gelsemium 15 CH en Nux 
Vomica 5CH. Het voordeel van deze methode is dat ze geen ongewenste 
neveneffecten heeft, maar men raadt desondanks aan ze als aanvulling bij 
een andere behandeling te gebruiken. 
Ook in de fytotherapie wordt gebruikgemaakt van plantenextracten, zoals 
valeriaan, voor het bestrijden van slaapstoornissen of nervositeit, en ginseng, 
een adaptogene plant die wordt gebruikt om depressie te bestrijden en het 
evenwicht van het metabolisme te herstellen.

NATUURLIJKE DISCIPLINES EN THERAPIEËN 
Zonder u vast te houden aan bepaalde gangbare opvattingen en meestal als 
aanvulling bij een zogenaamde « klassieke » therapie, kunt u ook een beroep 
doen op andere NATUURLIJKE DISCIPLINES EN THERAPIEËN om te stoppen 
met roken, zoals hypnose of acupunctuur.

HYPNOSE
Hypnose is een middel om te communiceren met het onderbewustzijn. 
Deze geneeswijze verleent toegang tot belangrijke geestelijke hulpbronnen 
die kunnen helpen bij het stoppen met roken. Hoewel deze methode niet 
wetenschappelijk bewezen is, nemen steeds meer rokers die willen stoppen 
er hun toevlucht toe. Het doel van de methode bestaat erin de perceptie die 
de roker van sigaretten heeft te veranderen, zodat hij er zich zowel fysiek als 
mentaal van kan losmaken. 

ACUPUNCTUUR
Acupunctuur is een Chinese geneeswijze die gebruikmaakt van zeer 
dunne naalden die op bepaalde punten in het lichaam worden gestoken, 
om de energieën weer in evenwicht te brengen.  Deze methode zou de 
ontwenningsverschijnselen verzachten en de zin om te roken doen afnemen.
Een variant daarop is de ooracupunctuur, waarbij een naald in een welbepaald 
punt van de oorschelp wordt gestoken. Die naald laat men dan enkele weken 
lang zitten. Hoewel niet wetenschappelijk bewezen, kan deze behandeling 
helpen bij het stoppen met roken.
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 Psychologische begeleiding  
Psychologische begeleiding bij het stoppen met roken is belangrijk 
tijdens de volledige ontwenningsperiode!  Doe een beroep op een 
gezondheidsdeskundige die een opleiding heeft gevolgd in tabaksverslaving. 
Dat kan een arts zijn maar ook een apotheker, een psycholoog, een 
verpleegkundige, enz. Ze kunnen u nuttige informatie en persoonlijk advies 
op maat verstrekken. 

Deze gezondheidsdeskundigen maken gebruik van zogenaamde cognitieve 
gedragstherapieën (CGT), waarvan de doeltreffendheid werd aangetoond. 
Gebaseerd op de analyse, de evaluatie en de verandering van individuele 
en omgevingsfactoren die uw gedrag beïnvloeden, stelt deze aanpak u in 
staat uw houding ten aanzien van tabak te veranderen. Deze therapeutische 
methoden bestaan uit meerdere fasen: evaluatie van de rookgewoonte, 
de motivatie en de verwachte voordelen, zelfontdekking en -evaluatie, 
identificatie van de risicosituaties, voorbereiding, actie en hervalpreventie, 
enz. 

CGT helpen de patiënt zich te bevrijden van geconditioneerde reflexen en 
automatismen die zijn ontstaan tijdens de jaren waarin hij of zij heeft gerookt.

Wist u dat? 
Individuele CGT-sessies verhogen de slaagkansen bij het stoppen met roken met 
50%. 

De e-sigaret, een mogelijke oplossing?
De elektronische sigaret heeft zich de laatste jaren opgeworpen als een 
alternatief voor de gewone sigaret. Toch lopen de meningen over het 
gebruik ervan uiteen. Volgens bepaalde gezondheidsorganisaties kan 
de e-sigaret een belangrijke rol spelen in de strijd tegen roken, terwijl de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WGO) onlangs heeft verklaard dat de 
elektronische sigaret « ontegenzeglijk schadelijk » is en « niet zou mogen 
worden gepromoot als hulpmiddel om te stoppen met roken ». Het staat 
vast dat de wetgeving geleidelijk wordt verstrengd en dat bepaalde 
landen of steden niet aarzelen het gebruik ervan te verbieden (Thailand 
en de stad San Francisco in de Verenigde Staten).
De kwaliteit van de producten is immers zeer uiteenlopend en de 
veiligheidsvoorschriften worden soms met de voeten getreden. Er bestaan 
momenteel weinig gegevens over de werkelijke gezondheidseffecten 
van de bestanddelen of aroma’s in e-vloeistoffen, die irriterend kunnen 
zijn voor de luchtwegen.
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ik houd vol
U BENT GESTOPT MET ROKEN. BRAVO! Dat is sowieso een eerste 
overwinning voor uzelf, uw gezondheid en uw omgeving. Op koers 
blijven zal niet zonder slag of stoot gaan, de zee zal soms woelig zijn en u 
zult waarschijnlijk een paar stormen moeten trotseren. Er bestaan echter 
eenvoudige oplossingen om u door moeilijke situaties heen te helpen en te 
vermijden dat u hervalt. Voor elk probleem is een oplossing!

Zelfs wanneer u goed omringd wordt en een behandeling ondergaat, 
kunnen de eerste weken van de ontwenning bijzonder zwaar zijn. De 
ontwenningsverschijnselen manifesteren zich in meerdere of mindere mate: 
zin om te roken, nervositeit, vermoeidheid, constipatie, en soms een toename 
van de eetlust en daardoor van het lichaamsgewicht. 

Maak u geen zorgen! Deze tijdelijke ongemakken zijn normaal en zijn zelfs een 
positief teken. Ze betekenen dat uw lichaam zich aanpast aan de terugkeer 
naar de « natuurlijke toestand ». De symptomen en hun intensiteit variëren 
afhankelijk van hoelang en hoeveel u heeft gerookt, hoe verslaafd u bent en in 
welke mate uw lichaam in staat is zich te herstellen. Ze verdwijnen gewoonlijk 
na 4 tot 8 weken. 

In deze rubriek vindt u een actieplan om bepaalde moeilijkheden te boven 
te komen, en praktische tips over het gebruik van essentiële oliën als ideale 
natuurlijke bondgenoten in de strijd tegen tabaksverslaving.

Leer ze gebruiken afhankelijk van uw behoeften en voorkeuren: orale inname, 
verstuiving of toepassing via de huid.

dankzij de essentiële oliën!

Mini-Guide-NL-ArrêterDeFumer.indd   25 14/11/19   10:20



EEN ONWEERSTAANBARE DRANG OM TE ROKEN, 
WAT DOE IK DAARTEGEN?
Tijdens de eerste weken na het stoppen met roken kan de zin om te roken 
vaak bijzonder hevig en intens opkomen. Die allesoverheersende drang om 
een sigaret op te steken duurt gewoonlijk slechts 3 tot 4 minuten. Zorg 
ervoor dat u snel reageert!
De zin om te roken komt echter nooit toevallig op. Het wordt veroorzaakt 
door de omstandigheden waarin u de gewoonte had om te roken. Het gaat 
om geconditioneerde reflexen. Vertrouw erop dat die drang niet blijft duren, 
geleidelijk minder frequent en minder hevig zal worden en uiteindelijk 
helemaal weg zal blijven.

OPLOSSING OM NIET DOOR DE KNIEËN TE GAAN:
• Moedig uzelf aan om niet op te geven: iedere dag die voorbijgaat wordt 

het risico dat u opnieuw begint kleiner!  
• Vermijd risicosituaties (vooral de eerste dagen): stress, verveling, 

eenzaamheid, sociale druk, rokerige plaatsen, plaatsen waar veel rokers 
komen, een te lage dosering van uw ontwenningsbehandeling enz.

• Vul de leemten die ontstaan door de afwezigheid van sigaretten op met 
andere bezigheden: bel bijvoorbeeld een vriend op, poets uw tanden, 
drink een glas water. 

• Beweeg en ga indien mogelijk een luchtje scheppen
• Ontspan en adem diep in en uit.

ONZE AROMATIP :
PEPERMUNT

Essentiële olie van pepermunt (mentha  x piperita) helpt u de drang om 
te roken te onderdrukken dankzij de stimulerende eigenschappen en de 
olfactorische kracht. Als uw organisme eerder kalmte en rust nodig heeft, kies 
dan voor een meer kalmerende essentiële olie zoals die van echte lavendel 
(Lavandula angustifolia) of pomerans (citrus aurantium ssp aurantium (blad)). 

IN DE PRAKTIJK:

Breng 1 druppel essentiële olie aan op de binnenkant van elke 
pols en wrijf uw polsen kort tegen elkaar.

Inademen uit het flesje: houd het flesje essentiële olie vlak 
onder de neus en adem afwisselend in via het linker en het 
rechter neusgat.

TIP: 
Er bestaan tegenwoordig oplossingen op basis van essentiële oliën in de 
vorm van sprays of kauwgom. Ze werden specifiek samengesteld om de zin in 
sigaretten tegen te gaan, zijn gemakkelijk te gebruiken en stellen u in staat om 
vlot door de moeilijke momenten heen te raken.

Mini-Guide-NL-ArrêterDeFumer.indd   26-27 14/11/19   10:20



IK BEN PRIKKELBAAR 
De helft van alle ex-rokers is prikkelbaar tijdens de eerste week na hun laatste 
sigaret. Omdat het lichaam het zonder zijn drug moet stellen, reageert het 
met een stress die woede opwekt ten aanzien van zichzelf en de anderen.
Net als angst en nervositeit, is ook dit symptoom, dat vaak wordt gevreesd 
door rokers (maar ook door hun omgeving!), volkomen normaal en verbonden 
aan het gebrek aan nicotine. Gelukkig verdwijnen al deze verschijnselen 
geleidelijk. Ook voor het beperken van deze stemmingswisselingen bestaan 
er middelen: 

ONZE TIPS:  
• Beoefen ontspannende lichamelijke activiteiten of waarmee u zich juist 

kunt afreageren
• Drink minder cafeïnehoudende en andere opwekkende dranken (koffie 

maar ook thee en frisdranken)
• Voer bepaalde rituelen in die rust bevorderen en probeer 

relaxatietechnieken, yoga, massage, meditatie, wandelen e.d. 

ONZE AROMATIP :
ECHTE LAVENDEL, POMERANS OF MANDARIJN

Aromatherapie is een doeltreffend middel tegen zenuwstoornissen. 

Als er één aromatische plant is die al eeuwenlang bekendstaat om haar kalmerende 
en rustgevende werking, is het wel de echte lavendel (Lavandula angustifolia).

De essences van de schil van citrusvruchten blijven ook een vaste waarde om de 
emoties weer in harmonie te brengen en het centrale zenuwstelsel te regelen: 
pomerans (citrus aurantium ssp aurantium blad), mandarijn (Citrus reticulata) of 
yuzu (citrus junos).

De lijst van essentiële oliën die invloed hebben op het zenuwstelsel is lang: 
rozenhout, groene munt, roomse kamille, salvia lavandulifolia, ravintsara… 
Het belangrijkste is dat u een olie kiest die het meest aangewezen is voor één 
enkel doel: ontspanning. 

IN DE PRAKTIJK: 

Inmasseren: doe 1 tot 2 druppels essentiële olie op de zonnevlecht 
(de zone van de buik net onder de ribben), 3x/dag.

Inademen uit het flesje: houd het flesje essentiële olie vlak onder 
de neus en adem afwisselend in via het linker en het rechter 
neusgat. Herhaal het gebruik naar behoefte tijdens de dag.

Om te verstuiven: giet 10 druppels van zoete sinaasappel, 
mandarijn of echte lavandel in uw ultrasoonverstuiver en verstuif 
gedurende 30 minuten. Naargelang van de behoefte herhalen 
tijdens de dag.

Orale inname: doe 1 druppel essentiële olie van echte lavendel in 
wat honing, olijfolie of een neutrale drager, 1 tot 2 keer per dag. 
Voor wie de smaak te uitgesproken vindt, zijn er nu ook gemakkelijk 
in te slikken parels van essentiële oliën met een neutrale smaak  
(1 parel = 1 druppel).
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Salvia lavandulifolia
De laatste jaren hebben tal van wetenschappelijke publicaties een 
essentiële olie onder de aandacht gebracht die niet erg bekend is bij 
het grote publiek: groot blad salie (salvia lavandulifolia). Onderzoek 
heeft uitgewezen dat deze olie een rechtstreeks effect heeft op de 
prestaties van onze hersenen en op ons humeur. Deze essentiële 
olie werkt meer in het bijzonder als een cognitief pepmiddel 
om geestelijke vermoeidheid tegen te gaan en het humeur in 
evenwicht te brengen.
Die bevindingen maken hem tot een essentiële olie die speciaal is 
aangewezen voor mensen met Alzheimer, maar ook voor anderen! 
Het is ook geschikt voor personen die gestopt zijn met roken omdat 
het de gevolgen van het gebrek aan nicotine in de hersenen 
vermindert en de emotionele toestand van de betrokkene tijdens 
de ontwenningsperiode verbetert.

FOCUS

IK KAN MIJ MOEILIJK CONCENTREREN 
Concentratiestoornissen kunnen bijzonder nadelig zijn, en leiden soms tot 
de totale onmogelijkheid om te denken, tot een gevoel van leegte en het 
onvermogen om een bepaalde taak te verrichten. Dergelijke stoornissen zijn 
van voorbijgaande aard en houden slechts enkele dagen aan, of ten hoogste 
enkele weken.

ONZE TIPS:
• Neem regelmatig een pauze om druk af te laten en efficiënter te kunnen 

werken.
• Doe een relaxatie- of yogaoefening alvorens aan het werk te gaan.
• Plan kortere werkperioden

ONZE AROMATIP:  
PEPERMUNT

De essentiële olie van pepermunt (Mentha x piperita) geeft u een boost en 
stelt u weer in staat om helder te denken. Deze tonische en opwekkende 
essentiële olie vermindert geestelijke vermoeidheid en bevordert de 
concentratie. 

IN DE PRAKTIJK: 

1 druppel op de slapen, ervoor zorgend dat de olie niet te dicht 
bij de ogen komt, of 1 druppel rechtstreeks op de tong.
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IK HOEST 
Sinds u gestopt bent met roken, blijven hoesten en keelpijn aanslepen, u voelt 
u niet zo goed! 
Uw ademhalingssysteem keert terug naar de normale werking en voert 
overtollige secreties af met behulp van de trilhaartjes, die verlamd waren door 
de sigarettenrook.
Maak je geen zorgen, het is goed nieuws! Hoesten toont aan dat uw lichaam 
positief reageert en geleidelijk aan giftige rookgerelateerde producten 
wegwerkt.

ONZE TIPS:
• Vermijd omgevingen met luchtverontreiniging
• Drink veel water om de drainage van het organisme te bevorderen
• Verlucht uw woning en maak eventueel gebruik van luchtreinigende 

sprays

ONZE AROMATIP:  
EUCALYPTUS RADIATA, ROZEMARIJN CT CINEOL, RAVINTSARA

Tal van essentiële oliën zijn weldadig voor de luchtwegen.
Essentiële olie van eucalyptus radiata (Eucalyptus radiata ssp radiata) is een 
van de meest bekende. Het werkt ontsmettend, maakt de luchtwegen vrij en 
verhoogt het comfort in neus, keel en oren. Verwant aan eucalyptus radiata 
helpt de essentiële olie van rozemarijn ct cineol (Rosmarinus officinalis ct 
cineol) om gemakkelijker te ademen dankzij de anticatarrale eigenschappen.

Denk ook aan essentiële olie van ravintsara (Cinnamomum camphora ct 
cineol). Deze essentiële olie versterkt de weerstand en is een krak in de 
preventie van infectierisico.

Gewapend met essentiële oliën tegen infecties, slijmvliesontstekingen en 
krampen biedt u deze kwaaltjes moedig het hoofd! En ze behandelen de 
ziekten niet alleen, maar kunnen ze ook doeltreffend voorkomen.

IN DE PRAKTIJK:

Meng 3 tot 4 druppels essentiële olie en 3 druppels plantaardige 
olie naar keuze en masseer het mengsel op de borststreek 3 tot 
4x/dag.

Denk ook aan het verstuiven van essentiële oliën! 10 druppels  
essentiële olie van eucalyptus radiata of van uw favoriete 
zuiverende synergie in de ultrasoonverstuiver.
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IK SLAAP NIET GOED  
Stoppen met roken kan de slaap verstoren: moeilijk inslapen, te vroeg wakker, 
ongelooflijke, erotische, gewelddadige of hyperrealistische dromen. Het 
organisme is uit balans; zijn dagelijkse ritme is verstoord, ook ’s nachts. Maak u 
geen zorgen! Slaapstoornissen behoren tot de ontwenningsverschijnselen en 
zijn meestal van voorbijgaande aard.

OM ZE TE VERMIJDEN, DE VOLGENDE TIPS:
• Verminder uw activiteit minstens een uur voor het slapengaan.
• Ontspan u.
• Verlaag de temperatuur in de slaapkamer.
• Eet licht ’s avonds en vermijd alcohol en vette maaltijden. Vermijd 

opwekkende dranken (koffie, thee e.d.).
• Als u nicotinevervangers gebruikt, vraag dan aan een 

gezondheidsdeskundige of de dosis overeenstemt met uw behoeften. 
Slaapstoornissen kunnen immers worden veroorzaakt door ’s nachts 
een nicotinepleister te dragen.

ONZE AROMATIP:
ROOMSE KAMILLE
De essentiële olie van roomse kamille (chamaemelum nobile) heeft 
kalmerende, rustgevende, ontspannende, verdovende en zelfs 
antidepressieve eigenschappen. 

IN DE PRAKTIJK: 
Doe 2 druppels essentiële olie van roomse kamille op de 
kraag van uw pyjama of masseer ze in de zonnevlecht voor het 
slapengaan. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u ook echte 
lavendel of mandarijn gebruiken.

Om te verstuiven: giet 2 druppels essentiële olie van roomse 
kamille, 3 druppels echte lavendel en 5 druppels ravintsara in uw 
ultrasoonverstuiver en verstuif 30 minuten voor het slapengaan.

IK BEN GECONSTIPEERD 
Hoewel het vaak niet wordt herkend, behoort ook constipatie tot de 
ontwenningsverschijnselen na het stoppen met roken. Aangezien nicotine de 
darmtransit eerder bevordert, moet het lichaam even wennen aan het gebrek 
eraan alvorens het zijn normale, natuurlijke werking kan hervatten. 
Net als alle ontwenningsverschijnselen na het stoppen met roken is ook dit 
symptoom van voorbijgaande aard. 
 
OM HET TE VERHELPEN IS HET VAAK GENOEG OM ENKELE 
HYGIËNE- EN VOEDINGSREGELS NA TE LEVEN:  

• Drink water dat rijk is aan magnesium
• Eet veel groenten, fruit en vezelrijk voedsel 
• Beweeg! Regelmatige lichaamsbeweging is heilzaam voor alles, dus ook 

voor de spijsvertering.

ONZE AROMATIP: 
MANDARIJN

behalve kalmerend en ontspannend is essentiële olie van mandarijn (Citrus 
reticulata) ook een zacht digestief en laxerend tonicum. Profiteer van de 
heilzame effecten en de subtiele geur. 

IN DE PRAKTIJK: 

Meng 3 tot 4 druppels met 3 tot 4 druppels plantaardige olie 
naar keuze en masseer dat 3 tot 4x/dag in de onderbuik, met de 
wijzers van de klok mee.
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IK BEN AANGEKOMEN!
Als er één ontwenningsverschijnsel is dat rokers vrezen, dan is het de 
gewichtstoename na het stoppen met roken! Stoppen met roken hangt 
rechtstreeks samen met een waarschijnlijke gewichtstoename omdat nicotine 
de eetlust vermindert door het metabolisme te versnellen en bij uitbreiding 
door het energieverbruik te verhogen. Het verschil tussen een roker en een 
niet-roker is echter gering: 20 sigaretten per dag roken is goed voor een extra 
verbruik van 200 kcal per dag. 

Tijdens de weken na het stoppen zal het verzadigingsgevoel afnemen omdat 
er geen nicotine meer is om de eetlust af te remmen. Bovendien zullen smaak 
en reukzin weer snel beter worden, waardoor eten opnieuw aangenamer 
wordt.

In tegenstelling tot wat u misschien denkt, blijft die gewichtstoename eerder 
beperkt; ze wordt geschat op 2,8 kg voor vrouwen en 3,8 kg voor mannen.  
Het is dan ook geen ramp, en kan gemakkelijk worden gecompenseerd door 
een minder calorierijke voeding en meer lichaamsbeweging. 
 

ONZE TIPS:  
• Pas uw voeding aan door meer fruit en groente te eten en minder vette 

en zoete producten
• Drink voldoende water, thee of kruidenthee
• Probeer het gemis van het roken niet te compenseren door te snoepen 
• Beweeg meer, ga wandelen of fietsen

TRAP NIET IN DE SUIKERVAL!
De smaak van suiker veroorzaakt een gevoel van genot in de hersenen 
en kan worden gebruikt als beloning, ter vervanging van de sigaret.

ONZE AROMATIP:
POMPELMOES

Dankzij de zoete olfactorische toetsen heeft de essentiële olie van 
pompelmoes (Citrus paradisi) een hongerstillend effect. Dit kan nuttig zijn 
voor het onderdrukken van de drang naar een tussendoortje bij iedere 
opstoot van stress of frustratie. Een noodzakelijke voorwaarde om het te 
proberen is natuurlijk dat u het echt wilt! 

IN DE PRAKTIJK:

Inademen uit het flesje: houd het flesje vlak onder uw neus en 
adem rustig in. 
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IK HEB OPNIEUW EEN PAAR SIGARETTEN GEROOKT  
Het kan gebeuren dat u in de periode vlak na het stoppen eventjes de controle 
verliest en toch weer enkele sigaretten rookt, hoe sterk uw motivatie ook is. De 
conclusie die velen daar meteen uit trekken is: « ik heb opnieuw gerookt, het 
is om zeep! »,  waarbij het zelfvertrouwen als sneeuw voor de zon wegsmelt.
Een keer zondigen betekent echter niet meteen dat u bent hervallen. Het 
komt er gewoon op aan de misstap op de juiste manier aan te pakken.

• Stop zo vlug mogelijk opnieuw met roken.
• Als u een nicotinevervanger of geneesmiddel gebruikt, stop daar dan 

zeker niet mee.
• Laat u vooral niet ontmoedigen! Spreek uzelf moed in door te denken 

aan al de voordelen die u al hebt ervaren sinds u bent gestopt met roken.
• Zet de redenen waarom u zo graag wilde stoppen met roken nog eens 

op een rijtje.
• Roep de hulp in van familie of vrienden
• Maak gebruik van de aanvullende geneesmiddelen en voeg nog andere 

oplossingen toe aan uw arsenaal om de zin in roken te bestrijden. 
Probeer ook eens essentiële oliën! 

Het roken van één sigaret, of zelfs maar één trekje, volstaat om de 
verslaving te heractiveren en te hervallen.

“Het riet buigt wel maar barst niet”

HERVALLEN IS NORMAAL. DE VOLGENDE KEER LUKT 
HET WÉL!
U bent opnieuw begonnen? Hervallen is normaal, voel u daar vooral niet 
schuldig over! Hervallen maakt onvermijdelijk deel uit van het proces om 
te stoppen met roken. De verslaving aan nicotine, maar ook aan het ritueel 
van het roken, is zo sterk dat ze oncontroleerbaar kan zijn. De kans op slagen 
neemt toe bij iedere poging, dat is bewezen. 

• Denk na over waarom u opnieuw bent begonnen en hoe u ervoor kunt 
zorgen om de volgende keer niet te « recidiveren ». 

• Denk terug aan de positieve effecten die u heeft ervaren vanaf de eerste 
dagen na het stoppen.

• Zeg tegen uzelf dat het u al gelukt is om het enkele weken of zelfs langer 
vol te houden, en dat het dus geen mislukking is, maar een uitgesteld 
succes.

• Overleg met uw arts of tabacoloog hoe u een volgende poging om te 
stoppen met roken het beste aanpakt, of probeer eens geleidelijk te 
stoppen.
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CONCLUSIE

U BENT 3 MAANDEN GELEDEN GESTOPT ZONDER TE 
HERVALLEN.  

We mogen dus concluderen dat het organisme erin geslaagd is om de 
lichamelijke verslaving aan nicotine volledig te overwinnen. Denk even 
terug aan de weg die u heeft afgelegd zonder tabak en de inspanningen 
die u zich heeft getroost om er te komen!

De post-ontwenningsperiode is de laatste fase in het proces van het 
stoppen met roken. Het is de fase waarin u uw rookvrije status vastlegt en 
de veranderingen in uw leven bestendigt. Blijf echter waakzaam, want de 
oude gewoonten kunnen op bepaalde momenten de kop weer opsteken, 
zoals een onweerstaanbare zin om te roken in sommige situaties.

Houd de oplossingen die u door de ontwenningsperiode hebben 
geholpen binnen handbereik. Ze zullen u waarschijnlijk goed van pas 
komen wanneer de drang naar een sigaret of een trekje te sterk wordt.

Hou in gedachten dat duizenden mensen vóór u erin geslaagd zijn om 
te stoppen met roken, en dat er geen enkele reden is waarom het u niet 
zou lukken.

 Klaar om samen te slagen?

NATUURLIJK !
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Stoppen met roken is een belangrijke persoonlijke 
beslissing en een niet geringe uitdaging om aan te 

gaan.  Laat u daarom helpen bij het afkicken.  

Het betekent immers dat u een vastgeroeste 
dagelijkse gewoonte moet afleren, dat u uw gedrag 
moet veranderen. Zoiets kost tijd en gebeurt meestal 
in meerdere fasen. Houd u vast! Stoppen met roken is 

de beste beslissing die u ooit hebt genomen. 

Het doel van deze gids is om rokers die beslissen 
om te stoppen te helpen door hen doeltreffende en 
natuurlijke oplossingen aan te reiken om hun eigen 

persoonlijke ontwenningstraject uit te stippelen.
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