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oktober  stoppen met roken
Binnen het leefstijlproject ‘Zo Fit als je Kunt’ staat in de maand oktober ‘stoppen met roken’ centraal. Er zal een 
introductiebijeenkomst worden georganiseerd voor cliënten en medewerkers over de training ‘Voel je vrij, stoppen met 
roken’. Cliënten en medewerkers kunnen zich hier vervolgens voor opgeven. De training bestaat uit tien groepssessies.  
Deze factsheet geeft alvast 5 tips om te stoppen met roken.

TIP 1: MAAK EEN LIJST MET VOORS EN TEGENS TEN AANZIEN VAN HET ROKEN
Schrijf voor jezelf op wat je fijn vindt aan het roken en wat de nadelen zijn van het roken. 
Vraag vrienden en familie wat zij van je redenen vinden. Als de nadelen de positieve gevoelens 
overstijgen, ben je klaar om te stoppen met roken. Schrijf de nadelen van het roken op een 
kaartje en lees dit op de momenten dat je het moeilijk hebt. 
 
TIP 2: MAAK EEN ESCAPE-LIJST: DINGEN DIE JE KUNT DOEN ALS DE HUNKERING TOESLAAT
Stoppen met roken gaat vaak over het overwinnen van de momenten waarop de hunkering naar 
een sigaret toeslaat. Zo’n moment duurt vaak niet meer dan 3 tot 5 minuten. Het gaat erom 
die momenten te ‘overleven’. Als je merkt dat je zo’n gevoel krijgt, ga dan wat doen. Een korte 
wandeling bijvoorbeeld of zet een kopje thee. De handeling van thee zetten en het langzaam 
opdrinken, zorgt voor een zelfde soort ontspanning als een shot nicotine. Probeer het maar eens. 

TIP 3: SPAAR VOOR IETS DAT JE ALTIJD AL HEBT WILLEN DOEN
Stop het geld dat je uitspaart door niet te roken in een glazen pot en spaar voor iets dat je altijd 
al had willen doen. Je zult versteld staan hoe snel je spaarpot groeit. 1 pak shag van 6,50 per 
dag is op jaarbasis 2373 euro!  Denk groot. Spaar bijvoorbeeld voor een mooie vakantie of een 
nieuwe computer.
 
TIP 4: SAMEN STOPPEN
De meeste rokers beginnen onder groepsdruk. Diezelfde groepsdruk helpt ook bij het stoppen. 
Door het samen te doen heb je steun aan elkaar en leer je van elkaar hoe je het niet roken 
vol kunt houden. Binnen MindUp wordt de groepstraining ‘voel je vrij! Stoppen met roken’ 
aangeboden. Meld je hiervoor aan als je gezamenlijk wilt stoppen met roken.
 
TIP 5: HOUD JE GEWICHT IN DE GATEN
Stoppers komen gemiddeld 2,5 tot 6 kilogram aan. Dat komt vooral door veranderingen in de 
stofwisseling en snoepen. Doordat je stopt met roken wordt je conditie beter. Maak daar gebruik 
van en ga meer bewegen. Kom je toch aan? Dat is vervelend, maar heel normaal. Begin niet een 
dieet tijdens je stoppoging. Dat is vaak te moeilijk en vaak houd je het niet vol. Een half jaar 
nadat je gestopt bent is een goed moment om de extra kilo’s kwijt te raken.
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