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Januari  stoppen met roken
In de maand januari staat het thema ‘Stoppen met roken’ centraal binnen het leefstijl project ‘Zo fit als je kunt’.  
GGZ Friesland wil vanaf 2019 geheel rookvrij zijn. Daarom gaan we binnen MindUp met elkaar onderzoeken hoe we onze 
locaties rookvrij kunnen krijgen. Op iedere locatie wordt een introductie gegeven van de training ‘Voel je vrij, stoppen met 
roken’. Daarnaast wordt iedere locatie uitgedaagd voor de leefstijlchallenge ‘Hoe maak je jouw locatie rookvrij?’

TIP 1: WORD JE BEWUST VAN JE ROOKGEWOONTES 
Bij een rookverslaving is de gewoonte soms hardnekkiger dan de lichamelijke verslaving. Denk aan de 
gewoonte om te roken in pauzemomenten of tijdens de koffie. Probeer voordat je stopt met roken die 
gewoontesigaretten op een rij te zetten en bedenk hoe je die momenten kunt vervangen door andere 
bezigheden. Maak bijvoorbeeld in de pauze een wandeling of knijp tijdens de koffie in een stressbal.

TIP 2: STOP SAMEN EN GOOI ALLES WEG WAT JE HERINNERT AAN EEN SIGARET
Stoppen met roken is moeilijk. Maak het jezelf niet lastiger door sigaretten, aanstekers en asbakken te 
bewaren. Het is beter om ze allemaal weg te gooien, zodat je niet herinnerd wordt aan het roken. Stop 
tegelijkertijd met anderen zodat je niet door hen in verleiding komt om te gaan roken. Door samen te 
stoppen heb je steun aan elkaar en leer je van elkaar hoe je het niet roken vol kunt houden.

TIP 3: GEBRUIK NICOTINEPLEISTERS OM AFKICKVERSCHIJNSELEN TE VOORKOMEN
Veel rokers krijgen in de eerste weken na het stoppen afkickverschijnselen zoals 
concentratieproblemen en onrust. Ze functioneren daardoor minder goed en slapen slechter. 
Afkickverschijnselen kun je in de eerste weken voorkomen of verminderen door nicotinevervangers te 
gebruiken zoals kauwgom of pleisters. Deze kun je geleidelijk afbouwen.

TIP 4: SPAAR VOOR IETS DAT JE ALTIJD AL HEBT WILLEN DOEN OF HEBBEN
Stop het geld dat je bespaart door niet te roken in een glazen pot en spaar voor iets dat je altijd al 
had willen doen of hebben. Denk groot. Spaar bijvoorbeeld voor een mooie vakantie of een nieuwe 
computer. Je zult versteld staan hoe snel je spaarpot groeit. Een pak shag van €6,50 per dag is op 
jaarbasis €2373!

TIP 5: HOUD JE GEWICHT IN DE GATEN
Stoppers komen gemiddeld 2,5 tot 6 kilo 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 dan 
niet vol. Een halfjaar nadat je gestopt bent is het een goed moment om de extra kilo’s kwijt 
te raken.
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