
 

 

 

 
 

Vandaag de dag is tabaksgebruik 
wereldwijd de belangrijkste oorzaak voor 
vroegtijdig overlijden die vermeden kan 
worden. Met om en bij de 5 miljoen doden 
per jaar is er geen enkel 
consumptieproduct dat gevaarlijker is of 
evenveel dodelijke slachtoffers maakt als 
tabak. Als de consumptie zoals nu wordt 

voortgezet, zal tabak tegen het jaar 2020 ongeveer 10 miljoen doden per jaar 
eisen. 
 
In België is roken ook veruit de belangrijkste vermijdbare oorzaak voor ziekte, 
invaliditeit en overlijden. Er sterven vier keer meer mensen aan tabaksgebruik dan 
aan zelfmoord, verkeersongevallen, AIDS, moord, vergiftiging, brand en 
vliegtuigongevallen samen. 
 
Vergeleken met niet-rokers is het risico van vroegtijdig overlijden meer dan tweemaal 
zo groot bij mannen en bijna tweemaal zo groot bij vrouwen die vóór de leeftijd van 
15 jaar begonnen zijn met roken. 
 

           
 
 

De schadelijke gevolgen die roken heeft 
voor de gezondheid worden vastgesteld 
en duidelijk aangetoond bij mensen van 
alle leeftijden. Er bestaat geen enkele 
drempel waaronder de blootstelling aan 
roken ongevaarlijk zou zijn. Door passief 
roken stijgen het ziektecijfer (astma, 
longontstekingen, enz.) en het 

sterftecijfer (infarct, kanker, wiegendood, enz.). 
 

Onder “passief roken” verstaat men de ongewilde inademing van tabaksrook. Het 
gaat daarbij om een mengeling van rook die rechtstreeks vrijkomt bij de trage 
verbranding van tabak (van sigaretten, sigaren, pijpen, enz.) en rook die door rokers 
wordt uitgeademd. Deze mengeling bevat vele farmacologisch actieve, giftige of 
kankerverwekkende verbindingen die enorm irriterend zijn. Tot op heden zijn meer 
dan 4000 stoffen in sigarettenrook geïdentificeerd, waarvan er minstens 40 
kankerverwekkend zijn. 
 
Passief roken vormt een gevaar voor de gezondheid: 
In 2002 verklaarde het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) het 
passief roken officieel als kankerverwekkend. Het kan longkanker, cardiovasculaire 
aandoeningen, astma en infecties van de luchtwegen veroorzaken. De recentste 

Algemene waarschuwing aanwezig op de meest zichtbare kant 
van tabaksproducten bedoeld om gerookt te worden 

(sigaretten, roltabak, sigaren) 



studies tonen bijvoorbeeld aan dat het hart van niet-rokers al verzwakt wanneer zij 
amper een half uur aan sigarettenrook worden blootgesteld en dat het risico op een 
beroerte bij hen tweemaal hoger ligt dan bij mensen die niet aan tabaksrook worden 
blootgesteld. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bij iedere verbranding van een tabaksproduct komen er chemische 

stoffen vrij: 

 

Teer: 

De teer die aanwezig is in tabaksrook is een zwarte, kleverige reststof die 

samengesteld is uit honderden chemische stoffen, waarvan verschillende als 

kankerverwekkend beschouwd worden of als gevaarlijke stoffen geklasseerd zijn. Het 

gaat onder meer om polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), 

aromatische amines en anorganische verbindingen. 

 

Nicotine: 

Nicotine is een stof die van nature uit aanwezig is in de tabaksplant en die 

verantwoordelijk is voor het verslavende effect van roken. Nicotine tast het 

cardiovasculaire en het hormonale stelsel aan. 

 

Koolmonoxide: 

Koolmonoxide (CO) is terug te vinden in tabaksrook door een onvolledige 

verbranding. Door het koolmonoxide kunnen de rode bloedcellen minder zuurstof 

naar de weefsels vervoeren. Het hart, de hersenen en de skeletspieren – dit zijn de 

weefsels die de meeste zuurstof nodig hebben – zijn het gevoeligst voor de effecten 

van koolmonoxide. U kent al de berichten waarin gewaarschuwd wordt voor de 

potentieel dodelijke effecten van dit kleur- en reukloos gas dat ook door auto’s wordt 

uitgestoten. 

De gehaltes in teer, nicotine en koolstofmonoxide per sigaret 
moet vermeld zijn op één van de zijkanten van het pakje 

 (enkel voor sigaretten). 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Stoppen met roken is niet eenvoudig 
omdat nicotine erg verslavend is. Als u 
zich laat helpen door 
gezondheidsspecialisten hebt u veel 
meer kans om definitief te stoppen met 
roken. 

Van de rokers die recent geprobeerd 

hebben te stoppen met roken heeft 80% 

geen nicotinevervanger of ander hulpmiddel 

gebruikt. Toch kunnen de verschillende bestaande hulpmiddelen de kansen op 

succes aanzienlijk verhogen.  

 

Een roker die probeert te stoppen met roken heeft gemiddeld 4 tot 5% kans dat hij 

een jaar later niet meer zal roken. Deze slaagkans kan al stijgen als men gewoon 

een infobrochure raadpleegt. Als de roker ook nog eens advies gaat inwinnen bij een 

gezondheidswerker, stijgen zijn kansen met ongeveer 11%. Door een 

nicotinevervanger te gebruiken kan men zijn kans op slagen nog verhogen, tot 

ongeveer 17%, wat drie tot vier keer hoger is dan wanneer men geen enkele hulp 

inschakelt. 

 
Van de Tabak Stop Lijn 0800 111 00 tot de diensten van de gezondheidswerkers: 

Verschillende programma’s in België zijn erop gericht de gezondheidswerkers te 
motiveren en de bevoegdheid te geven om rokers advies te geven. Via deze weg kan 
men artsen, medewerkers van tandartspraktijken en apotheken, alsook 
ziekenhuispersoneel opleiden om voornamelijk korte interventies te doen bij rokers. 
Geregeld worden zij echter geconfronteerd met de beperkingen van deze contacten, 
vooral door een gebrek aan tijd. Op dat moment kunnen zij de patiënten en cliënten 
die hier langer over wensen te spreken, in eer en geweten, aanraden om naar de 
Tabak Stop Lijn te bellen. 

 

Veder worden de raadplegingen om de patiënt te helpen stoppen met roken voortaan 

gedeeltelijk terugbetaald. Voor de eerste raadpleging wordt € 30 terugbetaald en 

voor de zeven daaropvolgende raadplegingen is dat € 20. Bij zwangere vrouwen 

wordt voor alle 8 raadplegingen € 30 terugbetaald. U kunt zich dus, individueel of in 

groep, laten begeleiden 

Bijkomende waarschuwing op de tweede meest zichtbare kant 
van de verpakking van tabaksproducten bedoeld om te roken 

(sigaretten, roltabak, sigaren). De gecombineerde waarschuwingen 
zijn enkel bedoeld voor sigarettenpakjes. De 

tekstwaarschuwingen zijn bedoeld voor andere rookproducten 
dan sigaretten. 

 



door uw arts of een erkende tabakoloog. Deze zal u een hulpmiddel en eventueel 

een aangepaste behandeling voorstellen. Vraag advies aan een gezondheidswerker. 

 

Bel gratis naar de Tabak Stop Lijn op het nr. 0800 111 00 en vraag naar de lijst van 

tabakologen uit uw regio. www.tabakstop.be  
 

   
 

           
 

 

Passief roken houdt een risico in voor de 
gezondheid van kinderen, en zelfs voor 
ongeboren baby’s. Als u rookt, hebben 
uw kinderen tweemaal zoveel kans om 
zelf ook te gaan roken. 
 

Risico’s voor ongeboren baby’s: 

Tegen wil en dank worden kinderen zelfs 

nog vóór ze geboren zijn in hoge mate aan 

de gevolgen van tabak blootgesteld. De toxische stoffen van de rook die door de 

zwangere vrouw wordt ingeademd, worden rechtstreeks aan het ongeboren kind 

doorgegeven via de navelstreng. Daardoor loopt het kind meer risico op een laag 

geboortegewicht, vroegtijdige geboorte en zelfs doodgeboorte. Daarnaast kunnen de 

rijping van de longen en de ontwikkeling van de formatio reticularis (kolom van 

zenuwweefsel in de hersenen waarmee we alle informatie vanuit ons lichaam kunnen 

reguleren) bij het kind al in de prenatale fase verstoord raken. 

 

Schadelijke gevolgen van passief roken voor kinderen: 

Het passief roken vormt een ernstige bedreiging voor kinderen, en vooral voor kleine 

kinderen. Deze blootstelling is veel schadelijker voor hun organen – die nog maar 

gedeeltelijk ontwikkeld zijn – dan voor de organen van volwassenen. Jonge kinderen 

nemen meer toxische stoffen in zich op bij het ademen omdat ze twee- tot driemaal 

meer in- en uitademen dan volwassenen. Een kind dat thuis aan tabaksrook wordt 

http://www.tabakstop.be/


blootgesteld, heeft bijna tweemaal zoveel kans om te lijden aan astma. 

 

Bij kinderen die aan passief roken worden blootgesteld, stelt men vaak een 

verminderde longfunctie vast, die ook op volwassen leeftijd aanhoudt. Een 

regelmatige blootstelling leidt tot nog meer aandoeningen van de luchtwegen, 

bronchitis, longontstekingen, hoesten en irritatie van de slijmvliezen en 

vermenigvuldigt het risico op oorontstekingen met 40.  

 

Uw kinderen imiteren uw gedrag: 

Als ouders roken, wordt roken sneller als normaal ervaren. Op die manier wordt 

roken meer met positieve zaken geassocieerd dan met de negatieve beelden van de 

gezondheidseffecten. 
 
Talrijke studies hebben aangetoond dat rokende ouders een invloed hebben op het 
rookgedrag bij hun kinderen. 
 

   

 
           

 
 
Roken betekent minder lang leven. 
Stoppen betekent langer leven. 

Iemand die regelmatig rookt tijdens zijn 
leven als volwassene verliest gemiddeld 14 
levensjaren. Iemand die 16 sigaretten per 
dag rookt, verliest minstens 11 minuten van 
zijn leven per sigaret. 

Daarnaast daalt ook de levenskwaliteit. De 
gevolgen die op dat vlak worden vastgesteld zijn o.a. een slechtere fysieke conditie, 
invaliditeit door een infarct of een beperkte mobiliteit door ademhalingsproblemen die 
veroorzaakt worden door longemfyseem. 



Door te stoppen met roken kan men een groot deel van de verminderde 

levenskwaliteit of de verkorte levensduur terugwinnen. Hoe vroeger men stopt, hoe 

groter de impact is. 

Zo heeft men in Italië een aanzienlijke daling van het aantal infarcten vastgesteld 

nadat het tabaksgebruik en de blootstelling aan passief roken waren gedaald dankzij 

het verbod om te roken op openbare plaatsen. 

 

   

 
           

 

Zowel in de primaire rook als in de 
secundaire (passieve) rook zijn talrijke 
toxische en kankerverwekkende stoffen 
gedetecteerd. Die zijn dus potentieel 
gevaarlijk voor rokers en niet-rokers. 
Hiertoe behoren onder andere de stoffen 
waar in de waarschuwing naar verwezen 
wordt. 

 

Benzeen: 

Benzeen wordt als toxisch beschouwd en kan nefaste gevolgen hebben, ongeacht 

het blootstellingsniveau. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek heeft 

benzeen geklasseerd als kankerverwekkend (groep 1). 

 

Nitrosamines: 

De nitrosamines die eigen zijn aan tabak vormen zich al op het ogenblik dat de tabak 

gedroogd en verwerkt wordt. Ze zijn aanwezig in alle tabaksproducten. Ze zijn door 

de WGO als kankerverwekkende stoffen geklasseerd. 

 

Formaldehyde: 



Formaldehyde is een kleurloos, irriterend gas met een scherpe geur. Dit gas kan 

ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de rokers en van de personen die 

aan de tabaksrook worden blootgesteld. Irritatie van ogen, neus en keel, en 

ademhalingsproblemen zijn hier maar een paar voorbeelden van. 

 

Waterstofcyanide: 

Men heeft vastgesteld dat er waterstofcyanide in de dampfase van de rook aanwezig 

is. 

Men schat dat waterstofcyanide een van de giftigste stoffen is die in de dampfase 

van de rook aanwezig zijn. Acute blootstelling aan lage concentraties 

waterstofcyanide heeft verschillende gevolgen voor de mens, zoals bv. 

vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, verhoogde ademhaling en irritatie van de 

ogen en de huid. 

 

   

 

           
 
 

Roken beïnvloedt niet alleen de 
gezondheid maar ook het fysieke 
voorkomen van rokers. Door te roken 
veroudert men en begint de huid 
vroegtijdig te verrimpelen. 

 
Roken verstoort de circulatie in de weefsels, 

ook in de huid. Daardoor wordt de huid 

minder goed gevoed en herstelt die zich niet 

meer zo goed. Men kan zien dat de huid van 

rokers bleker of grauwer is, en droger, en dat de huid ook gemakkelijker inzakt. Er 

vormen zich sneller en ook meer rimpels. 

 



   

 
           

 
 

In België is longkanker veruit de 
voornaamste doodsoorzaak bij mannen 
die overlijden aan kanker. Bij vrouwen is 
dat de derde belangrijkste oorzaak, na 
borstkanker en colon- en rectumkanker. 
85% van de longkankers wordt 
veroorzaakt door roken. 
 

Het risico op longkanker neemt sterk toe 
naarmate men meer sigaretten rookt per dag 

en nog meer naarmate men langer rookt. Roken is dus veruit de voornaamste 
oorzaak van longkanker. 80% van de longkankerpatiënten sterft in minder dan 3 jaar 
tijd. 
 
Eén man op 11 zal in de loop van zijn leven longkanker krijgen, en 1 op de 12 zal 
eraan sterven. Eén vrouw op 21 zal longkanker krijgen, en 1 op de 22 zal eraan 
sterven. 
 
Ook pijpen en sigaren roken kan longkanker veroorzaken, maar de risico’s zijn 
daarbij minder groot dan bij sigaretten omdat vele rokers de rook niet inademen. 
 
Als men stopt met roken, kan men het risico op longkanker aanzienlijk doen dalen. 
 

   
 



           

Roken doet de hoeveelheid en de 
kwaliteit van spermatozoïden dalen. Ook 
de vruchtbaarheid van rokende vrouwen 
vermindert. 

De talrijke toxische stoffen die samen met 

de rook worden ingeademd tasten de 

geslachtsorganen aan en verminderen 

waarschijnlijk ook het aantal 

geslachtshormonen.  

 

Bij rokers is het aantal spermatozoïden per millimeter sperma verminderd. Roken tast 

ook de kwaliteit van het sperma aan aangezien het percentage spermatozoïden met 

een misvormde kop hoger ligt bij rokers dan bij hun niet-rokende leeftijdsgenoten. 

 

Ook bij vrouwen vermindert de vruchtbaarheid door te roken. Zo is de kans dat 

rokende vrouwen 18 maanden na het stoppen van anticonceptiva nog steeds niet 

zwanger zijn minstens tweemaal groter dan bij niet-rokende vrouwen. 

 

Hoe meer gerookt wordt, hoe meer de vruchtbaarheid daalt. De negatieve effecten 

kunnen omkeerbaar zijn wanneer men stopt met roken. 

 

 

   

 

           
 

 
Roken is dodelijk. Dat is gekend en 
bewezen. Vele ziekten die gelinkt zijn aan 
overmatig roken leiden echter tot een 
langzame dood en het levenseinde van 
rokers die ziek zijn ten gevolge van 



tabaksgebruik is vaak een lange lijdensweg. 
 
De toxische effecten van tabak op het menselijk lichaam leiden tot ziektes die fataal 
zijn voor de mens. Vaak gaat het om ongeneeslijke ziektes (long-, tong- en 
keelkanker, cardiovasculaire aandoeningen, beroertes, …). De behandelingen zijn 
zwaar en pijnlijk en leiden zelden tot genezing. 
 

   

 

           

Tabak kan impotentie veroorzaken omdat 
de bloedcirculatie in de penis erdoor 
vermindert. 

Tabaksgebruik kan een erectiestoornis 

teweegbrengen, die doorgaans impotentie 

wordt genoemd. Dit probleem komt 

tweemaal vaker voor bij rokers dan bij niet-

rokers. Het verband met de erectiestoornis 

wordt verklaard door verschillende effecten van roken, onder meer door de 

verminderde bloedsomloop in de penis. 

 

In het kader van een studie waarin impotente rokers gegroepeerd werden 

naargelang het aantal sigaretten dat ze per dag rookten, heeft men geconcludeerd 

dat mannen met een excessief rookgedrag (40 sigaretten of meer per dag) de 

zwakste nachtelijke erecties hadden. Het roken werd in verband gebracht met de 

abnormale daling van de bloeddruk in de penis. 

 

Door gewoon te stoppen met roken kan de erectiestoornis volledig verholpen 

worden. Hoe langer men heeft gerookt, hoe meer schade het roken zal hebben 

toegebracht aan de biologische systemen die aan de basis liggen van de impotentie. 

De mannen die erover kloegen dat hun erectie nog voor het orgasme verdween, 

hebben hun impotentie volledig kunnen verhelpen door te stoppen met roken. 

de fumer.  



 

   

 
           

 
Roken tijdens de zwangerschap is 
schadelijk voor de groei van de baby. De 
baby is kleiner bij de geboorte en het is 
mogelijk dat hij deze achterstand niet 
meer kan inhalen. Bovendien is de kans 
op kinderziektes, invaliditeit en overlijden 
groter. 

Bij vrouwen die roken tijdens hun 
zwangerschap worden ongeveer 40% meer 

vroegtijdige geboortes, d.w.z. vóór 37 weken zwangerschap, vastgesteld dan bij niet-
rokende vrouwen. Vroeggeboortes zijn de voornaamste oorzaak van kindersterfte in 
ontwikkelingslanden. Te vroeg geboren kinderen die overleven lopen meer risico op 
neurologische handicaps en ontwikkelingsstoornissen, retinopathie 
(netvliesaandoening) en chronische bronchopneumonie (ontsteking van de bronchiën 
en de longen). 

 Zuigelingen van moeders die roken wegen ongeveer 200 gram minder bij de 
geboorte dan zuigelingen van niet-rokende moeders en lopen 140% meer risico op 
intra-uteriene groeirestrictie (IUGR). Er bestaat een duidelijke dosis-effectrelatie 
tussen het aantal sigaretten dat de moeder tijdens de zwangerschap rookt en de 
vertraagde foetale groei. Zuigelingen met een IUGR lopen meer risico op 
hypoglykemie (abnormale daling van het suikergehalte in het bloed) en 
hypercalcemie (een te hoog calciumgehalte in het bloed), op neonatale en postnatale 
sterfte, en op kleine gebreken in hun groei op lange termijn en in hun 
neurocognitieve ontwikkeling. 

Rokende vrouwen lopen meer dan dubbel zoveel risico op een 
buitenbaarmoederlijke zwangerschap. 
 



   

 
           

 
Studies tonen aan dat het moeilijker kan 
zijn om te stoppen met roken dan om af 
te kicken van heroïne of cocaïne. Het is 
de nicotine die verslavend is. 
 
Nicotine is een stof die van nature aanwezig 
is in tabak. Deze stof is te vinden in alle 
tabaksproducten, bv. in sigaren (3-26 mg/g 
tabak), sigaretten (7-10 mg/ g tabak) en 
tabaksproducten die niet voor roken 

bestemd zijn (8-20 mg/g tabak). Bij het inademen van sigarettenrook neemt de roker 
tussen 0,1 en 1 mg nicotine in zich op. 

Sinds 1988 zijn de wetenschappers en de gezondheidsinstanties het erover eens dat 
nicotine verslavend kan zijn. Wat verslaving en ontwenning betreft, zijn er 
gelijkenissen met drugs zoals cocaïne en heroïne. De nicotine die in de rook 
aanwezig is, beantwoordt immers aan alle criteria om omschreven te kunnen worden 
als een drug die verslaving in de hand werkt. 

Het is de nicotine die de rokers naar de tabaksproducten doet grijpen. De rokers 
kunnen de hoeveelheid nicotine doseren door op verschillende manieren te 
inhaleren, en met name het type sigaretten en de manier van roken aan te passen. 

Men is het er al lang over eens dat roken de “vuilste” vorm van nicotinegebruik is 

omdat er nog vele andere toxische stoffen in de rook aanwezig zijn. 

 
 



   

 
           

 
Door het roken kunnen de aders van uw 
hart en uw hersenen dichtslibben. Dit 
kan leiden tot invaliditeit en tot de dood. 
 

Een Zwitserse studie toont aan dat 

ongeveer 16% van de overlijdens die te 

wijten zijn aan cardiovasculaire 

aandoeningen en 15% van de overlijdens 

die te wijten zijn aan beroertes, veroorzaakt 

worden door roken. 

 

Roken vormt een risicofactor voor atherosclerose, d.w.z. schade aan de grote en 

middelgrote aders door een opeenhoping van vet in de aderwand. Daarbij zit er dus 

een ader verstopt, waardoor een deel van het hart en de hersenen niet meer van 

bloed, en dus van zuurstof, wordt voorzien, wat op zijn beurt kan leiden tot 

hartaanvallen of beroertes. 

 

Het proces van atherosclerose is een proces dat jaren, zelfs tientallen jaren duurt 

zonder dat iets erop wijst dat de inwendige diameter van de aders door deze 

afzetting verkleint. Nicotine en de toxische verbindingen van rook spelen een 

belangrijke rol in het voorkomen en de evolutie van atherosclerose. 

 

Mogelijke gevolgen van een hartaanval zijn: ademnood bij inspanningen, hartfalen en 

hartritmestoornissen. 

 

Een beroerte heeft vaak onomkeerbare gevolgen, zoals een gedeeltelijk of volledig 

verlies van het spraakvermogen, het gezichtsvermogen en de motoriek, en kan 

leiden tot een coma en de dood. 

 



   

 
           

 
De eerste uren nadat men gestopt is met 
roken zijn er al voordelen voor de 
gezondheid merkbaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe lang  
bent u al 
gestopt? 

Als u stopt met roken zijn de eerste voordelen al merkbaar in de 
uren die daarop volgen.  

20 minuten Uw bloeddruk en hartslag worden weer normaal. 

8 uur 
De hoeveelheid nicotine en koolstofmonoxide in uw bloed daalt met 
de helft. De zuurstoftoevoer naar uw cellen normaliseert. 

24 uur 
De koolstofmonoxide van de sigarettenrook wordt volledig uit uw 
lichaam verwijderd. Uw longen beginnen het slijm en de rookresten 
weg te werken. 

48 uur Uw lichaam is vrij van nicotine. Uw reuk- en smaakzin verbeteren. 

72 uur 
Ademen wordt gemakkelijker. Uw bronchiën beginnen zich te 
ontspannen en u krijgt meer energie. 

2 - 12 weken Uw bloedsomloop verbetert. 

3 - 9 maanden 
Uw ademhalingsproblemen en uw hoest verbeteren. Uw stem wordt 
helderder en de werking van uw longen stijgt met 10%. 

1 jaar  
U krijgt minder last van ademnood en het risico op cardiovasculaire 
aandoeningen vermindert met de helft. 

5-10 jaar 
Het risico op een hartaanval is nog slechts half zo groot als toen u 
rookte.  

15 jaar 
 

Het risico op een hartaanval wordt nu even groot als voor iemand 
die nog nooit gerookt heeft.   

 



   

 
           

 
 

0800 111 00  
www.tabakstop.be  
 

De Tabak Stop Lijn die door de Stichting 

tegen Kanker in het leven is geroepen, is 

een gratis dienst die gepersonaliseerd 

advies aanbiedt. De tabakologen bieden een 

antwoord op vragen over roken en 

gewenning, en bieden hulp bij het stoppen. 

Men wordt geholpen in het Nederlands of het Frans. De lijn is open van maandag tot 

vrijdag, tussen 15u en 19u. Buiten deze openingsuren of bij bezettoon, kan men een 

telefoonnummer achterlaten op het antwoordapparaat. Men wordt dan binnen de drie 

werkdagen teruggebeld. De Tabak Stop Lijn wordt gefinancierd door het Fonds ter 

bestrijding van de verslavingen. Het telefonisch advies wordt door goed opgeleide 

mensen aan de rokers verstrekt en biedt doeltreffende ondersteuning. 

 

Volgens het resultaat van een studie die in Noord-Amerika is gevoerd, was na 6 

maanden 13% van de 837 deelnemers die telefonisch advies hadden gekregen, 

gestopt met roken. In de controlegroep die in de vijf klinische tests een 

standaardbehandeling had gekregen, was slechts 4,1%, dus minder dan een derde 

daarvan, erin geslaagd om te stoppen met roken. De auteurs hebben aangetoond 

dat mensen die willen stoppen met roken veel vaker een beroep doen op diensten 

die een gedragswijziging voor ogen hebben en op farmacologische behandelingen in 

het kader van telefonische hulpverlening dan op gewone korte interventies in het 

kader van de standaard medische basiszorg. 

 

Voor degenen die alleen willen stoppen met roken en voor ex-rokers die niet willen 

hervallen, biedt de website www.tabakstop.be te allen tijde gepersonaliseerde 

http://www.tabakstop.be/
http://www.tabakstop.be/


ondersteuning en talrijke instrumenten (getuigenissen, tests, informatie, brochures, 

enz.). 

 

   

 

 


