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MOGELIJKHEDEN 
Elk jaar op 31 mei is het ‘Werelddag zonder Tabak’, hét moment om stil te staan bij  
roken. Rokers van alle leeftijden willen stoppen. Volgens de laatste rookenquête van  
Stichting tegen Kanker wenst 65% van de 15-25 jarigen te stoppen met roken, 64%  
van de 25-44 jarigen en 58% van de 45-65 jarigen. Wijs de weg naar het bestaande  
rookstopaanbod of organiseer een lokale rookstopcampagne. Doe dit onder de vlag  
van ‘Vlaanderen stopt met roken’. Hieronder vindt u de mogelijkheden. 

1. DOELGROEP: INTERMEDIAIREN 

Heel wat huisartsen spreken hun patiënten aan op hun rookgedrag en proberen hen te 
begeleiden bij hun stoppoging(en).  Een degelijke begeleiding inpassen in een drukke dagelijkse 
praktijk blijkt echter niet altijd evident te zijn.  Een korte rookstopmotivatie tijdens de 
consultatie, gevolgd door een verwijzing naar zelfhulp of een begeleiding door een tabakoloog, 
brengt heel wat rokers al een grote stap vooruit.  
 
AANBOD LOGO MECHELEN 
Een praktijkgerichte en interactieve vorming ‘Vlaanderen stopt met roken’ door een tabakoloog 
die de huisartsen een concrete houvast geeft om rokers aan te spreken, te begeleiden en door 
te verwijzen.  
 
Tijdsduur: +/- 1,5u 
Kostprijs: 100 euro excl. km-vergoeding 

2. DOELGROEP: ALGEMENE BEVOLKING, PERSONEEL, PATIËNTEN, 
CLIËNTEN 

2.1 INFOSESSIE  

Een informatieve bijeenkomst om rokers bewust te maken van de gevaren van roken, de 
mogelijkheden om te stoppen met roken uit de doeken te doen en hen te motiveren om een 
stoppoging te ondernemen. Indien een groepscursus georganiseerd wordt, is dit hét moment om 
hen te motiveren om deel te nemen.  
 
AANBOD LOGO MECHELEN 
Twee à drie weken voor een groepscursus start, wordt best een infosessie georganiseerd. 
Potentiële deelnemers kunnen vrijblijvend kennismaken met de aanpak en de tabakoloog. De 
tabakoloog werkt binnen het kader van de boodschap over ‘stoppen met roken’ van het 
‘Overlegplatform Vlaamse Rookstopaanbieders’ waarin effectieve methoden om te stoppen 
beklemtoond worden. 
 
Tijdsduur: +/- 1,5u 
Kostprijs: 100 euro excl. km-vergoeding 

http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/assets/Tekst-boodschap-stoppen-met-roken-definitieve-tekst.pdf
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2.2 DOORVERWIJZING 

Ondersteun rokers bij het stoppen door hen door te verwijzen naar de bestaande 
rookstopondersteuning. Maak hen bewust van de gevaren van roken en zet hen aan om een 
stoppoging te ondernemen.  

AANBOD LOGO MECHELEN 
Een tabakoloog bemant de infostand ‘Vlaanderen stopt met roken’ tijdens een lokaal 
evenement, braderie, markt. Bekijk hier de materialen die hiervoor gebruikt worden. Nico en 
Tine kunnen voor extra aandacht zorgen. 

Tijdsduur: zelf te bepalen.  
Praktisch: het transport, de opbouw en de afbraak van de infostand gebeurt door de organisatie. 
Kostprijs: 50 euro/uur excl. km-vergoeding 
 

         

2.3 GROEPSCURSUS 

Sommige rokers stoppen zonder hulp of vragen advies aan hun huisarts of apotheker. Anderen 
zijn gebaat bij een intensievere aanpak van hun rookstoppoging. De gestructureerde begeleiding 
en het lotgenotencontact van een groepscursus stoppen met roken kunnen dat extra duwtje in 
de rug zijn. Als lokaal bestuur kan u zo’n groepscursus opzetten. Het Logo ondersteunt u 
daarbij.  
 
Dit aanbod bestaat uit een informatiesessie en een cursus van 8 à 9 bijeenkomsten, dit alles 
gespreid over een periode van een tweetal maanden. De groep telt 10 tot 15 deelnemers. Een 
tabakoloog begeleidt met kennis van zaken de rokers doorheen het proces, bereidt hen voor op 
de rookstopdag en traint hun vaardigheden om herval te voorkomen. 
 
De inhoud van de groepscursus in een notendop: 

 

• Sessie 1/week 1: werkwijze en afspraken, kennismaking, 3 componenten van afhankelijkheid, 
rookstopprofiel van de deelnemers, stoppen is een proces, rookstopmotivatie, overzicht 
hulpmiddelen, huiswerk, … 

• Sessie 2/week 2: feedback sessie 1, waarom afhankelijk, samenstelling sigaret, hulpmiddelen, 
primen en focus, CO-meting, huiswerk, …. 

• Sessie 3/week 3: mentale voorbereiding, ontwenningsverschijnselen, goesting versus drang, 
gezondheidsvoordelen van stoppen op korte termijn, praktische voorbereidingen, interne 
monoloog, … 

• Sessie 4/week 4: groepsgesprek, roken en stress, fantasie van elke roker, beloon jezelf, 
herval voorkomen, huiswerk, … 
Vanaf hier worden de ontwenningsverschijnselen door middel van vragenlijsten gemonitord. 

http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/actiezone/rookstopmaterialen/
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• Sessie 5/week 6: voordelen van stoppen, adviezen, gezond leven, gewichtscontrole, 
huiswerk, … 

• Sessie 6/week 8: hervalpreventie, begrijp waarom je ooit rookte, huiswerk, … 
• Sessie 7/week 10: hervalpreventie, huiswerk, … 

• Sessie 8/week 12: hervalpreventie, slotevent (diploma, receptie, …) 

De rookstopdag vindt plaats tussen sessie 2 en 4. De datum wordt in overleg met de deelnemers 
vastgelegd aan het begin van de cursus. Aan de deelnemers wordt gevraagd om de tabakoloog 
die dag telefonisch te contacteren voor een korte evaluatie. Mits toestemming van de cursist, 
informeert de tabakoloog de betrokken huisarts over de rookstopbegeleiding.  

 
Het VIGeZ voorziet evaluatieformulieren voor de deelnemers en een Excel-sheet voor de 
tabakoloog en maakt analyses op Vlaams niveau. 

 
AANBOD LOGO MECHELEN 
Logo Mechelen communiceert plaats en data aan een pool van tabakologen uit de regio, waarna 
geïnteresseerden zich kandidaat stellen om de cursus te begeleiden. 
 
Kostprijs: de organisator draagt de kosten van: 

• de infosessie 
• de bekendmaking (volgens eigen gebruikelijke kanalen) 

• het ter beschikking stellen van een locatie (zaaltje voor max. 15 personen voor 9 avonden) 
• het slotevent 

De tabakoloog wordt rechtstreeks vergoed via de bijdragen van de cursisten. De deelname van 
de cursist aan een rookstopcursus wordt grotendeels vergoed door de ziekteverzekering. Per 
deelnemer bedraagt de RIZIV-tussenkomst maximaal 170 euro voor 8 sessies. De deelnemers 
betalen aan de tabakoloog 30 euro voor de eerste sessie en telkens 25 euro voor de volgende 
zeven sessies. Dat is 205 euro voor de volledige cursus. De cursisten betalen dus in totaal 35 
euro remgeld. 

De deelnemers worden geacht alle sessies bij te wonen. Uitzonderlijk niet bijgewoonde sessies 
moeten niet betaald worden. 

De tabakoloog verzorgt zelf de financiële administratie, int de betalingen van de deelnemers 
per overschrijving en zorgt voor de terugbetalingsattesten. We stellen een gespreide betaling 
voor waarbij de deelnemers vóór de start van sessie 1, 50 euro betalen, vóór sessie 3, 100 euro 
en vóór sessie 5, 55 euro. 

De uitgaven voor ondersteunende rookstopmiddelen (vb. nicotinepleisters) zijn ten laste van de 
deelnemer. Voor deelnemers die het financieel moeilijk hebben om deze bedragen voor te 
schieten, zoekt de gemeente en de tabakoloog naar oplossingen, eventueel in samenspraak met 
het OCMW. 
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2.3.1 GOOD PRACTICES 

2.3.1.1 REGIO LOGO MECHELEN 
 

• WGC De Zilveren Knoop in Lier organiseerde een rookstopcursus in groep voor 16 personen 
(mei-juni 2014).  Het was een mix van werkende mensen en kansarmen.  De meesten gaven 
aan dat ze gestopt zijn dankzij de steun van de groep. Er werd promotie gemaakt bij het 
OCMW, de Jeugddienst, Heilig Hart Ziekenhuis, sociale diensten, politie Lier, Wijkhuizen, 
dienstencentra, CAW. 

• OCMW Heist-op-den-berg organiseerde voor vijf jongeren van het Lokaal Opvang Initiatief een 
rookstopcursus in groep (mei-juni 2014). 

• OCMW Mechelen organiseerde Uitgerookt? (januari – mei 2014) voor 13 personen in De 
Keeting.  
 

2.3.1.2 REGIO LOGO KEMPEN 
 
In de regio van Logo Kempen wordt stoppen met roken grootschalig aangepakt.  
Westerlo gaf het goede voorbeeld in 2014. De Gezondheidsraad organiseerde de actie ‘Westerlo 
stopt met roken’ waaraan meer dan 100 personen deelnamen (rookstopcursus in groep of 
individueel). De actie bouwde voort op het succes van het jaar voordien waarbij 205 mensen 
787,7 kilo verloren.  
 
Retie volgt hun voorbeeld in 2015: Retie stopt met roken. 
In Herentals organiseren de huisartsen i.s.m. het Algemeen Ziekenhuis Start To Stop. Bekijk ook 
de reportage op RTV. 
 
 
AANBOD RETIE STOPT MET ROKEN 
 
1. Rookstopondersteuning: 

– Infosessie (15 januari 2015) met uitnodiging van pers waarbij gehoopt wordt op 50 
geïnteresseerden. 

– Rookstopcursus (8 sessies) of individuele consultatie bij Els Bosch, tabakoloog van de 
provinciale pool. 

– Ondersteuning en opvolging via website (Tabakstop, ex-smokers) en facebookpagina vanaf 
januari. 

– Tweemaandelijkse tip in gemeentelijk infoblad. 
 

2. Bekendmaking gedurende vier maanden: 

– Onderleggers naar het voorbeeld van Westerlo voor verschillende eetdagen van 
verenigingen, sportclubs, vrouwenverenigingen, …  

– Flyer naar het voorbeeld van Westerlo om wijd te verspreiden via alle diensten, 
adviesraden, verenigingen, apothekers, huisartsen, tandartsen, …. 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLEVA_20131230_011
http://logomechelen.be/themas.aspx?ProjectID=219c5d84-cdf0-4fb7-afb2-5cc35a7cb257&SubProjectID=67812b7e-d8e4-4796-9522-4e26fc70b9e7
http://www.retie.be/productgroep.aspx?pg=1654&id=1269
http://www.start2stop.be/
http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2014052813022253_start2stop-begeleidt-stoppen-met-roken
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– Website en Facebookpagina inclusief filmpjes ter promotie. 
– Persoonlijke voorstelling van het project door de tabakoloog of de gemeente tijdens 

overlegmomenten van verenigingen. 
– Promotie inschrijvingsmoment door tabakoloog en gemeente met infostand op lokale 

evenementen.  
– Boegbeelden. Rokende BV’s worden gevraagd.  
– Bekendmaking via pers en media 
– Artikels over roken in infobladen 

 
 

 

http://www.retie.be/productgroep.aspx?pg=1654&id=1269
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COMMUNICATIE 
AANBOD LOGO MECHELEN 

• Aanleveren van affiches, folders, flyers van partners of doorverwijzen naar hun aanbod. 
– Materialen Tabakstop zijn gratis te bestellen via http://www.tabakstop.be/node/201 
– Affiche en folder VRGT zijn gratis te bestellen via 

http://www.vrgt.be/index.php?page=224 

• Aanleveren van gepersonaliseerde affiches of wegwijzen naar de voorbeeldaffiches. 
• Aanleveren van artikels rond het thema roken. 

• Ter beschikking stellen van een banner ‘Roken…zet er een punt achter’, 3 rolbanners ‘Roken 
zet er een punt achter’, wasdraad met fiches overs toppen met roken (tips, hulpaanbod), 
digitale banner voor in e-mail of websites. 

• Ter beschikking stellen van ondersteunende pakketjes voor deelnemers met materialen van 
partners (Tabakstop, VRGT). De voorbije jaren beschikte Logo Mechelen over heel wat 
gadgets van partners maar momenteel zijn we door de voorraad heen. We wachten af wat de 
partners in het kader van 31 mei, Werelddag zonder Tabak, aanbieden. 

• Ter beschikking stellen van een syllabus voor de deelnemers aan een groepscursus wanneer 
een tabakoloog van de pool de cursus geeft. De gemeente zorgt voor de kopies. 

 

           
 

 

 
 
 

http://www.tabakstop.be/node/201
http://www.vrgt.be/index.php?page=224
http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/actiezones/maak-zelf-een-affiche-of-flyer/
http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/actiezone/banners-gebruiken/
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