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In totaal 657 mensen die wilden

journa al

CRP-sneltest
kosteneffectief?

in effect is tussen deze ondersteunende

stoppen met roken kregen nicotine-esigaretten (16mg/ml), nicotinepleisters
(21mg/dag) of placebo-e-sigaretten (zonder nicotine). Daarnaast kreeg iedere
deelnemer telefonische ondersteuning
bij het stoppen. Om te meten of deelnemers daadwerkelijk stopten met roken,
werd na 6 maanden de koolstofmonoxideconcentratie in uitademingslucht
Na 6 maanden was 7,3% van de
deelnemers met e-sigaretten gestopt,
terwijl dit 5,8% was in de groep met
pleisters en 4,1% met placebo-e-sigaretten. Door het onverwacht lage aantal
stoppers waren deze verschillen statistisch niet signiﬁcant. Deelnemers met
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