Beschouwing

De uitdagingen van stoppen met
roken bij COPD-patiënten
Eva van Eerd

Voor rokers met COPD is er maar één behandeling die de
versnelde achteruitgang van de longfunctie kan remmen:
stoppen met roken. Hoewel er evidence-based stoppen-met-rokeninterventies beschikbaar zijn, roken er nog
steeds veel mensen met COPD. Momenteel zijn er nog
geen stoppen-met-rokenbehandelingen die zich richten op
rokers met COPD, hoewel zij specifieke problemen ervaren en andere behoeften hebben rondom het stoppen met
roken dan andere rokers. Ik heb me voor mijn proefschrift
verdiept in de specifieke problemen en behoeften bij deze
groep rokers en bij de behandelend artsen, en heb vervolgens gekeken hoe ik deze informatie kon toepassen op
bestaande stop-met-rokenbehandelingen. Het uiteindelijke
doel is de ontwikkeling van een stoppen-met-rokeninterventie specifiek voor rokers met COPD.
Uit een Cochrane-review over stoppen met roken bij COPD
bleek dat er momenteel geen stoppen-met-rokenbehandelingen bestaan die specifiek op rokers met COPD zijn gericht.1

Tijdens het uitvoeren van een Cochrane-review kwam ik erachter dat voor rokers met COPD, net als voor rokers zonder
COPD, een combinatie van farmacotherapie en een gedragsmatige interventie het meest effectief is.1 Desondanks roken er
nog veel mensen met COPD en lijkt het aantal rokers onder

Rokers met COPD zijn zich nog minder
dan andere rokers bewust van de
gezondheidseffecten van roken
hen hoger te liggen dan onder mensen zonder COPD, zo blijkt
uit een onderzoek in een Britse populatie.2 Rokers met COPD
lopen tegen specifieke problemen aan en hebben andere
behoeften bij het stoppen met roken.3-6 Voor mijn proefschrift
verdiepte ik me in een aantal van de behoeften en problemen
van zowel COPD-patiënten als hun behandelend artsen.

Rokers accepteren stoppen-met-rokenadvies en zijn bereid hierover met hun arts te spreken, mits dit op een empathische manier gebeurt.
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■■ Voor rokers met COPD is stoppen met roken de enige
behandeling die verergering van de ziekte remt.
■■ COPD-patiënten vinden het nóg lastiger dan andere
rokers om met roken te stoppen omdat ze meer verslaafd en minder zelfredzaam zijn, en vaker depressieve klachten hebben.
■■ Artsen stellen ook dat de stoppen-met-rokenbegeleiding bij COPD-patiënten moeizamer verloopt, wat
bij beide groepen tot frustraties leidt.
■■ Bij de stoppen-met-rokenbegeleiding van COPD-
patiënten is het daarom belangrijk rekening te
houden met de mate van verslaving, zelfredzaamheid
en depressieve klachten. Daarnaast is het zinvol aandacht te besteden aan sociale interacties, gezondheidspercepties en morele agenda’s omtrent roken
en stoppen met roken.

FACTOREN DIE HET STOPPEN-MET-ROKEN BEÏNVLOEDEN
Op basis van vragenlijsten en interviews met COPD-patiënten
is gekeken naar patiëntgerelateerde factoren die het stoppen-met-roken beïnvloeden. Een aantal punten viel op: rokers
met COPD rapporteerden een hogere mate van depressie en
nicotineverslaving, naast een lagere zelfredzaamheid ten aanzien van stoppen met roken.6 Rokers met COPD hadden minder vertrouwen in de effectiviteit van de hulpmiddelen bij het
stoppen met roken.6 Daarnaast leken rokers met COPD zich
nog minder dan andere rokers bewust van de gezondheidseffecten van roken.6 Tot slot gaven zij aan dat hun gedachten
over het leven en de dood gerelateerd waren aan hun rookgedrag en benadrukten ze teleurgesteld te zijn over de manier
waarop hun zorgprofessionals hen benaderden.5

Rokers met COPD rapporteerden
een hogere mate van depressie en
nicotineverslaving
Ook zijn gegevens geanalyseerd van focusgroepdiscussies
gehouden met huisartsen en longartsen in zeven verschillende landen in Oost- en West-Europa en Azië. Er is gekeken
welke factoren interfereerden met de uitvoering van stoppen-met-rokenbehandelingen door artsen.7 Daarbij werden
drie thema’s onderscheiden. Ten eerste bleek er frustratie te
zijn bij artsen over rokende COPD-patiënten. Dit had invloed
op de uitvoering van stoppen-met-rokenbehandelingen en
kon ertoe leiden dat de begeleiding van rokers met COPD
minder goed verliep.7 Ten tweede bleek dat er onder artsen
beperkte kennis was en negatieve overtuigingen bestonden
over stoppen-met-rokenbehandelingen.7 Dit bemoeilijkte de
effectieve behandeling van rokers in het algemeen. Tot slot
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viel op dat organisatorische factoren, zoals gebrek aan tijd, de
manier beïnvloedden waarop artsen stoppen-met-rokenbehandelingen uitvoerden.7
SPECIFIEKE KNELPUNTEN
Uit het onderzoek blijkt dat er veel algemene aan roken
gerelateerde problemen en behoeften zijn bij zowel COPD-
patiënten als artsen. Er vielen echter ook enkele knelpunten
op die zich vooral bij rokers met COPD voordeden. Ik stel
daarom voor om bestaande stoppen-met-rokeninterventies ook voor COPD-patiënten in te zetten en daar COPD-
specifieke elementen aan toe te voegen, zoals extra aandacht
voor depressieve symptomen, de mate van nicotineverslaving
en de zelfredzaamheid bij het stoppen met roken. Daarnaast
is het belangrijk dat artsen in hun communicatie met rokers
met COPD meer aandacht besteden aan sociale interacties,
gezondheidspercepties en morele agenda’s omtrent roken
en stoppen met roken. Uit de resultaten blijkt ook dat onder
artsen behoefte bestaat aan scholing over stoppen-met-roken
behandelingen. Hierin zouden zowel het gebruik van hulpmiddelen bij het stoppen-met-roken, als communicatieve
vaardigheden en het bespreken van ethische kwesties aan bod
moeten komen.
BESCHOUWING
De resultaten van de onderzoeken in mijn proefschrift laten
zien dat er bij patiënten met en zonder COPD enkele patiënten artsgerelateerde problemen en behoeften spelen die een
effectieve stoppen-met-rokenbehandeling in de weg staan. Er
zijn fysieke, psychologische en sociale factoren die het stoppen
met roken beïnvloeden. Hier dienen artsen en praktijkondersteuners rekening mee te houden bij de begeleiding van
patiënten die willen stoppen met roken.
Vanuit het patiëntenperspectief bezien, blijken rokers stoppen-met-rokenadvies te accepteren en bereid te zijn hierover
met hun arts te spreken, mits dit op een empathische manier gebeurt. COPD-patiënten gaven aan dat ze het op prijs
stellen wanneer de arts oprechte interesse toont, omdat ze het
daardoor makkelijker vinden om eigen ideeën en ervaringen
te delen. Het is belangrijk dat artsen en praktijkondersteuners
hier rekening mee houden en vaker met hun patiënten over
roken praten. Ze kunnen hun dan vertellen wat de nadelige
gevolgen van roken zijn en welke mogelijkheden er zijn om
ermee te stoppen. Het blijkt namelijk dat veel patiënten in
Nederland, zowel rokers als niet-rokers, de gezondheidsrisico’s
van roken nog altijd onderschatten.8 Daarnaast valt op dat
rokers ook weinig kennis hebben over middelen die kunnen
helpen om met roken te stoppen. Ze maken vaker gebruik van
alternatieven dan van evidence-based stoppen-met-rokenbehandelingen.8
Artsen blijken vooral over stoppen met roken te beginnen als
een patiënt met aan roken gerelateerde symptomen op het
spreekuur komt. Onder artsen bestaan ook misverstanden
over het nut van dergelijke gesprekken, terwijl er voldoende
bewijs is dat wat dokters zeggen een aanzienlijke invloed

heeft op het rookgedrag van hun patiënten. Een kort stoppen-met-rokenadvies zorgt er al voor dat een op de veertig
rokers met roken stopt.9 Maar zoals eerder opgemerkt: ‘C’est le
ton qui fait la musique.’
CONCLUSIE
Zowel artsen als patiënten hebben COPD-specifieke problemen en behoeften met betrekking tot roken. Het is aan te
raden om bij bestaande stoppen-met-rokeninterventies bij
COPD-patiënten COPD-specifieke elementen toe te voegen. ■
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