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Nieuws

Het ondersteunen van rokers 
die willen stoppen blijkt in de 
praktijk lastig en tijdrovend. 
Hoe kan de huisarts, met het 
oog op het Nationaal Preven-
tieakkoord en de Rookvrije 
Generatie, toch bijdragen aan 
een drastische vermindering 
van het aantal rokers in 2040? 
Nieuw onderzoek moet hier 
antwoord op geven. 

Ondanks de beschikbaarheid 
van verschillende effectieve 
vormen van stopondersteuning 
rookt nog steeds 23% van de 
Nederlandse bevolking, terwijl 
81% van de rokers gemotiveerd 
is om in de nabije toekomst te 
stoppen.1-3 Een mogelijk knel-
punt in de aanpak van tabaks-
ontmoediging is het geringe 
aantal rokers dat doorverwezen 
wordt vanuit de huisartsenpraktijk naar effectieve stoponder-
steuning.4 Op dit moment wordt 5% van de stoppogingen in 
Nederland ondersteund met advies of begeleiding van (para)
medici, een gedragstherapeut/psycholoog, een rookstoppoli of 
telefonische hulp.3 
Met het Nationale Preventieakkoord en initiatieven als de 
Rookvrije Generatie is er veel aandacht voor stoppen met ro-
ken. Het streven is dat in 2040 minder dan 5% van de Neder-
landers rookt.5 Een nieuwe verwijsstrategie, gebaseerd op het 
Ask-Advice-Connect model, kan huisartsen ondersteunen om 
stoppen-met-rokenzorg in goede banen te leiden.6 Het doel 
van het onderzoek is een strategie te ontwikkelen die rokers 
vanuit de huisartsenpraktijk actief verbindt met stoponder-
steuning in de regio. De strategie zal voortbouwen op onder-
steuningsstructuren die bekend zijn in de huisartsenpraktijk, 
zoals training via regionale FTO-bijeenkomsten (Instituut 
voor Verantwoord Medicijngebruik) en de sociale kaart van 
stopondersteuning (Trimbos).
Het onderzoek is een samenwerking van het Trimbos-insti-
tuut, het Leids Universitair Medisch Centrum en een breed 
ondersteunend consortium.7 Het onderzoek is in december 
2018 gestart en het loopt tot eind 2022. De eerste resultaten 
verwachten we eind 2019. 
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Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, 
geschreven door een promovendus.

Doel is een strategie te ontwikkelen die rokers vanuit de huisartsenpraktijk verbindt met stoponder-
steuning in de regio. Foto: Shutterstock

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575260/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3575260/
https://www.rivm.nl/leefstijlmonitor
https://www.trimbos.nl/docs/21388531-6303-48f7-9a47-51898fb427df.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/21388531-6303-48f7-9a47-51898fb427df.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8172/4cf029d55811bde2c10d517ac822c054f888.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8172/4cf029d55811bde2c10d517ac822c054f888.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8172/4cf029d55811bde2c10d517ac822c054f888.pdf
file:///C:\Users\Susan\Downloads\nationaal-preventieakkoord.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440173
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23440173
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/strengthening-the-dutch-national-smoking-cessation-infrastructure-to-support-the-smokefree-generatio-1/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/strengthening-the-dutch-national-smoking-cessation-infrastructure-to-support-the-smokefree-generatio-1/
mailto:E.G.Meeuwsen@lumc.nl

