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Nooit meer roken.   

Op mijn 12de begon ik te roken. Mijn vriendin Liliane en ik besloten op een dag 

gewoon te beginnen. Het was even doorzetten. Bijna niemand vindt zijn eerste 

sigaret lekker. De tweede smaakte al beter. Na één pakje waren wij volleerde 

rokers en al snel staken we meer vrienden aan.   
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Ik had het mijn hele jeugd afgekeken bij volwassenen waaronder mijn moeder. 

Dat was in de jaren ’70 en ’80 heel gewoon. Hoewel, mijn vader was op een 

goed moment wel gestopt met roken, omdat hij zich daar beter bij voelde.   

De meeste mensen die ik kende rookten. Het had glamour. Cool met een 

sigaret. Ik was dol op filmsterren foto’s uit de jaren ’30 en ’40 met mooie 

rokende vrouwen zoals hieronder.  

   
Nicotine junk   

Toen ik eenmaal was begonnen , was ik al snel een nicotine-junk. Als ik op 

school een blokuur had, ging ik minstens één keer naar de w.c. om een sigaret 

te roken. Een blokuur duurde 100 minuten en dat was gewoon te lang voor mij.   

Op mijn 25ste was ik nog steeds een zwaar verslaafde kettingroker. Ik pafte 2 

pakjes per dag weg. Waar jij mij ook zag, ik had een sigaret in mijn mond.   
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Je mocht in de tijd nog op veel plaatsen roken. Mensen die er last van hadden 

werden vaak niet gehoord. Ik kende een meisje dat zware astma had. Iedereen 

vond het heel zielig dat zij nooit op feestjes kon komen. Maar niemand rookte 

er een sigaret minder om. Roken was gewoon een fact of life. Als je er niet 

tegen kon had jij een probleem. Gek hoor. Dat was in de jaren ’80. Eigenlijk niet 

eens zo lang geleden.   

   
   

Er begon iets te knagen   

En toen werd mijn neef Thomas geboren. Vanwege zijn moeilijke start in het 

leven besloten mijn zus en haar man hun huis rookvrij te maken. Ik kwam nogal 

vaak bij ze eten en pafte dan op het balkon mijn nicotine-behoefte weg. Maar 

er begon toch iets te knagen.   

 Niet binnen mogen roken betekent dat je een gewoonte hebt die schadelijk is 

voor kinderen. Ik voelde me steeds meer een junk met dat gepaf buiten.   

  

      

Al zo vaak gestopt   

Ik was al zo vaak gestopt. Ik had het nooit langer dan een week volgehouden. Ik 

geloofde nauwelijks dat ik zonder zou kunnen.   

Maar ik had ook geen zin in nog jaren stoppen en doorgaan. Ik wilde er  

permanent vanaf.   

Ik had eerder een boekje gelezen: ’’13 manieren om met roken te stoppen’’ 

heette het, of zoiets. Geen enkele methode werkte voor mij.   
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Mijn methode   

Ik besloot zelf een manier te bedenken die voor altijd van mij een niet-roker 

zou maken. Je kunt er alles over lezen in dit boekje.   

Mijn methode werkte. Ik heb nooit meer een sigaret aangeraakt.    

Ik heb er ook een paar andere mensen mee geholpen te stoppen met roken. Ik 

nam mij steeds voor alles op papier te zetten om er meer mensen mee te 

helpen. Het kwam er nooit van. Tot vandaag. Het is nu meer dan 20 jaar later. 

Hoog tijd om mijn Sanja-Nooit meer roken-methode op papier te zetten.    
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Voordat je verder leest wil ik dat je drie dingen doet:   

1. Besluit dat je voor altijd van je rookverslaving af wilt komen.   

2. Neem je zelf serieus.   

3. Stel je jouw leven voor als niet-roker.   

Wat mij opvalt bij veel mensen die willen stoppen is dat ze niet geloven dat het 

lukt, niet echt.    

Het andere probleem is dat ze zichzelf en hun verslaving niet serieus nemen. 

Dat kan komen door de buitenwereld die zegt dat het nooit gaat lukken en dat 

ze zich jou niet zonder sigaret kunnen voorstellen.    

Wilskracht werkt niet  

Of ze vinden dat je gewoon simpelweg moet kunnen stoppen op wilskracht. 

Veel voornemens zijn gestrand op die wilskracht, helaas.  Je hebt namelijk een 

beetje wilskracht nodig maar vooral een goed uitvoerbaar plan.   

Roken is behalve een verslaving ook een gewoonte. Gewoontes leer je niet 

zomaar even af. Vraag maar aan mensen die af willen vallen of die willen 

beginnen met hardlopen. Zonder een gedegen plan is het tot mislukken 

gedoemd.   

   

Zomaar gestopt   

Vrienden die wel zomaar gestopt zijn bestaan natuurlijk. Ik ken die mensen ook, 

maar zij waren niet echt verslaafd aan sigaretten, zoals jij en ik. Nicotine is nu 

eenmaal niet voor iedereen in dezelfde mate verslavend.   

   

Aandacht   

Ik ken mensen die het stoppen voortdurend gebruiken als middel om aandacht 

te krijgen. Elke keer moet je weer met de volgende poging meeleven.    
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Ik wil best aandacht geven, maar niet voor de zoveelste mislukte poging.   

Al die gemakkelijke stoppers en chronische stoppers:   

Laat ze lekker. Ga geen weddenschappen aan en wees voorbereid op 

tegenwerking. Ja, gek genoeg ook van niet-rokers.   

Ik wil dat je deze 3 punten in je oren knoopt. Als je dat niet wilt, heeft het niet 

zo veel zin om verder te lezen. Als je ze onthoudt of zelfs uitprint en op de 

spiegel plakt ben ik helemaal blij met je. Je hebt dan je eerste stap gezet naar 

nooit meer roken.   

      

 De 8 stappen   

   

1. Koop een mooi schrift.    

   
Richt het schrift in volgens het systeem dat ik na de 8 stappen beschrijf. 

Ik had trouwens een heel gewoon Hema schrift. Dat voldoet natuurlijk 
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ook, maar een mooi schrift is fijner. Ik heb het altijd bewaard: zoals je 

ziet een vies wit schrift met een kring van een kop thee erop. In het 

volgende hoofdstuk vertel ik je  waar je het schrift voor nodig hebt. Je 

kunt het natuurlijk ook in je telefoon zetten. Maak er in elk geval een 

aparte afdeling van.    

   

   
   

   

2. Prik een datum    

Bijvoorbeeld over ongeveer 2 weken. (In mijn geval was dat de 

verjaardag van mijn neefje. Ik wilde immers stoppen omdat ik door zijn 

geboorte aan het denken was gezet).   

Dit wordt jouw stopdatum. Zet hem in je agenda, in je telefoon. Kijk goed 

naar welke andere plannen je die dag hebt en stel je daarop in. Ik had op 

mijn eerste stop dag ’s avonds een afspraak met twee rokende vrienden.  

Die afspraak heb ik gewoon door laten gaan.   

   

   

3. Beslis tegen wie je het vertelt.   

Niet iedereen hoeft het te weten, maar het helpt wel als stok achter de 

deur. Was je echter een chronische stopper dan zou ik het alleen aan 

mensen vertellen die daar nooit vanaf wisten. Weet je niemand? Vertel 

het dan bijvoorbeeld aan je huisarts.    
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4. Denk na over hulpmiddelen   

Je kunt nicotine pleisters gebruiken. Ik heb dat indertijd ook gedaan, 

maar ik heb nog steeds het idee dat het dag/werkboekje dat je erbij 

kreeg belangrijker was dan de pleisters. Het was een ritueel om dagelijks 

pleisters te plakken, het dagboekje te gebruiken en daarmee extra mijn 

motivatie te prikkelen. De mensen die ik mijn schriftje had geleend 

hebben geen pleisters gebruikt en zijn toch permanent gestopt.   

Er zijn ook pillen die schijnen te helpen. Ik heb daar geen ervaring mee. 

Verwacht in elk geval geen wonderen.   

   

    

   

   

   

5. Gebruik een ritueel om je motivatie te versterken   

Ik zou nu kiezen voor elke dag spieroefeningen, stretchen, of yoga. Het 

hoeft maar 5 minuten. Het gaat erom dat je bewust bezig bent met jouw 

nieuwe gezonde leven als niet-roker.   
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6. Neem een bewuste beslissing over alcohol en drugs   

Alcohol maakt je wilskracht zwakker. Realiseer je dat feit. Ik had daar al 

bij de voorbereiding over nagedacht en besloot wel matig alcohol te 

drinken. Die eerste avond dat ik uit ging met vrienden leken me wel erg 

ongezellig worden als ik geen biertje mocht nuttigen. Ik heb dat 100 keer 

tegen mezelf gezegd: geen sigaret wel een biertje. Dat hielp uitstekend. 

Maar ik weet niet of dat bij jou werkt. Het is belangrijk jezelf goed te 

kennen. Het is essentieel dat je jezelf niet in de maling neemt. Als je 

jezelf niet vertrouwt, drink dan minstens een maand niet.   

Ik heb nooit sterke drugs gebruikt. Ik kan me zo voorstellen dat ze jouw 

eigen wil zo goed als uitschakelen. Joints heb ik nooit veel aan gevonden. 

Ik raad ze af omdat er  tabak in zit. In een pijpje zit geen tabak, maar is 

toch een rokers ritueel.   

Ik zou me beperken tot eten: bak er een cake van. Is ook lekker.   

7. Handhaaf sociale contacten.   

Kies er niet voor om in het begin nergens heen te gaan. Integendeel: het 

is niet de bedoeling dat je stoppen met roken gaat associëren met 

ongezelligheid, verlies sociale contacten en eenzaamheid.   

   

  

      

8. Reken niet op steun van anderen   

Jij wilt nooit meer roken. Neem daar 100% de verantwoordelijkheid voor. 

Er zullen mensen die sceptisch zijn, of zelfs ontmoedigend (‘Ga alsjeblieft 

weer roken. Je bent zo saggerijnig!’). Mede-verslaafden zullen je zien als 

verrader.  Mogelijk word je zelfs buitengesloten. Soms letterlijk. Jij rookt 

niet meer dus je gaat niet meer mee met de andere rokers om buiten 

een sigaret te gaan roken. Reken maar dat jij bepaalde gesprekken gaat 



Nooit meer roken ©Sanja de Bruin Strongpeople   

   

10   

   

missen. Aan de andere kant: niet-rokers blijken ook hele leuke 

gesprekken te kunnen voeren. Bovendien win je enorm veel tijd.   

   

   

Wat komt er allemaal in het schrift?   

   
   

9. Noteer om te beginnen de stand van zaken zoals het nu is:  - 

Hoeveel je rookt per dag, per week, per maand, per jaar.   

Ik had er ook bij gezet hoeveel ik ongeveer al in mijn leven had gerookt. In 

cijfers en in letters uitgeschreven.   

Voorbeeld:   

30 sigaretten per dag.   

210 sigaretten per week   

840 sigaretten per maand enzovoort. Schrijf het helemaal op. Je neemt jezelf 

en je verslaving toch serieus? Nou dan!   

   

   

   

Schrijf dan op hoeveel je al hebt gerookt:   

Als je dus 22.024 sigaretten hebt gerookt. Schrijf dat op en zo precies mogelijk.   
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Vervolgens schrijf je zo precies mogelijk hoeveel geld je hebt verrookt.    

   

Laat een paar bladzijden leeg zodat je over een maand, over 3 maanden en 

over 6 maanden kan opschrijven hoeveel geld je jezelf hebt bespaard.   

Het is heerlijk en heel stimulerend om er achter te komen hoeveel je na een 

week , een maand, of een jaar hebt uitgespaard. Op een gegeven moment is 

het een ton! Leuk toch?   

Je kan het uitgespaarde bedrag natuurlijk ook in een spaarpot stoppen of op 

een bankrekening zetten. Ik heb dat indertijd niet gedaan. Maar ik kan mij goed 

voorstellen hoe fijn het is om een vakantie te boeken van het uitgespaarde 

geld.   

   

   

10. Maak een lijst:  waarom wil ik stoppen met roken   

Dit wordt een persoonlijke lijst. Voor jou kunnen er andere dingen in staan. 

Misschien wil je zwanger worden bijvoorbeeld.   

   

Mijn lijst   

   

• Mooiere tanden (geen rokersaanslag meer)   

• geen stinkende kleren    

• Geen stinkend huis meer   

• Geen grauw gekleurd huis meer met vergeelde muren   

• Beter zingen   

• Geen rokershoest meer   

• Geen gele vingers meer    

• Geen schuldgevoel meer t.o. mee rokers   

• Niet meer zo kortademig   

• Niet meer zo’n droge mond   

• Minder kans op hart- en vaatziekten, kanker, COPD.   
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Die laatste had ik er indertijd niet eens bijgeschreven. Maar nu doe ik het wel. 

Mijn rokende moeder kreeg 8 jaar geleden een ernstig hartinfarct. De rit in de 

ziekenauto met gillende sirenes op zaterdagochtend zal ik nooit vergeten.   

Gelukkig was ik bij mijn moeder op bezoek. Anders had ze het niet overleefd. In 

de maanden daarna had zij nog een keer een hartstilstand, haalde wekenlang 

niet uit zichzelf adem en moest intensief revalideren.    

Mijn moeder heeft nooit meer een sigaret aangeraakt, hoewel zij daarvoor 40 

jaar had gerookt. Ze zegt altijd: ‘Dat kan ik mijn kinderen niet aandoen.’ Ze 

heeft het er zeker niet gemakkelijk mee gehad, maar ik ben blij dat ze dit 

besluit heeft genomen. Ze had het ‘voordeel’ dat zij in het ziekenhuis 7 

maanden niet had kunnen roken. Zowel de lichamelijke verslaving als de 

dagelijkse gewoonte waren hierdoor uit haar systeem.   

   

Stugge roker   

Jaren geleden was ik coach van een man die een pijpje in zijn keel had. Dat 

pijpje was daar aangebracht omdat hij kanker had gehad. Hij moest één hand 

op het pijpje houden om te kunnen praten. Zijn andere hand gebruikte hij om 

zijn sigaret in zijn hand te houden. Zijn dochter van 11 zat ook in de kamer 

tijdens het gesprek.   

Het was zo bizar dat ik er de slappe lach van kreeg.    

Ik heb geen idee of de man nog leeft. Hij verdween een paar weken later naar  

een ander deel van het land.  
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Maak een uitgebreide lijst met de nadelen van niet meer roken. Je leest dat 

nooit , maar er zijn er heel wat.   

11.  Maak een lijst: Nadelen van stoppen met roken   

Dit is mijn lijst:   

• Grote kans op gewichtstoename (roken remt de eetlust)   

• Als ik in de fout ga het helemaal maar opgeven   

• Niet meer bij mijn leuke rokersgroepje horen    

• Mij ergeren aan rokende vrienden   

• Extra prikkelbaar   

• Vreselijke trek in sigaretten   

• Het hele ritueel missen (bij shag rokers is dat misschien nog wel meer het 

geval: Pakje Drum/Samson pakken, vloeipapier eruit halen, shagje 

draaien, dichtlikken vloeipapier en opsteken)   

• Gevoel van zinloosheid: Is het leven nog wel leuk zonder sigaretten?   

Chronisch ziek en roken   

Chronisch zieken die pijn hebben roken om minder last te  hebben van de pijn. 

Is dat bij jou ook het geval? Zoek een alternatief voor het roken. Ik heb ook wel 

eens neuropatische pijn door de MS. Dat is geen pretje. Mijn oplossing is 

stretchen. Ja, ook midden in de nacht. Een pijnstiller kan natuurlijk ook helpen, 

Een spannende serie kijken doe ik ook wel eens. Dat leidt in elk geval af.   

Medicinale wiet helpt ook bij veel mensen. Niet roken natuurlijk, die wiet. Het 

bestaat in druppelvorm. CBD olie druppel je onder je tong. Je wordt er niet high 

van door het lage gehalte THC. Te bestellen bij bijvoorbeeld de Stichting 

Mediwiet.nl  Zoek uit welke samenstelling voor jou het meest ideaal is. Soms 

wordt het vergoed door je ziektekosten verzekering.  

   

Ook een belangrijke lijst om te maken is:   

   

http://www.stichtingmediwiet.nl/
http://www.stichtingmediwiet.nl/
http://www.stichtingmediwiet.nl/
http://www.stichtingmediwiet.nl/
http://www.stichtingmediwiet.nl/
http://www.stichtingmediwiet.nl/
http://www.stichtingmediwiet.nl/
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12. Maak een lijst: Gevaarlijke momenten.   

   

1. Natuurlijk de eerste dag   

2. Na ontbijt, lunch, avondeten (volgens velen de lekkerste sigaretten van 

de dag)   

3. Als er veel mensen om mij heen roken   

4. Als ik mij mislukt voel door een misstap   

5. Als ik niet snel genoeg lichamelijke verbeteringen merk   

6. Overmoed omdat het bijvoorbeeld al weken/maanden goed gaat.   

7. Als ik een tegenslag krijg roken gebruiken om daar mee om te gaan.   

8. Als ik in een bekende situatie kom waarin ik altijd rookte (op een feestje, 

op de bushalte, in de auto, etc)   

9. Als ik het al een maand of een jaar heb volgehouden denken: ‘Eentje 

roken kan wel’. Niet doen. Je houdt jezelf voor de gek. Alleen een 

verslaafde houdt zich voor dat één sigaret geen kwaad kan.   

    

Nu zou ik ook opschrijven:    

10. Als ik pijn heb. Ik kan me voorstellen dat je dan een zinloosheid ervaart. 

Je denkt misschien dat je jezelf moet troosten met sigaretten. Of dat je al 

genoeg ellende hebt zonder dat stoppen met roken.   
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Wees lief voor je lichaam   

   
Maar, als je door de eerste periode heen bent is het niet nodig hebben van een 

sigaret een bevrijding. Juist als je ziek bent.    

Nu ik zelf een chronische ziekte heb (MS) bespeur ik bij sommige 

medepatiënten de volgende neiging:   

1. Ik heb al die rotziekte en ik hoef mezelf geen pleziertjes te ontzeggen.   

2. Het heeft geen enkele zin om gezonder te leven, want jij hebt ook die 

ziekte en je rookt niet eens.   

3. Het is mijn recht als chronisch zieke. Mijn lichaam heeft mij in de steek 

gelaten. Nu kan ik mijn lichaam in de steek laten.   

  

  

      

Is dat waar?   

Ik vind dat wel begrijpelijk, maar het is niet waar. Mijn vader had de ziekte van 

Parkinson. Hij sportte niet, at grote hoeveelheden chocola. Aan het einde van 

zijn leven was hij behoorlijk dik. Dit beperkte zijn bewegingsvrijheid nog verder. 

Ik weet zeker dat hij een betere kwaliteit van leven had gehad, als hij wat 

liefdevoller met zijn eigen lichaam was omgegaan.   

Gun jezelf gerust een baaldagje. Maar gebruik die dag niet om te roken, want 

dan blijft het niet bij één dag. Roken is nu eenmaal een verslaving. Net als 

heroïne. Elke ex-junk weet dat je niet af en toe een shotje kan nemen omdat 

het regent.   

    

Ik doe zelf veel om zo fit mogelijk te blijven. Soms heb ik een dip, maar ik voel 

me altijd beter als ik train en weer leniger ben. Als ik minder pijn heb door 

bewegen.   
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Of je nou ziek bent of niet: ik raad je aan om een goed voor jezelf te zorgen. 

Uiteindelijk gaat dat vruchten afwerpen en ga jij je beter  voelen. Stoppen met 

roken is daar maar één onderdeel van.   

   

13. Maak een lijst: Gevaarlijke plaatsen:   

   
   

1. Alle plekken waar je sigaretten kan kopen. 2. Op 

bezoek bij rokende vrienden   

3. In de auto.   

4. Bij de bushalte   

5. In je eigen huis   

   

En welke plaatsen jij nog kan bedenken. Je mag tegenwoordig bijna nergens 

meer roken, dus dat scheelt.   

Je kan natuurlijk niet je eigen huis vermijden, maar wees je ervan bewust dat 

dit voorlopig de gevaarlijkste plaats is voor een ex-roker.   

Maatregelen   

Neem alvast maatregelen. Waar rook jij altijd? Verander die plek voor je eerste 

stopdag. Of verander je routine. Ik ging altijd eerst een kop thee drinken en 

rookte dan daarbij mijn eerste sigaret. Toen ik stopte veranderde ik die 

gewoonte. Ik ging voortaan eerst douchen en aankleden. Alleen al door het 

veranderen van de gewoonte zal je gemakkelijker van sigaretten af kunnen 

blijven.   
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Extra: Dagboek   

Gebruik het schrift verder als dagboek. Ik heb dat alleen af en toe gedaan, maar 

misschien vind jij het fijn om er dagelijks iets over te noteren.   

Of heb je al een dagboek? Des te beter. Beginnen met bloggen is ook een optie.   

Dan krijg je misschien ook nog reacties op jouw stukken over nooit meer roken.  

Of maak een Facebookpagina: Je naam en dan stopt met roken. Je kan die 

pagina vullen met je ervaringen, informatie over stoppen met roken etc. etc.    

   
   

   

   

   

  

    

   

Samenvattend   

   

1. Heb je een schrift gekocht?   

2. Heb je een vanaf nu nooit meer roken datum geprikt?   

3. Heb je opgeschreven waarom je wilt stoppen?   

4. Heb je opgeschreven wat nadelen zijn van stoppen?   

5. Heb je een lijst gemaakt van gevaarlijke momenten?   

6. Heb je een lijst gemaakt van gevaarlijke plaatsen?   

7. Heb je een dagboek?   

Mooi! Zet een kring om de stopdatum.   

Op je laatste dag mag je zoveel roken als je wilt, maar voor je naar bed gaat doe 

je twee dingen:   



Nooit meer roken ©Sanja de Bruin Strongpeople   

   

18   

   

1. Je houdt je overgebleven sigaretten onder de kraan   

2. Je gooit je asbakken weg   

Heb ik ook  gedaan ja. Ik heb één asbak bewaard, maar diep weggestopt in de 

kast. Voor als een roker op bezoek buiten een sigaret wil roken.   

   

  

Hoe het mij is vergaan   

   

   
   

De eerste dag was het moeilijkst natuurlijk. Maar eigenlijk is het hele 

eerste jaar zwaar. Ik ging meer eten en kwam uiteindelijk 11 kilo aan. Ik 

ging mij te buiten aan lekkere broodjes (er zat een bakker vlak bij mijn 

huis. Elke dag rook ik de heerlijkste geuren).   

Oeps. Ik had de ene verslaving voor de andere ingeruild.   

Dat wilde ik echt niet. Ik ben dus gaan lijnen. Uiteindelijk bleef ik hangen 

op 5 kilo boven mijn oude gewicht. Dat is acceptabel. Mensen die 

stoppen met roken komen meestal op een iets hoger gewicht uit. Als dat 

nog steeds een gezond gewicht is, is er niets aan de hand.   

   

Met de kennis van nu, zou ik dat anders hebben aangepakt. Ik heb 

inmiddels 2 opleidingen voeding en gewichtscontrole gevolgd. Ik ben 

gediplomeerd voedingsconsulent. Zelf ben ik goed afgevallen van het 

veel meer eten van groenten en fruit, dagelijks een gezonde groene 

smoothie en het halveren van mijn dagelijkse portie brood. Bewerkte 

producten, melk en kaas laat ik staan. Denk niet dat zoiets in één keer 

lukt. Het is een proces. Dat werkt anders dan stoppen met roken. Je kan 

immers niet stoppen met eten. Het beschrijven van hoe ik slanker ben 

geworden ga ik een andere keer doen.   

   

Er is iets anders aan jou   

Toen ik net was gestopt kreeg ik vaak de opmerking: ‘‘Er is iets anders 

aan jou, maar ik weet niet wat.’’  Na een half uur: ‘‘Je rookt niet meer!’’ 
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Ook vonden mensen dat ik er veel beter uitzag. De bleke rookhuid 

verdween vrij snel  en dat was mij aan te zien.   

   

Het eerste jaar    

Het eerste jaar zette ik geen stap in een sigarenwinkel. Ook zette ik mij 

schrap bij de kassa in de supermarkt. Die plek stond op mijn lijst van 

gevaarlijke plekken. Ik geloof dat sigaretten niet meer aan de kassa 

worden verkocht? Kun je nagaan: ik weet dat niet eens meer.   

   

   

Droom   

Jaren na dat ik gestopt was droomde ik nog wel eens dat ik rookte. In de 

droom baalde ik er dan van dat ik per ongeluk toch weer begonnen was. 

Bizar. De laatste keer dat ik zo’n droom had is pas vijf jaar geleden.   

   

Kletskoek   

Verder ben ik nog steeds blij dat ik niet meer rook. Roken is een  ernstige 

verslaving. Mensen kunnen nog zo hard beweren dat ze zelf willen roken. 

Onzin. Ik zag een keer in de metro twee junks verkondigen dat gebruiken 

een keuze is. Bij junks weet je dat het kletskoek is. Dat is het bij roken 

natuurlijk ook. Neem jezelf niet in de maling.   

Niet alleen de nicotine is verslavend. Tabaksfabrikanten voegen allerlei 

middelen toe om de verslaving te versterken.    

   

Tijdwinst   

Niet roken zorgt ook voor een enorme tijdwinst. Het kost toch iedere 

keer 10 minuten om te roken. Nu je bijna nergens meer mag roken is het 

eerst opzoeken van een plek waar je wel mag roken een tijdrovend klus. 

Die 30-40 X 10 minuten kan ik wel beter gebruiken: 30 x 10 = 300 

minuten per dag! Dit is een conservatieve schatting.    
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Dan leef ik maar wat korter   

   
Fanatieke rokers zeggen wel eens: ‘‘Dan leef ik maar wat korter. Ik geniet 

tenminste zolang ik er ben.’’   

Het gaat niet om korter leven. Het gaat om kwaliteit van leven. De 

laatste jaren van je leven in pijn, benauwdheid en rochelend 

doorbrengen. Wil je dat echt?   

   

Stoppen loont   

Stoppen loont. Als je voor je 50ste stopt met roken heb je 90% minder 

kans op longkanker. Van longkanker ga je echt niet van de ene op de 

andere dag dood. Het is een lijdensweg.   

   

   

   

   

   

    

Een paar feiten   

   

Hier nog even wat feiten die je ook kan vinden op de site van de Jellinek:   

   

Sterfte per aandoening en het % dat door roken veroorzaakt is   

http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/longkanker/beschrijving/
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/longkanker/beschrijving/
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-aandoeningen/kanker/longkanker/beschrijving/
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  Aandoening   Mannen   Vrouwen   

  Longkanker   5960 91.2%   2667 72.5%   

  COPD   2796 84.5%   1871 68.4%   

  Coronairehartziekten1634 27.2%   544 12.4%   

  Beroerte   705  20.2%   514 9.4%   

  Hartfalen   446 17.0%   207 4.8%   

  Slokdarmkanker   952 79.4%   273 61.6%   

  Strottehoofdkanker 141 81.5%   28 77.8%   

  Mondholtekanker   375 92.1%   103 53.9%   

  Totaal   13008 54.8%   6206 29.2%   

Bij COPD is er sprake van chronische bronchitis of longemfyseem. Bij coronaire 

hartziekten is de kransslagader beschadigd wat kan leiden tot hartinfarct of 

angina pectoris.   

 Bronnen:   

RIVM, Willemsen, Marc e.a. Stimulerende middelen tabak. Drugs en alcohol. 

Gebruik, misbruik en verslaving (2008),  NDM 2011 Versie: 4.11.2013, Nationaal 

Kompas volksgezondheid.   

  

   

   

   

      

   

Huidveroudering   

Wat ik zelf nogal een afschrikwekkend idee vond en wat mij extra motiveerde 

om te stoppen met roken was huidveroudering:   

Van roken krijg je rimpels, een dunne huid, een grauwe huid en verstopte huid, 

waardoor meer acne. In mijn eigen omgeving zie ik dat bij mijn moeder. Zij is 8 

jaar geleden gestopt na het hartinfarct waar ik het al over had. Haar beide 

(jongere) zussen rookten door. Zij hebben beide veel meer rimpels dan mijn 

moeder. Eentje woont in Miami en zal ook meer rimpels hebben door de zon. 

De andere woont in Nederland.   
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Jij kan het ook   

Stoppen met roken. Nooit meer roken. Jij kan het ook. Dit kleine boekje heb ik 

geschreven om je te laten zien hoe ik dat heb gedaan. Het is vast niet erg 

origineel. Er zijn 1000den boeken over dit onderwerp geschreven. De aanpak is 

ook vast niet origineel.   

Maar dat maakt helemaal niets uit. Het is mij zo gelukt. Niet alleen rook ik niet 

meer. Ik denk nooit meer aan roken. Via de Facebook groepen voor MS 

patiënten en chronisch zieken kwam ik erachter dat er best veel mensen zijn 

die met een ziek lijf door blijven roken. Zodat ze een nog zieker lijf hebben. Ik 

vond dat verdrietig. Vervolgens was ik mijn administratie aan het doorspitten 

en toen kwam ik mijn oude schrift tegen. Ik dacht: misschien kan ik chronisch 

zieken helpen ook te stoppen. Zodat zij in elk geval één probleem minder 

hebben.   

Sanja’s methode Nooit meer roken   

Er zijn vast een heleboel manieren om te stoppen met roken. Mijn manier heeft 

in elk geval bij drie mensen het gewenste effect gehad.   
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Ik herhaal het nog maar eens. Ik denk dat de basis voor succesvol stoppen met 

roken is:   

1. Neem jezelf serieus   

2. Maak een plan   

3. Voer het plan precies uit.   

  

Herhaling de 13 stappen:  

1. Koop een mooi schrift  

2. Prik een datum  

3. Beslis tegen wie je het vertelt  

4. Denk na over hulpmiddelen  

5. Gebruik een ritueel om je motivatie te versterken  

6. Neem een beslissing over alcohol of drugs  

7. Handhaaf sociale contacten  

8. Reken niet op steun van anderen  

9. Maak een lijst hoeveel ik al heb gerookt en hoeveel ik nu rook  

10. Maak lijst: Waarom ik wil stoppen met roken  

11. Maak lijst: Nadelen van stoppen met roken 12. Maak lijst: gevaarlijke 

momenten  

13. Maak lijst: gevaarlijke plaatsen.  

Met behulp van dit boekje gaat het je dan zeker lukken. Succes!!!   

   
  

P.S. Als je dit boekje met anderen wilt delen, geef ze dan een link naar mijn 

pagina www.strongpeople.nl Daar kunnen ze het boekje dan zelf downloaden. 

Stuur het boekje niet gewoon door via je mail.   

http://www.strongpeople.nl/
http://www.strongpeople.nl/
http://www.strongpeople.nl/
http://www.strongpeople.nl/
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Dat zou ik niets aardig vinden . Het is natuurlijk ook misbruik van 

het copyright. Als je fragmenten voor publicatie wil gebruiken is dat prima, mits 

je de bron + link naar mijn site vermeldt: Sanja de Bruin voor 

www.strongpeople.nl   


