
 
Verslag workshop ‘Praten over roken’ 

Op dinsdagmiddag 28 september organiseerde het netwerk Nederland Rookvrij voor de eerste keer 

een online workshop met als thema ‘Praten over roken’. De workshop startte met een gezamenlijke 

opening waarin we de verschillende deelsessies introduceerden. Vervolgens namen de deelnemers 

deel aan één van de volgende drie sessies: In de wijk Psychiatrie, Rookvrije buitenterreinen of GGZ en 

verslavingszorg.  

Plenaire opening – Milly Neuman 

Milly Neuman is medewerker bij de Stoplijn van het Trimbos-instituut. Zij geeft dagelijks advies aan 

de telefoon en via de chat. Ze spreekt hier met rokers én hun familie, vrienden en collega’s. 

Daarnaast gaat Milly in haar dagelijks leven ook graag in gesprek met mensen die roken. Haar 

ervaring is dat dit altijd leidt tot bijzondere en bewogen gesprekken, zolang je aandacht hebt voor 

het verhaal van de ander. Veel mensen zijn opgelucht dat iemand met hen over roken wil praten, 

bijvoorbeeld omdat ze eigenlijk gestopt waren en nu toch de verleiding om een sigaret te roken niet 

kunnen weerstaan. Milly introduceert de sprekers van de sessies, waarna de deelnemers zich 

verplaatsen naar hun deelsessie.  

Deelsessie ‘In de wijk’ – Jolanda Hoogwout 

Jolanda Hoogwout is schuldhulpverlener bij Stichting Doras in Amsterdam. Zij begeleidt mensen met 

financiële problemen en komt dagelijks over de vloer bij mensen die roken. Daarnaast is zij enkele 

maanden geleden zelf gestopt met roken. Jolanda begint met het delen van haar eigen ervaringen. 

Haar kleinkind was voor haar de belangrijkste motivatie om te stoppen met roken. Daarnaast ervaart 

zij veel steun vanuit haar familie. Toch is het af en toe lastig, bijvoorbeeld op vakantie of wanneer 

collega’s tijdens de pauze een sigaret opsteken.  

Hoe begin je een gesprek over roken? 

Ten eerste is het belangrijk om mensen niet op een veroordelende manier te benaderen. Veel 

mensen ervaren schuld- en schaamtegevoelens rondom roken. Ze weten vaak best wel dat roken 

ongezond is, maar soms komen ze simpelweg niet toe aan stoppen. Daarom is het belangrijk om 

goed te luisteren naar waar mensen zelf behoefte aan hebben. Vraag: “Hoe gaat het met je?” of “Kan 

ik je ergens bij helpen?” Stoppen met roken komt dan wellicht op een later moment aan bod.  

Jolanda geeft aan dat de motivatie om te stoppen met roken uiteindelijk vanuit de mensen zelf moet 

komen. Goede vragen die je kunt stellen zijn daarom: “Voor wie zou je willen stoppen met roken?” 

en “Waarom zou je willen stoppen met roken?” Verschillende deelnemers delen vervolgens hun 

ervaringen over hoe zij in gesprek gaan over roken. De drempel voelt voor veel mensen vaak hoog, 

maar het resultaat valt vaak verrassend positief uit. 

Wat kun je vanuit het buurtwerk doen om stoppen met roken aan te moedigen? 

Jolanda vertelt over het werk dat zij in Amsterdam Noord doen met betrekken tot roken. Veel 

deelnemers willen hier meer over weten. Zo organiseren ze in Amsterdam Noord een 

inloopspreekuur “Roken Enzo”. Tijdens dit spreekuur kunnen rokers op een laagdrempelige manier 

informatie inwinnen over stoppen en kunnen ex-rokers steun bij elkaar vinden als ze het moeilijk 

hebben. Ook organiseren ze stoppen-met-rokencursussen in de buurthuizen. Jolanda geeft aan de 

buurthuizen een laagdrempelige locatie zijn, waardoor ze een zeer diverse groep bewoners weten te 

bereiken.  



 
Stoppen met roken is niet makkelijk 

Als afsluiting benadrukt Jolanda dat stoppen met roken voor veel mensen echt lastig is, maar zeker 

niet onmogelijk, en dat het belangrijk is om hen hierin zoveel mogelijk te steunen.  

 

Deelsessie ‘Rookvrije buitenterreinen’ – Hans de Rijk 

Hans de Rijk is ‘Aanjager Rookvrije kinderboerderijen’ en begint zijn sessie met de vraag: “Wie zou 

graag willen dat zijn/haar kind gaat roken?” Deelnemers geven aan dat ze niet kunnen voorstellen 

dat iemand dat wil en dat is precies de boodschap die Hans wil overbrengen.  

Draagvlak voor rookvrij 

Hans ondersteunt deze boodschap door draagvlakcijfers te delen: 

- 87% van de Nederlanders is voorstander van een geheel rookvrij sportterrein waar ook 

kinderen sporten. 

- 91% van de Nederlanders is voorstander van een geheel rookvrije speeltuin. 

- 92% van de Nederlanders is voorstander van een geheel rookvrije kinderboerderij. 

Nog niet rookvrij 

Toch zijn nog lang niet alle locaties waar veel kinderen komen rookvrij. Volgens Hans zijn hier 

verschillende redenen voor:  

- Locaties vinden het spannend om hun locatie rookvrij te maken omdat ze bang zijn voor 

gevoelige reacties. Hierdoor stellen ze het rookvrij maken van hun locatie uit. 

- Locaties zijn bang dat vrijwilligers weggaan. 

- Locaties hebben het idee dat ze allerlei problemen moeten oplossen als ze rookvrij worden, 

bijvoorbeeld of ze ergens anders een rookplek moeten creëren. Omdat ze bang zijn dat dit te 

veel gedoe oplevert, strandt hun poging. 

Hans vertelt dat hij uit ervaring weet dat de bovenstaande punten in de praktijk vaak meevallen. 

Personeel en bezoekers verwachten namelijk dat de vraag een keer komt om de locatie rookvrij te 

maken. Op veel kindlocaties behoor je nog tot de minderheid als je niet rookvrij bent en moet je dus 

eerder uitleggen waarom je nog niet rookvrij bent. Ook blijkt dat er in de praktijk vrijwel geen 

vrijwilligers vertrekken en is het vaak relatief makkelijk om buiten het terrein (uit het zicht) een 

rookplek te creëren als hier een tijdelijke vraag naar is vanuit het personeel of zorgcliënten.  

Tips om rookvrij bespreekbaar te maken 

Hans deelt een aantal concrete tips om het rookvrij worden bespreekbaar te maken:  

- Een buitenterrein rookvrij maken is iets anders dan het gesprek aangaan om te stoppen met 

roken: maak bewust die knip! 

- Bespreek en geef duidelijke argumenten waarom je de locatie rookvrij maakt. Als je open het 

gesprek aangaat, valt het vaak mee.  

- Neem de tijd: het hoeft niet van de ene op de andere dag. Laat mensen wennen aan het 

idee. 

- Vind je het zelf lastig om rookvrij worden bespreekbaar te maken? Vraag dan een externe 

om een praatje te houden, bijvoorbeeld iemand van de GGD of gemeente.  

Tips voor invoering  

Aan het eind van zijn sessie geeft Hans de deelnemers nog tips voor de invoering: 



 
- Ga op zoek naar inspirerende voorbeelden. Hierbij kun je ook in gesprek gaan met iemand uit 

een andere discipline: goede voorbeelden van elders kunnen je vaak op een andere manier 

naar de situatie laten kijken.  

- Bespreek en voer het in op een gunstig tijdstip in het jaar, niet midden in hoogseizoen. 

- Vraag hulp aan supporters van de Rookvrije Generatie. Je kunt bijvoorbeeld de GGD vragen 

of zij contact willen opnemen met een locatie als het je zelf niet gelukt is.  

- Maak het zichtbaar met een ‘Rookvrij’ bordje. Deze borden zijn herkenbaar en worden als 

positief ervaren. Met name omdat mensen elkaar door het bord gemakkelijker durven aan te 

spreken.  

 

Deelsessie ‘Psychiatrie, GGZ en verslavingszorg’ – Anton van Balkom en Attie van der 

Meulen 

Attie van der Meulen, beleidsadviseur Verslavingskunde Nederland, startte de sessie met een filmpje 

over Rookvrije Zorg. Vervolgens liet ze cijfers zien over roken in de GG Z: 

- 33% van de mensen met een psychische aandoening rookt, 70% van de klinische GGZ.  

- GGZ-populatie rookt vaker en meer sigaretten, inhaleert ook dieper.  

- In VS wordt 44% van sigaretten door patiënten met een GGZ-diagnose gerookt. 

- Roken draagt bij aan toename van gezondheidsverschillen tussen GGZ-populatie en 

algemene bevolking. 

- De lagere levensverwachting van EPA1-patiënten kan grotendeels verklaard worden door 

roken. 

- Tot slot, roken is duur -> armoede -> sociale exclusie -> onwelbevinden -> afname kwaliteit 

van leven. 

Benadering 

Vervolgens liet Attie zien, in een kort rollenspel met Anton van Balkom (Aanjager rookvrije zorg, De 

Nederlandse GGZ), op welke manier je een roker kunt benaderen. Bijvoorbeeld door te zeggen dat 

een patiënt moet stoppen met roken, door een patiënt de overweging te geven om te stoppen met 

roken of door voor te stellen om samen een sigaretje te gaan roken. Bijna alle deelnemers in de 

workshop kozen voor het tweede scenario. Omdat dit niet veroordelend is, maar ook omdat je in dit 

scenario motiverende gespreksvoeringstechnieken kunt inzetten.  

Very Brief Advice 

Zorgverleners kunnen ook het Very Brief Advice gebruiken: Vraag, vertel en verwijs. Attie gaf als 

belangrijke tip mee om er bij ieder geschikt contactmoment met de patiënt op terug te komen en 

opnieuw naar het roken te vragen. ‘Ik begrijp dat u er nu niet aan toe bent maar als ik u over twee 

maanden weer spreek kom ik er bij op terug’. 

1. Vraag: mijn vraag aan jou is 

- Rook je (weer)? Of: ik zie dat je rookt? 

- Heb je er wel eens over nagedacht om te stoppen? 

2. Vertel: Ook jij kunt met de juiste hulp stoppen 

- Met hulp is de kans dat het lukt namelijk groter. 

- Dit kan met professionele begeleiding en met medicijnen. 

 
1 Ernstige Psychische Aandoeningen 

https://www.youtube.com/watch?v=uOWXecnqgJs


 
- Je kunt individueel hulp krijgen, in een groep of bijvoorbeeld samen met iemand uit je 

omgeving. 

- Ik kan je doorverwijzen naar een stoppen-met-roken-coach. 

- Dit wordt vergoed door je zorgverzekeraar. 

3. Verwijs: afspraak 

- Zullen we een vervolgafspraak maken hierover? Of zal ik zorgen voor een verwijzing voor 

hulp bij het stoppen met roken? 

- Ik overleg met je huisarts/behandelaar of begeleider. 

- Als ik je weer spreek, kom ik erop terug.  

Collega die rookt 

In het tweede deel van de  van de workshop ging Attie in op het bespreekbaar maken van roken bij 

een collega. Wat is een goede manier om dat bespreekbaar te maken? Dit werd aan de hand van drie 

scenario’s gedaan. De manier waarop je een collega kan aanspreken is: “Hey collega, ik zie dat je nog 

steeds rookt, heb je wel eens gedacht om te stoppen?” Niet veroordelend maar vragend en kijken 

naar het perspectief van de collega. Het gesprek niet uit de weg gaan maar open beginnen.  Want ook 

die collega gun je eigenlijk een gezondere rookvrije toekomst. Net als cliënten en patiënten. 

Rookvrije GGZ 

Deelnemers vroegen welke mogelijkheden de werkgever heeft om zorg te dragen voor rookvrije 

GGZ. Attie gaf aan dat de werkgever het niet kan verbieden, maar wel het roken kan ontmoedigen. 

Door bijvoorbeeld te zeggen dat je niet mag roken tijdens het werk. Of te vragen om niet naar rook 

te ruiken tijdens het werk.  


