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Even voorstellen 

Al 30 jaar Longarts

80% van het werk roken gerelateerd 

Longkanker , COPD

DMDKO



Let’s move..? Je moet nog wel 
kunnen bewegen …







Parool 17 sept 2015



3,5 miljoen rokers 
in Nederland

2/3  sterft door het roken

Waarvan ruim een kwart voor het 
pensioen

Jaarlijks 20.000 tabaksdoden, 1 
miljoen zieken  (tov 613 
verkeersdoden )





Ziektelast in DALY’s door verschillende 
risicofactoren



Dekker en de Kanter



the Surgeon General  2014











Uit : “Hiding in plain sight : treating 
tobacco dependency in NHS “- juni 2018 



Schizofrenie:leeft 
15-20 jaar korter 

Sterk gerelateerd aan life style 

issues waarvan roken de 

belangrijkste is



Change in mental health after smoking cessation:
systematic review and meta-analysis

BMJ  feb 2014  Taylor et al

◼ Conclusions :

◼ Smoking cessation is associated with reduced depression,

◼ anxiety, and stress and improved positive mood and quality of life

◼ compared with continuing to smoke. The effect size seems as large for

◼ those with psychiatric disorders as those without. The effect sizes are

◼ equal or larger than those of antidepressant treatment for mood and

◼ anxiety disorders.



Waarom rookt iemand 
dan nog ?

Dat het zo slecht is staat 

op alle pakjes….







Hoe raakt iemand verslaafd?

◼ 1. De farmacologische verslaving:

(nicotine, dopamine en de verkeerd 

afgestelde thermostaat.)

◼ 2. Gewoonte / geconditioneerde reflex

(Pavlov reactie)





Pavlov met katjes 



Impuls control

28-6-2018 Fit4surgery



Stampende kleuter 



Strenge Mama



Nicotine and addiction … 





Gedachtekronkels

Hoe cognitieve dissonantie de 

verslaving in stand houdt.



‘t geeft me rust en helpt bij stress



Ik vind het gewoon lekker



M’n opa is 93 en rookt een
pakje per dag



Maar ik inhaleer niet…



‘T is ‘t enige dat ik nog heb……..
1 pakje per dag a 6,70 euro

◼ 1   week  =        46,90 euro

◼ 1   jaar    =    2385,20 euro

◼ 10 jaar    = 23.850,00 euro



Een gezondheidswerker die 
geen rook stop advies geeft 
verwaarloost zijn/haar 
patiënt



Behandeling van tabaksverslaving

* Pillen en pleisters : als paracetamol voor   

een gebroken been……

• Hoeksteen  : CGT

• Belangrijk : creëren van een rookvrije 

omgeving !



Invloed van roken op farmacokinetiek van 
medicijnen 
NTVG 20-04-2017 Burger 

◼ Oa lagere spiegels van 

◼ Alprazolam

◼ Fluvoxamine

◼ Haldol

◼ Olanzapine



In een ziekenhuis/instelling :
niet drinken 
niet spuiten
niet roken

Natuurlijk wel

ontwenningsverschijnselen 

behandelen ( benzo’s , methadon, 

nicotinepleisters) 





kleincellig longkanker, begonnen met 
roken op 13 jarige leeftijd



You don’t allways die from 
tobacco 


