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1. Inleiding 
 

Heel wat mensen proberen van hun rookverslaving af te geraken zonder hulp of steun. Zonder 

hulp slaagt amper 3 tot 5 % van de rokers erin om te stoppen met roken. Professionele begeleiding op 

maat is evenmin een garantie op succes, maar de kans op een succesvolle rookstop stijgt wel 

aanzienlijk indien men een rookstophulpmiddel combineert met een vorm van 

gedragsondersteuning. Met een aangepaste hulp stijgt de kans om na een jaar nog rookvrij te zijn tot 

25%. 

Het project “de persoonlijke coach” of “proactieve begeleiding” (PA-project) van Tabakstop is een 

aanbod van telefonische begeleiding voor rokers die gemotiveerd zijn om te stoppen met roken. Deze 

begeleiding bestaat meestal uit een 6- tot 8-tal telefonische contacten (op afspraak) van ongeveer 15 

tot 20 minuten. De begeleiding gebeurt door een tabakoloog, een gezondheidsprofessional die 

gespecialiseerd is in hulp bij tabaksontwenning en die een vorming rond tabakologie heeft gevolgd. 

Aangezien roken een verslaving is waarbij men moet rekening houden met zowel een lichamelijke als 

een gedragsmatige component die ervoor zorgen dat iemand blijft roken, wordt in de begeleiding aan 

deze beide componenten aandacht besteed. De telefonische begeleiding zal in specifieke gevallen 

dan ook aangevuld worden met farmacologische ondersteuning.  

Het begeleidingsmodel is gebaseerd op het gedagsveranderingsmodel van Prochaska & Diclemente 

(1983), maar wordt in het kader van nieuwe inzichten verder aangepast en verbeterd.  

Het “Stages of Change” model van Prochaska & Diclemente is een benadering van 

gedragsverandering die ook voor andere leefstijlgewoonten wordt gebruikt zoals voor eetgewoonten, 

lichaamsbeweging of in het kader van andere verslavingen zoals alcoholverslaving. In dit model (zie 

tekening op de volgende pagina) wordt stoppen met roken niet gezien als een kwestie van alles of 

niets: “je rookt of je rookt niet” of “je wilt stoppen met roken of je wilt het niet”. Stoppen met roken 

is eerder een proces waarbij je verschillende fasen doorloopt. In de “voorbeschouwingsfase” is men 

nog niet bezig met stoppen met roken. In de “beschouwings- of overwegingsfase” denkt men aan een 

rookstop maar is men nog niet tot een concrete gedragsintentie op korte termijn gekomen. In de 

“voorbereidingsfase” zet men concrete stappen om op korte termijn een rookstoppoging te 

ondernemen en in de “actiefase” gaat men effectief van start. Vervolgens is “volhouden” aan de 

beurt wil men tot een succesvolle rookstop op termijn komen. 
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Men start in de voorbeschouwing. Dan doorloopt men de volgende fasen, maar men zal soms 

terugvallen in een vorige fase. Bovendien zullen mensen vaak meerdere keren de fasen doorlopen, 

vooraleer ze de top bereiken, d.w.z. een succesvolle gedragsverandering op lange termijn. Terugval 

wordt dus gezien als een normaal onderdeel bij gedragsverandering. Verder gaat men er van uit dat 

men bij elke stoppoging van zijn fouten leert. Men gaat dus nooit helemaal terug naar “af”. 

Gemiddeld genomen hebben mensen namelijk 4 tot 5 stoppogingen nodig voordat ze langere termijn 

gestopt blijven. 

Dit “Stages of Change” model kreeg heel wat kritiek. Zo merkte West e.a. (2005) dat volgens een 

huishoudenquête bijna de helft van de rokers ongepland (onmiddellijk na de beslissing om te 

stoppen) een rookstoppoging deden. Deze ongeplande rookstoppogingen waren zelfs succesvoller 

dan de geplande. Hieruit volgt zijn “catastrophe theory”, waarbij overtuigingen, ervaringen en de 

situatie van het moment verschillende niveaus van “motivationele spanning” kunnen veroorzaken. 

Zelfs kleine uitlokkende factoren (“triggers”) kunnen leiden tot de rookstopbeslissing, waarbij het 

uitstellen van de rookstop de kans op succes kan verkleinen. Dit betekent volgens West niet 

noodzakelijk dat het plannen van een rookstop contraproductief is. Zo verbeteren 

gedragsondersteuning en NRT ook volgens West de kansen op succes. Publieke 

gezondheidscampagnes moeten zich volgens West e.a. (2005) concentreren op het creëren van een 

motivationele spanning, op het uitlokken van een actie bij rokers die op het punt staan hun houding 

tegenover roken te wijzigen, en op de onmiddellijke beschikbaarheid van NRT en 

gedragsondersteuning om deze rookstopimpuls te ondersteunen. Hoe men de cliënt kan 

ondersteunen in zijn gedragsverandering wordt verder uitgewerkt in de “PRIME” motivatietheorie 
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(West, 2009). Volgens deze theorie handelen we op elk moment in ons leven naar wat we wensen of 

nodig hebben. Meestal zijn we niet actief zelfbewust: we zetten het gedrag verder dat we gewoon 

zijn. Bepaalde gebeurtenissen kunnen wensen of noden bewust maken die het startpunt worden voor 

een weldoordachte gedragsverandering. We zijn niet meer tevreden met de huidige gang van zaken 

of we kunnen onze situatie verbeteren en zetten de gewenste gedragsverandering om in een regel (‘Ik 

ga niet meer roken’; ‘Ik ga minder roken’). De rookstopbegeleiding bestaat er dan in om de persoon 

te begeleiden in dit bewustwordingsproces, waarbij hij een nieuwe gedragsregel definieert die bij zijn 

wensen en noden past. De kans op succes wordt groter wanneer deze regel goed gedefinieerd is en 

wanneer hij beter past met de eigen identiteit van de persoon. Dit gebeurt via “motivational 

interviewing”, waarbij mensen die nog geen duidelijke rookstopregel hebben vastgelegd maximaal 

een viertal gesprekken krijgen waarin men probeert te komen tot een stopintentie. Als men binnen 

deze vier sessies tot een rookstop of een duidelijke rookstopintentie komt, wordt de begeleiding 

verder gezet.  

Niet alle mensen komen uiteindelijk tot een gehele rookstop. Terwijl de lijn een volledige rookstop 

promoot, kan de cliënt voor zichzelf een andere regel hanteren zoals het minder roken. Verder komt 

ook niet elke cliënt na een terugval opnieuw tot een gehele rookstop. In dit geval kan het dossier van 

de persoon een tijdje bevroren worden of afgesloten worden. De persoon kan wanneer hij verder wil 

werken aan zijn gedragsverandering opnieuw inschrijven indien zijn dossier werd afgesloten of hij kan 

zijn dossier terug opstarten nadat dit een tijdje bevroren werd. Verder kan de persoon ook na de 

begeleiding hervallen en zich later opnieuw inschrijven. Een cliënt heeft de mogelijkheid om zich 

twee keer in te schrijven voor een effectieve proactieve begeleiding over een periode van twee jaar. 

Tabel 1 Aantal begeleidingen naar het opvolgnummer van de begeleiding (1e, 2e, … begeleiding) bij 

de cliënten met minstens 2 gesprekken, periode 01/05/2007 – 31/05/2015 

Totaal

Nederlands Frans

1e begeleiding 1.622 1.625 3.247

2e begeleiding 143 149 292

3e begeleiding 34 30 64

4e begeleiding 9 4 13

5e begeleiding 1 1 2

1.809 1.809 3.618

2e begeleiding en meer 187 184 371

% 2e begeleiding en meer 10 10 10

Taal counselor
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Sinds de start van het project ‘Proactieve begeleiding’ in 2007 tot 31 mei 2015 hebben 292 personen 

voor een tweede keer ingeschreven voor de proactieve begeleiding en deze ook aangevat. Het betreft 

143 Nederlandstaligen en 149 Franstaligen. In 64 gevallen betrof het een derde inschrijving, in 13 

gevallen een vierde inschrijving en in 2 gevallen een vijfde. Hieruit volgt dat 10% van de cliënten, die 

een begeleiding volgen, personen betreft die reeds eerder een begeleiding met minstens 2 

gesprekken hebben gevolgd. Op deze wijze kan de counseling beter aansluiten aan het 

gedragsveranderingsproces dat de persoon zelf doorloopt. Omdat de kenmerken per begeleiding en 

niet per persoon onderzocht worden, zullen voor deze personen meerdere begeleidingen in de 

analyses opgenomen zijn.  

2. Methode 
 

De resultaten zijn afkomstig van de operationele gegevens van Tabakstop. Elke cliënt die zich 

inschreef voor een proactieve telefonische begeleiding krijgt een dossier dat door de begeleidende 

tabakoloog wordt aangevuld. We beschrijven eerst de methode voor de proactieve begeleiding in het 

algemeen. Vervolgens wordt het deelproject ‘Tegemoetkoming NRT’ van meer nabij bekeken. 

2.1. Proactieve telefonische begeleiding in het algemeen 

 

Bij de inschrijving in de proactieve begeleiding hoort een vragenlijst. Deze kan sinds het actief 

worden van de nieuwe website in 2012 online ingevuld worden, terwijl de vroegere website 

veronderstelde dat de vragenlijst werd gedownload, offline ingevuld en vervolgens via e-mail 

verstuurd werd naar Tabakstop. Omdat er bij de huidige rokers nog heel wat mensen zonder internet 

zijn, blijft ook de mogelijkheid behouden om deze vragenlijst per post te ontvangen. De persoon 

stuurt deze dan via de post terug. Deze vragenlijst bij de aanvang van de begeleiding bevraagt een 

aantal kenmerken, waaronder enkele demografische kenmerken, het rookprofiel en de motivatie om 

te stoppen. Het dossier van de persoon wordt via Tabakstop aangemaakt, waarbij deze basisgegevens 

beschikbaar zijn voor de begeleidende tabakoloog bij de start van de begeleiding. 

 

De begeleidende tabakoloog overloopt deze vragenlijst met de cliënt. Zo krijgt hijzelf een goed beeld 

van zijn cliënt, maar draagt hij ook bij aan de kwaliteit van de gegevens. Het dossier wordt bij elk 

gesprek aangevuld door de tabakoloog. Zo wordt aangegeven of de persoon een hulpmiddel gebruikt 

en welk hulpmiddel. Wanneer hij een rookstop deed en eventueel wanneer hij hervallen is. De 

tabakoloog heeft verder een vrij tekstveld om de voor hem relevante gegevens voor de begeleiding 

op te nemen. Bij het afsluiten van het dossier worden opnieuw enkele gegevens standaard ingevuld 
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door de tabakoloog, waaronder de rookstopstatus bij het einde van de begeleiding en het totaal 

aantal counselinggesprekken. 

 

Tabel 2 Aantal cliënten betrokken in de verschillende analyses uit dit rapport van 1 mei 2007 tot 31 

mei 2015, naar de fase van de bevraging 

Nederlandstalig Franstalig Totaal

Aantal inschrijvingen 2.098 2.084 4.182

Minimum 1 gesprek 1.946 1.950 3.896

Start PA-counseling (2 gesprekken) 1.809 1.809 3.618

Einde PA-begeleiding 1.653 1.655 3.308

Follow-up 6 maanden 1.485 1.449 2.934

Follow-up 1 jaar 1.298 1.203 2.501  

Noot: aantal inschrijvingen = iedereen die ten laatste op 31/05/2015 ingeschreven heeft, ‘no counseling’ inbegrepen; 
minimum 1 gesprek = alle begeleidingen die ten laatste op 31/05/2015 werden afsloten en waarbij er minstens 1 gesprek 
was en alle actieve dossiers; start PA-counseling = alle begeleidingen die ten laatste op 31/05/2015 werden afgesloten en 
waarbij er minstens 2 gesprekken waren en alle actieve dossiers; einde PA begeleiding = groep die ten laatste op  31/05/2015 
de begeleiding beëindigde en die minstens 2 gesprekken had, follow up 6m = groep die op 01/05/2015 of minstens 6 
maanden de begeleiding is gestopt of gestopt is met roken (dus ten laatste op30/11/2014 gestopt met begeleiding of roken, 
no-counseling uitgesloten); follow up 1 jaar = groep die op 01/05/2015 of minstens 1 jaar de begeleiding is gestopt of gestopt 
is met roken (dus ten laatste op 31/05/2014 gestopt met begeleiding of roken, no-counseling uitgesloten). 
 

Van de start van het project op 1 mei 2007 tot 31 mei 2015 schreven zich 4.182 mensen in voor een 

telefonische begeleiding. Bij 286 cliënten was er geen enkel gesprek omdat de begeleiding nooit 

opgestart werd of omdat de cliënt niet bereikbaar was. Omdat in een eerste gesprek de 

demografische kenmerken van de cliënten nog eens overlopen worden, kan voor de demografische 

gegevens gestart worden met de gegevens van 3.896 cliënten die minstens één gesprek hadden. 

 

Tabel 3 Cliënten met de status ‘no-counseling’ naar het aantal gesprekken van 1 mei 2007 tot 31 

mei 2015  

Contacten

Aantal % Aantal % Aantal %

Geen gesprek 152 53% 134 49% 286 51%

1 gesprek 137 47% 141 51% 278 49%

Totaal 289 100% 275 100% 564 100%

NL FR Totaal

 

 

Toch wordt pas van een proactieve begeleiding gesproken vanaf 2 gesprekken. Het eerste gesprek is 

de intake. Het is eerder een kennismaking met de cliënt, met zijn rookprofiel, zijn medische 

geschiedenis, zijn omgeving en dergelijke meer. De cliënten met geen of 1 gesprek worden daarom 

ondergebracht in de ‘no counseling’-groep. Deze groep bestaat uit 564 cliënten. Zo waren er van 1 

mei 2007 tot 31 mei 2015 3.618 cliënten waarbij de effectieve ‘proactieve’-counseling met minstens 2 

gesprekken werd opgestart. Van deze zijn eind mei 2015 3.308 begeleidingen beëindigd. De analyses 

aan het einde van de begeleiding gebeuren aan de hand van deze begeleidingen. 
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Wanneer de persoon aan het einde van de begeleiding gestopt is met roken, wordt hij een half jaar 

en een jaar na de rookstopdatum getelefoneerd om te zien in welke rookstopstatus hij zit. De cliënten 

die aan het einde van de begeleiding (terug) rookten, worden zes en twaalf maanden na het einde 

van de rookstopbegeleiding getelefoneerd met dezelfde vraag. Tot en met 31 mei 2015 kwamen 

2.934 personen in aanmerking voor deze follow-up na 6 maanden. 2.501 cliënten kwamen in 

aanmerking voor de follow-up na 1 jaar. De analyses voor deze cliënten geven een inschatting van de 

effectiviteit van de telefonische begeleiding op langere termijn. 

  

Het aantal cliënten dat jaarlijks inschrijft voor een begeleiding stijgt zowel voor de Nederlandstalige 

als voor de Franstalige counselors over de jaren. Het aandeel personen in no-counseling nam over de 

eerste jaren toe en vervolgens terug wat af om de laatste jaren eerder stabiel te blijven. 

 

Tabel 4 Cliënten naar het jaar van de creatie van het dossier en naar de aard van het dossier  

(no-counseling of niet) van1 mei 2007 tot 31 mei 2015 

Begeleid

No-

counseling Totaal Begeleid

No-

counseling Totaal Begeleid

No-

counseling Totaal %NL %FR %Totaal

2007 64 3 67 29 4 33 93 7 100 4 12 7

2008 80 7 87 25 12 37 105 19 124 8 32 15

2009 143 15 158 42 19 61 185 34 219 9 31 16

2010 142 28 170 74 30 104 216 58 274 16 29 21

2011 229 44 273 168 23 191 397 67 464 16 12 14

2012 239 52 291 285 46 331 524 98 622 18 14 16

2013 336 57 393 431 47 478 767 104 871 15 10 12

2014 368 76 444 501 86 587 869 162 1.031 17 15 16

2015 208 7 215 254 8 262 462 15 477 3 3 3

Totaal 1.809 289 2.098 1.809 275 2.084 3.618 564 4.182 14 13 13

Nederlands Frans Totaal % no-counseling

 

 

Sinds vorig jaar worden al de analyses opgesplitst voor de Nederlandstalige en de Franstalige 

counselors. De bijbehorende aantallen vindt men in Tabel 2. Over het algemeen gaat de begeleiding 

door in de taal van de counselor, maar er waren ook 4 Duitstalige begeleidingen door Franstalige 

counselors en één Engelstalige begeleiding door een Nederlandstalige counselor. 

 

2.2. Project ‘Tegemoetkoming NRT’ 

 

In juni 2010 werd van start gegaan met het pilootproject “Tegemoetkoming voor NRT”. De 

bedoeling van dit project is Nicotine Replacement Therapy (NRT) toegankelijker te maken voor 

kansarme rokers in proactieve begeleiding bij Tabakstop om zo de kans op stoppogingen, 

therapietrouw en slaagkansen te verhogen. De terugbetaling kan maximaal om de 2 jaar aangevraagd 

worden. Bovendien is er een beperking in de duurtijd van de terugbetaalde NRT met een maximum 
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van 6 weken. De selectie van de begunstigden vindt plaats via Tabakstop zelf. Aan Franstalige zijde zijn 

er ook enkele deelnemers ingestroomd via de “maison medicales”, aan Nederlandstalige zijde via de 

wijkgezondheidscentra. Voorwaarden voor deelname zijn: in proactieve begeleiding zijn én 

rechthebbende zijn op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV) of financiële steun 

genieten van het OCMW. Bepaalde groepen worden uitgesloten: zwangere vrouwen, mensen jonger 

dan 18 jaar, personen met een recente hart- of vaatziekte of met een zeer hoge bloeddruk. De 

huisarts wordt ingeschakeld om contra-indicaties uit te kunnen sluiten.  

 

Sinds de start van het NRT-project schreven zich reeds 948 NRT-cliënten in, waarvan 914 cliënten 

minstens 1 gesprek hadden. De gegevens van deze cliënten worden gebruikt voor de analyses 

omtrent de demografische gegevens en het rookprofiel. Bij 825 NRT-cliënten was de begeleiding 

beëindigd op 31 mei 2015. Zij worden opgenomen in de analyses over het aantal gesprekken, de 

hulpmiddelen en de rookstopstatus aan het einde van de begeleiding. 701 personen kwamen in 

aanmerking voor de analyses van de gegevens van de eerste follow-up (na 6 maanden) en 588 voor 

de analyses horend bij de tweede follow-up (na 1 jaar). Bij al de analyses wordt de NRT-cliënt afgezet 

tegenover de overige proactieve cliënten die dezelfde status (minimum 1 gesprek, begeleiding 

afgesloten, follow-up) hebben en die zich eveneens hebben ingeschreven tussen 1 juni 2010 en 31 

mei 2015. 

 

Tabel 5 Aantal cliënten in de NRT- versus en in de andere PA-groep betrokken in de verschillende 

analyses voor de proactieve (‘PA’) begeleiding van 1 juni 2010 tot 31 mei 2015, naar de fase van de 

bevraging 

NL FR Totaal NRT NL FR

 Totaal 

anderen

Aantal inschrijvingen 266 682 948 1.469 1.231 2.700 3.648

Minimum 1 gesprek 249 665 914 1.349 1.141 2.490 3.404

Start PA-counseling (2 gesprekken) 242 646 888 1.235 1.041 2.276 3.164

Einde PA-begeleiding 225 600 825 1.096 933 2.029 2.854

Follow-up 6 maanden 199 502 701 954 825 1.779 2.480

Follow-up 1 jaar 176 412 588 790 669 1.459 2.047

Andere PA-cliëntenNRT-groep
Algemeen 

totaal
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Tabel 6 Aantal cliënten ingeschreven in de NRT- versus in de andere PA-groep naar het jaar van de 

inschrijving, periode van 1 juni 2010 tot 31 mei 2015  

NL FR NL FR NL FR

2010 47 22 72 42 119 64

2011 62 65 211 126 273 191

2012 42 92 249 239 291 331

2013 36 193 357 285 393 478

2014 54 216 390 371 444 587

2015 25 94 190 168 215 262

Totaal 266 682 1.469 1.231 1.735 1.913

NRT-groep Andere PA-cliënten Totaal

 

 

De NRT-clienten maken ongeveer een kwart uit van het totaal van de inschrijvingen sinds de start van 

het NRT-project op 1 juni 2010 tot 31 mei 2015. Voor de Franstalige inschrijvingen is dat 36%, voor de 

Nederlandstalige 15%. Terwijl het totaal aantal inschrijvingen voor beide taalgroepen toeneemt over 

de jaren, is er voor de NRT-cliënten alleen een sterke stijging bij de Franstalige groep.  

 

3. Resultaten 
 

Vooreerst worden de resultaten voor het project ‘Proactieve begeleiding’ in het algemeen 

beschreven. Vervolgens komt het project ‘Tegemoetkoming NRT’ aan bod. 

3.1. “Proactieve begeleiding” periode 01/05/2007 – 31/05/2015 

 

Dit deel van het rapport geeft een beschrijvend overzicht van de gegevens die verzameld 

werden bij personen die in de periode 01/05/2007 tot 31/05/2015 deelnamen aan het project. 

 

 Profiel van de personen die deelnamen aan een telefonische begeleiding (n=3.896; NL: 

1.946; FR: 1.950) 

 

In de periode 1 mei 2007 tot en met 31 mei 2015 hadden 3.896 personen minstens 1 gesprek binnen 

het ‘proactief’ counselingprogramma. Er vonden in totaal 27.732 gesprekken plaats in het proactief 

counselingprogramma. Eind 2013 waren dat nog 2.460 personen en 16.930 gesprekken in het 

proactieve programma, wat meteen de toenemende vraag naar deze dienstverlening representeert. 

Het aandeel deelnemers is voor de helft Nederlandstalig en voor de helft Franstalig. Tegenover de 

structuur van de bevolking met ongeveer 60% Vlamingen en 40% Franstaligen is er een 
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oververtegenwoordiging van Franstalige cliënten. Er waren in het voorbije jaar ook meer Franstalige 

dan Nederlandstalige inschrijvingen. 

 

Tabel 7 Aantal cliënten die de begeleiding startten en aantal gesprekken volgens taal, naar periode 

Deelnemers taalgroep N % N % N %

Nederlands 1.946 50% 1.324 54% 956 59%

Frans 1.950 50% 1.136 46% 677 41%

Totaal 3.896 100% 2.460 100% 1.633 100%

Gesprekken taalgroep N % N % N %

Nederlands 13.462 49% 9.017 53% 6.120 60%

Frans 14.270 51% 7.913 47%  4.020 40% 

Totaal 27.732 100% 16.930 100% 10.140   100%

Tot 31/12/2013 Met dubbels Tot 31/12/2012 met dubbelsTot 31/5/2015 Met dubbels

 

Tabel 8 Aantal cliënten die de begeleiding startten volgens geslacht 

Geslacht Nederlands Frans Totaal

Vrouwen 1.124 1.165 2.289

Mannen 820 785 1.605

Totaal 1.944 1.950 3.894

Onbekend 2 0 2

TOTAAL 1.946 1.950 3.896  

 

Er zijn meer vrouwelijke deelnemers (59 %) dan mannelijke (41 %) (Tabel 8). Dit was ook in het 

verleden zo. Het overwicht aan vrouwen is zowel bij de Nederlandstaligen (58%) als bij de 

Franstaligen (60%) aanwezig. 

 

Het aandeel van de proactieve cliënten per provincie volgt grosso modo het bevolkingsaandeel van 

de provincie. Enkele provincies zijn wat sterker vertegenwoordigd bij de proactieve cliënten dan we 

zouden verwachten op basis van hun bevolkingsaandeel: het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (12%-

10%), Luik (13 %-10%), Luxemburg (3%-2%) en Namen (6 %-4%). Voor het Vlaamse Gewest is het 

bevolkingsaandeel (58%) groter dan het aandeel proactieve cliënten (51 %). Het aandeel van de 

cliënten in het Waalse Gewest neemt sterk toe van eind 2011 tot mei 2015, en is midden 2015 hoger 

dan we mogen verwachten op basis van zijn bevolkingsaandeel (37 % versus 32%). Het Brusselse 

Hoofdstedelijk Gewest blijft sterker vertegenwoordigd dan we op basis van zijn bevolking zouden 

verwachten (12% versus 10%). 
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Grafiek 1 Aandeel cliënten die de begeleiding startten en bevolkingsaandeel naar provincie 

 

Noot: PA-cliënten = aandeel cliënten van een bepaalde provincie die de begeleiding startten in het totaal van deze cliënten 
over België, periode 1/05/2007-31/5/2015 . Bevolking = bevolking in de betreffende provincie over de totale Belgische 
bevolking op 1/1/2014, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, ADSEI, http://statbel.fgov.be/. 

 

De leeftijdscategorie van 46 tot 55 jaar blijft het sterkst vertegenwoordigd met 29%, gevolgd door de 

twee meest nabije leeftijdsgroepen van 36 tot 45 jaar (21 %) en van 56 tot 65 jaar (23 %). Personen 

uit de leeftijdsgroepen jonger dan 35 jaar en ouder dan 65 jaar nemen minder deel aan het 

programma.  

Grafiek 2 Aandeel cliënten die de begeleiding startten volgens leeftijd 
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De meeste mensen die aan het programma deelnamen, rookten filtersigaretten (71%). Bijna één op 

drie rookt gerolde sigaretten (32%). Dit percentage is hoger bij de Franstalige begeleidingen (39%) 

dan bij de Nederlandstalige (24%). 3% van de cliënten rookte sigaren en 1% cannabis. Een persoon 

kan meerdere tabaksproducten gebruiken, waardoor de som groter is dan 100%. 

 

Tabel 9 Aard van het gebruikte tabaksproduct bij de cliënten die de begeleiding startten, meerdere 

antwoorden mogelijk 

Product Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%

Filtersigaret 1.481 77% 1.250 66% 2.731 71%

Gerolde sigaret 466 24% 742 39% 1.208 32%

Sigaar 67 3% 60 3% 127 3%

Cannabis 16 1% 29 2% 45 1%

Waterpijp 0 0% 2 0% 2 0%

Pijp 2 0% 11 1% 13 0%

Ander 2 0% 10 1% 12 0%

Totaal gekend 1.919 106% 1.902 111% 3.821 108%

Onbekend 27 48 75

Totaal 1.946 1.950 3.896  

 

 Profiel van de personen die de begeleiding beëindigd hebben op 31/5/2015 (n=3.308; NL: 

1.653; FR: 1.655) 

 

Van de 3.618 personen die effectief een begeleiding kregen binnen het proactieve programma 

(exclusief no-counseling) hadden midden 2015 3.308 cliënten de begeleiding afgesloten. Voor de 

andere proactieve cliënten was de begeleiding nog lopende. 

 

Tabel 10 Rookstopstatus aan het einde van de begeleiding 

Rookstopstatus Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%

Beschouwing 290 18% 135 8% 425 13%

Voorbereiding 218 13% 396 24% 614 19%

Terugval 400 24% 361 22% 761 23%

Gestopt<4weken 96 6% 145 9% 241 7%

Gestopt>4weken 644 39% 612 37% 1.256 38%

Totaal bekend 1.648 100% 1.649 100% 3.297 100%

Onbekend 5 6 11

Totaal 1.653 1.655 3.308  

 

De status van de deelnemer op het einde van de begeleiding wordt weergegeven in Tabel 10. 

Ongeveer een derde van de deelnemers heeft op het einde van de begeleiding nog geen stoppoging 

gedaan. Ze overwogen om te stoppen met roken maar stonden er nog ambivalent tegenover en 
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hadden nog geen concrete intentie om op korte termijn te stoppen met roken (= beschouwing: 13%) 

of ze hadden hun rookgewoonten gewijzigd in gunstige zin (= voorbereiding: 19%). Bijna een vierde 

van de deelnemers had een stoppoging gedaan tijdens de begeleiding en was hervallen (= terugval: 

23%). 45% van de groep was op het einde van de begeleiding effectief gestopt met roken (= minder of 

meer dan 4 weken gestopt met roken, respectievelijk 7% en 38%). Het succespercentage op het einde 

van de begeleiding is midden 2015 45%. Dit percentage is ongeveer hetzelfde bij de Franstalige dan 

bij de Nederlandstalige begeleidingen (46% versus 45%). Bij de Franstaligen is het aandeel cliënten 

die minder dan 4 weken gestopt zijn, iets hoger dan bij de Nederlandstaligen (9% versus 6%). Het 

percentage voor de cliënten die meer dan vier weken gestopt zijn, is iets hoger bij de 

Nederlandstalige begeleidingen (39% versus 37%) . Het aandeel cliënten die een stoppoging deden 

tijdens de begeleiding is ongeveer gelijk voor de Nederlandstaligen en de Franstaligen (69% versus 

68%). 

 

Het aandeel van de cliënten, dat zonder hulpmiddel probeert te stoppen, situeert zich rond de 32% 

onafhankelijk van twee soorten van berekening (Tabel 11).  Bij de eerste berekening laten we de 

missende gegevens buiten beschouwing. Bij de tweede berekening gaan we ervan uit dat de 

missende gegevens inhouden dat er geen hulpmiddel werd gebruikt.Door het klein aantal missende 

gegevens zijn er echter geen verschillen naargelang de berekening.  De meerderheid van de 

deelnemers gebruikte bijkomend een farmacologisch hulpmiddel om te stoppen met roken in de 

vorm van nicotinevervangers (NRT 57%) of medicatie (Zyban of Champix, 10%). Er blijkt een groot 

verschil te zijn in het gebruik van hulpmiddelen bij Franstaligen en Nederlandstaligen. Bij de 

Franstaligen gebruikt men vaker een hulpmiddel dan bij de Nederlandstaligen. De voorkeur voor 

nicotinevervangers versus medicatie is sterker uitgesproken bij de Franstaligen (67% versus 4%) dan 

bij de Nederlandstaligen (47% versus 17%). Dit verschil tussen de taalgroepen kan (gedeeltelijk) een 

gevolg zijn van het hoger aandeel deelnemers aan het NRT-programma bij de Franstaligen dan bij de 

Nederlandstaligen, wat verder nog aan bod komt. 
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Tabel 11 Gebruik van hulpmiddelen 

Hulpmiddel Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%
TOT% excl. 

Missend

Missend 6 0% 1 0% 7 0% /

Geen hulpmiddel 579 35% 461 28% 1.040 31% 32%

NRT 772 47% 1.110 67% 1.882 57% 57%

Medicatie 278 17% 61 4% 339 10% 10%

Ander 18 1% 22 1% 40 1% 1%

Totaal bekend 1.653 100% 1.655 100% 3.308 100% 100%  
Noot: 
* De missende gegevens zijn naar alle waarschijnlijkheid vooral cliënten die geen hulpmiddel gebruikten. In de vroegere 
applicatie duidde men alleen aan welk hulpmiddel er gebruikt werd. Er was geen categorie ‘geen hulpmiddel’ voorzien. De 
counselors vervielen waarschijnlijk wel eens in hun oude gewoonten in de nieuwe applicatie waar de categorie ‘geen 
hulpmiddel’ wel voorzien werd. Maar dat komt nog weinig voor. 
* Nicorette Spray kwam in 2013 op de markt. Hiervoor werd in juni 2014 een categorie voorzien. Tot dan kwamen de 
gebruikers van de spray waarschijnlijk bij de categorie ‘ander’ terecht. 

 

Wat het type van de gebruikte hulpmiddelen betreft, zien we over de voorbije jaren volgende 

verschuivingen bij de cliënten die een hulpmiddel gebruiken. Eind 2010 gebruikte van deze cliënten 

nog 32% Champix, midden 2015 14%. Pleisters werden eind 2010 door 8% en midden 2015 door 24% 

van de cliënten als enige nicotinevervanger gebruikt. Het aandeel cliënten dat alleen NRT-kauwgom 

gebruikt, daalt van 9% tot 4%. De cliënten kiezen vaker voor een combinatie van verschillende NRT: 

het aandeel voor de combinatie van verschillende NRT verschuift van 19% eind 2010  tot 35% midden 

2015 (Tabel 12). De tabletten verliezen wat aandeel van 22% naar 13%, wat ook kan samenhangen 

met de regelmatige onbeschikbaarheid van tabletten in de apotheken. Verder worden de tabletten 

door een groter aandeel van de cliënten gebruikt wanneer je ook rekening houdt met de groep die 

verschillende nicotinevervangers combineert. Over de volledige periode zijn Champix, de tablet, de 

pleister en een combinatie van NRT de meest populaire hulpmiddelen bij de cliënten van Tabakstop. 

Er zijn grote verschillen over de taalgroepen. De aandelen voor de pleister, de inhaler en de 

combinatietherapie zijn hoger bij de Franstaligen; de aandelen voor medicatie (Champix of Zyban) bij 

de Nederlandstaligen. De Nederlandstaligen gebruiken vaker de tablet als enige nicotinevervanger.  
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Tabel 12 Type van de gebruikte hulpmiddelen 

Hulpmiddel Nederlands NL% Frans FR% Totaal TOT%

Champix 257 24% 56 5% 313 14%

Zyban 21 2% 5 0% 26 1%

Gum 54 5% 42 4% 96 4%

Tablet 190 18% 99 8% 289 13%

Patch 216 20% 323 27% 539 24%

Inhaler 32 3% 70 6% 102 5%

Spray 34 3% 20 2% 54 2%

Combi 246 23% 556 47% 802 35%

Ander 18 2% 22 2% 40 2%

Totaal bekend 1.068 100% 1.193 100% 2.261 100%

Onbekend 6 1 7

Geen 579 461 1.040

Totaal 1.653 1.655 3.308  

 

Grafiek 3 laat zien dat het aantal telefonische contacten dat plaatsvond per deelnemer erg variabel is, 

gaande van 2 tot meer dan 9 contacten. De meest voorkomende categorie is deze van 8 contacten, 

wat sterker geldt bij de Franstaligen dan bij de Nederlandstaligen. 43% van de cliënten had 6 tot 8 

gesprekken (NL: 40%, FR: 45%), 42% 2 tot 5 (NL: 45%, FR: 38%) en 16% meer dan 8 gesprekken (NL: 

15%, FR: 16%). De mediaan ligt op 6 contacten.  

 

Grafiek 3 Aandeel van de begeleidingen naar het totaal aantal gesprekken bij het einde van de 

begeleiding 
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Vervolgens werd nagegaan welk het succespercentage op het einde van de begeleiding was in functie 

van bovenvermelde factoren namelijk 1) het aantal contacten en 2) het al dan niet gebruiken van 

hulpmiddelen en de aard van het hulpmiddel. Het succespercentage werd gedefinieerd in termen van 

het aantal personen dat op het einde van de begeleiding (nog steeds) gestopt was met roken (status 

einde begeleiding = ‘minder dan 4 weken gestopt’ of ‘minstens 4 weken gestopt’, n=1.497). De niet-

gestopte personen (n=1.800) waren diegenen die (nog) geen stoppoging hadden ondernomen (status 

einde begeleiding = ‘beschouwing’ of ‘voorbereiding’, n=1.039) en diegenen die waren hervallen 

tijdens de begeleiding en aldus op het einde van de begeleiding terug rookten (status einde 

begeleiding = ‘terugval’, n=761).  

 

Het aantal gesprekken hangt sterk samen met het succespercentage op het einde van de begeleiding: 

in de groep die minstens 6 gesprekken had, was het succespercentage op het einde van de 

begeleiding heel wat hoger (56%) dan in de groep die minder dan 6 gesprekken had (31%). Deze 

percentages waren eind 2011, 2012 en 2013 gelijkaardig. Er is ook weinig verschil over de 

taalgroepen. Dit verschil hangt ook gedeeltelijk samen met de procedure: er wordt van de cliënten 

verwacht dat er een duidelijke actie is naar de rookstop binnen de vier eerste gesprekken: men 

probeert te stoppen, of men is bezig aan een duidelijke afbouw. Wanneer de cliënt na 4 gesprekken 

ambivalent blijft tegenover de rookstop, wordt zijn begeleiding stop gezet (na een eventuele 

bezinningsperiode). Hij kan dan tot hij klaar is voor de effectieve rookstop reactief telefoneren naar 

de lijn voor verdere ondersteuning. 

 

Tabel 13: Resultaat aan het einde begeleiding in functie van het aantal gesprekken 

<6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6%

Niet gestopt 351 48% 157 17% 310 49% 221 22% 661 48% 378 20%

Hervallen 162 22% 238 26% 121 19% 240 24% 283 21% 478 25%

Gestopt<4weken 44 6% 52 6% 57 9% 88 9% 101 7% 140 7%

Gestopt>4w<6m 178 24% 466 51% 143 23% 469 46% 321 23% 935 48%

Totaal 735 100% 913 100% 631 100% 1018 100% 1366 100% 1.931 100%

Totaal gestopt 222 30% 518 57% 200 32% 557 55% 422 31% 1.075 56%

Nederlands Frans Totaal
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Tabel 14: Resultaat aan het einde begeleiding in functie van het gebruik van een hulpmiddel 

Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp

Nooit gestopt 274 164 62 226 254 254 14 268 528 418 76 494

Hervallen 107 219 67 286 55 298 4 302 162 517 71 588

Gestopt<4weken 30 48 17 65 32 104 8 112 62 152 25 177

Gestopt>4w<6m 165 341 132 473 116 454 34 488 281 795 166 961

Totaal 576 772 278 1.050 457 1.110 60 1.170 1.033 1.882 338 2.220

Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp

Nooit gestopt 48% 21% 22% 22% 56% 23% 23% 23% 51% 22% 22% 22%

Hervallen 19% 28% 24% 27% 12% 27% 7% 26% 16% 27% 21% 26%

Gestopt<4weken 5% 6% 6% 6% 7% 9% 13% 10% 6% 8% 7% 8%

Gestopt>4w<6m 29% 44% 47% 45% 25% 41% 57% 42% 27% 42% 49% 43%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal Gestopt 34% 50% 54% 51% 32% 50% 70% 51% 33% 50% 57% 51%

Totaal

Nederlands% Frans% Totaal%

Nederlands Frans

 

Noot: Hier worden de missende gegevens niet opgenomen. Het aantal missenden in Tabel 11 is zeer laag en heeft weinig 
invloed op de percentages. Verder willen we hier alleen weten of mensen met een hulpmiddel vaker succes hebben dan deze 
zonder hulpmiddel. Het is bijgevolg aangewezen om de categorie ‘Geen hulpmiddel’ zo zuiver mogelijk te definiëren. 
Aangezien er bij de missende gegevens ook mensen met een hulpmiddel kunnen zijn, zou het samenvoegen van de missende 
gegevens met de categorie ‘Geen hulpmiddel’ ruis kunnen opleveren. Er is ook geen reden waarom de mensen zonder 
hulpmiddel andere resultaten zouden behalen bij de missende gegevens dan bij de gekende gegevens. Hulp= hulpmiddel 
(NRT of Medicatie). 

 

Verder varieert het succespercentage in functie van het al dan niet gebruiken van een farmacologisch 

rookstopmiddel. Het succespercentage voor de gebruikers van een farmacologisch rookstopmiddel is 

51% tegen 33% voor de niet-gebruikers. 57% van de medicatiegebruikers (meestal Champix) en 50% 

van de NRT-gebruikers is gestopt op het einde van de begeleiding. Ook deze percentages zijn 

gelijkaardig met de verkregen percentages eind 2011, 2012 en 2013. De meeste percentages 

verschillen ook weinig over de taalgroepen. Bij de Franstaligen is het succespercentage heel hoog 

voor de gebruikers van medicatie. Momenteel zijn er echter nog maar 60 medicatiegebruikers  

geweest aan Franstalige zijde, waardoor we in vraag kunnen stellen in welke mate dit hoge 

percentage zich zal bestendigen in de toekomst. Het aantal medicatiegebruikers aan Franstalige zijde 

lijkt ons momenteel nog te klein om hier algemene uitspraken over de tijd te doen. 

 

 Follow-up na 6 maanden (n=2.934; NL: 1.485; FR: 1.449) 

 

Het vervolggesprek na 6 maanden wordt voor de personen die aan het einde van de begeleiding 

gestopt zijn met roken 6 maanden na de stopdatum gepland. De overige cliënten worden 6 maanden 

na het einde van de begeleiding getelefoneerd. Van de 2.934 personen die vanaf de start van het 

project tot midden 2015 voldeden aan deze criteria, kent men de rookstopstatus na 6 maanden voor 

2.571 (88%) personen. Voor de anderen kon de rookstopstatus niet achterhaald worden, o.a. omdat 

ze na herhaalde telefonische pogingen niet bereikt konden worden. Bij de Franstaligen en de 

Nederlandstaligen verschilt dit percentage weinig (NL: 86%, FR: 89%). 
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Om het succespercentage te berekenen, kunnen we op twee wijzen te werk gaan. Of we gaan ervan 

uit dat de mensen waarvan we de rookstopstatus niet kennen horen tot de categorie “niet gestopt 

met roken”, wat het succespercentage waarschijnlijk naar beneden haalt. Of we gaan er van uit dat de 

mensen waarvoor we de rookstopstatus niet kennen dezelfde verdeling over de antwoordcategorieën 

hebben dan de mensen waarvoor we de rookstopstatus wel kennen. In dat geval zal de verhouding 

gestopt/niet gestopt dezelfde zijn bij de onbekenden als bij de bekenden en kunnen we bijgevolg 

uitgaan van de percentages bij de bekenden om iets te zeggen over het succespercentage bij het 

geheel van de cliënten. Dit geeft het meest gunstige succespercentage. Tabel 15 geeft een overzicht 

van de rookstopstatus bij de eerste follow-up. Het succespercentage op middellange termijn wordt 

gedefinieerd als het aandeel van de cliënten dat minstens zes maanden rookvrij is. Volgens de twee 

mogelijke berekeningswijzen ligt dit voor de gehele periode tot 31 mei 2015 tussen 23% (onbekenden 

worden toegevoegd bij niet-gestopten) en 26% (onbekenden worden buiten beschouwing gelaten). 

Deze percentages verschillen weinig van de percentages verkregen voor de periode tot 31 december 

2013 of 2012, wat aangeeft dat het om vrij stabiele succespercentages over de tijd gaat. Het aandeel 

van de cliënten dat minstens zes maanden rookvrij is, is ongeveer hetzelfde in beide taalgroepen 

(ondergrens NL en FR: 23%; bovengrens: FR 26%  en NL 27%). 

 

Tabel 15 Rookstopstatus na 6 maanden 

Rookstopstatus Nederlands NLgekend% Frans FRgekend% Totaal
TOTgekend 

%
TOT%

Beschouwing 340 27% 349 27% 689 27% 23%

Voorbereiding 107 8% 164 13% 271 11% 9%

Terugval 313 25% 303 23% 616 24% 21%

Gestopt<4weken 31 2% 25 2% 56 2% 2%

Gestopt>4w<6m 138 11% 122 9% 260 10% 9%

Gestopt>6m 347 27% 332 26% 679 26% 23%

Totaal bekend 1.276 100% 1.295 100% 2.571 100% 88%

Onbekend 209 154 363 12%

Totaal 1.485 1.449 2.934 100%  

 

Zoals in de inleiding vermeld werd, wordt de rookstop gezien als een proces. Mensen leren uit vorige 

pogingen en kunnen dit gebruiken in een nieuwe poging. In die zin geeft ook het totaal aandeel 

gestopten met roken bij de eerste follow up een inschatting van de impact van de begeleiding, al 

kunnen de mensen naast de begeleiding van Tabakstop binnen de 6 maanden ook andere 

rookstopproducten of tabakologen geraadpleegd hebben. Naast de cliënten die gedurende de hele 

periode van 6 maanden gestopt bleven, is nog eens 9 à 10% van de cliënten langer dan 4 weken 

gestopt en 2% minder dan 4 weken gestopt. Zo ligt het totale aandeel van de cliënten dat na 6 

maanden minstens 4 weken gestopt is met roken tussen 32% (op het totaal aantal cliënten) en 37% 
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(op het aantal cliënten met een gekende rookstopstatus). Het aandeel cliënten dat gestopt is 

ongeacht de rookstopduur ligt respectievelijk tussen 34% en 39%. 

 

Verder werd onderzocht of dit succespercentage op middellange termijn varieert in functie van het 

aantal telefonische gesprekken enerzijds en het gebruik van hulpmiddelen anderzijds. Hierbij gaan we 

alleen uit van de gegevens van de mensen die we konden bereiken. 

 

Tabel 16: Succespercentage bij de eerste follow-up in functie van het aantal gesprekken 

<6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6%

Niet gestopt 250 46% 197 27% 255 53% 258 32% 505 49% 455 29%

Hervallen 119 22% 194 26% 101 21% 202 25% 220 21% 396 26%

Gestopt<4weken 16 3% 15 2% 4 1% 21 3% 20 2% 36 2%

Gestopt>4w<6m 53 10% 85 12% 48 10% 74 9% 101 10% 159 10%

Gestopt 6m 103 19% 244 33% 77 16% 255 31% 180 18% 499 32%

Totaal 541 100% 735 100% 485 100% 810 100% 1026 100% 1.545 100%

Totaal gestopt 172 32% 344 47% 129 27% 350 43% 301 29% 694 45%

Nederlands Frans Totaal

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 
beschouwing gelaten. 

 

Het aantal gesprekken hangt sterk samen met het succespercentage: het aandeel van de cliënten dat 

minstens 6 maanden gestopt is, is heel wat groter in de groep met minstens 6 gesprekken (32%) dan 

in de groep met minder gesprekken (18%). Dit geldt ook voor het aandeel personen dat gestopt is 

ongeacht de rookstopduur (respectievelijk 45% versus 29%). De verschillen gelden voor beide 

landstalen. De percentages zijn wat hoger bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen en dit 

zowel voor de groep met 2 tot 5 gesprekken als voor de groep met minstens 6 gesprekken. 

 

Verder varieert het succespercentage in functie van het al dan niet gebruiken van een farmacologisch 

rookstophulpmiddel. Het succespercentage op middellange termijn (6 maanden gestopt blijven) voor 

de gebruikers van een farmacologisch hulpmiddel is 29% tegen 22% voor de niet-gebruikers. Het 

totaal aandeel van de cliënten dat gestopt is met roken ongeacht de rookstopduur, is 41% voor de 

gebruikers van een farmacologisch hulpmiddel tegen 34% voor de niet-gebruikers. De percentages 

zijn wat hoger bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen en dit zowel voor de gebruikers als de 

niet-gebruikers van farmacologische hulpmiddelen. 
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Tabel 17: Succespercentage bij de eerste follow-up in functie van het gebruik van een hulpmiddel 

Geen NRT Med. Hulp Geen NRT Med. Hulp Geen NRT Med. Hulp

Niet gestopt 194 181 63 244 201 299 6 305 395 480 69 549

Hervallen 86 148 76 224 54 220 26 246 140 368 102 470

Gestopt<4weken 8 18 5 23 4 19 2 21 12 37 7 44

Gestopt>4w<6m 52 61 22 83 35 82 1 83 87 143 23 166

Gestopt 6m 97 180 69 249 79 234 15 249 176 414 84 498

Totaal 437 588 235 823 373 854 50 904 810 1.442 285 1.727

Geen NRT Med. Hulp Geen NRT Med. Hulp Geen NRT Med. Hulp

Niet gestopt 44% 31% 27% 30% 54% 35% 12% 34% 49% 33% 24% 32%

Hervallen 20% 25% 32% 27% 14% 26% 52% 27% 17% 26% 36% 27%

Gestopt<4weken 2% 3% 2% 3% 1% 2% 4% 2% 1% 3% 2% 3%

Gestopt>4w<6m 12% 10% 9% 10% 9% 10% 2% 9% 11% 10% 8% 10%

Gestopt 6m 22% 31% 29% 30% 21% 27% 30% 28% 22% 29% 29% 29%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal gestopt 36% 44% 41% 43% 32% 39% 36% 39% 34% 41% 40% 41%

Nederlands% Frans%

Nederlands Frans Totaal

Totaal%

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 
beschouwing gelaten. Med.= Medicatie; Hulp= hulpmiddel (NRT of Medicatie); Hier worden de missende gegevens voor 
hulpmiddel niet opgenomen. Zie de noot bij Tabel 14 voor de redenering.  
 

   

Tabel 18: Succespercentage bij de eerste follow-up in functie van de rookstopstatus aan het einde 

van de begeleiding 

Follow-up 6 

maanden

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt/Herval 585 31 141 596 65 152 1181 96 293

Gestopt<4weken 21 1 9 18 1 6 39 2 15

Gestopt>4w<6m 53 19 66 48 38 36 101 57 102

Gestopt 6m 1 23 323 0 8 324 1 31 647

Totaal 660 74 539 662 112 518 1.322 186 1.057

Follow-up 6 

maanden

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt/Herval 89% 42% 26% 90% 58% 29% 89% 52% 28%

Gestopt<4weken 3% 1% 2% 3% 1% 1% 3% 1% 1%

Gestopt>4w<6m 8% 26% 12% 7% 34% 7% 8% 31% 10%

Gestopt 6m 0% 31% 60% 0% 7% 63% 0% 17% 61%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal gestopt 11% 58% 74% 10% 42% 71% 11% 48% 72%

Nederlands Frans Totaal

Nederlands Frans Totaal

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 
beschouwing gelaten. 

 
Tenslotte is de kans dat men na 6 maanden gestopt is met roken sterk afhankelijk van de 

rookstopstatus aan het einde van de begeleiding (Tabel 18). 72% van de personen die aan het einde 

van de begeleiding meer dan 4 weken gestopt zijn, zijn ook na 6 maanden gestopt met roken. 61% 

bleef over de periode van 6 maanden gestopt. 48% van de personen die aan het einde van de 

begeleiding minder dan 4 weken gestopt zijn, zijn ook na 6 maanden gestopt met roken. 17% bleef 
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over de periode van 6 maanden gestopt en 31% is minstens 4 weken gestopt. Deze groep heeft dus 

vaker een terugval gehad tussen het einde van de begeleiding en de follow-up na 6 maanden. Van 

degenen die niet gestopt waren aan het einde van de begeleiding is nog 11% gestopt na 6 maanden. 

 

 Follow-up na 1 jaar (n=2.501; NL: 1.298; FR: 1.203) 

 

Het vervolggesprek na 1 jaar wordt voor de personen die aan het einde van de begeleiding gestopt 

zijn met roken 1 jaar na de stopdatum gepland. De overige cliënten worden 1 jaar na het einde van de 

begeleiding getelefoneerd. Van de 2.501 personen die vanaf de start van het project tot midden 2015 

voldeden aan deze criteria, kent men de rookstopstatus na 1 jaar voor 2.032 (81%) personen. Voor de 

anderen kon de rookstopstatus niet achterhaald worden, o.a. omdat ze na herhaalde telefonische 

pogingen niet bereikt konden worden. Bij de Franstaligen en de Nederlandstaligen verschilt dit 

percentage weinig (NL: 80%, FR: 82%). 

 

Tabel 19:  Rookstopstatus na 12 maanden 

Rookstopstatus Nederlands NLgekend% Frans FRgekend% Totaal
TOTgekend 

%
TOT%

Beschouwing 324 31% 324 33% 648 32% 26%

Voorbereiding 102 10% 129 13% 231 11% 9%

Terugval 210 20% 185 19% 395 19% 16%

Gestopt<4weken 32 3% 22 2% 54 3% 2%

Gestopt>4w<6m 56 5% 52 5% 108 5% 4%

Gestopt>6m<1jr 69 7% 57 6% 126 6% 5%

Gestopt>1jr 249 24% 221 22% 470 23% 19%

Totaal bekend 1.042 100% 990 100% 2.032 100% 81%

Onbekend 256 213 469 19%

Totaal 1.298 1.203 2.501 100%  

 

Ook hier wordt het succespercentage op twee wijzen berekend. Of we gaan ervan uit dat de mensen 

waarvoor de rookstopstatus na 1 jaar niet gekend is, horen tot de categorie “niet gestopt met roken”, 

wat het succespercentage waarschijnlijk naar beneden haalt. Of we gaan er van uit dat de mensen 

waarvoor deze rookstopstatus niet gekend is op dezelfde wijze verdeeld zijn over de 

antwoordcategorieën dan de mensen waarvoor deze rookstopstatus wel gekend is. Dit geeft het 

meest gunstige succespercentage. Tabel 19 geeft een overzicht van de rookstopstatus bij het tweede 

follow-up gesprek na 1 jaar. Het succespercentage op langere termijn wordt gedefinieerd als het 

aandeel van de cliënten dat minstens een volledig jaar rookvrij is bij deze follow-up. Volgens de twee 

mogelijke berekeningswijzen ligt dit voor de gehele periode tot 31 mei 2015 tussen 19% en 23%. Het 

aandeel cliënten dat gedurende een heel jaar gestopt bleef, verschilt weinig over de taalgroepen (NL: 
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tussen 19% en 24%; FR: tussen 18% en 22%). Het totaal aandeel cliënten dat na een jaar gestopt is 

met roken ligt tussen 30% en 37% (NL: 31%-39%; FR: 29%-36%) naargelang de gebruikte 

berekeningsmethode. 16% van het totaal aantal cliënten en 19% van de cliënten met een gekende 

rookstopstatus was na 1 jaar hervallen. Deze aandelen voor herval verschillen weinig over de 

taalgroepen (NL: 16% tot 20%; FR: 15% tot 19%). 

 

Verder werd onderzocht of dit succespercentage op lange termijn varieert in functie van het aantal 

telefonische gesprekken enerzijds en het gebruik van hulpmiddelen anderzijds. Hierbij gaan we alleen 

uit van de gegevens van de mensen waarvoor de rookstopstatus na 1 jaar gekend is. Het aantal 

gesprekken hangt sterk samen met dit succespercentage: het aandeel van de cliënten dat minstens 1 

jaar gestopt is, is heel wat groter in de groep met minstens 6 gesprekken (29%) dan in de groep met 

minder gesprekken (15%). Dit geldt ook voor het aandeel personen dat gestopt is ongeacht de 

rookstopduur (respectievelijk 43% versus 29%). De verschillen gelden voor beide landstalen. 

 

Tabel 20: Succespercentage bij de tweede follow-up in functie van het aantal gesprekken 

<6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6% <6 <6% >=6 >=6%

Niet gestopt 216 49% 210 35% 208 55% 245 40% 424 52% 455 37%

Hervallen 80 18% 130 21% 71 19% 114 19% 151 19% 244 20%

Gestopt<4weken 18 4% 14 2% 10 3% 12 2% 28 3% 26 2%

Gestopt>4w<6m 21 5% 35 6% 15 4% 37 6% 36 4% 72 6%

Gestopt>6m<1jr 27 6% 42 7% 27 7% 30 5% 54 7% 72 6%

Gestopt>1jr 75 17% 174 29% 47 12% 174 28% 122 15% 348 29%

Totaal 437 100% 605 100% 378 100% 612 100% 815 100% 1.217 100%

Totaal gestopt 141 32% 265 44% 99 26% 253 41% 240 29% 518 43%

Nederlands Frans Totaal

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 
beschouwing gelaten. 

 
Verder varieert het succespercentage in functie van het al dan niet gebruiken van een farmacologisch 

rookstophulpmiddel. Het succespercentage op lange termijn (1 jaar gestopt blijven) voor de 

gebruikers van een farmacologisch hulpmiddel is 25% tegen 18% voor de niet-gebruikers. Het totaal 

aandeel van de cliënten dat gestopt is met roken ongeacht de rookstopduur, is 39% voor de 

gebruikers van een farmacologisch hulpmiddel tegen 33% voor de niet-gebruikers. De percentages 

zijn wat hoger bij de Nederlandstaligen dan bij de Franstaligen en dit zowel voor de gebruikers als de 

niet-gebruikers van farmacologische hulpmiddelen (NL 41% tegen 35%; FR 37% tegen 31%). 
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Tabel 21: Succespercentage bij de tweede follow-up in functie van het gebruik van een hulpmiddel 

Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp

Niet gestopt 175 176 72 248 149 290 10 300 324 466 82 548

Hervallen 71 93 45 138 44 125 14 139 115 218 59 277

Gestopt<4weken 13 11 8 19 4 16 1 17 17 27 9 36

Gestopt>4w<6m 17 30 9 39 16 31 4 35 33 61 13 74

Gestopt>6m<1jr 30 26 11 37 19 36 1 37 49 62 12 74

Gestopt>1jr 74 126 47 173 48 158 12 170 122 284 59 343

Totaal 380 462 192 654 280 656 42 698 660 1.118 234 1.352

Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp Geen NRT Medicatie Hulp

Niet gestopt 46% 38% 38% 38% 53% 44% 24% 43% 49% 42% 35% 41%

Hervallen 19% 20% 23% 21% 16% 19% 33% 20% 17% 19% 25% 20%

Gestopt<4weken 3% 2% 4% 3% 1% 2% 2% 2% 3% 2% 4% 3%

Gestopt>4w<6m 4% 6% 5% 6% 6% 5% 10% 5% 5% 5% 6% 5%

Gestopt>6m<1jr 8% 6% 6% 6% 7% 5% 2% 5% 7% 6% 5% 5%

Gestopt>1jr 19% 27% 24% 26% 17% 24% 29% 24% 18% 25% 25% 25%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal gestopt 35% 42% 39% 41% 31% 37% 43% 37% 33% 39% 40% 39%

Nederlands% Frans% Totaal%

Nederlands Frans Totaal

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 

beschouwing gelaten; Hulp= hulpmiddel (NRT of Medicatie). Hier worden de missende gegevens voor hulpmiddel niet 

opgenomen. Zie de noot bij Tabel 14 voor de redenering. 

 

Tabel 22: Succespercentage bij de tweede follow-up in functie van de rookstopstatus aan het einde 

van de begeleiding 

Follow up 1 jaar

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt/Herval 462 33 139 421 52 162 883 85 301

Gestopt<4weken 22 2 8 15 3 4 37 5 12

Gestopt>4w<6m 27 3 26 28 8 16 55 11 42

Gestopt>6m<1jr 26 9 34 20 18 19 46 27 53

Gestopt>1jr 4 15 230 0 5 215 4 20 445

Totaal 541 62 437 484 86 416 1.025 148 853

Follow up 1 jaar

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet 

gestopt 

Hervallen

Gestopt 

<4w

Gestopt 

>4w

Niet gestopt/Herval 85% 53% 32% 87% 60% 39% 86% 57% 35%

Gestopt<4weken 4% 3% 2% 3% 3% 1% 4% 3% 1%

Gestopt>4w<6m 5% 5% 6% 6% 9% 4% 5% 7% 5%

Gestopt>6m<1jr 5% 15% 8% 4% 21% 5% 4% 18% 6%

Gestopt>1jr 1% 24% 53% 0% 6% 52% 0% 14% 52%

Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Totaal gestopt 15% 47% 68% 13% 40% 61% 14% 43% 65%

Frans Totaal

Frans TotaalNederlands

Nederlands

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Tenslotte is de kans dat men na 1 jaar gestopt is met roken sterk afhankelijk van de rookstopstatus 

aan het einde van de begeleiding (Tabel 22). 65% van de personen die aan het einde van de 

begeleiding meer dan 4 weken gestopt zijn, zijn ook na 1 jaar gestopt met roken. 52% bleef over de 
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periode van 1 jaar gestopt. 43% van de personen die aan het einde van de begeleiding minder dan 4 

weken gestopt zijn, zijn ook na 1 jaar gestopt met roken. 14% bleef over de periode van 1 jaar gestopt 

en 39% is minstens 4 weken gestopt. Deze groep heeft dus vaker een terugval gehad tussen het einde 

van de begeleiding en de follow-up na 1 jaar. Van degenen die niet gestopt waren aan het einde van 

de begeleiding is nog 14% gestopt na 1 jaar. 

3.2. Project “Tegemoetkoming NRT” periode 1/6/2010 tot 31/05/2015 

 
 

In dit deel van het rapport worden twee groepen cliënten vergeleken die in de periode van 1 

juni 2010 tot eind mei 2015 de proactieve begeleiding gevolgd hebben: de groep van cliënten die een 

beroep kunnen/konden doen op 6 weken terugbetaling van hun NRT (n=948; NL: 266; FR: 682) en de 

overige proactieve cliënten die hier geen beroep op kunnen/konden doen (n=2.700; NL: 1.469; FR: 

1.231). Er waren minder Nederlandstalige (n=266) dan Franstalige (n=682) deelnemers aan het NRT-

project. 

 

 Profiel van de deelnemers (NRT-groep: TOT: 914, NL: 249, FR: 665; groep met andere PA-

cliënten: TOT: 2.490; NL: 1.349; FR: 1.141) 

 

De profielschets gebeurt - zoals hierboven voor het geheel van de proactieve cliënten het geval was - 

aan de hand van de cliënten die minstens 1 gesprek hadden tijdens hun begeleiding of waarbij het 

dossier nog actief is. 

 

Tabel 23 Aantal cliënten die de begeleiding startten volgens geslacht bij de NRT-groep en bij de 

andere proactieve cliënten 

Geslacht NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

Vrouwen 137 370 800 703 55% 56% 59% 62%

Mannen 112 295 547 438 45% 44% 41% 38%

Totaal 249 665 1.347 1.141 100% 100% 100% 100%

% vrouw 55% 56% 59% 62%

Onbekend 0 0 2 0

Verdeling voor andere 

PA-cliëntenNRT-groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

 

 

Zowel bij de NRT-cliënten als bij de overige proactieve cliënten zijn er meer vrouwen dan mannen. 

Dit overwicht is sterker in de groep van de ‘andere PA-cliënten’ dan in de NRT-groep. 

67% van de deelnemers in de NRT-groep is minstens 46 jaar. In de groep van de ‘andere proactieve 

cliënten’ is dat 60% (Tabel 24). Het verschil zit in de leeftijdscategorieën van 46 tot 65 jaar, die voor 

beide landstalen sterker oververtegenwoordigd zijn bij de personen uit het NRT-project. De mensen 
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jonger dan 36 jaar komen minder voor bij de NRT-cliënten (12%) dan bij de overige proactieve 

cliënten (20%). 

 

Tabel 24 Leeftijd bij de NRT-cliënten en bij de andere proactieve cliënten 

Leeftijd NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

< 25 3 16 55 51 1% 2% 4% 5%

26-35 24 64 168 199 10% 10% 13% 18%

36-45 42 144 269 234 17% 22% 21% 21%

46-55 85 209 372 277 35% 32% 29% 25%

56-65 67 167 310 235 28% 25% 24% 21%

>65 20 56 125 121 8% 9% 10% 11%

Totaal gekend 241 656 1.299 1.117 100% 100% 100% 100%

Ongekend 8 9 50 24

Totaal 249 665 1.349 1.141

Ouder dan 45 71% 66% 62% 57%

NRT-groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

Verdeling voor andere 

PA-cliënten

 

 

Zowel de Nederlandstalige als de Franstalige cliënten uit de NRT-groep roken vaker gerolde 

sigaretten dan hun tegenhangers in de complementaire groep van ‘andere PA-cliënten’ (NL: 

respectievelijk 45% tegen 23%; FR: respectievelijk 61% tegen 29%). Filtersigaretten zijn populairder 

bij de ‘andere PA-cliënten’ (Tabel 25). 

 

Tabel 25 Aandeel cliënten per tabaksproduct bij de NRT-cliënten en bij de andere PA-cliënten, 

meerdere antwoorden mogelijk 

Product NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

Filtersigaret 135 307 1.065 831 55% 47% 80% 75%

Gerolde sigaret 111 399 299 320 45% 61% 23% 29%

Sigaar 10 18 48 38 4% 3% 4% 3%

Cannabis 5 12 11 16 2% 2% 1% 1%

Chicha/waterpijp 0 0 0 2 0% 0% 0% 0%

Ander 0 2 2 8 0% 0% 0% 1%

Pijp 0 6 1 5 0% 1% 0% 0%

Totaal gekend 246 654 1.326 1.109 106% 114% 108% 110%

Ongekend 3 11 23 32

Totaal 249 665 1.349 1.141

% Filtersigaret 55% 47% 80% 75%

% Roltabak 45% 61% 23% 29%

Verdeling voor andere 

PA-cliëntenNRT-groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

 

 

 

 

 

 



 27 

Tabel 26 Aandeel cliënten naar het aantal gerookte sigaretten per dag, bij de NRT-cliënten en bij de 

andere PA-cliënten 

Sigaretten per dag NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

<10 19 58 219 196 8% 9% 16% 17%

11-20 69 210 538 448 28% 32% 40% 40%

21-30 78 213 388 342 31% 32% 29% 30%

31-40 31 89 104 80 12% 13% 8% 7%

>40 52 94 92 64 21% 14% 7% 6%

Totaal gekend 249 664 1.341 1.130 100% 100% 100% 100%

Ongekend 0 1 8 11

Totaal 249 665 1.349 1.141

Meer dan 30 33% 28% 15% 13%

Meer dan 20 65% 60% 44% 43%

Verdeling voor andere 

PA-cliëntenVerdeling voor NRTNRT-groep Andere PA-cliënten

 

 

Het verslavingsprofiel van de cliënten op basis van het aantal sigaretten per dag wordt weergegeven 

in Tabel 26. 61% van de NRT-cliënten rookt meer dan 20 sigaretten per dag en kan bijgevolg 

ondergebracht worden in de categorie van zware rokers. Bij de andere PA-cliënten rookt 43% van de 

cliënten meer dan 20 sigaretten. Het verschil tussen de NRT-cliënten en de andere cliënten zit vooral 

bij de zeer zware rokers die meer dan 30 sigaretten per dag roken. 29% van de NRT-cliënten 

tegenover 14% van de andere PA-cliënten hoort tot deze categorie. We vinden dit overwicht van 

zware en zeer zware rokers in de NRT-groep terug in beide taalgroepen. Bij de Nederlandstalige NRT-

cliënten rookt meer dan eenvijfde meer dan 40 sigaretten per dag; bij de Franstalige NRT-cliënten is 

dat 14%. 

 

 Analyses aan het einde van de begeleiding (NRT-groep: TOT=825; NL=225; FR=600; groep met 

andere PA-cliënten: TOT=2.029; NL=1.096; FR=933) 

 

Door het in gebruik nemen van een nieuwe ICT-applicatie op 1 augustus 2012 konden de 

tabakologen meerdere vormen van psychische kwetsbaarheid aankruisen. Voordien was er enkel de 

keuze tussen de categorieën “depressie” of “andere psychopathologie” en kon men slechts één van 

deze categorieën aankruisen. Sinds 1 augustus 2012 kwamen er categorieën bij, waaronder misbruik 

van alcohol, cannabis, medicatie en de categorie anorexie/boulemie. In 2014 gebeurde er opnieuw 

een wijziging voor deze variabele, nl.  de categorieën “psychose” en “stemmingsstoornis” en “drugs” 

kwamen er bij. Omdat de categorieën van naam gewijzigd zijn en er ook categorieën bijgekomen en 

samengevoegd zijn over de tijd, voegen we al de categorieën voor de psychische kwetsbaarheid 

samen. De persoon is psychisch kwetsbaar als minstens één van de voorhanden categorieën voor 

psychische kwetsbaarheid aangeduid werd op een bepaald tijdstip. Het gevolg is dat de variabele 

‘psychische kwetsbaarheid’ wat in betekenis wijzigt over de tijd. Om de psychische klachten in de 
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NRT-groep te vergelijken met deze in de groep van de andere PA-cliënten is deze tekortkoming in de 

data niet onoverkomelijk. De methode werd voor beide groepen op dezelfde momenten gewijzigd, 

waardoor we iets kunnen zeggen over het verschil van voorkomen van psychische klachten in beide 

groepen.  

 

Tabel 27 Aandeel cliënten met psychische klachten bij de NRT-cliënten en bij de andere PA-cliënten 

NL FR NL FR

Psychisch kwetsbaar 

aangeduid
118 239 257 209

Totaal 225 600 1.096 933

% Aangeduid 52% 40% 23% 22%

NRT-groep Andere PA-cliënten

 

Noot: De vraag omtrent de psychische kwetsbaarheid is 2 keer gewijzigd (zie tekst). 

 

Om iets te zeggen over de psychische kwetsbaarheid bij NRT-cliënten versus bij andere PA-cliënten 

brachten we de cijfers uit de verschillende bevragingen samen. Er wordt nagegaan of minstens een 

van de vormen van psychische kwetsbaarheid werd aangeduid of niet. Uit deze cijfers blijkt dat de 

gemiddelde NRT-cliënt meer waarschijnlijk een vorm van psychische kwetsbaarheid heeft dan de 

andere PA-cliënt (NL: 52% versus 23%; FR: 40% versus 22%).Bij de Nederlandstalige NRT-cliënt is 

vaker een vorm van psychische kwetsbaarheid aangeduid dan bij de Franstalige NRT-cliënt. Dit 

verschil voor beide landstalen is niet aanwezig voor de andere PA-cliënten.  

 

De status van de deelnemers op het einde van de begeleiding wordt weergegeven in Tabel 28. 

 

69% van de cliënten deden een rookstoppoging. Dit percentage verschilt niet tussen de NRT-cliënten 

en de andere PA-cliënten. We zien wel grote verschillen naargelang de taalgroep. Het aandeel 

cliënten dat een stoppoging deed is hoger bij de Franstalige NRT-cliënten dan bij de andere 

Franstalige PA-cliënten. Bij de Nederlandstaligen is het aandeel cliënten met een stoppoging lager bij 

de NRT-cliënten dan bij de andere PA-cliënten. Het terugvalpercentage ligt echter een stuk hoger bij 

de NRT-cliënten (NL: 28%, FR: 27%) dan bij de andere PA-cliënten (NL: 24%, FR: 19%). Bij de 

Nederlandstalige cliënten is het aandeel van gestopte rokers aan het einde van de begeleiding lager 

in de de NRT-groep dan in de andere groep (32% versus 48%). Bij de Franstaligen is het aandeel 

cliënten dat aan het eind van de rit gestopt is even hoog in de NRT-groep dan in de andere groep 

(46% voor beiden): de Franstalige NRT-cliënten doen vaker een rookstoppoging dan de andere 

Franstalige PA-cliënten, waardoor het hogere terugvalpercentage niet leidt tot een kleiner aandeel 

van cliënten dat gestopt is met roken. 
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Tabel 28 Aandeel cliënten naar de rookstopstatus aan het einde van de begeleiding bij de NRT-

cliënten en bij de andere PA-cliënten 

NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

Beschouwing 49 39 188 79 22% 7% 17% 8%

Voorbereiding 39 123 120 245 17% 21% 11% 26%

Terugval 64 163 263 179 28% 27% 24% 19%

Actie<4weken 7 52 73 87 3% 9% 7% 9%

Actie >4w <6m 66 223 450 341 29% 37% 41% 37%

Totaal gekend 225 600 1094 931 100% 100% 100% 100%

Ongekend 0 0 2 2

Totaal 225 600 1096 933

% Gestopt 32% 46% 48% 46%

NRT- groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

Verdeling voor andere 

PA-cliënten

 

 

Tabel 29 Aandeel cliënten naar het rookstophulpmiddel aan het einde van de begeleiding bij de 

NRT-cliënten en bij de andere PA-cliënten  

NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

Geen hulpmiddel 43 63 410 344 19% 11% 38% 37%

Medicatie 14 9 182 33 6% 2% 17% 4%

Kauwgum 5 9 29 25 2% 2% 3% 3%

Tablet 34 25 110 61 15% 4% 10% 7%

Inhaler 4 19 22 38 2% 3% 2% 4%

Pleister 48 131 153 185 21% 22% 14% 20%

Spray 8 10 26 10 4% 2% 2% 1%

Combinatie NRT 68 332 142 216 30% 55% 13% 23%

Ander 1 2 16 20 0% 0% 1% 2%

Totaal 225 600 1.090 932 100% 100% 100% 100%

Missend 0 0 6 1

Totaal 225 600 1.096 933

% Hulpmiddel 

(incl.missend)
80% 89% 61% 61%

% Hulpmiddel 

(excl.missend)
80% 89% 61% 61%

NRT- groep Andere PA-cliënten

Verdeling voor andere 

PA-cliëntenVerdeling voor NRT

 

Noot: De missende gegevens zijn naar alle waarschijnlijkheid vooral cliënten die geen hulpmiddel gebruikten. In de vroegere 
applicatie duidde men alleen aan welk hulpmiddel er gebruikt werd. Er was geen categorie ‘geen hulpmiddel’ voorzien. De 
counselors vervielen waarschijnlijk wel eens in hun oude gewoonten in de nieuwe applicatie waar de categorie ‘geen 
hulpmiddel’ wel voorzien werd. Het aandeel missende gegevens blijft heel beperkt, waardoor het weinig effect heeft op de 
percentages. 

 

In Tabel 29 wordt het gebruik van een rookstophulpmiddel vergeleken in beide groepen. Het aandeel 

van de cliënten dat een hulpmiddel gebruikte (exclusief ‘Ander) wordt opnieuw op twee manieren 

berekend: omdat deze percentages met en zonder de missende gegevens bijna niet verschillen 

werken we met de percentages zonder de missende gegevens. Het aandeel van de proactieve 

cliënten dat een hulpmiddel gebruikt, is voor beide taalgroepen hoger bij de NRT-cliënten dan bij de 

andere PA-cliënten (respectievelijk 80% versus 61% bij de Nederlandstaligen en 89% versus 61% bij 

de Franstaligen). Terwijl er geen verschil is tussen beide taalgroepen wat het hulpmiddelengebruik in 

de groep van de ‘andere PA-cliënten’ betreft, gebruiken de Franstalige NRT-cliënten vaker een 
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hulpmiddel dan de Nederlandstalige NRT-cliënten. Verder gebruiken meer Nederlandstalige dan 

Franstalige cliënten medicatie en dit zowel in de NRT-groep als in de andere groep. Dat het 

medicatiegebruik wat lager ligt voor al de NRT-cliënten moet ons niet verwonderen aangezien alleen 

nicotinevervangers terugbetaald worden binnen dit project. 74% van de Nederlandstalige NRT-

cliënten en 88% van de Franstalige NRT-cliënten maken gebruik van nicotinevervangers. Bij de 

andere PA-cliënten is dat respectievelijk 44% en 57%. 30% van de Nederlandstalige en 55% van de 

Franstalige NRT-cliënten maakte gebruik van de combitherapie. Bij de ‘andere PA-cliënten’ liggen 

deze percentages een stuk lager (NL: 13%, FR: 23%). Dit houdt de combinatie van een pleister en een 

oraal middel in. De sterke aanwezigheid van de combitherapie bij de NRT-cliënten heeft te maken 

met het verslavingsprofiel van deze NRT-groep: het zijn gemiddeld véél zwaardere rokers die een 

hogere dosering nodig hebben om de ontwenningssymptomen te kunnen controleren. Toch zijn er 

wat verschillen over de taalgroepen die niet geheel uit dit cliëntenprofiel kunnen verklaard worden: 

bij de Franstalige cliënten gebruikt meer dan de helft van de NRT-cliënten (55%) en meer dan één op 

vijf ‘andere’ PA-cliënten  ( 23%)  deze combitherapie. Bij de Nederlandstalige cliënten is dat 

respectievelijk 30% en 13% . 

 

Tabel 30 Aandeel cliënten naar het totaal aantal gesprekken binnen de begeleiding bij de NRT-

cliënten en bij de andere PA-cliënten 

NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

<6 75 155 511 424 33% 26% 47% 45%

tussen 6 en 8 98 302 440 400 44% 50% 40% 43%

tussen 9 en 11 46 119 124 91 20% 20% 11% 10%

>=12 6 24 21 18 3% 4% 2% 2%

Totaal 225 600 1096 933 100% 100% 100% 100%

% M eer dan 8 23% 24% 13% 12%

NRT- groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

Verdeling voor andere 

PA-cliënten

 

 

In de NRT-groep heeft aan het einde van de begeleiding 24% van de cliënten meer dan 8 gesprekken 

gehad. Eind 2013 was dat nog 19% van de NRT-cliënten. In de groep van de andere PA-cliënten heeft 

13% meer dan 8 gesprekken gehad; eind 2013 was dat nog 12% van deze PA-cliënten. Minder dan 6 

contacten komt minder voor bij de NRT-cliënten dan  dan bij de andere PA-cliënten (28% versus 

46%). Deze trends zijn in beide taalgroepen aanwezig (Tabel 30). 43% van al de cliënten had 6 tot 8 

gesprekken: 48% van de NRT-cliënten en 41% van de andere cliënten. 
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Tabel 31 Aandeel NRT-cliënten en andere PA-cliënten naar rookstopstatus bij het einde van de 

begeleiding in functie van het al dan niet gebruiken van een rookstophulpmiddel 

NRT-groep

N % N % N % N % N % N %

Beschouwing 23 53% 26 14% 49 22% 12 19% 27 5% 39 7%

Voorbereiding 9 21% 30 17% 39 17% 31 49% 91 17% 122 20%

Terugval 6 14% 58 32% 64 29% 11 17% 152 28% 163 27%

Actie<4weken 1 2% 5 3% 6 3% 2 3% 49 9% 51 9%

Actie >4w <6m 4 9% 62 34% 66 29% 7 11% 216 40% 223 37%

Totaal_gekend 43 100% 181 100% 224 100% 63 100% 535 100% 598 100%

Gestopt 5 12% 67 37% 72 32% 9 14% 265 50% 274 46%

Andere PA-cliënten

N % N % N % N % N % N %

Beschouwing 114 28% 70 11% 184 17% 56 16% 23 4% 79 9%

Voorbereiding 64 16% 52 8% 116 11% 129 38% 108 19% 237 26%

Terugval 76 19% 180 27% 256 24% 40 12% 135 24% 175 19%

Actie<4weken 28 7% 45 7% 73 7% 27 8% 60 11% 87 10%

Actie >4w <6m 128 31% 317 48% 445 41% 92 27% 241 43% 333 37%

Totaal_gekend 410 100% 664 100% 1074 100% 344 100% 567 100% 911 100%

Gestopt 156 38% 362 55% 518 48% 119 35% 301 53% 420 46%

Franstalig

Totaal gekend 

Totaal gekend 

Nederlands

Geen hulpmiddel Hulpmiddel

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

Geen hulpmiddel Hulpmiddel

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 
beschouwing gelaten. Hier worden de missende gegevens voor hulpmiddel niet opgenomen. Zie de noot bij Tabel 14 voor de 
redenering.  

 

In de NRT-groep is 42% van de cliënten gestopt op het einde van de begeleiding. In de groep van de 

andere PA-cliënten 47%. Voor de mensen die een hulpmiddel gebruikten, liggen deze percentages 

beduidend hoger: 46% van de NRT-cliënten en 54% van de andere PA-cliënten zijn gestopt op het 

einde van de begeleiding (Tabel 31). Het gebruik van een hulpmiddel verhoogt bij elke groep 

(Nederlandstalige NRT-groep, Nederlandstalige groep met andere PA-cliënten, Franstalige NRT-groep 

en Franstalige groep met andere PA-cliënten) de kans dat de cliënt op het einde van de begeleiding 

gestopt is met roken. Ook het aandeel cliënten dat een rookstop heeft gedaan maar hervallen is, is 

hoger in de groep die een rookstophulpmiddel gebruikt dan in de andere groep (29% tegen 16% in de 

NRT-groep, en 26% tegen 15% in de groep met andere PA-cliënten). Bij de mensen die geen 

rookstophulpmiddel gebruiken, blijft meer dan de helft steken in de contemplatie- of de 

preparatiefase, met name 71% in de NRT-groep en 48% in de andere groep. Bij degenen die een 

hulpmiddel gebruikten is dat respectievelijk 24% in de NRT-groep en 21% in de andere groep. Dit 

betekent tegelijkertijd dat de kans dat men een rookstop doet groter is als men een 

rookstophulpmiddel heeft gebruikt: bij de NRT-groep is deze kans 29% zonder een rookstopmiddel 

en 76% met een rookstopmiddel, in de groep van de andere PA-cliënten respectievelijk 52% tegen 

79% . 
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 Terugbetaling NRT-producten bij de NRT-cliënten die de begeleiding hebben afgesloten 

(n=825; NL: 225, FR: 600)) 

Van de 825 deelnemers die de begeleiding op 31 mei 2015 hebben beëindigd, hebben er 634 (77%) 

hun apothekerskosten ingediend. 191 deelnemers die in aanmerking kwamen voor terugbetaling 

hebben geen apothekerskosten ingediend (23%). Het aandeel Nederlandstaligen die hun kosten niet 

hebben ingediend is hoger dan het aandeel Franstaligen die dit niet deden (respectievelijk 39% 

versus 17%). Bij de Franstaligen ligt het gemiddeld bedrag per cliënt ook wat hoger wat kan 

samenhangen met een meer voorkomen van de combitherapie bij de Franstaligen. 

 

Tabel 32 Aandeel NRT-cliënten die de begeleiding op 31/05/2015 hebben afgesloten en die hun 

kosten hebben ingediend naar taalgroep  

Totaal

N % N % N

Nederlandstalig 138 22% 87 46% 225

Franstalig 496 78% 104 54% 600

Totaal 634 100% 191 100% 825

Kosten Geen kosten

 

Noot: Enkele bijkomende personen kregen hun kosten vergoed, terwijl ze vervroegd de begeleiding hebben stopgezet (status 

= no-counseling). Deze werden niet opgenomen in bovenstaande tabel. 

 

Tabel 33 Aantal cliënten die de begeleiding voor 31/05/2015 hebben afgesloten en die hun NRT-

kosten hebben ingediend, het aan hun uitgekeerde totale en gemiddelde bedrag in euro 

Aantal Totaal bedrag in €
Gemiddeld bedrag per 

persoon in €

Nederlandstalig 137 16.543 121

Franstalig 494 73.550 149

Totaal 631 90.093 143  

Noot: De bedragen werden afgerond tot op de eenheid. 

 

 Follow-up na 6 maanden (NRT-groep: TOT=701; NL=199; FR=502; groep andere PA-cliënten: 

TOT=1.779; NL=954; FR=825) 

 

De follow-up na 6 maanden wordt voor de cliënten die aan het einde van de begeleiding gestopt zijn 

met roken 6 maanden na de rookstopdatum gepland. De niet-gestopte cliënten aan het einde van de 

begeleiding krijgen dit gesprek zes maanden na het einde van de begeleiding. Van de 825 personen 

die het NRT-programma afgesloten hadden op 31 mei 2015, kwamen 701 personen ( NL: 199 en FR: 

502) in aanmerking voor het follow-up gesprek na 6 maanden. Bij de controlegroep komen 1.779 

personen (NL: 954; FR: 825) in aanmerking voor dit gesprek. 

 

  



 33 

Tabel 34 Rookstatus na 6 maanden voor de NRT-cliënten en de andere PA-cliënten 

NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

Beschouwing 58 119 209 213 33% 27% 26% 28%

Voorbereiding 23 61 56 89 13% 14% 7% 12%

Terugval 37 121 194 142 21% 28% 24% 19%

Gestopt<4weken 4 9 19 16 2% 2% 2% 2%

Gestopt>4w<6m 18 30 90 84 10% 7% 11% 11%

Gestopt>6m 34 99 241 207 20% 23% 30% 28%

Totaal bekend 174 439 809 751 100% 100% 100% 100%

Onbekend 25 63 145 74

Totaal 199 502 954 825

Gestopt 32% 31% 43% 41%

Verdeling voor 

andere PA-cliëntenNRT- groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

 

 

Het succespercentage wordt op twee wijzen berekend. Of we gaan ervan uit dat de mensen waarvoor 

we de rookstopstatus na 6 maanden niet kennen horen tot de categorie “niet gestopt met roken”, wat 

het succespercentage waarschijnlijk naar beneden haalt. Of we gaan er van uit dat de mensen 

waarvoor we deze rookstopstatus niet kennen wat hun succespercentage betreft niet verschillen van 

de mensen waarvoor we rookstopstatus wel kennen. Dit geeft het meest gunstige succespercentage. 

Tabel 34 geeft een overzicht van de rookstopstatus bij het eerste follow-up gesprek na 6 maanden. 

Het succespercentage op middellange termijn wordt gedefinieerd als het aandeel van de cliënten dat 

minstens een half jaar rookvrij is bij deze follow-up. Volgens de twee mogelijke berekeningswijzen ligt 

voor de gehele periode tot 31 mei 2015 dit succespercentage lager bij de NRT-cliënten dan bij de 

andere PA-cliënten (19% tot 22% voor de NRT-cliënt versus 25% tot 29% voor de andere PA-cliënten). 

Dit succespercentage op middellange termijn is wat hoger bij de Franstalige dan bij de 

Nederlandstalige NRT-cliënten. Bij de andere PA-cliënten is dit succespercentage wat hoger bij de 

Nederlandstalige dan bij de Franstalige cliënten. Maar de verschillen zijn klein. Bij de NRT-cliënten is 

het aandeel personen dat minder dan 6 maanden gestopt is ook kleiner dan bij de andere PA-cliënten 

(9-10% bij de NRT-cliënten versus 12-13% bij de andere PA-cliënten). Bij de NRT-cliënten is het 

aandeel personen dat nooit gestopt is en dat hervallen is groter dan bij de andere PA-cliënten (60-

68% bij de NRT-groep en 51-58% bij de andere PA-cliënten).  
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Tabel 35 Stopfase na 6 maanden naar het al dan niet gebruiken van een hulpmiddel bij de NRT-

cliënten en bij de andere PA-cliënten 

NRT-groep

N % N % N % N % N % N %

Beschouwing 15 47% 42 30% 57 33% 23 45% 95 25% 118 27%

Voorbereiding 7 22% 16 11% 23 13% 17 33% 44 11% 61 14%

Terugval 5 16% 32 23% 37 21% 7 14% 114 30% 121 28%

Actie<4weken 0 0% 4 3% 4 2% 0 0% 9 2% 9 2%

Actie >4w <6m 3 9% 15 11% 18 10% 1 2% 28 7% 29 7%

Actie>6m 2 6% 32 23% 34 20% 3 6% 96 25% 99 23%

Totaal_gekend 32 100% 141 100% 173 100% 51 100% 386 100% 437 100%

Gestopt 5 16% 51 36% 56 32% 4 8% 133 34% 137 31%

Andere PA-cliënten

N % N % N % N % N % N %

Beschouwing 94 32% 107 21% 201 25% 106 39% 102 22% 208 28%

Voorbereiding 25 8% 31 6% 56 7% 34 12% 54 12% 88 12%

Terugval 59 20% 133 27% 192 24% 35 13% 104 23% 139 19%

Actie<4weken 5 2% 14 3% 19 2% 4 1% 12 3% 16 2%

Actie >4w <6m 38 13% 49 10% 87 11% 29 11% 52 11% 81 11%

Actie>6m 76 26% 164 33% 240 30% 66 24% 137 30% 203 28%

Totaal_gekend 297 100% 498 100% 795 100% 274 100% 461 100% 735 100%

Gestopt 119 40% 227 46% 346 44% 99 36% 201 44% 300 41%

FranstaligNederlands

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

Geen hulpmiddel Hulpmiddel Totaal gekend 

 

Noot: Bij de berekening van deze percentages werden de cliënten waarvoor de rookstopstatus niet gekend is, buiten 

beschouwing gelaten. Hier worden de missende gegevens voor hulpmiddel niet opgenomen. Zie de noot bij Tabel 14 voor de 

redenering.  

 

De kans dat men 6 maanden gestopt is of dat men gestopt is in het algemeen (ongeacht de duur van 

de rookstop) is hoger bij degenen die een hulpmiddel hebben gebruikt. Dit geldt zowel voor de NRT-

cliënten als voor de andere PA-cliënten, al is het verschil groter bij de NRT-groep. Ook de kans dat 

men bij deze follow-up hervallen is, is hoger bij degenen die een hulpmiddel hebben gebruikt. Bij de 

Franstaligen is ook hier het verschil groter bij de NRT-cliënten dan bij de andere PA-cliënten. Dit zou 

kunnen betekenen dat de kans om een rookstop te doen en om te stoppen bij de NRT-cliënten sterker 

beïnvloed wordt door het gebruik van een hulpmiddel dan bij de overige PA-cliënten. De aantallen 

voor de NRT-cliënten zonder hulpmiddel zijn wel vrij klein, wat enige voorzichtigheid in de 

interpretaties vereist. 

 

 Follow-up na 1 jaar (NRT-groep: TOT=588, NL=176, FR=412; groep andere PA-cliënten: 

TOT=1.459; NL=790; FR=669) 

 

Tabel 36 geeft een overzicht van de rookstopstatus bij het tweede follow-up gesprek na 1 jaar. Het 

succespercentage op lange termijn wordt gedefinieerd als het aandeel van de cliënten dat minstens 

een jaar rookvrij is bij deze follow-up. Volgens de twee mogelijke berekeningswijzen ligt voor de 

gehele periode tot 31 mei 2015 dit succespercentage tussen 14 en 18% voor de NRT-cliënten en 

tussen 21 en 26% voor de andere PA-cliënten. Bij de NRT-cliënten is het aandeel personen dat minder 

dan 1 jaar gestopt is ook kleiner dan bij de andere PA-cliënten (8-10% bij de NRT-cliënten versus 13-
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16% bij de andere PA-cliënten). Bij de NRT-cliënten is ook nu het aandeel personen dat nooit gestopt 

is of dat hervallen is groter dan bij de andere PA-cliënten. 

 

Tabel 36 Rookstatus na 12 maanden voor de NRT-cliënten en de andere PA-cliënten 

NL FR NL FR NL% FR% NL% FR%

Beschouwing 59 130 185 178 43% 38% 29% 32%

Voorbereiding 18 53 55 61 13% 16% 9% 11%

Terugval 25 59 121 86 18% 17% 19% 16%

Gestopt<4weken 1 11 25 10 1% 3% 4% 2%

Gestopt>4w<6m 8 13 35 34 6% 4% 6% 6%

Gestopt>6m<1jr 6 10 44 44 4% 3% 7% 8%

Gestopt>1jr 21 64 167 137 15% 19% 26% 25%

Totaal bekend 138 340 632 550 100% 100% 100% 100%

Onbekend 38 72 158 119

Totaal 176 412 790 669

Gestopt% 26% 29% 43% 41%

NRT- groep Andere PA-cliënten Verdeling voor NRT

Verdeling voor 

andere PA-cliënten
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4. Conclusie 
 

Stoppen met roken bevordert de gezondheid zowel op korte als op lange termijn. Rokers, maar 

ook de passieve meerokers, hebben dus alle baat bij het stoppen met roken. Onderzoek wijst uit dat 

professionele begeleiding bij het stoppen met roken de slaagkansen duidelijk vergroot. Het 

persoonlijke coachingsprogramma biedt telefonische begeleiding bij het stoppen met roken. Sinds de 

start op 1 mei 2007 bereikte dit project een belangrijke doelgroep: de best bereikte leeftijdsgroepen 

zijn deze tussen 26 en 65 jaar. Zij kunnen nog heel wat gezondheidswinst ervaren door te stoppen 

met roken. Op het einde van de begeleiding was 45% van de cliënten gestopt. Meer dan 2/3 cliënten 

doet een stoppoging tijdens de begeleiding. Er is een lichte stijging van 2% in het slaagpercentage 

t.o.v. het verslag eind 2013. 

Ongeveer één persoon op vier (23% of 26% naargelang de berekeningswijze) was minstens een half 

jaar rookvrij bij de eerste follow-up en één vijfde van de cliënten was minstens 1 jaar rookvrij bij de 

tweede follow-up (19% of 21% naargelang de berekeningswijze). Dit komt overeen met gegevens uit 

de literatuur. 

Deze cijfers blijven over de jaren tamelijk standvastig en wat vooral opvalt, is dat er weinig verschil is 

tussen beide taalgroepen. 

Verder liggen de gegevens in de lijn van de aanbeveling om persoonlijke begeleiding en 

farmacologische hulpmiddelen te combineren in het kader van de rookstopbegeleiding. De 

succespercentages zijn namelijk steeds hoger bij mensen die de rookstopbegeleiding hebben 

gecombineerd met farmacologische hulpmiddelen dan bij dezen die het zonder NRT of medicatie 

probeerden. Ook de duur van de begeleiding kan belangrijk zijn om tot een succesvolle rookstop te 

komen: cliënten met minstens 6 telefonische contacten halen aan het einde van de begeleiding en na 

zes en twaalf maanden hogere succespercentages dan de cliënten met minder contacten.  

Naast succespercentages op korte, middellange en lange termijn is het belangrijk om het 

rookstopproces niet uit het oog te verliezen. Alvorens tot een definitieve rookstop te komen, kan men 

een aantal voorbereidende stappen nemen. Verder kan men na een rookstop geconfronteerd worden 

met een terugval of een volledig herval. De rookstopbegeleiding die geboden wordt, is daarom 

gebaseerd op een “fasenmodel” en onze resultaten tonen ook aan dat er heel wat variatie is in de 

weg die mensen bewandelen. 

  

We stellen vast dat ongeveer één derde van de deelnemers aan het persoonlijke 

coachingsprogramma in een voorbereidende fase blijft hangen, zonder over te gaan tot een 
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effectieve rookstop. Dit neemt niet weg dat deze groep alvast meer informatie heeft ontvangen over 

roken en stoppen met roken en meer inzicht heeft gekregen in de eigen motieven om al dan niet te 

stoppen met roken, in het verslavingsproces, in de eigen weerstand en drempels en dergelijke meer. 

Aangezien sensibiliseren en motiveren belangrijke voorstadia zijn van een rookstop, zullen ook deze 

mensen alvast beter gewapend zijn indien ze in de toekomst opnieuw een rookstop overwegen. 

Verder kunnen deze mensen zich een andere regel dan de rookstop – zoals het minder roken – 

opgelegd hebben en deze al dan niet met succes opvolgen. 

  

Additioneel is er een aantal rokers dat na de begeleiding een tussentijdse terugval had waarna ze 

opnieuw een stoppoging deden en die dus terug “rookvrij” waren op het moment van de follow-up. 

Het aandeel van de cliënten dat bij een vervolggesprek rookvrij is, maar dit minder dan 6 maanden of 

minder dan een volledig jaar (wat dus wil zeggen dat deze cliënten na de begeleiding gestopt moeten 

zijn), ligt na 6 maanden tussen 11% en 12% en na 1 jaar tussen 11% en 14%. Omdat tijdens de 

begeleiding heel wat aandacht gaat naar het voorkomen van en vooral ook naar het omgaan met een 

terugval, zullen deze mensen ook na de begeleiding beter in staat zijn om hiermee om te gaan. 

 

Ongeveer 1/5 van de cliënten heeft na 6 maanden en na 1 jaar de rookstopstatus ‘terugval’. Ook in 

deze laatste groep zullen er rokers zitten die in een later stadium waarschijnlijk opnieuw een rookstop 

zullen plannen. Zo merken we dat het vervolggesprek zelf voor een aantal mensen een nieuwe 

stimulans is om terug een rookstoppoging te doen waarbij sommigen ook opnieuw een beroep doen 

op het persoonlijke coachingsprogramma. Sinds de start van het project hebben 371 personen zich 

voor een tweede keer ingeschreven.  

 

Het NRT-project voor kansarme rokers in proactieve begeleiding is een belangrijke stimulans tot 

rookstop voor een groep die het op allerlei vlakken (financieel maar ook psychisch) extra moeilijk 

heeft. Die groep is de afgelopen jaren sterk toegenomen aan FR kant. 

Klaarblijkelijk is een gevarieerd aanbod van diensten van belang om een breed publiek te bereiken. Zo 

probeert Tabakstop zijn dienstverlening steeds beter af te stemmen op het individuele 

rookstopproces om steeds meer mensen in de ‘voor hen’ beste omstandigheden te kunnen 

begeleiden. De verdere uitbouw van Tabakstop naar kansarme rokers is een enorme uitdaging voor 

de toekomst. De NRT-tegemoetkoming voor deze groep is dan ook een positieve stimulans en moet 

verder geëvalueerd worden.  
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Samenvatting van het rapport over “de persoonlijke coachings” bij 
Tabakstop 

Periode 01/05/2007 -  31/05/2015 

1. Inleiding 

Project « Persoonlijke coachings” of “Proactieve begeleiding » (PA-project) 
 Proactieve telefonische begeleiding 

 Tabakoloog 

 6 tot 8-tal telefonische afspraken / 3 maanden 

 Het « Stages of Change » model van Prochaska & Diclemente 

 

Totaal aantal inschrijvingen tot 31 mei 2015: 4.182 / NL: 2.098 / FR: 2.084 
Totaal «minimum 1 afspraak»: 3.896 / NL: 1.946 / FR: 1.950 
Totaal « minimum twee afspraken»: 3.618 / NL: 1.809 / FR: 1.809 
Totaal « aantal gevoerde gesprekken tot 31 mei 2015: 27.732 afspraken 
 
Project « Tegemoetkoming voor nicotinevervanging  (NRT)» 

 NRT toegankelijker maken voor kansarmen 

 Max 6 weken terugbetaling (om de 2 jaar) 

 Voorwaarden: in proactieve begeleiding + recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
 Uitgesloten: zwanger, jongen dan 18 jaar, recente hart- of vaatziekten …  

 
Totaal inschrijvingen aan het project « Tegemoetkoming voor NRT » (vanaf 1 juni 2010 tot 31 mei 
2015: 948 cliënten 
 
Totaal aan het einde begeleiding voor NRT cliënten: 825 cliënten 
Verdeling van NRT cliënten van 1 juni 2010 tot 31 mei 2015: 15% NL / 36% FR / TOT 26% 
 

2. Resultaten 

 

a. Proactieve begeleiding – periode 01/05/2007 – 31/05/2015 

 

 Verdeling in functie van het geslacht: 59% vrouwen en 41% mannen 

 Verdeling in functie van de leeftijd:  

o 46-55 jaar : 29% 

o 56-65 jaar : 23% 

o 36-45 jaar : 21% 
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 Verdeling in functie van het gebruikte tabaksproduct: 

o Filtersigaret : 71% 

o Gerolde sigaret : 32% 

o Sigaar : 3%  

 Gebruik van hulpmiddelen  

o Geen hulpmiddel : 32% (NL : 35% en FR : 28%) 

o NRT : 57% (NL : 47% en FR 67%) 

o Medicatie : 4% (NL : 17% en FR : 4%) 

 Verdeling personen die de begeleiding beëindigd hebben op 31/05/2015 

o Totaal = 3.308 (van de 3.618 personen binnen het proactieve programma)  

(NL : 1.653 / FR : 1.655) 

o Succespercentage (minder of meer dan 4 weken gestopt met roken) : 45% 

 Aantal telefonische afspraken per cliënt 

o 6 tot 8 afspraken : 43% (NL : 40% en  FR : 45%) 

o 2 tot 5 afspraken : 42% (NL : 45% en  FR : 38%) 

o Meer dan 8 afspraken : 16% (NL : 15% en FR : 16%) 

 

b. Project tegemoetkoming voor NRT – periode 01/06/201 – 31/05/2015 

 

 Verdeling in functie van het geslacht 

o Groep NRT :  

 Vrouwen : 55% NL en 56% FR  

 Mannen : 45% NL en 44% 

o Andere PA-cliënten : 

 Vrouwen : 59% NL en 62% FR 

 Mannen : 41% NL en 38% FR 

 Verdeling in functie van de leeftijd: 

o Minder dan 46 jaar NRT : 67% 

o Minder dan 46 jaar PA-cliënten: 60% 

  Verdeling in functie van het gebruikte tabaksproduct: 

o Filtersigaret :  

 NRT : 55% NL en 47% FR 

 Andere PA-cliënten : 80% NL en 75% FR 

o Gerolde sigaret : 

 NRT : 45% NL en 61%FR 

 Andere PA-cliënten : 23% NL en 29%FR  

 

SUCCESPERCENTAGE VAN DE PERSOONLIJKE COACHINGS: 

 Aan het einde van de begeleiding : Totaal 3.308 (NL : 1.653 / FR: 1.655) 

o Totaal gestopt : 45 % (7% < 4 w.) (38% > 4 w.) 

o Succes gestopt zonder hulpmiddel: 33% 

o Succes gestopt met hulpmiddel : 51% 

 NRT : 50% 
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 Medicatie : 57% 

o Aandeel cliënten volgens het aantal gesprekken: 

 < 6 afspraken : 31% (NL : 30% en FR : 32%) 

  >=6 : 56% (NL : 57% en FR : 55%) 

 Follow- up na 6 maanden :  

o Totaal bereikt : 2.571 op 2.934 -> 88% 

o Totaal personen die gestopt zijn voor minstens 4 weken: varieert tussen 32% (totaal 

aantal cliënten) en 36% (enkel totaal aantal bereikte personen in rekening genomen)  

o Het aandeel cliënten dat gestopt is ongeacht de rookstopduur: tussen 34% en 39% 

o Succespercentage in functie van het gebruik van een hulpmiddel: 

 Met hulpmiddel:  41% (NRT: 41% en Medicatie: 40%) 

 Zonder hulpmiddel : 34% 

o Succespercentage in functie van het aantal gesprekken 

 < 6 afspraken : 29% (NL : 32% en FR : 27%) 

 >=6 afspraken : 45% (NL : 47% en FR : 43%) 

 Follow-up na 1 jaar : 

o Totaal bereikt : 2.032 op 2501 -> 81% 

o Totaal personen die gestopt zijn met roken na 1 jaar: 30% en 37% (NL: 31% - 39% en 

FR: 29% - 36%) 

o Succespercentage in functie van het gebruik van een hulpmiddel  

 Met hulpmiddel : 39% (NL : 41% en FR : 37%) 

 NRT : 39% en Med. : 40% 

 Zonder hulpmiddel : 33% (NL: 35% en FR: 31%) 

o Succespercentage in functie van het aantal gesprekken: 

 >6 afspraken : 29% 

 >=6 afspraken : 15% 

SUCCESPERCENTAGE VAN HET PROJET « TEGEMOETKOMING VOOR NRT» - 01/06/2010 tot 
31/05/2015 
 

 Aan het einde van de begeleiding:  

o Totaal : 

 NRT: Totaal: 852 (NL: 225 en FR: 600) 

 Andere PA-cliënten : Totaal: 2.029 (NL: 1.096 en FR: 933) 

o Gestopt  

 NRT:  32% NL en 46% FR 

 Andere PA-cliënten : 48% NL en 46% FR 

 Follow-up na 6 maanden 

o Totaal :  

 NRT : 701 (144 NL en 502 FR) 

 Andere PA-cliënten : 1.779 (954 NL en 825 FR) 

o Gestopt :  

 NRT : 32% NL en 31% FR 

 Andere PA-cliënten : 43% NL en 41% FR 
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 Follow-up na 1 jaar : 

o Totaal : 

 NRT : 588 (131 NL en 412 FR) 

 Andere PA-cliënten : 1.459 (790 NL en 669 FR) 

o Gestopt : 

 NRT : 26% NL en 29% FR 

 Andere PA-cliënten : 43% NL en 41% FR 

 

 
 

 


