www.tabakstop.be

0800 111 00

Tabakstop
• Een gratis en anonieme
telefoondienst, elke werkdag
bereikbaar van 15 tot 19 u.

Zelfhulp
via

• Persoonlijke coaching
door vaste tabakoloog
(± 6 gesprekken gespreid over
3 maanden)

0800 111 00

informatiebrochure
en

www.tabakstop.be

Cijfers sites Tabakstop tussen 1 januari en 31 juli 2015:

65.763

63.079

www.tabakstop.be

www.tabacstop.be

unieke bezoekers op

unieke bezoekers op

Details en succes van de persoonlijke coachings
Verdeling volgens geslacht:

Verdeling volgens leeftijd:

29% 46-55 jaar

27.723 gesprekken tussen
1/5/2007 en 31/5/2015

23% 56-65 jaar
59% 41%

21%

Verdeling volgens taal:

Verdeling volgens gebruikt
tabaksproduct:

3308

71% Filtersigaret
32% Roltabak
3% Sigaar

personen die wensen te stoppen
(NL : 1653 / FR : 1655)

Successcores op het einde van de begeleiding:

45%
Succes ZONDER pharmacologische ondersteuning: 33%
Succes MET pharmacologische ondersteuning: 51%

Succes volgens aantal gesprekken:
< 6 gesprekken : 31%
6 of > 6 gesprekken :

36-45 jaar

56%

!!

Aantal gesprekken
per deelnemer:
6 à 8: 43% (NL : 40% / FR : 45%)
2 à 5: 42% (NL : 45% / FR : 38%)
> 8: 16% (NL : 15% / FR : 16%)

Dankzij hulp slaagt bijna

1/2

(terwijl zonder hulp
slechts 3 à 5% slaagt)

!!

Succes op lange termijn (gemeten na 12 maanden):

1/3

is na 1 jaar nog steeds gestopt.

www.tabakstop.be

0800 111 00

WANVERHOUDING tussen fiscale inkomsten en uitgaven
UITGAVEN federale regering voor rookstop (2014)

927.410 €

+

voor rookstopconsultaties
bij een tabakoloog of arts
(data RIZIV)

€

1.949.557 €
voor rookstopprojecten,
waaronder Tabakstop
(info federaal tabaksfonds)

+
2.570.839 €

voor rookstopmedicatie (Champix® of Zyban®) via openbare apotheken
(excl. ziekenhuisapotheken)*

Totaal: 5,5 miljoen €

Fiscale INKOMSTEN uit tabaksproducten (2014)

2.197.793.043 €
via accijnzen

+

705.793.500 €
via BTW

€

Totaal: 2,9 miljard € (data FOD Economie)

Wanverhouding!

*data IMA, Intermutualistisch Agentschap, http://www.nic-ima.be

Taxshift 2015
De voorziene stijging voor
sigaretten en roltabak door
de federale regering:

Winstmarge
van de tabaksindustrie
verhoogt.

Voor sigaretten: + O,70 €
voor roltabak: + 1,85 €
maar gespreid over 3 jaar

De aanbeveling van de WHO:
Een prijsverhoging van 10%
leidt tot een daling van het
verbruik met 4%.
Onder voorwaarde dat deze
forse verhoging in één keer
wordt doorgevoerd.

Conclusie van de Stichting:
Rokers niet enkel zien als
potentieel om de gaten in de
begroting te dichten!

STOP

met cadeau’s aan de
tabaksindustrie.

Meer

ondersteuning
voor rokers
bij het stoppen met roken

