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Hulp bij het stoppen met roken: hoe doet België het in vergelijking met andere Europese landen? 

“De Tobacco Control Scale, een onderzoek waarbij de Europese landen vergeleken worden wat betreft 

hun tabakspreventie- en rookstopbeleid, geeft scores voor diverse maatregelen: de prijs van sigaretten, 

een reclameverbod, rookvrije openbare plaatsen, enz. Ook voor “treatment” of “hulp bij stoppen met 

roken” kunnen er punten behaald worden. Op een maximum van 10 punten haalt België een 6. Dit is 

minder dan hét topland op vlak van rookstophulp: het Verenigd Koninkrijk dat een 9 scoort. Minder dan 

Cyprus, Ierland en Polen die alle drie een 8 op 10 halen. En minder dan Denemarken, Hongarije, 

Luxemburg, Nederland, Roemenië, Rusland, Zweden en Zwitserland die het cijfer 7 toebedeeld kregen. 

België zit duidelijk in de middenmoot op vlak van hulp bij het stoppen met roken.” 

Wat doet België goed? 

“Belgische rokers die willen stoppen en de hulp van een tabakoloog inroepen, krijgen van de overheden 

een tegemoetkoming, zowel voor face-to-face gesprekken als voor groepsgesprekken. De overheid komt 

tussen bij de kostprijs van  rookstopmedicijnen en we hebben gratis hulp via een telefonische advieslijn, 

namelijk Tabakstop, die op elk pakje sigaretten vermeld staat. En sinds enkele jaren kan de huisarts de 

rookstatus noteren in het GMD (Globaal Medisch Dossier): ook dat is alvast een vooruitgang." 

Wat kan beter? 

“Stichting tegen Kanker en Tabakstop zouden graag meer doorverwijzingen zien van de huisarts naar 

Tabakstop, naar stoppen met roken in groep of naar privé-tabakologen. Uit de rookenquête van de 

Stichting tegen Kanker weten we dat slechts 4 op 10 rokende patiënten spontaan door de huisarts wordt 

aangesproken over een rookstop. Dit is veel te weinig! Iedere roker zou van zijn dokter het advies moeten 

krijgen om te stoppen met roken. 

Ten tweede zou er ook in ziekenhuizen  veel intensiever moeten 

ingezet worden op stoppen met roken. Binnen de muren van 

een ziekenhuis mag er niet gerookt worden (vandaar dat je vaak 

aan de inkomhal rokers ziet samentroepen) en veel ziektes 

waarvoor opnames nodig zijn, hebben een link met tabak. 

Bovendien slaan kankerbehandelingen beter aan of zijn er bij 

operaties minder complicaties wanneer er niet meer gerookt 

wordt. Ideale omstandigheden dus waarbij rokers meer dan 

anders gevoelig zijn voor stopadvies en rookstophulp. Vele artsen zullen daarvan overtuigd zijn, maar 

helaas primeren soms andere zaken voor het management van een ziekenhuis. 

“Slechts 4 op 10 rokende 

patiënten wordt spontaan door 

de huisarts aangesproken over 

een rookstop. Dat is te weinig!” 



De tussenkomst van overheidswege voor rookstophulpmiddelen wordt momenteel geëvalueerd. Minister 

De Block heeft er in het begin van haar legislatuur al voor gezorgd dat Champix ®, een erkend 

rookstopmedicijn, ook voor een tweede kuur terugbetaald kan worden.  

Stoppen met roken wordt helaas vaak gevolgd door hervallen in het 

rookgedrag. Gemiddeld hebben rokers vijf à zes stoppogingen nodig om 

definitief van hun verslaving af te geraken. Het kabinet van minister De 

Block is bezig na te gaan of er nog een extra uitbreiding van de 

overheidstussenkomst voor dit geneesmiddel kan bijkomen. Onder de 

bevolking is er alvast een draagvlak voor: 75% vindt dat de overheid het 

stoppen met roken moet ondersteunen via terugbetaling van 

doeltreffende geneesmiddelen.”  

Waarom is rookstophulp zo belangrijk? 

“Rokers helpen te stoppen heeft een enorme invloed op de volksgezondheid: het verbetert de 

levenskwaliteit en het redt levens. Elke dag dat een roker boven de 35 blijft roken, verliest deze 3 tot 6 

uur van zijn leven! Maar, wat ook heel belangrijk is: rookstophulp is kostenefficiënt en zal de kosten voor 

de gezondheidszorg doen dalen. Voorkomen dat jongeren beginnen te roken, zal vooral levens redden 

over 20 of meer jaar. Alleen met doeltreffende rookstophulp zullen we wereldwijd de mortaliteit 

voldoende kunnen doen dalen om het doel van de Wereldgezondheidsorganisatie te halen (25% minder 

vroegtijdige sterftes door niet-besmettelijke ziektes tegen 2025). 

Andere maatregelen tegen tabak zoals hogere prijzen voor sigaretten en roltabak of rookverboden doen 

het aantal stoppogingen stijgen, maar wetenschappelijk bewijs toont aan dat een beleid dat inzet op 

uitgebreide rookstopbegeleiding de slaagkansen van de stoppogingen verhoogt. En als beide maatregelen 

gecombineerd worden, dan creeëren we een synergie waarbij ze elkaar aanvullen en versterken.”  
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“Elke dag dat een roker 

boven de 35 blijft 

roken, verliest hij of zij 

3 tot 6 uur van het 

leven.” 


