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hallo
Stoppen met roken is goed voor je, maar heel veel mensen hebben hier moeite mee. Stichting Gezondheid 

wil jou hierbij helpen en heeft dit werkboek voor je gemaakt, zodat je een houvast hebt om op een meer 
gestructureerde manier met roken te stoppen.

stoppenmetrokenisalshetwareeenmetamor-
fose:jetransformeertineengezondermens,en
hiervoorveranderjealleaspecteninjeleven.

In dit werkboek vind je oefeningen, nuttige tips en 
interessante weetjes waarmee je direct je voordeel 
kunt doen. In combinatie met de videotraining heb 
je een compleet pakket voor jouw persoonlijke stop-
plan.Naast invuloefeningen bevat dit werkboek ook 
praktijkopdrachten, die je thuis, onderweg, op je werk 
en bij vrienden ten uitvoer kunt brengen.

Hoe gebruik je dit boek: het boek is speciaal in elkaar 
gezet om thuis op A4 te printen. Print dit boek en vul 
de opdrachten in. Voor sommige opdrachten knip je 
dingen uit of plak je dingen in. Je kunt pagina’s meer-
dere keren uitprinten wanneer je aan één pagina niet 
genoeg ruimte hebt om de opdracht uit te voeren.

Stichting Gezondheid wenst jou veel succes met je metamorfose!

nahetdoorlopenvanditwerkboek:

 hebjeeengedegenenpersoonlijkstopplanomtevolgen.

 hebjeveranderingengemaaktinjelevensstijldieervoor
zorgendatjeophetrechtepadblijft.

 stajesterkerinjeschoenenwanneerjetemakenkrijgt
metverleidingen,tegenslagenenmoeilijkemomenten.

 hebjewatgeldgespaardomleukedingenmeetedoen.

 weetjehoejepositieverinhetlevenkuntstaan.

 weetjehoejesteunkuntkrijgenvanjevrienden.
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Jouw
rookgedrag
enmotivatie
Om direct een goede start te maken, ga je nu je rookgedrag in kaart brengen. Geef hieronder aan omstreeks 

welke tijdstippen je rookt. Elk rondje staat voor 10 minuten. Rook je dus om 10:40 uur, dan kleur je het 
vierde rondje achter 10:00 uur.

hoeveelrookjegemiddeldopeendag?

00:00 uur: 0 0 0 0 0 0
01:00 uur: 0 0 0 0 0 0
02:00 uur: 0 0 0 0 0 0
03:00 uur: 0 0 0 0 0 0
04:00 uur: 0 0 0 0 0 0
05:00 uur: 0 0 0 0 0 0
06:00 uur: 0 0 0 0 0 0
07:00 uur: 0 0 0 0 0 0
08:00 uur: 0 0 0 0 0 0

09:00 uur: 0 0 0 0 0 0
10:00 uur: 0 0 0 0 0 0
11:00 uur: 0 0 0 0 0 0
12:00 uur: 0 0 0 0 0 0
13:00 uur: 0 0 0 0 0 0
14:00 uur: 0 0 0 0 0 0
15:00 uur: 0 0 0 0 0 0
16:00 uur: 0 0 0 0 0 0
17:00 uur: 0 0 0 0 0 0

18:00 uur: 0 0 0 0 0 0
19:00 uur: 0 0 0 0 0 0
20:00 uur: 0 0 0 0 0 0
21:00 uur: 0 0 0 0 0 0
22:00 uur: 0 0 0 0 0 0
23:00 uur: 0 0 0 0 0 0
24:00 uur: 0 0 0 0 0 0


wanneerhetminsten
wanneerhetmeest?

Kun je een patroon ontdekken in jouw hierboven 
genoemde rookmomenten?

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................
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geefhieraanhoesterkjemotivatieis
omjerookverslavingteoverwinnen.

Je kunt antwoorden door de thermometer hier links te vullen 
op een schaal van 0 tot en met 10 (0 = geen motivatie, 6 = mid-
delmatig, 10 = heel sterk). Elk antwoord is goed. Probeer zo 
eerlijk mogelijk te zijn.

geefhieraanhoesterkje
gelooftindemogelijkhe-
denomjerookverslaving
optelossen.

Hoe hoger het cijfer, hoe meer je geloof in de moge-
lijkheden om je problemen zelfstandig op te lossen.
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diepere
motivaties
blootleggen
Misschien heb je van jezelf al wat motivatie om te stoppen met roken, maar ben je nog niet helemaal 

overtuigd van de zin of waarom je het eigenlijk doet. Bij deze oefening zul je zien waarom je motivaties 
wel degelijk gegrond zijn en dat de baten soms veel groter zijn dan ze op het eerste gezicht lijken.

Maak een lijst en schrijf hierin alle redenen op waarom je met roken wilt stoppen. Probeer steeds dieper te 
graven in jezelf en probeer de persoonlijke, intrinsieke motivatie waarom jij wilt stoppen bloot te leggen. Licht 
al je motivaties op de lijst toe en breng onder woorden hoe ze zullen bijdragen aan jouw persoonlijk geluk.


eenvoorbeeld:

 
Motivatie: 
Door te stoppen met roken bespaar ik veel geld.
Diepere Motivatie: (Waarom wil je veel geld besparen?) 
ik kan de boodschappen en de huur wel betalen maar ik ben al jaren    
niet meer op vakantie geweest.
NoG Diepere Motivatie: (Waarom wil je op vakantie?) 
ik ben dringend toe aan vakantie om even te ontstressen.
CoNCluSie: 
Door het geld wat ik bespaar als ik niet meer rook kan ik vaker eropuit 
om mijn stress te verlichten en te genieten van het leven.
uiteiNDelijke Motivatie: 
ik kan mijn geld beter gebruiken om écht van het leven te genieten.
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ennujij!

Vul hieronder zelf het schema in om jouw diepere motivaties bloot te leggen. Heb je meer motivaties dan 
je hier kwijt kunt, print deze pagina dan meerdere keren.

Motivatie: ......................................................................................
Diepere Motivatie: .............................................................................
Nog Diepere Motivatie: .......................................................................
CoNClusie: ......................................................................................
uiteiNDelijke Motivatie: ......................................................................
 

Motivatie: ......................................................................................
Diepere Motivatie: .............................................................................
Nog Diepere Motivatie: .......................................................................
CoNClusie: ......................................................................................
uiteiNDelijke Motivatie: ......................................................................
 

Motivatie: ......................................................................................
Diepere Motivatie: .............................................................................
Nog Diepere Motivatie: .......................................................................
CoNClusie: ......................................................................................
uiteiNDelijke Motivatie: ......................................................................
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verwijderalles
inhuiswat
jeaanroken
doetdenken
Voor een succesvol stoptraject is het cruciaal dat je allerlei ‘triggers’ die jou ertoe aanzetten om weer 

te gaan roken zoveel mogelijk vermijdt. Sommige van deze triggers zijn overduidelijk; zoals een asbak, 
andere zijn weer heel subtiel. Maar ze zijn er wel!

Het kan zoiets onopvallends zijn als een plekje op de 
bank waar je een sigaret rookt na je werk. Zolang dat 
plekje hetzelfde blijft, kun je de neiging blijven houden 
om daar na je werk te gaan zitten en er eentje op te 
steken. Het kan ook een bepaald drankje zijn dat je 
graag drinkt, en waar je gewoonlijk altijd een sigaret 
bij neemt. Zolang je dat drankje blijft drinken, is het 
moeilijker de gewoonte om daarbij te roken te door-
breken. Daar gaan we nu wat aan doen! 

Om een oude gewoonte te veranderen, verander je de 
prikkels om je heen. Ben je thuis? Sta op en kijk om je 
heen. Wat zijn vaste routines die je hier in huis hebt? 
Wat is je vaste plekje? Welke route loop je door het 
huis wanneer je weggaat en weer thuiskomt? Houd 
eventueel het 24-uurs-rookschema erbij dat je in de 
vorige oefening gedaan hebt en kijk of je tijdstippen 
aan routines kunt koppelen die jouw rookgedrag 
hebben aangestuurd.

noteernuminstensvijf
belangrijketriggerswaar-
doorjijgaatrokenin
hetschemahiernaast.
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Wat kun jij doen om deze triggers weg te nemen en jouw huis aan te passen op je nieuwe levensstijl? 
Noteer alle ideeën die jij daarover hebt in de kolom ernaast. Plak er ook plaatjes bij. In het geval van eerder-
genoemd voorbeeld kan dat een kleed zijn voor op de bank of een nieuwe stoel die je wilt kopen. Het kan ook 
een recept zijn voor een nieuw drankje. Alles wat jou inspiratie geeft voor de metamorfose van jouw leven.

klaar?

brenghetnuinpraktijk!verplaatsjemeubels,ver-
vangjespullen,probeernieuwedingenuit.een
kleineveranderingkanaleffecthebben.

tip: Herhaal deze oefening en neem dan in plaats van je huis je werkplek, 
de plek waar je in je vrije tijd te vinden bent of je auto waar je elke dag 
in rijdt.
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bereidjevoorop
moeilijketijden
Dat je moeilijke momenten gaat tegenkomen in jouw traject om te stoppen kunnen we bijna garanderen. 

Je kunt hiervoor je kop in het zand steken, maar je kunt ook ook berusten in de feiten erkennen dat die 
momenten er gaan komen. Je bent er namelijk veel beter tegen gewapend wanneer je je er goed op hebt 
voorbereid. Het goede nieuws is dat je je er ook heel gemakkelijk op kunt voorbereiden, en dus jezelf ertegen 
wapenen. Daar gaan we je nu bij helpen.

In de vorige oefening hebben we eerst alle triggers uit de weg geruimd waaraan je meteen wat kunt doen. 
Sommige andere triggers zijn echter moeilijk of helemaal niet uit je leven te weren. Je kunt per slot van reke-
ning niet overal controle over hebben en dat is niet erg, zolang je er maar goed mee omgaat.

Schrijf op de volgende pagina momenten op waarop je verwacht het moeilijk te hebben om de verleiding 
te weerstaan. Vul nu direct zoveel mogelijk momenten in, maar vul de lijst ook aan wanneer je later nog iets 
te binnen schiet of wanneer je met een moeilijk moment geconfronteerd wordt.

Bedenk nu voor de rechterkolom bij elk moeilijk moment drie manieren waarop je hierop kunt reageren, 
zonder dat daar roken aan te pas komt. Het is belangrijk om meerdere alternatieve reacties op te schrijven, 
zodat je jezelf kunt laten zien dat er niet één, maar een heleboel alternatieven zijn en dat je altijd keuzes hebt.

hiereenvoorbeeld:

moelijkmoment:
 

hoegajehiermeeom:
 

1. We kunnen in plaats van een terrasje pikken ook 
gaan wandelen, sporten of samen gaan koken.
 
2.ik neem mijn sigaretten niet meer mee en vraag 
aan haar om dit ook niet meer te doen.

3. Wanneer ik merk dat het moeilijk is gaan we 
binnen zitten voor het raam, waar we niet mogen 
roken maar wel een gezellig uitzicht hebben.

Mijn beste vriendin 
en ik pikken elke 
vrijdagmiddag in de 
zomer een terrasje 
en roken dan ook.
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ennujij!

moeilijkmoment:hoegajehiermeeom:
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mantra
Stoppen met roken kent vaak moeilijke momenten. Op zulke momenten is elk steuntje in de rug dat je kunt 

krijgen welkom. Het mooiste wat je dan jezelf kunt aanleren is om de kracht uit jezelf te halen. Maar de 
motivatie waarmee je oorspronkelijk begon, kan bekoelen en als je niet oppast, vergeet je misschien waar 
je het allemaal voor deed.

Daarom gaan we jouw motivatie nu verpakken in een mantra! Nee, niet iets spiritueels, maar gewoon 
een pakkende, motiverende spreuk waarmee je jezelf kunt blijven herinneren aan jouw innerlijke drijfveer.

Doe je het bijvoorbeeld om geld te sparen voor een vakantie? Dan luidt jouw mantra wellicht: “Op naar 
de zon!”

Doe je het voor jouw kinderen? Dan wordt het misschien “Alles voor mijn dochter!”

Of wil je niet langer de enige zijn die het niet lukt om te stoppen, dan kan je mantra zijn: “Mij lukt het ook!”

Elke keer dat het stoppen met roken ter sprake komt of als je een moeilijk moment hebt, roep je jouw 
mantra en motiveer je jezelf. Doordat het kort, simpel en pakkend is zul je jouw motivatie niet vergeten.

En nu jij!

Schrijf hier jouw motivatie om te stoppen:

En schrijf hier jouw mantra:
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brenghet
grotenieuws
bijjevrienden
enfamilie
Bij het stoppen met roken is de steun van jouw naasten van grote waarde. Het is hartverwarmend als jouw 

vrienden en familie achter je staan. Gebruik deze oefening om voor jouw vrienden en familie een speech 
te schrijven of een brief, waarin je met trots vertelt over deze nieuwe wending in je leven.

1. Aanhef: “Beste …”
2. Hier komt de inleiding. Hoe lang rook je al en 
waarom wil je daar nu mee stoppen?
3. Hier komt kort jouw plan. Welke stappen heb jij 
al ondernomen om met roken te stoppen en wat ga 
je nog ondernemen?
4. Hier komt jouw doel. Wat hoop je nu over een 
jaar bereikt te hebben, en wat op de langere termijn?

5. Hier komt de oproep aan jouw naasten. Vertel 
wat zij voor jou kunnen doen om je erbij te helpen, 
voor welke zaken je hun begrip vraagt en bedank ze 
voor hun steun.
6. Tot slot een positieve afsluiting waarmee je jezelf 
motiveert. Bedenk bijvoorbeeld een mantra voor 
jouw stoptraject en zet deze hier neer. Of als het een 
brief is, maak een mooie afsluiting.

Neem jouw speech of brief mee naar een bijeenkomst van familie en / of vrienden en lees hem daar voor. 
Vergeet niet na afloop je applaus in ontvangst te nemen!

 
Houd je er niet zo van om in het middelpunt te staan op bijeenkomsten? 
Zet de brief dan bijvoorbeeld op Facebook en geniet van de likes en de 
positieve reacties! of maak mooie kaarten die je aan iedereen kunt sturen.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Jouwnaasten
enomgeving
Niet alleen jijzelf hebt er baat bij als je stopt met roken, ook voor jouw omgeving is het een positieve 

verandering. Denk hierbij aan jouw collega’s, je gezin of je huisdieren.

Noteer hier voor wie jij allemaal het leven een klein stukje beter maakt door niet meer 
te roken. Vermeld er ook bij waarom jouw stoppen hun leven beter maakt.

Door te stoppen maak ik het leven beter voor:

omdat:

Door te stoppen maak 
ik het leven beter voor:

omdat:

Door te 
stoppen 

maak 

ik het lev
en beter 

voor:

omdat:

Door te stoppen maak 
ik het leven beter voor:

omdat:

Door te stoppen maak ik het leven beter voor:

omdat:
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Jouwnaasten
enomgeving
Niet alleen jijzelf hebt er baat bij als je stopt met roken, ook voor jouw omgeving is het een positieve 

verandering. Denk hierbij aan jouw collega’s, je gezin of je huisdieren.

Noteer hier voor wie jij allemaal het leven een klein stukje beter maakt door niet meer 
te roken. Vermeld er ook bij waarom jouw stoppen hun leven beter maakt.

Door te stoppen maak ik het leven beter voor:

omdat:

Door te stoppen maak 
ik het leven beter voor:

omdat:

Door te 
stoppen 

maak 

ik het lev
en beter 

voor:

omdat:

Door te stoppen maak 
ik het leven beter voor:

omdat:

Door te stoppen maak ik het leven beter voor:

omdat:
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weekkalender
afkicken
De lichamelijke symptomen van het stoppen met roken houden gemiddeld maar een week aan en zijn 

minder erg dan een lichte griep.

Let tijdens de eerste week van het stoppen eens goed op je lichaam en wat er met je gebeurt. Noteer de 
lichamelijke symptomen waar je last van hebt in deze weekkalender. Je krijgt houvast doordat je weet dat 
het minder erg wordt en doordat je weet dat waarschijnlijk na een week deze symptomen voorbij zijn.

 
Dag 1

datum:

 
… - … - …… 

 
Symptomen: 

Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)

 
Dag 2

datum:

 
… - … - ……

 
Symptomen: 

Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)

 
Dag 3

datum:

 
… - … - ……

 
Symptomen: 

Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)
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Dag 4

datum:

 
… - … - ……

Symptomen:


Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)

 
Dag 5

datum:

 
… - … - ……

 
Symptomen: 

Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)

 
Dag 6

datum:

  
… - … - ……

 
Symptomen: 

Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)

 
Dag 7

datum:

… -… - ……

 
Symptomen: 

Hoeveel last ondervond je? 
(0 duimen = geen, 5 duimen = veel)
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hoegajijom
metjeemoties?
De behoefte om een sigaret op te steken is, ook bij stoppers, niet continu aanwezig. Slechts bij vlagen 

dient de sterke behoefte zich aan. Dit biedt jou de mogelijkheid om uit te zoeken wat voor momenten 
bij jou de behoefte aan een sigaret aanwakkeren.

Zin om te roken ontstaat vaak vanuit 
onlust. Er is iets aan de hand dat je 
niet wilt of er is een gemis aan dat-
gene wat je wel wilt. In plaats van het 
gevoel toe te laten, grijp je dan instinc-
tief naar een sigaret. Dit kan in kleine, 
dagelijks akkefietjes liggen waarvan je 
je misschien niet eens bewust bent. 
Let eens op deze momenten en leer je 
rookimpulsen erin te herkennen.

Met behulp van het schema hier-
naast kun jij jezelf hierin trainen. 
Probeer dit schema regelmatig in te 
vullen en aan te vullen. Print de pagina 
eventueel meerdere keren uit.

Misschien is er op dit moment geen oplossing 
voor jouw probleem. accepteer dan dat het nou 
eenmaal niet anders is en laat het geen reden 
worden voor een nieuwe sigaret. roken lost je 
problemen sowieso niet op.
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1.wanneerhadjijlastvaneen
onlustgevoelwaarbijjeeen
sigaretwildeopsteken?

2.welkverlangenlaghier-
aantengrondslag?

3.watkunjebeterdoenom
ditverlangentevervullen?
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Zosnoerje
jeinnerlijke
saboteur
demond
Veel mensen hebben bij het willen bereiken van bepaalde doelen last van hun ‘innerlijke saboteur’. Dat 

is een energie in je psyche die je dwarsboomt in het realiseren van je voornemens.

Jeherkentdezeals:

 de angst voor verandering, waardoor je ontkent 
dat er een probleem is;

 piekeren, zonder tot een daadwerkelijke oplossing 
te komen;

 uitstelgedrag: “Eerst...”;

 weigeren hulp in te roepen, omdat je vindt dat je 
het alleen moet kunnen;

 jezelf naar beneden halen: “Het lukt me toch niet.”
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herkenjijdesaboteurinjezelf?enwan-
neersteektdezedekopop?

....................................................................................................

....................................................................................................

watzijntypischezelfsaboterendepatroneninjeleven?

....................................................................................................

....................................................................................................

..................................

..................................

..................................

wiljedatjijaan
hetroervanje
levenstaatofje
innerlijkesabo-
teur?hoekunje
ditbereiken?

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................
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ontdekde
denkfoutenin
jeexcuusjes
Sommige automatische gedachten maken het je gemakkelijker om te zwichten voor sigaretten, terwijl 

andere je helpen om je doelen te bereiken. De gedachten die jou laten zwichten noemen we ook wel 
‘disfunctionele gedachten’. Deze komen vaak bovendrijven in de vorm van excuusjes.

Ontmasker de denkfouten die in deze gedachten zitten, en zet er 
meer functionele gedachten voor in de plaats.
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vul onderstaand schema in en bedenk aanvullingen voor jezelf.

Disfunctionele gedachten: Functionele gedachten:

“ik heb het nu nodig.”

“eén kan geen kwaad.”

“Het lukt me toch niet om  
mijn doelen te bereiken.”

“ik heb het verdiend.”

“Het is gewoon lekker.”

“Morgen begin ik.”



Stoppen met roken: metamorfoSe werkboek

26

verlanglijst
Door te stoppen met roken houd je heel veel geld over om aan andere, veel leukere dingen te 

besteden. Wat zijn dingen die jij nou écht graag wilt hebben?

Plak op de pagina hiernaast foto’s van alles wat er op jouw verlanglijstje staat. Denk bijvoorbeeld 
aan een boek, een nieuwe computer, een auto, maar ook immateriële zaken, zoals een zonvakan-
tie of misschien een nieuwe opleiding. Of een bepaald bedrag wat je op een spaarrekening wilt 
hebben staan voor de studie van je kind. Alles mag! Pak een stift en schrijf bij alles wat het kost.

vulnudeberekeninghieronderin:

Je weet nu hoeveel geld je opzij kunt zetten voor leuke dingen nu je niet meer rookt. Schrijf 
bij de dingen die op jouw verlanglijstje staan na hoeveel stopdagen je deze kunt kopen. Je 
ziet dan meteen met welke dingen je bijvoorbeeld deze maand jezelf al blij kunt maken.

ennu?sparenmaar!

Zet elke dag of elke week het hierboven berekende dag- of weekbedrag opzij en bepaal wat je het eerst 
wilt kopen van de collage die je hiernaast hebt gemaakt. Heb je iets gekocht, streep dit dan door op je collage. 
Als je later terugkijkt, is het fantastisch om te zien hoeveel hartenwensen je vervuld hebt!



verlanglIJst
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tip! Hang jouw collage en de berekening op een prominente plek in je 
huis, zodat je er elke dag een positief gevoel van krijgt.
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afleiding
zoekenvoor
debehoefte
omteroken
Voel je de behoefte opkomen om een sigaret op te steken, dan kan het soms een goed idee zijn om op 

zoek te gaan naar wat afleiding. Met sommige vormen van afleiding moet je echter oppassen, omdat ze 
nieuwe verslavingen in de hand werken.

alcohol

Cafeïne 

(koffie of thee)

Games

eten

Gokken

Bewegen

voor de tv 
hangen

Spulle
n 

kopen

Medicijnen (zoals 

kalmeringsmiddelen)
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waarinzoekjijafleidingofwaarinkunjeafleidinggaan
zoekenwanneerjebehoeftehebtaaneensigaret?

Maak hiervan een lijst.

Zie je op jouw lijst iets terugkomen dat hiernaast genoemd is? Streep dat dan weg en doe het niet meer. 
Dit betekent overigens niet dat je deze dingen nooit meer mag doen; je mag ze alleen niet gebruiken om 
afleiding van je rookimpuls te creëren. Pas extra goed op met alcohol! Door de roes die dit kan veroorzaken, 
ga je gemakkelijker denken over roken en bestaat een reële kans dat je terugvalt. (niet alleen nieuwe versla-
ving, maar je gaat ook makkelijker denken over roken)

let op! ook als je zinvolle afleiding hebt die op zich geen kwaad kan, 
geldt: pak op tijd je rust.
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omgaanmetde
oralebehoefte
achterroken
Sigaretten vervullen een orale behoefte. Wanneer je niet meer op gezette tijden een sigaret in je mond 

hebt, kan het gebeuren dat je grijpt naar voedsel om toch met je mond bezig te zijn. Maaltijden vormen 
voor veel rokers de dagelijkse mijlpaal om een sigaret op te steken. Herken jij dit bij jezelf? De trek in een 
sigaret kan in dat geval optreden omdat je al uren niets gegeten hebt. Je hebt niet zozeer trek in een sigaret, 
maar de behoefte om iets te eten.

1.welkemaaltijdenenandereeetmomenten
hebjijgemiddeldopeendag?

2.welkehiervangaanbijjougepaardmetroken?
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3.hoeveelurenzittenersteedstussen
eeneetmomentdatgepaardgaatmet
rokenenjouwvorigeeetmoment?

4.watkunjedoenom
jouweetmomentenbeter
tespreiden,zodatje
geentrekinrokenkrijgt?

Vul het schema hiernaast in om je eetmo-
menten beter te verdelen. Je kunt dit schema 
uitknippen en thuis ophangen, of deze in je tas 
of koffer stoppen en meenemen naar je werk.

Let op! Regelmatig eten is iets anders dan 
overmatig eten. Je hoeft niet méér te gaan eten, 
alleen je maaltijden beter te spreiden. Misschien 
heb je behoefte aan meer pauzes of aan pauze 
op een ander tijdstip.
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motivatie
stopboekje
	Koop een notitieboekje dat je heel mooi vindt of dat op een andere manier heel speciaal voor je is 

en draag dit overal bij je.

	Laat jouw naasten hierin stukjes schrijven speciaal voor jou om je te steunen bij het stoppen, 
of laat ze opschrijven hoe ze vinden dat jouw stoptraject gaat. Misschien hebben ze nog tips of 
aanmoedigingen.

	Thuis kun je het boekje op een vaste plek neerleggen zodat je gezin of huisgenoten er altijd wat bij 
kunnen schrijven als ze willen.

	Maar: je mag niet meteen kijken!
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Op momen-
ten dat je het 

moeilijk hebt, je veel last 
hebt van klachten, een dipje 

of een slecht humeur, haal dan 
je boekje tevoorschijn en kijk wat 
jouw naasten voor je hebben 

opgeschreven. Gegarandeerd 
dat je je snel weer beter 

voelt!
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automatische
gedachten
opsporen
Automatische gedachten zijn gedachten die zo snel in je hoofd opkomen, dat het automatisch lijkt te gaan. 

Deze automatische gedachten komen bij iedereen voor en kunnen door een daaraan gekoppelde emotie 
grote invloed uitoefenen op je gemoedstoestand.

Het is om deze reden dat automatische gedachten mede bepalend zijn voor het verloop van je stoptraject. 
Je kunt het jezelf gemakkelijker maken door automatische gedachten te leren herkennen.

automatischegedachtenzijnteherken-
nenaaneenaantalkenmerken,namelijk:

 Hun absolute karakter (‘altijd’, ‘iedereen’, ‘niemand’, ‘nooit, 
’moet,’ zijn woorden die hierbij veel voorkomen. Voorbeeld: 
“Ik moet roken, anders voel ik mij de rest van de dag 
slecht.”)

 Hun snelheid (moeilijk op te merken waardoor je vooral 
de nare gevoelens die het gevolg ervan zijn, ervaart. 
Voorbeeld: je voelt je al de hele dag slecht en grijpt naar 
een sigaret zonder dat je eigenlijk weet waarom je dat 
doet.)

 Hun vermogen om vliegensvlug andere automatische 
gedachten op te roepen (waardoor er een neerwaartse 
spiraal ontstaat van gedachten en gevoelens. Voorbeeld: “De 
baas heeft voortdurend kritiek op me” > “Ik voel me zo slecht!” 
> “Ik moet even een sigaretje roken om me beter te voelen.”)

 Hun onvrijwillige optreden, dat wil zeggen ze zijn (zonder syste-
matische oefening) moeilijk uit het hoofd te zetten.
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noteernujouwautomatische
gedachten
Aan de hand van deze kenmerken, kun je bij jezelf 
jouw automatische gedachten opsporen. Leg ze alle-
maal langs de checklist van de vorige pagina en schrijf 
ze hier op. In de volgende oefening gaan we deze 
gedachten uitdagen. 

noteerookbijelkegedachtehet
gevoeldatjehierbijhad. 
Noteer naast de gedachte het gevoel dat je bij deze 
gedachte had. Vul gevoelens in als ‘bang’, ‘boos’, 
‘bedroefd’, en geen gevoelens die een interpretatie 
van de gebeurtenis inhouden, zoals ‘geflest’, ‘te kijk 
gezet’, of ‘gekleineerd’.

als je merkt dat je in eerste instantie meer last krijgt van negatieve ge-
dachten, zie dit dan als een gunstig teken: je wordt je meer en meer 
bewust van deze gedachten, zodat je ermee aan de slag kunt.
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automatische
gedachten
uitdagen
Het uitdagen van automatische gedachten is een belangrijke stap in de aanpassing van jouw denkpatronen. 

Het bestaat uit twee stappen: het opsporen van de automatische gedachten (waar voorgaande oefening 
je bij helpt) en het bekritiseren van deze gedachten door wedervragen te stellen.

Zet bij ‘uitdagen’ jouw wedervragen neer (dus eindigend op een vraagteken). Probeer bij ‘rationele gedach-
te(n)’ een antwoord op de uitdaging te formuleren. Eén automatische gedachte mag op verschillende manieren 
worden uitgedaagd (maar het hoeft niet).

voorbeeldenvanwedervragenzijn:

• Denk ik te ‘zwart-wit’, namelijk in termen van 
’alles of niets’?

• Welke bewijzen / tegenbewijzen heb ik hiervoor?
• Wat zou een ander denken in mijn situatie?
• Ben ik te streng voor mezelf en mild voor anderen, 

met anderen woorden: hanteer ik een ‘dubbele 
maatstaf’?

• Helpt deze gedachte mij mijn doelen (bijvoor-
beeld rust of geluk) te bereiken?

• Is deze gedachte onherroepelijk waar? Zijn er 
andere verklaringen te bedenken?

• Concentreer ik me alleen op de ‘bewijzen’, 
in plaats van ook de ‘tegenbewijzen’ erbij te 
betrekken?

• Is deze gedachte zinnig of nuttig?

• Trek ik hier te snel een conclusie?
• Duik ik in hopeloosheid zonder over oplossingen 

na te denken?
• Probeer ik de toekomst te voorspellen in plaats 

van dingen te onderzoeken?
• Veroordeel ik mezelf op basis van één enkele 

gebeurtenis?
• Zou ik een ander op dezelfde manier veroordelen?
• Verlies ik mij in piekeren in plaats van dat ik 

onderzoek of er iets veranderd of verbeterd kan 
worden?

• Verwar ik het heden met het verleden?
• Kan ik deze eis omzetten in een voorkeur?
• Kan dit een kernovertuiging (conclusie uit het 

verleden) zijn?
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daagnujouwautomatischegedachtenuit
doorhetschemahieronderintevullen.

Als de automatische gedachten erg hardnekkig blijken te zijn, geef de moed dan niet op. Dit betekent dat er 
extra veel geoefend dient te worden, zodat er nieuwe (functionele) automatische gedachten kunnen ontstaan.
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Jewordtelke
dagmooier!
Door het stoppen met roken ga je er steeds beter uitzien; je huid wordt mooier en je hele gelaat knapt 

ervan op. Geloof je het niet? Dan komt hier het bewijs.

Maak foto’s van je gezicht op het moment dat je stopt of al voordat je gestopt bent, dan na een week nog 
eens, na een maand nog een keer, dan na drie maanden en dan na een half jaar. Plak ze hier op.

Nu een half jaar gestopt met roken!

Dit ben ik na mijn eerste week stoppen.

Drie maanden 
alweer! 

De tijd 
vliegt.



Nu al een maand 
gestopt met 
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Jewordtelke
dagmooier!
Door het stoppen met roken ga je er steeds beter uitzien; je huid wordt mooier en je hele gelaat knapt 

ervan op. Geloof je het niet? Dan komt hier het bewijs.

Maak foto’s van je gezicht op het moment dat je stopt of al voordat je gestopt bent, dan na een week nog 
eens, na een maand nog een keer, dan na drie maanden en dan na een half jaar. Plak ze hier op.

Nu een half jaar gestopt met roken!

Dit ben ik na mijn eerste week stoppen.

Drie maanden 
alweer! 

De tijd 
vliegt.


tIp:hebjethuiseenkalender?
omcirkeldandedagen
waaropjeweereen
fotomoetmaken.

Zo zie ik er uit nu ik 
nog rook.
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hetslot
vanjouw
metamorfose
Laten we er eens even bij stilstaan dat stoppen met roken niet alleen maar ellende en moeilijkheid is, maar 

dat stoppen ook het moment is voor lof, trots en om jezelf te belonen met dingen die jij leuk vindt! Door 
jezelf regelmatig te verwennen kun je er een leuke tijd van maken. 

Nadat je succesvol gestopt bent met roken heb je een ware metamorfose ondergaan in vele aspecten van 
je leven. Om deze metamorfose compleet te maken en je als herboren te voelen, volgt hier nog een checklist 
om de laatste puntjes op de i te zetten.

finalto-dolist

• Maak een afspraak met de tandarts om de gele aanslag, die door het vele roken op je tanden is gaan 
zitten, te laten verwijderen. Je wordt beloond met prachtige, witte tanden.

• Wanneer je lang gerookt hebt ruiken je kleren naar sigarettenrook, soms zelfs zonder dat je dit zelf 
in de gaten hebt. Neem wat van het geld dat je door niet roken hebt uitgespaard en ga eens een dag 
heerlijk shoppen voor een nieuwe, frisse garderobe.

• Ook in jouw huis blijven sporen achter van het roken; dit zie je vaak terug als een gele zweem over 
witte muren. Witte muurverf hoeft niet duur te zijn. Organiseer een klusweekend bij je thuis met wat 
vrienden en geef de muren in je huis een opknapbeurt. Je zult zien dat het direct fris oogt en een 
nieuwe energie opwekt in je leven.
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