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I. INLEIDING 

 

 
Tabakstop is de gratis Belgische rookstoplijn 0800 111 00 die twee grote doelen nastreeft: een antwoord 
geven op alle vragen over roken tijdens de permanentie-uren (15-19 u op werkdagen, met een 
terugbelsysteem) en begeleiding bieden aan mensen die willen stoppen met roken door ze door te verwijzen 
naar een groepscursus of een privé-tabakoloog, of door de telefonische coaching van Tabakstop aan te bieden. 
  
Sinds de start van het project in 2004 is Tabakstop maar blijven groeien. Die evolutie liep gelijk met de 
wetgeving over de sigarettenpakjes. In maart 2006 werd het verplicht om het nummer van Tabakstop op 1 op 
14 pakjes te vermelden. Die verplichting werd in juli 2010 doorgetrokken naar alle pakjes. Tabakstop kreeg 
meer naamsbekendheid en de dienst breidde uit om aan alle vragen te kunnen voldoen. Bovendien heeft 
Tabakstop zijn dienstenaanbod gediversifieerd: na de permanentie in 2004 startte Tabakstop in 2007 ook met 
telefonische coaching en sinds 2010 betaalt Tabakstop ook nicotinevervangers terug aan kansarme rokers om 
hun slaagkansen te verhogen.  
 
De evolutie van de nieuwe technologieën verandert ook onze manier van communiceren. En die evoluties 
hebben een rechtstreekse invloed op de rookstoplijnen. Sinds het begin volgt Tabakstop deze evoluties van 
nabij op om zijn aanbod te kunnen aanpassen en alle lagen van de bevolking te kunnen bereiken. In 2007 
zagen de eerste website www.tabakstop.be en de RookStopCoach (de 'voorouder' van de app Tabak-stop) het 
daglicht. In 2013 werden de Facebook-pagina's van Tabakstop aangemaakt. Ze creëren een gemeenschap van 
rokers en ex-rokers die elkaar steunen. Deze tools zijn ondertussen een groot succes met nog steeds een 
groeiend ontwikkelingspotentieel. 
 
Maar Tabakstop is ook en vooral een gemotiveerd en dynamisch team. Het kader van het team bestaat uit 
twee teamcoaches, de projectmanager, de expert tabakspreventie en ondersteunende medewerkers die zich 
met de communicatie en de administratie bezighouden. Op het terrein zelf werken we met 30 mannelijke en 
vrouwelijke, zelfstandige tabakologen die luisteren naar mensen uit heel België. Ze genoten allen een 
basisopleiding als zorgverlener/arts of psycholoog en behaalden ook allemaal een getuigschrift tabakologie. 
Bovendien kregen ze een opleiding “motivationeel interview” en volgden ze diverse persoonlijke opleidingen 
zoals cognitieve gedragstherapie, mindfulness, dieetleer enz.  Kortom, een waardevol team dat uitstekend 
werk levert! Dankzij het IT-telefoniesysteem, dat ieder jaar verder verbetert, kunnen ze gewoon thuis werken 
in plaats van in een callcenter. Via regelmatige vergaderingen en supervisies blijven ze toch in contact met het 
hele team.  
 
Tabakstop is ook een private-overheidssamenwerking tussen de Stichting tegen Kanker en de Gewesten 
(vroeger de federale staat), waardoor de rookstoplijn optimaal kan worden omkaderd. De zesde 
staatshervorming was een grote uitdaging voor Tabakstop. Omdat de rookstoplijn zich op het hele land richt 
(en er op de pakjes niet genoeg plaats is om drie telefoonnummers te drukken), moest er een manier worden 
gevonden om drie gewestelijke subsidies te beheren. Tabakstop is er ondertussen in geslaagd haar bestaan 
op korte termijn te verzekeren dankzij een overeenkomst van 5 jaar van het Vlaams Consortium Tabak, waar 
Stichting tegen Kanker deel van uitmaakt met de Vlaamse overheid; dankzij een meerjarige overeenkomst van 
4 jaar met het Waalse Gewest en dankzij jaarlijkse subsidies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch 
blijft de uitdaging voor de toekomst groot, want we moeten nu met drie verschillende budgetten en drie 
afzonderlijke werkkaders aan de slag.  
 
 

http://www.tabacstop.be/
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II. TABAKSTOP: DE GESCHIEDENIS VAN HET PROJECT 
 
2004 

 Start op 31-05-2004 met het telefoonnummer 070 22 72 27. 
2005 

 Nieuw gratis telefoonnummer 0800 111 00 vanaf 1-05-2005; 
 Verplichte vermelding op de pakjes met sigaretten: het KB van 23-09-2005, gepubliceerd in het 

Belgisch Staatsblad op 14-11-2005 (1 pakje op 14). 
2006 

 Op pakjes verschijnen vanaf maart 2006 de eerste vermeldingen; 
 Start van de private-overheidssamenwerking (financiering in het kader van een federale subsidie). 

2007 
 Start van de telefonische coaching in mei 2007; 
 Start van het project iCoach vanaf november 2007; 
 www.tabakstop.be wordt een volwaardige website (losgekoppeld van www.kanker.be). 

2008 
 Verhoging van de onthaalcapaciteit via een gecentraliseerd telefonisch beheer met de dienst 

'RingRing' en het thuiswerk van de tabakologen. 
2009 

 Verplichte vermelding op alle sigarettenpakjes: het MB van 28-05-2009, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad op 2/07/2009. 

2010 
 Eerste vermeldingen op alle pakjes vanaf 2 juli 2010; 
 Start van het project 'financiële bijdrage in NRT voor kansarme rokers' op 31-05-2010. 

2011 
 Verplichte vermelding op alle sigarettenpakjes vanaf 1 januari 2011 en verhoging van het aantal 

telefonische contacten met 66%; 

 www.tabakstop.be haalt de kaap van 100.000 unieke bezoekers in 1 jaar tijd; 
 De Europese Commissie selecteert de iCoach van Tabakstop om een Europees programma voor een 

hulplijn bij stoppen met roken te worden. 
2012 

 Nieuwe versie van de website www.tabakstop.be sinds oktober 2012; 
 De persoonlijke coachings kennen een sterke groei. 

2013 
 Nieuw IT-programma 'Voxtron' voor de telefooncentrale en het beheer van het werk; 
 Aanmaak van een Franstalige Facebook-pagina. 

2014 
 Boek met getuigenissen naar aanleiding van 10 jaar Tabakstop; 
 Caviar Award als callcenter in de categorie Best Customer Experience Program;  
 Geboorte van een Nederlandstalige Facebook-pagina; 
 Creatie van een rubriek 'Getuigenissen' op de website www.tabakstop.be;  
 Aanpassingen als voorbereiding op de 6de staatshervorming. 

2015  
 Tabakstop wordt gesubsidieerd in het kader van een jaarlijkse subsidie door het Waalse Gewest, het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaamse Gewest; 
 Creatie van een Vlaams platform als antwoord op de oproep van minister Vandeurzen voor zijn anti-

rookbeleid en het beleid inzake stoppen met roken van 2016-2020;  
 De website van Tabakstop gaat online (vooral aangepast aan smartphones). 

http://www.tabacstop.be/
http://www.cancer.be/
http://www.tabacstop.be/
http://www.tabacstop.be/
http://www.tabacstop.be/
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2016 
 Financiering in het kader van een jaarlijkse subsidie van het Waalse Gewest en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, structurele financiering van 5 jaar van Vlaanderen; 
 Ministeriële beslissing over gezondheidsinformatie en de vermelding van Tabakstop op het 

sigarettenpakje. Verplichte vermelding van het nummer van Tabakstop op alle pakjes met roltabak; 
 Nieuwe inhoud over de elektronische sigaret op de website www.tabakstop.be  

2017 
 Structurele financiering van 5 jaar vanwege de Vlaamse Gemeenschap.  Meerjarige overeenkomst 

voor 2017-2020 met het Waalse Gewest. Jaarlijkse subsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
 Start van het project 'sociale woningen' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;  
 Samenwerking met 1895 (fanclub van de Rode Duivels) en de Koninklijke Belgische Voetbalbond voor 

nationale matchen zonder roken en de creatie van zeilen met Tabakstop op; 
 Denkwerk rond een nieuwe app van Tabakstop.  

 

  

http://www.tabacstop.be/
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III. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN VAN 2017 
 
In 2017 had Tabakstop 18.303 contacten in het kader van zijn traditionele gratis rookstoplijn en 
13.430 contacten in het kader van de nieuwe technologieën (smartphoneapplicaties, Facebook-fans, 
Facebook Messenger), met uitzondering van de website, die 322.594 unieke bezoekers optekende. Het is 
interessant vast te stellen dat de Franstaligen vooral een beroep doen op de diensten van de rookstoplijn (59% 
FR tegenover 41% NL) en dat de Nederlandstaligen zich hoofdzakelijk beroepen op de diensten aangeboden 
via de nieuwe technologieën (56% NL tegenover 44% FR).  
 

1. Resultaten voor de rookstoplijn 
 
In 2017 vonden er 18.303 contacten plaats in het kader van de rookstoplijn van Tabakstop1. De hier 
opgetekende contacten betreffen alle contacten die plaatsvonden via ons IT-telefoniesysteem Voxtron, 
namelijk alle telefonische contacten en de contacten via e-mail.  

 

 
 
In 2017 beantwoordden de tabakologen van Tabakstop 8117 oproepen tijdens de permanentie, die iedere 
werkdag van 15 tot 19 u is geopend. Daarvan werden 5042 oproepen beantwoord door het Franstalige team 
en 3075 door het Nederlandstalige team.  
 
Wanneer een beller Tabakstop belt buiten de permanentie-uren kan die vragen te worden teruggebeld. Er 
werd dan ook een terugbelsysteem ingevoerd. Als de tabakoloog de persoon op de terugbellijst kan bereiken, 
wordt ook deze oproep bij de permanentieoproepen geteld. Als de tabakoloog er niet in slaagt de persoon te 

                                                 

 
1 We hebben besloten om de cijfers anders te presenteren dan vorig jaar. De geregistreerde contacten houden geen rekening meer 
met de app van Tabakstop, om een onderscheid te maken tussen de contacten via de rookstoplijn (telefoontjes via de permanentie, 
coachingtelefoontjes, advies op de voicemail, mails) en de contacten via de nieuwe technologieën (app, website, Facebook).  
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bereiken, laat hij op het antwoordapparaat een bericht achter met informatie over de diensten van Tabakstop. 
In dit geval spreken we van 'voicemailberichten'. In 2017 waren dat er 2111. 
 
In de loop van 2017 waren er 6497 oproepen in het kader van de persoonlijke coaching van Tabakstop, het 
programma dat een telefonische coaching van 8 sessies met dezelfde tabakoloog aanbiedt. De Franstalige 
tabakologen behandelden 3503 oproepen, tegenover 2994 voor de Nederlandstalige. Tabakstop 
beantwoordde in 2017 tot slot 1578 e-mails (939 FR en 639 NL). 
 
 

2. Resultaten voor de 'nieuwe media' 
 
De opkomst van smartphones en nieuwe technologieën gooit onze manier van communiceren volledig om. 
De traditionele rookstoplijnen moeten dan ook diversifiëren om diensten aan te bieden die beantwoorden 
aan de noden van de hele bevolking. Vanaf het begin heeft Tabakstop die evoluties goed in de gaten gehouden, 
om in 2007 zijn eigen website en een online coach in het leven te roepen. De online coach is uitgegroeid tot 
een app en Tabakstop maakte in 2014 ook een Facebook-pagina aan, waarmee een gemeenschap ontstond 
van rokers en ex-rokers die elkaar steunen en advies krijgen van tabakologen.  
 
 

 
 

 
In 2017 ontving de app Tabak-stop 6400 nieuwe inschrijvingen. Deze app kent meer succes aan 
Nederlandstalige (67%) dan aan Franstalige zijde (33%). Aangezien de nieuwe normen inzake 
informatieveiligheid en het grote potentieel dat de apps in de ondersteuning van rokers die willen stoppen 
bieden, zal Tabakstop in 2018 echter een gloednieuwe app uitbrengen.  
 
Ook de Facebook-pagina zag het aantal fans in 2017 sterk toenemen. De Franstalige pagina telde 
3280 bijkomende fans en zat eind december aan een totaal van 5899 fans. In 2017 kwamen er aan 
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Nederlandstalige zijde 2827 fans bij, om aan het eind van het jaar 4571 fans in totaal te tellen.  
 
De website van Tabakstop registreerde 322.594 unieke bezoekers in 2017. De website kent iets meer succes 
aan Nederlandstalige (54%) dan aan Franstalige zijde (46%). 
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IV. DE ROOKSTOPLIJN EN HAAR DIENSTEN  
 
We gaan de resultaten van de rookstoplijn nu grondiger analyseren. Zoals hierboven al uitgelegd, groepeert 
de rookstoplijn de 'traditionele' diensten van Tabakstop, namelijk de permanentie, de telefonische coaching, 
de terugbetaling van nicotinevervangers en de afhandeling van e-mails. Voor iedere dienst geven wij een 
demografische analyse, een analyse van het rookprofiel en de behaalde resultaten. De e-mails worden meer 
in hun geheel geanalyseerd. 
 

1. De permanentie van Tabakstop 
 
De permanentie van Tabakstop is iedere werkdag geopend van 15 tot 19 u, met een optioneel 
terugbelsysteem voor buiten die uren. De oproepen die tijdens de permanentie binnenkomen, kunnen komen 
van mensen die Tabakstop voor de eerste keer bellen of van mensen die Tabakstop vaker bellen. Voor de 
analyses besloten wij enkel naar de eerste contacten te kijken. In 2017 analyseerden we zo 5600 eerste 
oproepen op 8117 oproepen in totaal. Er waren meer reactieve oproepen aan Franstalige zijde dan aan 
Nederlandstalige zijde (62% tegenover 38%).  
 
In iedere analyse krijgen we te maken met een aantal onbekende gegevens2. We analyseren dan ook enkel de 
gekende gegevens. Daarom vermelden wij altijd het 'gekend totaal' onderaan de tabel.  
 
We gaan ons eerst buigen over de demografische gegevens van de klanten: geslacht, leeftijd en herkomst. 
Vervolgens analyseren we hun rookprofiel en we sluiten af met het kanaal waarmee ze Tabakstop hebben 
leren kennen. 

 
Demografische analyse  
 
Wat het geslacht betreft, deden iets meer mannen dan vrouwen een beroep op de permanentie van Tabakstop 
(53% tegenover 47%). Dat overwicht van mannen is iets groter aan Nederlandstalige zijde (55% tegenover 
45%) dan aan Franstalige zijde (51% tegenover 49%). 
 

 
 

  NL FR TOT NL% FR% TOT% 

Vrouw 825 1 580 2 405 45% 49% 47% 

Man 1 020 1 649 2 669 55% 51% 53% 

Totaal gekend 1 845 3 229 5 074 100% 100% 100% 

 
 

                                                 

 
2 De tabakoloog vraagt naar de statistische gegevens van de klant en geeft die in het systeem Voxtron in. In sommige gevallen is daar 

echter geen tijd voor of wil de klant die statistische vragen niet beantwoorden. 
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Wat de leeftijd van de bellers betreft, is 24% tussen 46 en 55 jaar en is 22% tussen 56 en 65 jaar. Vervolgens 
is 18% van de bellers tussen 36 en 45 jaar en is 16% tussen 26 en 35 jaar. De jongste (12-25 jaar) en de oudste 
(66-99 jaar) bellers zijn het minst vertegenwoordigd, met respectievelijk 11% en 10%. Als we er de oudste 
leeftijdsgroepen bij tellen, stellen we vast dat 56% van onze klanten 46 jaar of ouder is.  
 
Die verhoudingen zijn vergelijkbaar in beide landsdelen. De groep 12-25 jaar is iets beter vertegenwoordigd in 
het noorden van het land (13% tegenover 10%). De groep 36-45 jaar is dan weer iets beter vertegenwoordigd 
in het zuiden van het land (20% tegenover 16%). 
 

 

 
 

  NL FR TOT NL% FR% TOT% 

12-25 226 270 496 13% 10% 11% 

26-35 269 439 708 16% 16% 16% 

36-45 261 555 816 16% 20% 18% 

46-55 405 657 1 062 24% 23% 24% 

56-65 350 637 987 21% 23% 22% 

66-99 170 261 431 10% 9% 10% 
Totaal gekend 1 681 2 819 4 500 100% 100% 100% 

 
 
Tot slot analyseren we de herkomst van de oproepen. Hiervoor baseren we ons op het aantal oproepen per 
inwoner, dat rekening houdt met de grootte van de provincie. Het aantal oproepen per inwoner was het 
grootst in de provincie Henegouwen (0,65 oproepen per inwoner), gevolgd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (0,59 oproepen per inwoner). De provincies Luxemburg (0,57 oproepen per inwoner), Luik 
(0,55 oproepen per inwoner) en Namen (0,51 oproepen per inwoner) volgen. Waals-Brabant (0,41 oproepen 
per inwoner) sluit de hekkens van de Waalse provincies. Aan Nederlandstalige zijde staat de provincie Oost-
Vlaanderen op kop (0,33 oproepen per inwoner), meteen gevolgd door Antwerpen (0,28 oproepen per 
inwoner). Dan volgen Vlaams-Brabant (0,26 oproepen per inwoner), Limburg (0,26 oproepen per inwoner) en 
West-Vlaanderen (0,24 oproepen per inwoner). 
 
Het hogere aantal oproepen in Wallonië ligt onder meer aan het feit dat er meer rokers zijn dan in Vlaanderen 
(respectievelijk 22% en 17%, volgens de rookenquête die de Stichting tegen Kanker in 2017 hield3). Een andere 
mogelijke oorzaak: de meer intensieve promotiecampagnes aan Franstalige zijde dankzij de toekenning van 

                                                 

 
3 De volledige enquête staat op https://www.tabakstop.be/gezondheidsprofessionals/info-voor-gezondheidsprofessionals, 
onderdeel Persberichten. 

https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
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gratis zendtijd op de televisie. We stellen trouwens ook vast dat de Nederlandstaligen vaker een beroep doen 
op de diensten van Tabakstop die worden aangeboden via de nieuwe technologieën, zoals de website en de 
app van Tabakstop. Er kan dus ook een cultureel verschil in de keuze van de tools zitten.  
 

 
 

 TOT TOT %  Bevolking 1/1/2017 Bevolking% 

aantal 
oproepen per 
inwoner  

Henegouwen 868 19% 1 339 562 12% 0,65 
Brussel 699 15% 1 191 604 11% 0,59 
Luxemburg 163 4% 281 972 2% 0,57 
Luik 611 13% 1 102 531 10% 0,55 
Namen 255 6% 491 285 4% 0,51 
Waals-Brabant 165 4% 399 123 4% 0,41 
Oost-Vlaanderen 362 8% 1 496 187 13% 0,33 
Antwerpen 516 11% 1 836 030 16% 0,28 
Limburg 225 5% 867 413 8% 0,26 
Vlaams-Brabant 292 6% 1 129 849 10% 0,26 
West-Vlaanderen 391 9% 1 186 532 10% 0,24 

Totaal gekend 
4 547 100% 11 322 088 100% gemiddeld: 0,42 
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Het rookprofiel 
 
We gaan nu het rookprofiel van de bellers analyseren: het type van gerookt tabaksproduct, het dagelijkse 
aantal gerookte sigaretten en het eventuele aantal pogingen om te stoppen met roken.  
 
Wat het type van gerookt tabaksproduct betreft, rookt 75% van de bellers filtersigaretten en 28% gerolde 
sigaretten. Sigaren-cigarillos (3%), cannabis (3%) en de pijp (0%) vertegenwoordig slechts een heel klein 
aandeel van de mensen die ons bellen. Voor het totaal van de gerookte producten komen we op 109%, want 
sommige mensen kunnen meerdere tabaksproducten roken4.  
 
Gerolde sigaretten zijn populairder bij Franstaligen dan bij Nederlandstaligen (30% tegenover 24%), maar er 
is een sterke stijging in het gebruik van gerolde sigaretten aan Nederlandstalige zijde (17% in 2013, 23% in 
2015 en 24% in 2016). We vinden iets meer gebruikers van cannabis aan Franstalige zijde. 
 

 
 

  NL FR TOT NL% FR% TOT% 

Pakje 1 295 2 095 3 390 79% 73% 75% 

Roltabak 391 863 1 254 24% 30% 28% 

Sigaar 39 86 125 2% 3% 3% 

Cannabis 24 89 113 1% 3% 3% 

Pijp 2 9 11 0% 0% 0% 

Totaal gekend 
1 636 2 856 4 492 107% 110% 109% 

 

40% van de bellers rookt iedere dag tussen 11 en 20 sigaretten. 23% van de bellers rookt iedere dag tussen 21 
en 30 sigaretten. 18% rookt iedere dag tussen 1 en 10 sigaretten en 17% rookt 30 sigaretten of meer. De cijfers 
zijn sterk vergelijkbaar tussen de taalgroepen. Als we er de rokers van 21 sigaretten of meer bij tellen, stellen 
we vast dat 40% van de bellers meer dan 20 sigaretten per dag rookt.   

                                                 

 
4 Sommige personen kunnen meerdere tabaksproducten roken. De percentages geven de verhouding klanten die een tabaksproduct 
vermelden. De som van de percentages voor de producten is dus groter dan 100%.  
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  NL FR TOT NL% FR% TOT% 

0 11 30 41 1% 1% 1% 

1-10 305 509 814 19% 18% 18% 

11-20 674 1 112 1 786 41% 40% 40% 

21-30 376 660 1 036 23% 23% 23% 

31-40 156 296 452 10% 11% 10% 

>40 120 205 325 7% 7% 7% 

Totaal gekend 
1 642 2 812 4 454 100% 100% 100,00% 

 
 

De meeste bellers hebben al één of meerdere keren geprobeerd om te stoppen met roken (82%). De oproepen 
voor een eerste poging tot stoppen zijn dus goed voor 18% van het totaal.  
 

 
 
 

  NL FR Total NL% FR% TOT% 

Eerste keer 260 372 632 18% 18% 18% 

Minstens 1 andere 
keer 

1 167 1 708 2 875 82% 82% 82% 

Totaal gekend 
1 427 2 080 3 507 100% 100% 100% 

 
 
  



Tabakstop - Jaarverslag 2017 - p. 14 

 

 

Het is interessant om het profiel van de Tabakstop-bellers te vergelijken met de gegevens uit de rookenquête 
van de Stichting tegen Kanker uit 20175 over het profiel van de Belgische rokers. Uit de enquête blijkt dat 20% 
van de Belgen rookt, waarvan 17% in Vlaanderen, 22% in Wallonië en 25% in Brussel. Van die 20% rokers zijn 
er 24% mannen en 15% vrouwen. 17% rookt iedere dag. De grootste verhouding rokers is te vinden in de 
leeftijdsgroep van 25-34 jaar (25%), vervolgens bij 35-44 jaar en 45-54 jaar (21%). De groep van 55-64 jaar telt 
20% rokers en die van 65 en + 14% rokers. Het gemiddelde aantal gerookte sigaretten bedraagt 17 per dag, 
en 24% rookt meer dan 20 sigaretten per dag.  
 
We kunnen dan ook stellen dat Tabakstop verhoudingsgewijs iets meer vrouwen dan gemiddeld voor het land 
en iets oudere rokers dan gemiddeld bereikt. We zien bovendien ook dat Tabakstop verhoudingsgewijs meer 
zware rokers bereikt, want 40% van de bellers van Tabakstop rookt meer dan 20 sigaretten per dag, terwijl 
dat in ons land gemiddeld 24% van de rokers is.  
 

 
 

 

                                                 

 
5 De volledige enquête staat op https://www.tabakstop.be/gezondheidsprofessionals/info-voor-gezondheidsprofessionals, 
onderdeel Persberichten. 

https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
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Kennis van Tabakstop 
 
Hoe hebben de mensen die contact met ons opnemen van de rookstoplijn gehoord? Uit de gegevens van onze 
statistieken blijkt dat de grote meerderheid van de bellers (72%) het nummer van Tabakstop kent van de 
sigarettenpakjes. Internet is de tweede bron van kennis van het nummer (9%), gevolgd door 
zorgverleners/artsen die doorverwijzen naar Tabakstop (7%). Tabakstop onderhoudt nauwe contacten met 
deze zorgverleners dankzij verschillende mailings en samenwerkingen (zie het onderdeel Samenwerkingen). 
 
De televisie blijft met 5% ook een belangrijke bron van kennis van het nummer. Alle andere bronnen van 
kennis van het nummer, zoals ziekenfondsen, het OCMW, familie of vrienden, zijn ook goed voor 5% en de 
andere media voor 2%. 
 
Wat de taalverschillen betreft, zien we dat internet een veel belangrijkere bron is in het noorden van het land 
(15% tegenover 6%). Iets meer Franstaligen leerden Tabakstop trouwens kennen via de televisie (6% 
tegenover 4%). Dit kan worden verklaard door het feit dat er meer campagnes aan Franstalige zijde zijn dankzij 
de gratis zendtijd. Zorgverleners (artsen, specialisten, tabakologen, tandartsen, apothekers enz.).6  
 

                                                 

 
6 Zij die aangeven dat ze van Tabakstop hoorden via de tv werden door de tv-spotjes van Tabakstop aangespoord om naar de gratis 
lijn te bellen of zagen het nummer in een uitzending (bijv. in het journaal). Naast dit directe effect van de tv-spot (‘call to action’) op 
de binnenkomende oproepen versterken de tv-spots of -uitzendingen natuurlijk ook de algemene naamsbekendheid van Tabakstop 
en helpen ze jongeren te ontmoedigen om te beginnen met roken. 
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  NL FR TOT NL% FR% TOT% 

Tabaksverpakking 1 157 2 231 3 388 67% 74% 72% 

Tv 71 175 246 4% 6% 5% 

Gezondheidsprofessional 123 228 351 7% 8% 7% 

Internet 258 182 440 15% 6% 9% 

Andere media 36 47 83 2% 2% 2% 

Andere omgeving 90 139 229 5% 5% 5% 

Totaal gekend 
1 735 3 002 4 737 100% 100% 100% 

 
Het is bovendien interessant om te weten hoeveel rokers van het bestaan van Tabakstop afweten. De 
rookenquête van de Stichting tegen Kanker uit 2017 toont aan dat 88% van de rokers van het bestaan van 
Tabakstop afweet. Dat is 8% meer dan in 2015.  
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2. Analyse van de resultaten van de telefonische coaching van Tabakstop  
 
Het programma voor telefonische coaching van Tabakstop wordt aangeboden sinds mei 2007. De rokers die, 
tijdens een reactief gesprek, interesse toonden in een persoonlijke coaching van 8 sessies via de telefoon, 
werden door de tabakoloog ingeschreven. De deelnemers kunnen ook worden ingeschreven door een 
zorgverlener in een dokterspraktijk of ziekenhuis. Ze kunnen zich ook rechtstreeks inschrijven via onze 
website. Eenmaal de inschrijving werd goedgekeurd, wijzen de coördinatrices van het team van tabakologen 
de persoon een tabakoloog-coach uit het team van tabakologen van Tabakstop toe.  
 
De betreffende tabakoloog-coach belt de deelnemer op afgesproken momenten om hem voor te bereiden op 
het stoppen met roken en hem op te volgen tijdens de eerste en vaak moeilijkste stopperiode. Iedere 
deelnemer wordt nog eens teruggebeld na 6 maanden en na 1 jaar om te horen of hij er al dan niet in is 
geslaagd te stoppen met roken. 
 
In 2017 registreerden wij 6497 oproepen in het kader van dit programma en 922 nieuwe deelnemers: 463 
Nederlandstaligen en 459 Franstaligen.  
 
We analyseren eerst de demografische gegevens van deze deelnemers en vervolgens het rookprofiel. Tot slot 
analyseren we het slaagpercentage van de coaching. Dit laatste deel komt uit het 'verslag persoonlijke 
coachings van Tabakstop', gepubliceerd in mei 20177.  
 

 
Demografische analyse 
 
Er zijn meer vrouwen (58%) dan mannen (42%) die een beroep doen op deze dienst van Tabakstop. En dat 
geldt voor beide landsdelen. Aangezien er tijdens de permanentie meer mannen dan vrouwen bellen 
(respectievelijk 53% versus 47%), zou dat kunnen betekenen dat vrouwen gemakkelijker de stap zetten naar 
een persoonlijke coaching.  
 

 
 

 
 
Als we naar de leeftijd van de deelnemers aan de coaching kijken, zien we dat de groep 56-65 jaar op kop liep 
(28%) in 2017, gevolgd door die van 46-55 jaar (27%). Dan volgt de groep van 36-45 jaar met 18%, gevolgd 
door die van 26-35 jaar (13%). De groep van 66-99 jaar is goed voor 11%, terwijl die van 12-25 jaar 3% 

                                                 

 
7 Het volledige 'verslag persoonlijke coachings van Tabakstop' staat op https://www.tabakstop.be/gezondheidsprofessionals/info-
voor-gezondheidsprofessionals, onderdeel Jaarcijfers en resultaten.   

NL FR TOT NL% FR% TOT%

Vrouw 261 270 531 56% 59% 58%

Man 202 189 391 44% 41% 42%

Totaal 463 459 922 100% 100% 100%

https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
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vertegenwoordigt. Er zijn maar weinig verschillen tussen de taalgroepen, zij het dan misschien dat de groep 
van 36-45 jaar iets groter is aan Franstalige zijde en die van 46-55 jaar iets groter aan Nederlandstalige zijde.  
 
De deelnemers aan de proactieve coaching zijn over het algemeen ouder dan de personen die naar de 
permanentie bellen. 66% van de deelnemers aan de coaching is 46 jaar of ouder, tegenover 56% voor de 
oproepen naar de permanentie.   
 
 

 
 

 

 
 
De analyse van het aantal deelnemers aan het programma voor telefonische coaching per inwoner houdt 
rekening met de bevolkingsdichtheid van de verschillende provincies. In 2017 plaatst deze analyse de provincie 
Luxemburg (0,15 deelnemers per inwoner) aan het hoofd van het klassement. Die grote vraag uit Luxemburg 
heeft misschien te maken met het feit dat er minder privé-tabakologen en centra voor hulp aan rokers zijn in 
deze provincie. Daarna volgen de provincies Luik, Henegouwen en Namen op gelijke voet (0,10 deelnemers 
per inwoner).  
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest volgt samen met Antwerpen (0,08 deelnemers per inwoner). De 
provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg zijn goed voor 0,07 deelnemers per inwoner. De 
twee provincies met het laagste aantal deelnemers per inwoner voor de telefonische coaching van Tabakstop 
zijn Waals-Brabant en West-Vlaanderen (0,06 per inwoner). 
 
De grotere deelname aan de telefonische coaching van Tabakstop in Wallonië is vast (gedeeltelijk) toe te 
schrijven aan het feit dat er in Wallonië meer dagelijkse rokers zijn dan in Vlaanderen (22% tegenover 17%, 
volgens de enquête uit 2015 van de Stichting tegen Kanker). Een andere reden is misschien de gratis zendtijd 
voor de tv-spotjes van Tabakstop in het zuiden van het land. 
 

NL FR TOT NL% FR% TOT%

18-25 13 14 27 3% 3% 3%

26-35 56 62 118 12% 14% 13%

36-45 75 90 165 16% 20% 18%

46-55 134 112 246 29% 25% 27%
56-65 131 130 261 28% 28% 28%
>65 52 49 101 11% 11% 11%
Totaal gekend 461 457 918 100% 100% 100%
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NL FR TOT NL% FR% TOT%

Antwerpen 146 2 148 32% 0% 16%

Brussel 7 86 93 2% 19% 10%

Henegouwen 1 134 135 0% 29% 15%

Limburg 62 0 62 13% 0% 7%

Luik 0 106 106 0% 23% 12%

Luxemburg 1 42 43 0% 9% 5%

Namen 1 46 47 0% 10% 5%

Oost-Vlaanderen 86 0 86 19% 0% 9%

Vlaams-Brabant 68 16 84 15% 3% 9%

Waals-Brabant 0 24 24 0% 5% 3%

West-Vlaanderen 90 2 92 19% 0% 10%

Totaal gekend 462 458 920 100% 100% 100%
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Het rookprofiel van de deelnemers aan de coaching 
 
De deelnemers aan de coaching roken voor het merendeel filtersigaretten. Toch rookt 40% van hen roltabak, 
veel meer dan het geval is onder de bellers naar de permanentie (28%). Cannabis is goed voor 3% van de 
gebruikte rookwaren en de pijp voor 1%. 
 
Wanneer we naar de taalgroepen kijken, zien we dat er meer Franstaligen (48%) zijn die gerolde sigaretten 
roken dan Nederlandstaligen (33%). 8 
 

 
 

 
 
 
Wat de hoeveelheid gerookte sigaretten betreft, rookt 40% van de deelnemers aan de coachings tussen 11 en 
20 sigaretten per dag en 25% tussen 21 en 30 sigaretten per dag. De heel zware rokers (meer dan 30 sigaretten 
per dag) vertegenwoordigen 20% van de personen die bij Tabakstop een coaching krijgen.. Dus 45% van de 
personen die door Tabakstop langere tijd worden opgevolgd, rookt meer dan 20 sigaretten per dag. Bij de 
rokers die naar Tabakstop bellen tijdens de permanentie is het aantal zware rokers 40%.  

                                                 

 
8 Sommige personen kunnen meerdere tabaksproducten roken. De percentages geven de verhouding klanten die een tabaksproduct 
vermelden. De som van de percentages voor de rookproducten is dus groter dan 100%.  

NL FR TOT NL% FR% TOT%

Pakje 332 270 602 72% 60% 66%

Roltabak 150 214 364 33% 48% 40%

Sigaar 19 20 39 4% 4% 4%

Cannabis 12 15 27 3% 3% 3%

Chicha/waterpijp 1 0 1 0% 0% 0%

Ander 2 0 2 0% 0% 0%

Pijp 3 5 8 1% 1% 1%

Totaal gekend 458 450 908 113% 116% 115%
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Als we deze cijfers vergelijken met de resultaten van de rookenquête 2017 van de Stichting tegen Kanker9 
zien we dat veel zware rokers worden opgevolgd door Tabakstop. Volgens de rookenquête van de Stichting 
zou 24% van de Belgische rokers een zware roker zijn (dit is meer dan 20 sigaretten per dag roken) terwijl 
het aandeel zware rokers bij  Tabakstop boven de 40% ligt.  
 
 

 
 

 

 

 
 
  

                                                 

 
9 De volledige enquête staat op https://www.tabakstop.be/gezondheidsprofessionals/info-voor-gezondheidsprofessionals, 
onderdeel Persberichten. 

NL FR TOT NL% FR% TOT%

<10 77 70 147 17% 15% 16,15%

11-20 192 168 360 42% 37% 39,56%

21-30 115 113 228 25% 25% 25,05%

31-40 47 67 114 10% 15% 12,53%

>40 27 34 61 6% 8% 6,70%

Totaal gekend 458 452 910 100% 100% 100%

https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
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De deelnemers aan de coaching ondernamen vaak al verschillende pogingen om te stoppen (alleen of met 
hulp). 45% ondernam al 2 tot 4 pogingen om te stoppen. 26% deed slechts 1 poging. Slechts 12% doet een 
eerste poging met Tabakstop. Met hulp heeft een roker drie tot vier keer meer kans om te stoppen met roken. 
Het is dan ook van het grootste belang om deze boodschap te blijven verspreiden onder het grote publiek, om 
de kans op succes vanaf de eerste poging te maximaliseren. 
 

 

  

 

Slaagpercentage van de coaching 

 
De analyse van het slaagpercentage van de coaching van Tabakstop komt uit het 'verslag persoonlijke 
coachings van Tabakstop', gepubliceerd in mei 201710. Om tot representatieve tendensen te komen, deden 
wij immers een analyse op basis van het aantal deelnemers sinds de start van dit programma, namelijk in mei 
2007, dus over een periode van 10 jaar. Dit verslag voert een grondige analyse uit van de doeltreffendheid van 
het coachingprogramma van Tabakstop, op basis van opvolggesprekken na afloop van de begeleiding, op 
6 maanden en op 1 jaar11. 
 
Sinds de start in mei 2007 en tot 31 mei 2017 werden er 41.229 gesprekken gevoerd, waarvan 19.515 in het 
Nederlands en 21.714 in het Frans. 6354 personen (3201 NL; 3153 FR) schreven zich in voor een telefonische 
begeleiding en 5440 klanten voerden minstens 2 telefoongesprekken (2719 NL; 2721 FR)12. Tot eind mei 2017 
werden er 5201 begeleidingen afgesloten. De onderstaande resultaten betreffen dus deze 5201 begeleidingen.  
 
  

                                                 

 
10 Het volledige 'verslag persoonlijke coachings van Tabakstop' staat op https://www.tabakstop.be/gezondheidsprofessionals/info-
voor-gezondheidsprofessionals, onderdeel Jaarcijfers en resultaten.   
11 Voor de deelnemers die stopten na afloop van de begeleiding is dat 6 maanden en 1 jaar na de datum waarop ze stopten met roken. 
Voor zij die niet stopten na de begeleiding, 6 maanden en 1 jaar na afloop van de begeleiding.  
12 De personen die minder dan 2 gesprekken voerden, worden niet beschouwd als 'coachingklanten'. 

NL FR TOT NL% FR% TOT%

0 pogingen 45 52 97 11% 13% 12%

1 poging 119 101 220 28% 24% 26%

2-4 pogingen 179 199 378 43% 48% 45%

≥ 5 pogingen 78 62 140 19% 15% 17%

Totaal gekend 421 414 835 100% 100% 100%

https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
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Stand van zaken aan het eind van de begeleiding 
 
48% van de klanten (dus bijna de helft) was aan het eind van de begeleiding gestopt met roken. Dat cijfer is in 
beide landsdelen vergelijkbaar.  
 
Het slaagpercentage stijgt volgens twee criteria:  

 Wanneer de deelnemer naast de coaching ook hulp van geneesmiddelen kreeg (nicotinevervangers, 
Champix, …), stijgt het slaagpercentage met 53%. 

 Wanneer de deelnemer minstens 6 telefoongesprekken voerde, stijgt het slaagpercentage met 59%.  
 

 
 

 
 
  

NL NL% FR FR% Totaal TOT%

Gestopt 1 222 47% 1 252 48% 2 474 48%

Terugval 582 23% 519 20% 1 101 21%

Voorbereiding 359 14% 641 25% 1 000 19%

Beschouwing 419 16% 185 7% 604 12%

Totaal bekend 2 582 100% 2 597 100% 5 179 100%
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Stand van zaken na 6 maanden 
 
Het slaagpercentage op 6 maanden bedraagt 25%. Dat cijfer is in beide landsdelen bijna gelijk: 26% voor de 
Franstalige begeleidingen en 24% voor de Nederlandstalige begeleidingen.  
 
Sommigen stoppen in die 6 maanden trouwens voor een tijdje met roken: 11% stopte langer dan 4 weken en 
3% minder dan 4 weken.  
 

 
 

 
 

 
Het slaagpercentage op 6 maanden stijgt volgens twee criteria:  

 Wanneer de deelnemer naast de coaching ook hulp van geneesmiddelen kreeg (nicotinevervangers, 
Champix, …), stijgt het slaagpercentage met 27%. 

 Wanneer de deelnemer minstens 6 telefoongesprekken voerde, stijgt het slaagpercentage met 31%.  
 
  

NL FR TOT NL% FR % TOT%

Gestopt>6m 491 567 1 058 24% 26% 25%

Gestopt>4w<6m 279 200 479 14% 9% 11%

Gestopt<4weken 49 56 105 2% 3% 3%

Terugval 562 484 1 046 28% 23% 25%

Voorbereiding 149 225 374 7% 10% 9%

Beschouwing 495 618 1 113 24% 29% 27%

Totaal bekend 2 025 2 150 4 175 100% 100% 100%
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Stand van zaken na 1 jaar 
 

Het slaagpercentage op 1 jaar bedraagt 23%. 23% van de personen die door Tabakstop worden opgevolgd, 
stopte dus een heel jaar met roken. Dat slaagpercentage is nagenoeg identiek in beide landsdelen. Daarnaast 
waren sommige deelnemers gestopt tijdens het opvolggesprek op één jaar, maar lag de duur van de rookvrije 
periode tussen 6 en 12 maanden (6%) of tussen 4 weken en 6 maanden (6%) of bedroeg hij minder dan 
4 weken (3%).  
 

 
 

 
 
Het slaagpercentage op 1 jaar stijgt volgens twee criteria:  

 Wanneer de deelnemer naast de coaching ook hulp van geneesmiddelen kreeg (nicotinevervangers, 
Champix, …), stijgt het slaagpercentage met 24%. 

 Wanneer de deelnemer minstens 6 telefoongesprekken voerde, stijgt het slaagpercentage met 27%.  
 
 

  

NL FR TOT NL% FR% TOT%

Gestopt>1jr 395 389 784 23% 22% 23%

Gestopt>6m<1jr 120 101
221

7% 6%
6%

Gestopt>4w<6m 102 105 207 6% 6% 6%

Gestopt<4weken 56 45 101 3% 3% 3%

Terugval 431 286 717 26% 16% 21%

Voorbereiding 138 190 328 8% 11% 9%

Beschouwing 440 655 1 095 26% 37% 32%

Totaal bekend 1 682 1 771 3 453 100% 100% 100%
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3. Het NRT-project 
 
Sinds 2010 biedt Tabakstop het project 'tussenkomst voor NRT' (nicotine replacement therapy of stoppen met 
nicotinevervangers). Het doel van dit project is nicotinevervangers toegankelijker maken voor kansarme 
rokers die beslissen een telefonische coaching bij Tabakstop te volgen en zo hun slaagkansen te verhogen13.  
 
De voorwaarden voor de toekenning van deze terugbetaling zijn14: 

 de terugbetaling kan maximaal één keer om de twee jaar worden aangevraagd; 

 de terugbetalingsperiode is beperkt tot maximaal 6 weken; 

 Tabakstop beslist over de toekenning van de tegemoetkoming op basis van vaste criteria zoals: 
proactief worden begeleid en recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming;  

 de behandelende arts of een specialist bevestigt dat contra-indicaties kunnen worden 
uitgesloten.  

 

 
 

In 2017 werden er 311 dossiers goedgekeurd. Om tot representatieve gegevens te komen, komt ook de 
analyse van het NRT-project uit het 'verslag persoonlijke coachings van Tabakstop', gepubliceerd in 
mei 201715. Deze analyse is gebaseerd op het aantal deelnemers sinds de start van het programma, namelijk 
juni 2010. Sinds juni 2010 en tot eind mei 2017 werd het dossier van 1545 personen goedgekeurd in het kader 
van dit project. 
 
Uit het verslag blijkt dat de deelnemers aan dit programma een specifiek profiel hebben:  

 Het zijn zware tot zelfs heel zware rokers: 58% rookt meer dan 20 sigaretten per dag en 38% meer 
dan 30 sigaretten per dag. 

 Ze roken voor het merendeel gerolde sigaretten (59% tegenover 49% filtersigaretten).  

 51% heeft een vastgesteld psychiatrisch probleem. 

 
Aangezien deze groep van NRT-klanten vaker een psychiatrisch profiel en een grotere nicotineverslaving heeft, 
kunnen we ons verwachten aan een lager slaagpercentage bij het stoppen. Toch blijven de resultaten goed: 

                                                 

 
13 Het is bewezen dat een efficiënte methode om te stoppen met roken een combinatie van nicotinevervangers en begeleiding door 
een professional is. 
14 Bepaalde groepen zijn uitgesloten (zoals zwangere vrouwen, jongeren onder 18 jaar en personen die lijden aan een recente 
cardiovasculaire aandoening of ernstig verhoogde bloeddruk), want deze gevallen hebben meer medische opvolging nodig dan via de 
telefoon kan worden verstrekt. In dit geval worden ze doorverwezen naar een raadpleging bij een tabakoloog. 
15 Het volledige 'verslag persoonlijke coachings van Tabakstop' staat op https://www.tabakstop.be/gezondheidsprofessionals/info-
voor-gezondheidsprofessionals, onderdeel Jaarcijfers en resultaten.   

https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
https://www.tabacstop.be/info-pour-professionnels
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 Het slaagpercentage na afloop van de begeleiding bedraagt 47%: 50% aan Franstalige zijde en 40% aan 
Nederlandstalige zijde.   

 Het slaagpercentage op 6 maanden bedraagt 23%: 25% aan Franstalige zijde en 18% aan 
Nederlandstalige zijde. 

 Het slaagpercentage op 1 jaar bedraagt 19%: 20% aan Franstalige zijde en 18% aan Nederlandstalige 
zijde.  

 
Deze goede resultaten kunnen worden toegeschreven aan hulp door nicotinevervangers, aangeboden volgens 
een correcte dosis en zonder financiële rem. 
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4. E-mails  
 
Naast de telefonische contacten met een tabakoloog van Tabakstop zijn er ook contacten via e-mail, die 
worden geteld in ons IT-telefoniesysteem Voxtron. Omdat één klant hetzelfde jaar meerdere e-mails kan 
versturen, baseerden we onze analyses op het aantal klanten en verwijderden we de dubbele. De analyses 
hadden dus betrekking op 1128 klanten voor 1578 e-mails (of respectievelijk 568 Nederlandstalige klanten 
voor 639 e-mails en 560 Franstalige klanten voor 939 e-mails). 
 
Net als voor de proactieve coaching gebruiken meer vrouwen (61%) dan mannen (39%) deze e-mailservice van 
Tabakstop. Dat verschil is groter aan Franstalige zijde (64% tegenover 36%) dan aan Nederlandstalige zijde 
(59% tegenover 41%). 
 

 
 

 
 

 
In tegenstelling tot de situatie voor de reactieve oproepen stellen we vast dat de groep van 12-45 jaar goed is 
vertegenwoordigd in de verzending van e-mails naar Tabakstop (11%). De leeftijdsgroep vanaf 46 jaar is beter 
vertegenwoordigd in de reactieve oproepen (56%) dan in de e-mails (48%). 
 

 
 

 

NL FR TOT NL% FR% TOT%

Vrouw 319 350 669 59% 64% 61%

Man 220 201 421 41% 36% 39%

Totaal gekend 539 551 1 090 100% 100% 100%

NL FR TOT NL% FR% TOT%

12-25 47 51 98 10% 11% 11%

26-35 88 99 187 20% 21% 20%

36-45 84 113 197 19% 24% 21%

46-55 121 108 229 27% 23% 25%

56-65 80 71 151 18% 15% 16%

66-99 30 37 67 7% 8% 7%

Totaal gekend 450 479 929 100% 100% 100%
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V. ONDERSTEUNING VIA DE NIEUWE TECHNOLOGIEËN 
 
De evolutie van de nieuwe technologieën verandert ook onze manier van communiceren. En die evoluties 
hebben een rechtstreekse invloed op de rookstoplijnen. Sinds het begin volgt Tabakstop deze evoluties van 
nabij op om zijn aanbod te kunnen aanpassen en alle lagen van de bevolking te kunnen bereiken. We 
analyseren hier de resultaten van die begeleiding via de nieuwe technologieën. 

 

1. De app Tabak-stop  
 
In november 2007 werd de eerste 'online coach' of 'iCoach' van Tabakstop boven de doopvont gehouden. Dit 
vernieuwende systeem moest rokers begeleiden via e-mail. Europa lanceerde daarna de campagne 'Ex-rokers 
zijn niet te stoppen'. In het kader van deze campagne wordt alle Europese landen een smartphoneapplicatie 
aangeboden, gebaseerd op de iCoach van Tabakstop. De campagne liep in juli 2016 ten einde. Sinds oktober 
2016 mag Tabakstop de oude Europese applicatie aan  de Belgen blijven aanbieden. De nieuwe naam werd 
Tabak-stop. 
 
Sinds de applicatie Tabak-stop werd gedoopt, blijft haar succes toenemen. Aangezien de nieuwe normen 
inzake informatieveiligheid en het grote potentieel dat de apps in de ondersteuning van rokers die willen 
stoppen bieden, zal Tabakstop in 2018 echter een gloednieuwe app uitbrengen.  
 
Sinds oktober 2016, toen de app werd herdoopt tot Tabak-stop, ontvingen we 7036 inschrijvingen. In 2017 
kwamen er 6400 nieuwe inschrijvingen binnen. De meesten schreven zich in februari (793) en september (708) 
in. 
 

 
 
De onderstaande analyse houdt rekening met de gebruikers van de applicatie sinds oktober 2016 (ofwel 7036 
inschrijvingen).  
 
Sinds oktober 2016 en tot eind december 2017 was 67% van de gebruikers Nederlandstalig en 33% Franstalig. 
De meerderheid bestaat uit vrouwen (59%).  
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Als we naar de sociale klasse kijken, zien we dat de meeste gebruikers van de app een diploma van het hoger 
onderwijs hebben (2534), meteen gevolgd door gebruikers met een diploma van het secundair onderwijs 
(2424). De gebruikers met een diploma van het lager onderwijs zijn minder vertegenwoordigd.  
 
Het is interessant om vast te stellen dat de gebruikers van de app een heel ander profiel hebben dan de 
mensen die naar de rookstoplijn van Tabakstop bellen. De meeste van hen zijn actief en hebben een diploma 
van het hoger of secundair onderwijs. We kunnen dan ook zeggen dat beide instrumenten complementair zijn 
en het mogelijk maken alle lagen van de bevolking te bereiken. 
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2. De website www.tabakstop.be  
 
De website van Tabakstop is de belangrijkste rookstopwebsite voor het grote publiek in België geworden. De 
website biedt op een duidelijke en gestructureerde manier informatie voor rokers: 

 Ben ik verslaafd? 

 Hoe stop ik ermee? 

 Waarom stoppen? 

 Doorzetten 

 De elektronische sigaret 
 
De informatie op de website werd wetenschappelijk gevalideerd en wordt regelmatig bijgewerkt. Er wordt 
ook regelmatig nieuwe content op geplaatst.  
 
In 2017 werden onze websites bezocht door 322.594 unieke bezoekers. Dat is een stijging van 15% ten aanzien 
van 2016. Op beide websites is het interessant op te merken dat maandagen kleine bezoekpieken vertonen, 
met een daling aan het eind van de week. Dit kan worden verklaard door 'goede voornemens' aan het begin 
van de week. Die goede voornemens zien we trouwens ook aan het begin van het jaar16.  
 
Er wordt regelmatig nieuwe content op de website van Tabakstop geplaatst. In 2017 publiceerden we 
28 nieuwtjes.  
 
Rokers kunnen ook getuigen op de website van Tabakstop. Sinds deze mogelijkheid er is, telden we 
470 getuigenissen (246 in het Frans en 224 in het Nederlands). In 2017 ontvingen we 120 nieuwe 
getuigenissen (66 in het Frans en 54 in het Nederlands).  
 
Omdat onze rubriek Getuigenissen zo'n succes is, splitsten we ze dit jaar op in verschillende categorieën. 
Bovendien hebben we de optie 'Getuigenissen' ook uitgebreid naar mensen uit de omgeving van de rokers. 
Sinds dit jaar kunnen ook zij op onze website hun ervaring delen en anderen advies geven.  
 
 
  

                                                 

 
16 De website van Tabakstop bestaat ook in Duitstalige versie op het adres http://www.tabakstopp.be/. Omdat hij niet meer wordt 
bijgewerkt, nemen we de resultaten ervan echter niet op in het jaarverslag.   

http://www.tabacstop.be/
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Nederlandstalige website (www.tabakstop.be): 174.425 
 
Aan Nederlandstalige zijde telden we 174.425 unieke bezoekers op de website www.tabakstop.be. Bijna 84% 
zijn nieuwe bezoekers en een kleine 16% zijn bezoekers die terugkeren. Op de tijdslijn zien we meerdere 
pieken. Veel rokers stoppen aan het begin van het nieuwe jaar met roken, en in die periode hadden we een 
Facebook-campagne die goed aansloeg. Op 14 februari hielden we trouwens een persconferentie die veel 
media-aandacht kreeg. Ook de maand mei en de Werelddag Zonder Tabak op 31 mei zijn momenten waarop 
veel rokers op onze website op zoek gaan naar informatie. Tot slot kreeg de website ook in augustus en 
september veel bezoekers over de vloer, dankzij een nieuwe golf van campagnes op Facebook. 

 
 

 

 
 

 

 

  

http://www.tabakstop.be/
http://www.tabakstop.be/


Tabakstop - Jaarverslag 2017 - p. 33 

 

 

Franstalige website (www.tabacstop.be): 148.169  
 
Aan Franstalige zijde telden we 148.169 unieke bezoekers in heel 2017 op de website www.tabacstop.be. Bij 
het totaal van de unieke bezoekers vermeld in onderstaande grafiek telden wij een gemiddelde van bezoekers 
in maart, want onze website ondervond die maand een technisch probleem en registreerde dus geen unieke 
bezoekers. 84% van de bezoekers is nieuw en 16% zijn bezoekers die terugkeren naar onze website.  
Ook aan het begin van het jaar werd onze website meer bezocht. We hadden in die periode immers een 
Facebook-campagne die goed aansloeg. Op 14 februari hielden we trouwens een persconferentie die veel 
media-aandacht kreeg. Ook op 31 mei zien we een piek in het aantal bezoeken. Tot slot kreeg de website ook 
in augustus en september veel bezoekers over de vloer, dankzij een nieuwe golf van campagnes op Facebook. 
Op 9 augustus zagen we nog een piek, namelijk na de publicatie van de getuigenis van tv-presentator Adrien 
Devyver. 
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3. De Facebook-pagina  
 
De Facebook-pagina van Tabakstop moet een gemeenschap van rokers en ex-rokers die elkaar steunen 
creëren. De tabakologen posten er regelmatig wetenschappelijk onderbouwde informatie. De Franstalige 
Facebook-pagina werd in september 2013 aangemaakt en de Nederlandstalige Facebook-pagina volgde een 
jaar later. Als we terugblikken, kende de Franstalige pagina een snellere groei en behaalt ze dit jaar betere 
resultaten. In 2018 willen we beide pagina's echter weer in evenwicht brengen.  
 
De tabakologen van Tabakstop voorzien de pagina meerdere keren per week van content. Ze posten er 
informatie (teksten, artikelen, getuigenissen in de vorm van filmpjes, ...) die afkomstig is van de website van 
Tabakstop, van websites van partners en van de pers, en beantwoorden vragen. Ze spelen de rol van 
moderator voor de vele gesprekken die op deze pagina worden gevoerd.  
 
 
In 2017 telden we 6107 bijkomende fans op onze twee Facebook-pagina's (2827 aan Nederlandstalige en 
3280 aan Franstalige zijde). In totaal telden we eind 2017 10.470 fans (4631 eind 2016) op onze twee pagina's. 
We kunnen dus stellen dat het aantal personen dat onze Facebook-pagina's volgt in een jaar tijd meer dan 
verdubbeld is.  
 
We beantwoordden ook veel chatberichten via Facebook (Messenger). We beantwoordden 163 Franstalige 
berichten en 64 Nederlandstalige berichten. Deze service wordt steeds populairder. 
 
In 2017 lanceerden we tot slot Facebook-campagnes om onze Facebook-pagina meer bekendheid te geven en 
nieuwe mensen te bereiken. We zagen tijdens de analyse van de website dat deze digitale campagnes tot 
bezoekpieken op onze website leidden.  
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VI. TRENDS JAAR NA JAAR 
 
We tonen hier de analyse jaar na jaar van de verschillende diensten van Tabakstop.  
 

1. Permanentie en telefonische coaching 

 
De geschiedenis van de rookstoplijn van Tabakstop hangt nauw samen met de wetgeving over de verpakking 
van rookwaren. Sinds de vermelding van Tabakstop op 1 pakje op 14 in 2006 verplicht werd, en vervolgens op 
alle pakjes in 2011, kende het aantal oproepen twee grote pieken. 
 
Vandaag kunnen we stellen dat we een bepaalde limiet hebben bereikt wat de telefoontjes betreft. Dankzij 
de vermelding op het sigarettenpakje is het nummer van Tabakstop immers gekend bij 88% van de rokers. 
Toch wil slechts een beperkt deel daarvan  beroep doen op  professionele hulp voor de rookstop. Bovendien 
maakte de anti-rookwetgeving de voorbije jaren geen grote evolutie meer door. Als de prijs van het pakje stijgt 
of als er andere anti-rookmaatregelen of campagnes zoals 'rookvrije maand' komen, kan Tabakstop zich aan 
nieuwe telefoonpieken verwachten. 
 
 

De evolutie van de telefonische coaching volgt dezelfde trend als de permanentie. In het jaar volgend op de 
verplichte vermelding van Tabakstop op alle sigarettenpakjes  steeg het aantal reactieve oproepen 
spectaculair, evenals de pro-actieve coachings. Beide aantallen hadden in 2017 de neiging te stabiliseren.  
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2. Het NRT-project en het gebruik van de elektronische sigaret 
 
Het aantal goedgekeurde dossiers in het kader van het NRT-project kent sinds zijn start een relatief 
regelmatige groei. In de begindagen nam het project een betere start aan Franstalige zijde. Daarna steeg het 
aantal dossiers echter in beide landsdelen.   
 

 
 

Het is hier interessant om te vermelden dat naast de nicotinevervangers, die voor veel rokers soms te duur 
kunnen lijken, steeds meer mensen hun toevlucht nemen tot de elektronische sigaret. Sinds 1 januari 2017 is 
de wetgeving inzake de elektronische of e-sigaret duidelijker geworden. Er doken in ons land gespecialiseerde 
winkels op, waardoor het mogelijk is dat mensen op een andere manier gaan stoppen met roken. De enquête 
van de Stichting tegen Kanker uit 2017 toont aan dat 34% van de personen die een e-sigaret gebruiken, dit 
deden om van het roken af te geraken. Tabakstop zal die trend de komende jaren van nabij opvolgen.  

 

 



Tabakstop - Jaarverslag 2017 - p. 37 

 

 

3. E-mails 
 
Het aantal contacten via e-mail is snel geëvolueerd sinds deze dienst in het leven werd geroepen: 361 in 2010, 
688 in 2011, 1064 in 2012, 1421 in 2013 en tot slot 1637 in 2014. Van 2015 tot 2016 was er een lichte daling 
die kan worden verklaard door de diversificatie van de berichtendienst (vooral via Facebook Messenger). Toch 
kende 2017 een mooie heropbloei van deze dienst met 1578 beantwoorde e-mails, ondanks het groeiende 
succes van Facebook Messenger.  
 

 
 

4. Website 
 
De website van Tabakstop maakt sinds zijn lancering in 2013 een continue en gestage groei door. Die tendens 
is groot in beide landsdelen, maar valt nog meer op in Vlaanderen.  
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VII. COMMUNICATIE EN CAMPAGNES 
 
Om de naamsbekendheid te vergroten en het rookstopaanbod meer bekendheid te geven, biedt Tabakstop 
reclamecampagnes en communicatiemateriaal aan. Bovendien werkt Tabakstop in een netwerk met talloze 
partners waarmee specifieke samenwerkingen werden opgezet. 

 

1. Televisiecampagnes 
 

De huidige tv-spot van Tabakstop heet 'De oplossing heb je op zak'. Het toont echte mensen op één plek die 
allemaal een pakje sigaretten in hun zak hebben zitten. Het spotje toont de oplossing: het nummer van 
Tabakstop staat op het pakje. Het is de bedoeling om de aandacht te vestigen op het nummer op het pakje en 
aan het eind een bellende tabakoloog te tonen.  
 
In 2017 waren er vier reclamegolven op de Franstalige televisie: van 17/04 tot 30/04, van 10/07 tot 23/07, van 
4/9 tot 17/09 en van 6/11 tot 19/11. 

 
De twee beste Franstalige campagnes waren die van september en november: 

 met de campagne van september kon het aantal oproepen naar de permanentie ook met 27% worden 
verhoogd ten aanzien van het gemiddelde en steeg het aantal inschrijvingen voor de coaching met 
19%. 

 met de campagne van november kon het aantal oproepen naar de permanentie ook met 26% worden 
verhoogd ten aanzien van het gemiddelde en steeg het aantal inschrijvingen voor de coaching met 
15%.  

 
Op de Vlaamse televisie waren er twee reclamegolven: van 27/02 tot 19/03 en van 18/09 tot 02/10.  
 
Beide golven leverden goede resultaten op: 

 met de campagne van februari-maart kon het aantal oproepen naar de permanentie ook met 55% 
worden verhoogd ten aanzien van het gemiddelde en steeg het aantal inschrijvingen voor de 
telefonische coaching van Tabakstop met 16% ten aanzien van het gemiddelde.  

 met de campagne van september kon het aantal telefoontjes met 13% worden verhoogd ten aanzien 
van het gemiddelde en steeg het aantal inschrijvingen voor de telefonische coaching van Tabakstop 
met 45% ten aanzien van het gemiddelde. 

 
Bovendien evalueren we de spot van Tabakstop door vragen te stellen aan de bellers van de permanentie die 
ons hebben leren kennen via deze spot. In 2017 werd de spot achteraf bevraagd, met positieve resultaten:  

 

 

  % ja % neen % gemiddeld 

Motiveert de spot u om te stoppen met roken? 75% 3% 23% 

Is de spot verstaanbaar? 99% 0% 1% 

Is de spot aantrekkelijk? 89% 0% 11% 

Is de spot  geloofwaardig? 94% 0% 0% 

 
Eind 2017 maakten we ook een radiospot rond hetzelfde concept van 'de oplossing heb je op zak', voor 
uitzending vanaf 2018.  
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2. Brochures en infomateriaal 
 
Tabakstop heeft twee brochures voor het grote publiek: een heel complete brochure voor 'iedereen' en een 
meer visuele brochure voor het kansarme publiek. Tabakstop heeft ook materiaal voor zorgverleners: een 
speciale brochure, potloden, post-its, visitekaartjes en een display. 
 
In 2017 maakten we een heel nieuwe versie van de brochure voor het kansarme publiek, getiteld 'Ik voel me 
zoveel beter zonder tabak'. Er staan nu veel meer tekeningen in de brochure, zodat iedere pagina ook visueel 
kan worden begrepen. De foto's zijn ook beter aangepast aan ons publiek en de tekst is nog eenvoudiger en 
beter gestructureerd. 
 

 
 
 
Tabakstop maakt ook speciaal materiaal voor stands of specifieke projecten, zoals anti-stressballen, 
sleutelhangers of rolbanners. In 2017 werden er nieuwe zeilen gemaakt om Tabakstop beter te promoten 
tijdens Levensloop, een event van de Stichting tegen Kanker. 
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3. Samenwerkingen 
 
Sinds zijn begindagen hecht Tabakstop veel belang aandacht aan de samenwerking met partners in het domein 
van verslavingen en gezondheid in het algemeen. Dankzij dat netwerk kunnen we zo complementair mogelijk 
werken en de rokers zoveel mogelijk instrumenten en hulp aanreiken. Tabakstop draagt actief bij aan de 
netwerken die actief zijn in de drie gewesten van het land. Dankzij zijn nationale karakter kan Tabakstop een 
brug slaan tussen de partnernetwerken van de verschillende gewesten. 
 
De traditionele partners 
Tabakstop werkt in overleg met verschillende partners: 

 Aan Franstalige zijde: FARES (Fonds des Affections Respiratoires), de CAF’s of centra voor hulp aan 
rokers, SEPT (Service d’Étude et de Prévention du Tabagisme) voor het kansarme publiek, Question 
Santé (voor de campagnes, de gratis ruimten en de organisatie van focusgroepen), Cultures & Santé, 
de federatie van medische praktijken en ziekenhuizen (voor de inschrijving van hun patiënten voor de 
coaching van Tabakstop), SSMG (Société Scientifique de Médecine Générale), de ziekenfondsen, ... 

 Aan Nederlandstalige zijde: Gezond Leven, Kom Op Tegen Kanker, VRGT (partners van het Vlaams 
consortium tegen tabak), LOGO’s, ziekenhuizen, ziekenfondsen, ... 

 Er worden regelmatig mailings verstuurd naar huisartsen. 

 Voor specifieke campagnes voeren wij bovendien partnerschappen in: APB (algemene farmaceutische 
bond), de sector van de sociale huisvesting, gevangenissen, ... 

 
Project voor sociale woningen in Brussel 

In 2017 werd een proefproject voor de sensibilisering omtrent de gevaren van roken in sociale woningen in 
Brussel ingevoerd. Hiervoor kreeg Tabakstop een budget van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Dit jaar werd de eerste fase van het project uitgevoerd, namelijk de vorming van een werkgroep en de fase 
voor de verzameling van informatie. Dankzij de samenwerking met de minister van Huisvesting in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, werden er speciale contacten gelegd met de Brusselse Gewestelijke 
Huisvestingsmaatschappij (BGHM). Er vonden werkvergaderingen plaats met de BGHM en de partners: FARES 
(houdt zich bezig met de preventie van roken bij zorgverleners en artsen) en SEPT (dienst voor studies en de 
preventie van roken), dat een kansarm publiek begeleidt.  
 
Om meer inzicht te krijgen in de noden in dit domein werd er een vragenlijst opgesteld en verzonden naar de 
directies van de sociale-huisvestingsmaatschappijen in Brussel. Er werden ook twee gesprekken met de 
maatschappelijk werkers van de sociale-huisvestingsmaatschappijen georganiseerd (collectieve en individuele 
aanpak). Uit de besluiten van het verslag en de antwoorden van de directies op de vragenlijst blijkt dat we met 
de terbeschikkingstelling van hulpmiddelen het meest zouden tegemoetkomen aan de wensen van de sector. 
In 2018 zullen we de verdeling van dit materiaal organiseren.  
 
Samenwerking 'rookvrije stadions' met de fanclub van de Rode Duivels 
In 2017 gingen we ook een samenwerking aan met de fanclub van de Rode Duivels. Deze samenwerking kwam 
meer algemeen tot stand tussen de Stichting tegen Kanker en 1895 (de naam van de fanclub van de Rode 
Duivels). Een van de belangrijkste doelen van deze samenwerking was alle matchen van de nationale ploeg 
'rookvrij' maken. Om een positieve boodschap over te brengen, werden er zeilen gemaakt met daarop het 
nummer van Tabakstop en de tekst 'Stoppen met roken. Het kan!'.  
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VIII. CONCLUSIES 
 
2017 was een goed gevuld en intens jaar voor het team van Tabakstop, bestaande uit vaste werknemers en 
zelfstandige tabakologen. In totaal beheerde het team 18.303 contacten via de gratis rookstoplijn, 
ondersteund door het performante IT-telefoniesysteem Voxtron.  
 
De telefoonpermanentie werd iedere werkdag van 15 tot 19 u verzekerd en versterkt in drukke periodes of 
tijdens campagnes. Tijdens die permanentie vonden er 8117 contacten plaats. De personen die in het kader 
van die permanentie contact met ons opnemen, zijn 53% mannen en 47% vrouwen. 56% van hen is 45 jaar of 
ouder. 75% van hen rookt filtersigaretten en 28% rookt gerolde sigaretten (30% aan Franstalige zijde). 40% 
van hen rookt 11 tot 20 sigaretten per dag en 40% rookt meer dan 20 sigaretten per dag.  
 
922 personen schreven zich in 2017 in voor de persoonlijke coaching van Tabakstop. Het ging om 59% vrouwen 
en 41% mannen. 66% van de deelnemers aan de coaching was ouder dan 45 jaar. De meeste deelnemers 
roken klassieke sigaretten, maar het aantal personen dat roltabak gebruikt, liep op tot 40%. Wat het aantal 
sigaretten per dag betreft, rookt 45% meer dan 20 sigaretten. 78% van de gecoachte personen ondernam al 
minstens 1 poging om te stoppen met roken. Als we naar de resultaten van de coaching kijken, zien we dat 
48% van de personen na afloop van de begeleiding is gestopt met roken. 25% is na 6 maanden nog steeds 
gestopt en 23% nog steeds na 1 jaar. Het slaagpercentage stijgt volgens twee criteria: wanneer de deelnemer 
naast de coaching ook hulp van geneesmiddelen kreeg (nicotinevervangers, Champix, …) en wanneer de 
deelnemer deelnam aan 6 telefoongesprekken of meer.  
 
In 2017 werden er 311 dossiers goedgekeurd in het kader van het project 'tussenkomst voor NRT' voor 
kansarme personen (NRT: Nicotine Replacement Therapy of stoppen met nicotinevervangers). Hoewel veel 
personen die voor dit project zijn ingeschreven een psychiatrisch profiel en een grotere nicotineverslaving 
hebben, blijven de resultaten voor het stoppen goed. Het slaagpercentage bedraagt 47% na afloop van de 
begeleiding, 23% op 6 maanden en 19% op één jaar. Deze goede resultaten kunnen worden toegeschreven 
aan hulp door nicotinevervangers, aangeboden volgens een correcte dosis en zonder financiële rem. 
 

In 2017 bleek ook de groeiende belangstelling van de rokers voor de nieuwe technologieën en hun kanalen. 
In 2017 hebben 7096 personen de app Tabak-stop gedownload, zijn 5836 nieuwe personen onze Facebook-
pagina's gaan volgen en beantwoordden de tabakologen 277 berichten via Messenger. Bovendien kregen de 
websites www.tabacstop.be en www.tabakstop.be, die regelmatig worden aangevuld met nieuws, 
getuigenissen en nieuwe content, 322.594 bezoekers over 'de vloer'.  
 
We zien in de analyses van 2017 ook een culturele tendens. Een meerderheid Nederlandstaligen doet een 
beroep op de diensten aangeboden via de nieuwe technologieën (54% contacten in het NL tegenover 46% 
contacten in het FR), terwijl een meerderheid Franstaligen naar de traditionele rookstoplijn belt (59% 
contacten in het FR tegenover 41% contacten in het NL). 
 
Tot slot zit het goed met de naamsbekendheid van Tabakstop. Uit de rookenquête van 2017 blijkt dat 88% 
van de rokers al van Tabakstop heeft gehoord. De grote meerderheid van de rokers kent ons via het 
sigarettenpakje. Maar internet wordt een steeds grotere factor in onze naamsbekendheid, gevolgd door 
zorgverleners en de televisie. Onze televisiespot werd begrijpelijk (99% van de ondervraagde personen) en 
geloofwaardig (94% van de ondervraagde personen) bevonden. Zoals ieder jaar bood Tabakstop het grote 
publiek en professionals een brede waaier aan brochures en hulpmiddelen aan om zijn diensten bekend te 
maken. In 2017 werd de brochure van Tabakstop voor het kansarme publiek volledig vernieuwd en werden 
er zeilen gemaakt voor Levensloop.  
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Tot slot probeert Tabakstop altijd samenwerkingen aan te gaan om in een netwerk te kunnen werken. Naast 
de traditionele partners (partners van het Plan wallon sans tabac, van het Vlaams consortium en het Brussels 
anti-rookplan, ziekenhuizen, dokterspraktijken, ziekenfondsen, apothekers, ...) ging Tabakstop in 2017 een 
samenwerking aan met de sector van de sociale huisvesting in Brussel en met de fanclub van de Rode Duivels 
om de matchen van de nationale ploeg 'rookvrij' te maken. 
 
De grootste uitdaging van Tabakstop in 2018: het voortbestaan van zijn activiteiten verzekeren. Want sinds de 
subsidies een verantwoordelijkheid van de Gewesten en niet langer de federale staat zijn, zijn het werkkader 
en budget van Tabakstop veel complexer geworden en is er veel administratief werk bij gekomen, al zijn de 
twee meerjarige overeenkomsten met Vlaanderen en Wallonië al grote verbeteringen.  
 
Een andere uitdaging voor Tabakstop in 2018 wordt voldoen aan de groeiende vraag van de bevolking op het 
vlak van begeleiding via de nieuwe technologieën, met de lancering van een gloednieuwe applicatie. In 2018 
zal Tabakstop tot slot vooral toezien op de beoordeling van de kwaliteit van zijn diensten, met de invoering 
van mystery shopping voor de telefoonlijn ('zogenaamde bellers' beluisteren en evalueren de tabakologen) en 
een nieuwe tevredenheidsenquête.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


